
IS454

EMISSÕES

IS454 
MEDIDOR RPM UNIVERSAL

www.iberequipe.com



www.iberequipe.com

IS454

EMISSÕES

TRABALHO SIMPLES E RÁPIDO
PARA CENTROS DE INSPECÇÃO E OFICINAS

O IS454 É UM MEDIDOR DE RPM ELECTRÓNICO QUE PERMITE LER DE FORMA 
RÁPIDA E INTUITIVA AS ROTAÇÕES DO MOTOR A DIESEL OU GASOLINA EM 
VEÍCULOS LIGEIROS, PESADOS E MOTOCICLOS.

O IS454 FOI PROJECTADO TENDO EM MENTE AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE 
INSPECÇÃO.

O IS454 foi desenhado para tornar o trabalho diário simples e rápido.

Por esta razão, vários sistemas de medição foram implementados para que o uso do 
IS454 seja flexível durante os testes antipoluição e acústicos.

O IS454 está equipado com os seguintes sistemas de detecção de rotação: vibração, 
bateria e OBD/EOBD.

O IS454 também é ampliável a um quarto método especifico de medição para veículos 
a motor, que inclui o método de antena. IS454A uma versão de tacómetro com quatro 
sistemas disponíveis “on board”.

Usando um sensor eficiente e de fácil aplicação, 
o IS454 faz com que a realização das medições
sejam extremamente simples. As rotações do
motor podem também ser lidas usando o modo de
“bateria”, analisando a frequência de ruído eléctrico
nos terminais da bateria no veículo em teste.

O IS454 fornece os dados de rotação e 
temperatura do motor via ligação OBD/EOBD. 
A temperatura do óleo do motor também pode 
ser adquirida durante a fase de medição usando 
outros métodos de leitura de rotações disponíveis 
a bordo, apenas ligando a sonda de temperatura 
(opcional) directamente ao IS454.



FUNÇÕES

•  IS454 inclui protocolos padrão EOBD (J1850VPW,
J1850PWM, ISO 9141, ISO 14230, KWP2000, ISO 15765).

•  IS454 pode ser ligado ao PC por porta série RS232 ou
Bluetooth class1 (100 m).

•  IS454 inclui um anel de indução que pode transmitir os
dados de rotação do motor para qualquer analisador de
gases equipado com uma pinça indutiva.

•  IS454 inclui uma saída analógica para enviar os dados
de rotação do motor para qualquer opacímetro
equipado com uma entrada piezoeléctrica.

•  IS454 contém baterias recarregáveis que permite o seu
uso com o sistema de leitura de rotações por vibração,
sem a necessidade de alimentação externa. O medidor
de RPM usado no modo de “bateria” consegue carregar
as suas baterias internas mesmo quando ligado a um
veículo com sistema de 24  V.

•  A fonte de alimentação externa, sensor de vibração e
cabo com pinça para modo de “bateria” são acessórios
padrão para o medidor universal de RPM IS454.
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MULTIPLAS SOLUÇÕES
PARA ADAPTAR ÀS SUAS NECESSIDADES

IS454OTC Tacómetro universal com modo de bateria, vibração e OBD/EOBD 

IS454AOTC Tacómetro universal com modo de bateria, vibração e OBD/EOBD e antena

CONFIGURAÇÕES

SOLUÇÃO INDEPENDENTE – 
NUM SUPORTE

Ideal para linhas de ligeiros e mistas

SOLUÇÃO INTEGRADA – 
NUM CORRIMÃO

Ideal para linhas de motociclos
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Suporte completo constituído de
SP0F220182 Plataforma
SP0F220180 Suporte de antena
SP0F220045 Suporte de cabos
SP0F220180 Suporte ajustável

SP0F220088
Antena flexível

SP0F220180
Suporte ajustável

SP00310075
Cabo da bateria

SP0F220181
Suporte da antena 

1692600018 + SP03100601
Cabo OBD + extensão

SP0F220045
Suporte de cabos

SP00310074
Sensor de vibração

1692600087
Sonda de temperatura

IS454
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PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR  
CONTACTE-NOS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IS454

Fonte de alimentação +9 a +32 VDC

Baterias internas 3x 2Ah NiMH

Temperatura de funcionamento de 5 ° C a 40 °C

Intervalo leitura temperatura motor de 5 °C a 110 °C

Intervalo leitura rotação motor de 0 RPM a 9990 RPM

Precisão da leitura de temperatura ±1 °C

Precisão da leitura de rotação medida 1 Hz

Resolução da leitura da temperatura 1 °C

Resolução da leitura de rotação 10 RPM

Tempo de arranque < 0.5 sec

De 5 a 10 leituras por segundo de acordo com a frequência

Tempo de actualização 0.10 seg a regime médio-alto

Tempo de actualização 0.20 seg a regime baixo

Bluetooth Classe 1, pode comunicar até 100 m

Dimensões 250 x 120 x 35 mm

Peso 135 g

NÚMERO DE PEDIDO

SP00300011 IS454AOTC

SP00300013 IS454OTC
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