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Linha de produtos Autel
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Linha de produtos Autel

Há mais de 10 anos, a Autel é referência mundial e especialista em pesquisa
e desenvolvimento de soluções inteligentes, componentes e sistemas de
diagnóstico para o mercado automotivo.
Com presença em mais de 50 país, chegamos ao Brasil para estreitar nosso
relacionamento com o reparador e oferecer mais suporte, assistência e garantia.
Combinar facilidade de utilização, um banco de informações completo, sistema
operacional rápido e eficiente, e atendimento de excelência é o nosso objetivo
diário.
Além disso, oferecemos um vasto portfólio com scanners e equipamentos de
diagnóstico automotivo, sistemas TPMS e ferramentas de parametrização
ADAS, para atender as mais diversas necessidades do mercado.
Confira os produtos desse catálogo e, em caso de dúvidas, conte conosco!
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TECNOLOGIA DE PONTA E EM
CONSTANTE APRIMORAMENTO PARA
UM DIAGNÓSTICO FACILITADO.
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Linha de produtos Autel
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MAXISYS ULTRA
Scanner de Diagnóstico para OBD2/CAN
com Wi-Fi duplo bidirecional e VCMI
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiSYS Ultra é um dos scanners de diagnóstico mais completo e tecnológico
da Autel, e foi projetado para maximizar a eficiência e a precisão do trabalho do
reparador.
O equipamento possui tela touchscreen de 12,9”, memória embutida de 256 GB,
além da nova tecnologia de navegação multiaplicativo – que possibilita ao reparador
dividir a sua tela entre o acesso às orientações de diagnóstico e a realização de
testes e reparos. Este equipamento possui cobertura para mais de 80 marcas,
inclusive supercarros, e traz funcionalidades como mapa de topologia, codificações
on-line, funções básicas e especiais, entre outras possibilidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Tela

TFT-LCD Corelle Glass 12,9” com touchscreen
capacitivo e resolução de 2732 X 2048 DPI

Memória

4 GB de RAM e 256 GB de memória on-board

Capacidade da bateria

18.000 mAh

Detecção de VIN automática

Sim

Atualização via Wi-Fi

Sim

Reset de serviço

Sim

Códigos e adaptações

CÓDIGOS AVANÇADOS E ADAPTAÇÕES

Diagnóstico completo de OBD2

Sim

Conexão com o veículo OBD2 via Bluetooth

Sim

Osciloscópio de
4 canais de série

Sim
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MAXISYS MS919
Scanner de Diagnóstico OBD2
Bidirecional com Wi-Fi duplo e VCMI
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiSYS MS919 foi projetado para ajudar o reparador a obter informações relevantes
para o diagnóstico de um veículo, por intermédio de uma grande biblioteca de testes
guiados e predefinidos, bem como extenso portfólio de dicas e recomendações sobre
a avaliação de componentes elétricos do veículo com o osciloscópio.
O equipamento oferece testes específicos de DTC e sensores do veículo, assegurando
um diagnóstico mais preciso, além de fornecer detalhes sobre a localização de
componentes e sondas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Tela

TFT-LCD Asahi Glass 9,7” com touchscreen
capacitivo e resolução de 1536 x 2048 DPI

Memória

4 GB de RAM e 128 GB de memória interna

Capacidade da bateria

15.000 mAh

Detecção de VIN automática

Sim

Atualização via Wi-Fi

Sim

Reset de Serviço

Sim

Códigos e adaptações

CÓDIGOS AVANÇADOS E ADAPTAÇÕES

Diagnóstico completo de OBD2

Sim

Conexão com o veículo OBD2 via Bluetooth

Sim

Osciloscópio de
4 canais de série

Sim
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MAXISYS MS909

CHECAR IMAGEM

Scanner de Diagnóstico OBD2
Bidirecional com Wi-Fi duplo e VCI J2534
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiSYS MS909 possui tela touchscreen de 9,7”, sistema operacional Android 7.0
e processador octa-core (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad), o que torna a navegação
muito mais rápida.
O equipamento conta com uma memória interna de 128 GB para armazenar diversos
bancos de dados e utiliza o novo MaxiFlash VCI – garantindo uma comunicação
facilitada entre o carro e o equipamento.
Com ele você faz codificações avançadas e adaptações, além de ter 26 funcionalidades
de reset de serviço à sua disposição.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Tela

