


O QUE É ADAS?
Os dispositivos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ou 
Sistemas de Assistência ao Condutor, são uma tendência de mercado 
que só avança. Desde 1978, quando o sistema ABS foi inventado, as 
tecnologias voltadas para uma condução mais segura e confiável vêm 
evoluindo e, hoje, contam com sensores e câmeras inteligentes que 
atuam para detectar, prever e até agir proativamente em situações de 
perigo no trânsito.
 
Fabricantes de veículos investem fortemente em pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias que buscam alinhar essa nova 
tendência de eletrificação do mercado, com soluções que transformam 
os veículos em “organismos vivos”, altamente conectados e com 
o propósito de entregar meios de transporte mais autônomos e 
autossuficientes.

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): Sistema que ajusta 
automaticamente a velocidade do automóvel para manter uma 
distância segura do veículo à frente.

Alerta de Saída de Faixa de Rodagem (LDW): Avisa o condutor quando 
o veículo começa a sair da faixa de rodagem.
Projetado para reduzir as causas de colisões (erro do motorista, 
distrações e sonolência).

Visão Noturna (NV): Câmera térmica que aumenta a percepção do 
motorista e visualiza a distância na escuridão ou no mau tempo.

Monitoramento de Visão 360° (AVM): Fornece um cenário virtual de 
360° do carro em visão panorâmica para ajudar o condutor a estacionar, 
identificando detalhadamente os arredores do veículo.

Detecção de Ponto Cego (BSD): Detecta veículos localizados ao lado e 
atrás do carro e, em seguida, aciona um aviso de proximidade.

Aviso de Colisão Traseira (RCW): Ajuda o condutor a evitar uma colisão 
traseira provocada por um veículo que se aproxima por trás.
Se a função RCW, com velocidade inferior a 30 km/h (20 mph), 
determinar que o automóvel corre o risco de sofrer uma colisão traseira, 
o sistema de segurança do veículo pode tensionar os cintos dos bancos 
dianteiros e ativar o sistema de segurança Whiplash Protection System 
(sistema de proteção contra ferimentos causados pelo efeito chicote em 
caso de acidentes).

CONHEÇA AS CARACTERÍSTICAS DE CADA DISPOSITIVO:

CALIBRAGEM DO SISTEMA: 
QUANDO FAZÊ-LA?

POR QUE É IMPORTANTE 
FAZER A CALIBRAGEM?

Os sensores e câmeras do ADAS, geralmente, estão localizados no 
para-brisa ou no capô do veículo e precisam ser calibrados quando o 
vidro é substituído ou quando o carro sofre algum acidente. Também é 
necessário fazer a calibração depois de qualquer intervenção que possa 
afetar o ângulo de direção, como alinhamento ou balanceamento.

O motorista, geralmente, é alertado da necessidade de calibrar o 
sistema por meio de mensagens no painel, informando que algum 
componente está obstruído ou inativo, código de erro no sistema ou 
luzes no painel — além de notar a diferença na resposta dos sistemas 
que auxiliam na dirigibilidade do veículo.

Caso a calibração do sistema não seja feita, os dispositivos do conjunto 
ADAS do veículo não são sincronizados, nem alinhados e passam 
informações erradas ou imprecisas ao condutor. Dessa maneira, o 
funcionamento do sistema de segurança é prejudicado, podendo 
ocasionar acidentes e risco de morte ao motorista e aos passageiros.



ALINHAMENTO DE RODAS
• Gestão do alinhamento de rodas via scanner Autel MaxiSYS* sem a 

necessidade do uso de um computador.
• Exibição de alinhamento on-line, com avaliação dos resultados 

detalhados por eixo — podendo verificar somente as rodas 
dianteiras ou traseiras, a simetria do chassi e o diâmetro do pneu.

• Instruções de alinhamento ilustradas, leituras on-line, informações 
sobre ferramentas necessárias e locais de ajuste são exibidas em 
uma única tela.

• Rastreamento automático da altura do veículo no elevador.
• Inspeção de pneus, freios, suspensão, direção e muito mais.

CALIBRAÇÃO ADAS
• Instruções com o passo a passo do processo de calibração do 

sistema ADAS com ilustrações.
• Registro de recomendações de serviço com a possibilidade de 

anexar fotos e comentários.
• Definição da altura do alvo de calibração do ADAS com 

apenas um clique.
• Calibração ADAS com compensação do desnível do solo em 

todas as direções.
• Transmissão de informações simultâneas do MaxiSYS Ultra*.

*MaxiSYS Ultra disponível apenas em algumas versões específicas. Verifique com o distribuidor de sua preferência a disponibilidade do equipamento para a versão escolhida.



     COMPARATIVO
Versões

Itens

Quadro 
IA900WA 

estacionário

MaxiSYS 
Tablet & 

MaxiFlash 
VCI

ADAS 
software

LDW AVM BSD ACC LIDAR NVS RCW

IA900WA - -

IA900WAT -

IA900LDW
Expande os recursos de 
calibração de aviso de saída de 
faixa

-

IA900LDWT
Expande os recursos de 
calibração de aviso de saída de 
faixa

IA900AS
O máximo em recursos de 
calibração

-

IA900AST
O máximo em recursos de 
calibração