TFT-LCD Asahi Glass 9,7” com touchscreen
capacitivo e resolução de 1536 x 2048 DPI

Memória

4 GB de RAM e 128 GB de memória interna

Capacidade da bateria

15.000 mAh

Detecção de VIN automática

Sim

Atualização via Wi-Fi

Sim

Reset de Serviço

Sim

Códigos e adaptações

CÓDIGOS AVANÇADOS E ADAPTAÇÕES

Diagnóstico completo de OBD2

Sim

Conexão com o veículo OBD2 via Bluetooth

Sim

Osciloscópio de
4 canais de série

-
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MAXISYS
MS906 PRO
Scanner de Diagnóstico OBD2
Bidirecional com Wi-Fi duplo
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiSYS MS906 Pro possui acesso a todos os módulos conhecidos de Diagnóstico
OBD2, faz reset de serviço e ativação de componentes e ainda permite adicionar a
função de parametrização de sistemas ADAS à sua configuração.
Trata-se de um tablet touchscreen de alta potência para diagnósticos avançados,
com uma tela de 8” de alta resolução, processador octa-core, sistema operacional
Android 7.0, além de um software expandido e dados e serviços de reparos baseados
na nuvem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Tela

TFT-LCD Asahi Glass 8” com touchscreen
e resolução de 1900 x 1200 DPI

Memória

4 GB de RAM e 128 GB de memória interna

Capacidade da bateria

11.600 mAh

Detecção de VIN automática

Sim

Atualização via Wi-Fi

Sim

Reset de Serviço

Sim

Códigos e adaptações

CÓDIGOS AVANÇADOS E ADAPTAÇÕES

Diagnóstico completo de OBD2

Sim

Conexão com o veículo OBD2 via Bluetooth

Sim

Osciloscópio de
4 canais de série

-
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MAXISYS
MS906 PRO-TS
Scanner de Diagnóstico OBD2 e TPMS
com conexão VCI via Bluetooth
Imagem meramente ilustrativa

Além de contar com diversas funcionalidades de diagnóstico e serviços via OBD2, o
MaxiSYS MS906 Pro-TS possibilita a análise e a reprogramação de sistemas TPMS
diretos – incluindo dos sensores de pressão de pneus Autel MX.
Graças ao seu sistema operacional Android 7.0 e à sua memória interna de 128 GB,
esse tablet viabiliza diagnósticos avançados, incluindo codificação e adaptações,
acesso a informações de reparo, análises de bateria e muito mais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Tela

TFT-LCD Asahi Glass 9” com touchscreen
e resolução de 1900 x 1200 DPI

Memória

4 GB de RAM e 128 GB de memória interna

Capacidade da bateria

11.600 mAh

Detecção de VIN automática

Sim

Atualização via Wi-Fi

Sim

Reset de Serviço

Sim

Códigos e adaptações

CÓDIGOS AVANÇADOS E ADAPTAÇÕES

Diagnóstico completo de OBD2

Sim

Conexão com o veículo OBD2 via Bluetooth

Sim

Osciloscópio de
4 canais de série

-
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MAXIDAS DS808
Scanner com ampla cobertura
de diagnósticos em nível OEM
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiDAS DS808 possui uma excelente cobertura de sistemas eletrônicos de nível
OEM, atualização via Wi-Fi, detecção automática do número do chassi (VIN), sistema
operacional Android 4.4 e tela touchscreen capacitiva de LCD com 7 polegadas, para
permitir que seu uso seja intuitivo e fácil.
Faça o reset de serviços e o diagnóstico completo de OBD2, contando com 2 anos de
atualizações gratuitas feitas via Wi-Fi. Com sistema operacional Android, memória
de 64 GB e um veloz processador quad-core, o equipamento oferece máxima
conveniência e eficiência para seus diagnósticos e análises.

Tela
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LCD 7” com touchscreen capacitivo e resolução de 1024 x 600

Memória

64 GB

Capacidade da bateria

3.200 mAh

Detecção de VIN automática

Sim

Atualização via Wi-Fi

Sim

Reset de Serviço

Sim

Códigos e adaptações

CÓDIGOS E ADAPTAÇÕES

Diagnóstico completo de OBD2

Sim

Conexão com o veículo OBD2 via Bluetooth

-

Osciloscópio de
4 canais de série

-
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MAXICHECK
MX808TS

Local fechado
Android 4.4

Processador

Cortex-A9 processador (1.5 GHz)

Memória

64 GB

Display

Tela touchscreen de 7” de LCD capacitivo com resolução de 1024
x 600

Conectividade

Mini USB 2.0
USB 2.0
Wi-Fi
HDMI Tipo A
Entrada para micro SD (até 32 GB)

Sensores

Sensor de luz com ajuste automático de brilho

Entrada e saída de áudio

Entrada: N/A
Saída: alerta sonoro

Carregamento e bateria

Bateria de polímero de lítio de 5.000 mAh / 3,7 V
Carregador via fonte de alimentação 5 VDC

Duração da bateria

Aproximadamente 7 horas de uso contínuo

Entrada do carregamento de bateria

5 V/1,5 A

Consumo de energia

600 mA (com LCD na luminosidade padrão e o Wi-Fi ligado) a 3,7 V

Temperatura de operação

-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)

Temperatura de estocagem

-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

O equipamento ainda conta com funções completas de TPMS, incluindo a checagem
da integridade do sistema, a ativação e a programação de sensores, e o reaprendizado
TPMS.

Umidade operacional

5% a 95% (sem condensação)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

270,8 mm (10”) x 176 mm (6,9”) x 36 mm (1,4”)

Peso

885 g

Conheça as principais características do MX808TS:

Protocolos atendidos

ISO 9141-2; ISO 14230-2; ISO 15765; Linha K/L; Código Flashing;
SAE-J1850 VPW; SAE-J1850 PWM; ISO 11898 (CAN de alta, média e
baixa velocidade, linha única, tolerante a falhas); SAE J2610; GM
UART; Protocolo UART Echo Byte; Protocolo Honda Diag-H; TP 2.0;
TP 1.6.

Imagem meramente ilustrativa

Mais do que ler e apagar códigos de falha (DTC) para todos os módulos da maioria
das marcas e modelos do mercado, o MX808TS também oferece funções especiais
como: reset de óleo, e verificação do EPB (freio de estacionamento elétrico), do SAS
(sensor de ângulo de viragem), do BMS (sistema de gerenciamento da bateria), do
DPF (filtro de partículas de diesel) e do IMMO.

• Diagnóstico avançado de TPMS para
verificação completa da integridade
do sistema.
• Ativação de 98% de todos os
sensores TPMS conhecidos.
• Programação dos sensores
universais Autel MX-Sensors.
• Cobertura abrangente de
reaprendizagem OBDII.
• Exibição de dados ao vivo em texto,
gráfico e de maneira analógica,
para facilitar sua análise.
Linha de produtos Autel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema operacional

Scanner de diagnóstico avançado
de TPMS com funções especiais
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Recomendação de uso

• Reaprendizado do sistema na
tela do equipamento.
• Tecnologia Auto-VIN, que identifica
automaticamente as informações
de marca, modelo e ano do veículo.
• Leitura e limpeza de códigos de
falha para todos os sistemas
disponibilizados pelo veículo.
• Registro e reset da bateria.
• Redefinição da quilometragem
de serviço e intervalos de serviço.
* Sensores adquiridos separadamente.
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HARDWARE

SOFTWARE

MaxiSYS Ultra

MaxiSYS MS919

MaxiSYS MS909

MaxiSYS MS906 Pro

MaxiSYS MS906 Pro-TS

MaxiDAS DS808

MaxiCheck MX808TS

Bluetooth MaxiFlash VCMI
(incluindo os protocolos
mais recentes)

Bluetooth MaxiFlash VCMI
(incluindo os protocolos mais
recentes)

Bluetooth MaxiFlash VCI
(incluindo os protocolos mais
recentes)

Sistema operacional

Android 7.0

Android 7.0

Android 7.0

Android 7.0

Android 7.0

Android 4.4

Android 4.4

Conectividade

Bluetooth MaxiSYS VCl200

Bluetooth MaxiSYS VCl200

Via Cabo Mini USB

Bluetooth MaxiSYS VCI MINI

Atualização de
software

2 anos de atualização
grátis via Wi-Fi

2 anos de atualização
grátis via Wi-Fi

2 anos de atualização
grátis via Wi-Fi

2 anos de atualização
grátis via Wi-fi

2 anos de atualização
grátis via Wi-Fi

2 anos de atualização
grátis via Wi-Fi

2 anos de atualização
grátis via Wi-Fi

Tela

TFT-LCD Corelle Glass 12,9”
com touchscreen capacitivo
e resolução de 2732 x
2048 DPI

TFT-LCD Asahi Glass 9,7”
com touchscreen capacitivo e
resolução de 1536 x 2048 DPI

TFT-LCD Asahi Glass 9,7”
com touchscreen capacitivo e
resolução de 1536 x 2048 DPI

TFT-LCD Asahi Glass 8” com
touchscreen e resolução de
1900 x 1200 DPI

TFT-LCD Asahi Glass 9” com
touchscreen e resolução de
1900 x 1200 DPI

LCD 7” com touchscreen
capacitivo e resolução de
1024 x 600

Tela touchscreen de 7”
de LCD capacitivo
com resolução de 1024 x 600

Detecção automática
do número do chassi
(VIN)

Auto-VIN/Auto-Scan
Scan VIN/Scan de placa de
veículo

Auto-VIN/Auto-Scan
Scan VIN/Scan de placa de
veículo

Auto-VIN/Auto-Scan
Scan VIN/Scan de placa
de veículo

Auto-VIN/Auto-Scan
Scan VIN/Scan de placa
de veículo

Auto-VIN/Auto-Scan
Scan VIN/Scan de placa de
veículo

Auto-VIN

Auto-VIN

Bateria

18.000 mAh

15.000 mAh

15.000 mAh

11.600 mAh

11.600 mAh

3.200 mAh

5.000 mAh

Leitor de placa do
veículo

Disponível em alguns veículos

Disponível em alguns veículos

Disponível em alguns
veículos

Disponível em alguns
veículos

Disponível em alguns veículos

-

-

Processador

2.3 GHz + 1.7 GHz Octa Core

2.3 GHz + 1.7 GHz Octa Core

2.3 GHz + 1.7 GHz Octa Core

2.3 GHz + 1.7 GHz Octa
Core

2.3 GHz + 1.7 GHz Octa Core

Cortex-A9 processador
(1.5 GHz)

Cortex-A9 processador
(1.6 GHz)

Memória

256 GB SSD + 4 GB RAM

128 GB SSD + 4 GB RAM

128 GB SSD + 4 GB RAM

128 GB SSD + 4 GB RAM

128 GB SSD + 4 GB RAM

1 GB + 32 GB

1 GB + 32 GB

Cobertura de veículos

Câmera

Câmera frontal de 5 MP
Câmera traseira de 16 MP

Câmera frontal de 5 MP
Câmera traseira de 16 MP

Câmera frontal de 5 MP
Câmera traseira de 16 MP

Câmera frontal de 5 MP
Câmera traseira de 16 MP

Câmera frontal de 5 MP
Câmera traseira de 16 MP

-

-

Ampla cobertura de
automóveis de passeio
americanos, asiáticos e
europeus vendidos a partir
de 1996, e alguns modelos
médios

Ampla cobertura de automóveis
de passeio americanos,
asiáticos e europeus vendidos
a partir de 1996, e alguns
modelos médios

Ampla cobertura de
automóveis de passeio
americanos, asiáticos
e europeus vendidos a
partir de 1996, e alguns
modelos médios

Ampla cobertura de
automóveis de passeio
americanos, asiáticos e
europeus vendidos a partir
de 1996, e alguns modelos
médios

Ampla cobertura de
automóveis de passeio
americanos, asiáticos e
europeus vendidos a partir
de 1996, e alguns modelos
médios

Ampla cobertura de automóveis
de passeio americanos,
asiáticos e europeus vendidos
a partir de 1996, e alguns
modelos médios

Ampla cobertura de automóveis
de passeio americanos,
asiáticos e europeus vendidos
a partir de 1996, e alguns
modelos médios

Estação de
carregamento

Incluído

-

-

-

-

-

-

Diagnóstico completo
OBD2

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Reset de serviço

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Reset de emissão de
diesel

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sistema de
diagnóstico

Acesso a todos os módulos de
diagnóstico conhecidos

Acesso a todos os módulos de
diagnóstico conhecidos

Acesso a todos os
módulos de diagnóstico
conhecidos

Acesso a todos os módulos
de diagnóstico conhecidos

Acesso a todos os módulos de
diagnóstico conhecidos

Acesso a todos os módulos de
diagnóstico conhecidos

Acesso a todos os módulos de
diagnóstico conhecidos

Ativação de
componentes

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Funções avançadas

Códigos avançados e
adaptações

Códigos avançados e
adaptações

Códigos avançados e
adaptações

Códigos avançados e
adaptações

Códigos avançados e
adaptações

Códigos e adaptações

-

Calibração ADAS

Compatível com atualização
ADAS e uso do kit de
alvos/targets (comprados
separadamente)

Compatível com atualização
ADAS e uso do kit de
alvos/targets (comprados
separadamente)

Compatível com
atualização ADAS e
uso do kit de alvos/
targets (comprados
separadamente)

Compatível com atualização
ADAS e uso do kit de
alvos/targets (comprados
separadamente)

Compatível com atualização
ADAS e uso do kit de
alvos/targets (comprados
separadamente)

-

-

Analisador de bateria

Análise de bateria com
software MaxiBAS (com
atualização)

Análise de bateria com software
MaxiBAS (com atualização)

Análise de bateria com
software MaxiBAS (com
atualização)

Análise de bateria com
software MaxiBAS (com
atualização)

Análise de bateria com
software MaxiBAS (com
atualização)

Registro e reset

Registro e reset

Serviços na nuvem

Suporte com acesso remoto
e banco de dados com
informações de reparo

Suporte com acesso remoto
e banco de dados com
informações de reparo

Suporte com acesso
remoto e banco de dados
com informações de
reparo

Armazenamento de
relatórios e banco de dados
de reparo e diagnósticos

Armazenamento de relatórios
e banco de dados de reparo e
diagnósticos

-

-

Funções completas
de TPMS

-

-

-

-

Diagnóstico, serviço e
reprogramação de TPMS

-

Diagnóstico, serviço e
reprogramação de TPMS

Assistente de
reparação

Guia de procedimentos para
análises e soluções de códigos
de falhas (DTC)

Guia de procedimentos para
análises e soluções de códigos
de falhas (DTC)

Guia de procedimentos
para análises e soluções
de códigos de falhas
(DTC)

-

-

-

-

Mapa de topologia de
módulo

Status de cada módulo por cor
(para veículos que possuem
essa função)

Status de cada módulo por cor
(para veículos que possuem
essa função)

Status de cada módulo
por cor (para veículos que
possuem essa função)

-

-

-

-

Dicas de reparação

Resolução de problemas DTC
(código de falhas)

Resolução de problemas DTC
(código de falhas)

Resolução de problemas
DTC (código de falhas)

-

-

-

-

Boletins de serviço
técnico

Disponível apenas para alguns
veículos

Disponível apenas para alguns
veículos

Disponível apenas para
alguns veículos

-

-

-

-

Dispositivo VCMI
5 em 1

Osciloscópio, VCI, multímetro,
gerador de ondas e avaliador
de CAN BUS

Osciloscópio, VCI, multímetro,
gerador de ondas e avaliador
de CAN BUS

-

-

-

-

-

Display com divisão
de tela

Visualizar 2 telas de
diagnóstico simultaneamente

-

-

-

-

-

-
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MaxiSYS Ultra

MaxiSYS MS919

MaxiSYS MS909

MaxiSYS MS906 Pro

MaxiSYS MS906 Pro-TS

MaxiDAS DS808

MaxiCheck MX808TS
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FERRAMENTAS PODEROSAS +
SOFTWARES INTELIGENTES
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAXIIM IM608 PRO
Diagnóstico OBD2 e programação de
chaves + pacote de ferramentas JVCI
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiIM IM608 Pro é uma das mais inovadoras ferramentas do mercado.
Ele combina programação avançada de chaves, diagnósticos de todos os
módulos OBD2 — para a maioria das marcas — e serviços de manutenção,
em um tablet Android com tela touchscreen de 10,1”.
Além disso, o equipamento também vem acompanhado dos programadores
de chaves XP400 Pro e MaxiFlash ECU, para fornecer uma cobertura completa
de IMMO e funções de programação/codificação.

Sistema operacional

Android™ 4.4.2 — KitKat

Processador

Samsung Exynos hexa-core (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 +
1.7 GHz dual-core ARM Cortex A15)

Memória

2 GB RAM e 64 GB de memória interna

Tela

Tela touchscreen de 10,1” de LED capacitivo com resolução
de 1920 x 1200

Conectividade

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)
USB 2.0
BT v.2.1 + EDR
Cartão de memória (suporta até 32 GB)
HDMI

Sensores

Acelerômetro de gravidade e luz ambiente (ALS)

Bateria e carregamento

Bateria de polímero de lítio de 15.000 mAh 3,8 V
Carregamento via 12 V AC/DC
Fonte de alimentação com temperatura entre 0 °C e 45 °C

Entrada de voltagem

12 V (9 a 24 V)

Consumo de energia

6,5 W

Temperatura de operação

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Dimensões (largura x altura x profundidade)

300 mm (11,81”) x 220 mm (8,66”) x 50 mm (1,97”)

Protocolos suportados

ISO 9142-2; ISO 14230-2; ISO 15765-4; Linha K/L; Código Flashing;
SAE-J1850 VPW; SAE-J1850 PWM; ISO 11898 (CAN de alta, média e
baixa velocidade, e fio único); GM UART; Protocolo UART Echo Byte;
Protocolo Honda Diag-H; TP 2.0; TP 1.6; SAE J1939; SAE J1708; CAN
tolerante a falhas.

Trata-se da solução ideal para ampliar o seu portfólio de serviços.
CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO IM608 PRO:
• Modo inteligente para aprendizagem
de chave guiada e automatizada.
• Modo especialista para aprendizagem de chave avançada.
• Leitura de PIN/CS, geração de chaves, aprendizado
de chaves, aprendizado de chave remoto.
• Reset, adaptação, atualização e codificação de IMMO ECU.
• Leitura/gravação de transponder EEPROM/MCU.
• Diagnósticos de nível OE para mais de 80
marcas e modelos dos EUA, Ásia e Europa.
• Serviços de manutenção avançada, incluindo
EPB, DPF, SAS, redefinição de óleo e BMS.
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MAXIIM IM608
PRO KPA

Diagnóstico OBD2 e programação de
chaves + pacote de ferramentas JVCI

O KIT CONTA COM:
• Pacote IMMO e programação de chaves.
• Programação de chaves e IMMO para veículos
americanos, asiáticos e europeus.
• Scanner Android com tela touchscreen de 10,1”.
• Programação de chaves e chips XP400 Pro.
• Dispositivo de programação pass-thru JVCI
wireless (J2534).
• Conjunto de adaptadores para
programação de chave IMKPA.

Imagem meramente ilustrativa

O IM608 Pro KPA é um kit de programação de chaves e imobilizador que oferece
um scanner com sistema operacional Android, tela touchscreen, programador
de chips e chaves XP400 Pro, um dispositivo JVCI J2534 sem fio e um conjunto
de adaptadores de programação de chaves.
O scanner IM608 Pro é um equipamento de diagnóstico avançado, com
tecnologia AutoVIN e AutoSCAN, que facilita a identificação do veículo e realiza
uma varredura de todos os sistemas de maneira fácil e rápida. Suas funções
de diagnóstico incluem a capacidade de realizar testes ativos, codificação
e adaptações. Além disso, ele é capaz de fazer o aprendizado da chave
diretamente através da porta OBD2 do veículo — para grande parte dos
modelos vendidos no mercado atualmente.
Esse dispositivo também pode ler os pinos e a senha do imobilizador, e
armazenar essas informações para usar posteriormente, ao fazer o processo
de aprendizagem das chaves recém-programadas no veículo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAXIIM IM508
Programador de chaves e ferramenta IMMO
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiIM IM508 é um imobilizador e programador de chaves rápido e intuitivo.
O scanner com tela sensível ao toque e sistema operacional Android apresenta
um poderoso processador quad-core e é equipado com o programador de
chaves XP200.
Esse equipamento é capaz de fornecer funções de serviço extraordinárias,
trabalhar com operações especiais, além de entregar diagnósticos rápidos de
todos os módulos da maioria das marcas e modelos do mercado.

Sistema operacional

Android™ 4.4.4 — KitKat

Processador

Cortex-A9 processador (1.6 GHz)

Memória

32 GB de memória interna

Tela

Tela touchscreen de 7” de LCD capacitivo
com resolução de 1024 x 600

Conectividade

Wi-Fi
USB 2.0
Mini USB 2.0
Entrada para cartão de memória (até 32 GB)

Sensores

Sensor de luz ambiente para mudança automática de brilho

Bateria e carregamento

Bateria de polímero de lítio de 5.000 mAh 3,7 V
Carregamento via fonte de alimentação 5 VDC

Duração de bateria

Aproximadamente 4,5 horas de uso contínuo

Entrada de carga de bateria

5 V/1,5 A

Consumo de energia

500 mA (com LCD na luminosidade padrão e o Wi-Fi ligado) a 3,7 V

Temperatura de operação

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Umidade operacional

5% a 95% (sem condensação)

Peso

885 g

Protocolos suportados

ISO 9141-2; ISO 14230-2; ISO 15765; Linha K/L; Código Flashing;
SAE-J1850 VPW; SAE-J1850 PWM; ISO 11898 (CAN de alta, média
e baixa velocidade, fio único e tolerante à falha); SAE J2610; GM
UART; Protocolo UART Echo Byte; Protocolo Honda Diag-H; TP 2.0;
TP 1.6.

Trata-se de uma excelente solução para os reparadores que procuram
equipamentos completos e com funcionalidades abrangentes, como:
• A combinação de programação de chaves,
diagnóstico de todos os módulos de sistemas OBD2
para a maioria dos veículos vendidos no mercado
atualmente e serviços de manutenção avançada.
• Modo inteligente para aprendizagem de chave
guiada e automatizada.
• Modo especialista para aprendizagem de chave
avançada.
• Leitura de PIN/CS, geração de chaves,
aprendizagem de chaves e aprendizado remoto.
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• Reset, adaptação, atualização e codificação
de IMMO ECU.
• Leitura e gravação de transponder, EEPROM e MCU.
• Diagnósticos de nível OE para mais de 80 marcas e
modelos dos EUA, Ásia e Europa.
• Entrega de manutenção avançada, incluindo
EPB, DPF, SAS, redefinição de óleo, BMS e a
reaprendizagem do ID de sensores TPMS.
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MAXIIM KM100
Programador de chaves e ferramenta IMMO
Imagem meramente ilustrativa

Sistema operacional

Android

Memória

2 GB RAM e 64 GB de memória interna

Tela

5,5” com resolução de 1280 x 720

Câmera

8 MP

Frequências

315/433 MHz e 868/915 MHz (IKEY)

Bateria

4.950 mAh

Dimensões (comprimento x largura x
profundidade)

200 mm (7,87”) x 89 mm (3,50”) x 22 mm (0,86”)

Conectividade

Wi-Fi

Função de voz

Sim

Protocolos suportados

Plataforma NCF2953 + chip RF + chip de criptografia

Esse equipamento oferece uma ampla cobertura de veículos e chaves, geração
de chave universal para mais de 700 modelos, além de funções como leitura,
registro, clonagem de transponder, detecção de frequência e da bobina de
ignição.
CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO KM100:
• Tecnologia AutoVIN e orientação inteligente, para a localização simples e rápida do veículo na ferramenta.
• Guia de instruções ao usuário, o que deixa o manuseio mais simples e fácil.
• Plataforma NCF2953 + chip RF + chip de criptografia.
• Compatibilidade com as frequências 315/433 e 868/915 MHz (IKEY).
• Conformidade com os rigorosos indicadores de aprovação IMMO (imobilizador)/RKE (partida sem chave)/PKE
(abertura de portas passiva sem chave).
• Líder mundial na aprendizagem IMMO via OBD, cobrindo mais de 90% dos modelos.
• Renovação de chaves com suporte para 36 marcas de veículos.
• Edição de transponder: suporte para até 20 protocolos.
• Geração de chave em 60 segundos (apenas chave universal Autel).
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G-BOX 2
Adaptador de programação de chaves
para veículos Mercedes-Benz e BMW
Imagem meramente ilustrativa

O Autel G-Box 2 é um adaptador compatível com o programador de chaves
XP400, utilizado com os scanners de programação de imobilizador Autel IM508
e IM608.
Aliado aos referidos equipamentos, ele é usado para fazer a programação
de chaves para as Mercedes-Benz DAS3, CAN e EIS/EXS quando todas as
chaves do veículo foram perdidas. O equipamento também suporta a leitura e
gravação do DME/DDE ISN no modo de inicialização ou método de bancada em
veículos BMW (quando aplicável).
Além disso, ele faz todos os cálculos de senhas para chaves perdidas de
maneira muito rápida e reduz a zero o número de inserções e remoções em
veículos Mercedes-Benz EISs, W216 e W164 produzidos após o ano de 2009,
simplificando as etapas de operação.
O G-Box 2 contém todas as conexões, incluindo cabos, conectores de fusível e
conectores de linha CAN.
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XP400 PRO
Programador de chaves bidirecional
e ferramenta IMMO
Imagem meramente ilustrativa

O programador de chaves e chips XP400 Pro é compatível com os scanners
IM508 e IM608, e pode ler, reescrever e fazer a aprendizagem de chaves
codificadas.
Esse equipamento permite a programação de chaves via infravermelho em
veículos Mercedes-Benz e chaves de chip IC dos modelos mais antigos da
Hyundai e da KIA, por exemplo.
O dispositivo também executa funções de dados EEPROM, fundamentais para
a programação de chaves de veículos europeus, além de contar com leitura e
gravação de dados de mais de 3.000 tipos de chip, — incluindo a já citada
EEPROM, a ECU do motor, a MCU e o IMMO ECU.
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MAXIIM IMKPA
Kit de adaptadores de programação
de chaves compatível com o XP400 Pro
Imagem meramente ilustrativa

O IMKPA é um kit de adaptadores de programação de chave compatível com os
scanners IM608 e IM508, e com o programador de chaves e chips XP400 Pro.
Ele inclui 12 adaptadores para o XP400 Pro, que permitem fazer a leitura,
gravação e deleção de dados da chave dos modelos Mercedes-Benz ESL_W209/
W906, além de realizarem o processo de aprendizagem da chave do MercedesBenz NEC e do BMW EWS3.
Esse acessório ainda pode auxiliar no desbloqueio de chaves dos modelos
Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes-Benz.
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MAXIIM APB112
Emulador de chave inteligente
Imagem meramente ilustrativa

Esse equipamento foi projetado para coletar os dados enviados pela bobina de
ignição, com o objetivo de identificar seus problemas e decodificar os dados do
chip da chave do veículo. Ele também pode emular o chip da chave do veículo.
CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO APB112:
• 46 coletas de dados 4D.
• Capacidade para 46 cálculos de senha de chave inteligente.
• 46 emulações de chips.
• Emulação de chave inteligente da Toyota 4D (94, D4 e 98).
• Entrega da emulação de chave inteligente da Toyota H (88, A8, A9 e 30).
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COMPARATIVO
IM508

DIAGNÓSTICO DE TODOS OS NÍVEIS OE
IM608 Pro

EQUIPAMENTO

Todos os módulos para mais de 80 marcas

•

•

MaxiFlash JVCI (J2534 Reprogramador de ECU)

-

•

Codificação de ECU

-

•

Teste ativo

-

•

Funções de serviço completa

Básico

Avançado

RECURSOS
PROGRAMAÇÃO

Bateria recarregável de íon-lítio

5.000 mAh

15.000 mAh

Leitura e gravação EEPROM

Básico

Avançado

Atualização via internet

Wi-Fi

Wi-Fi

Leitura e gravação MCU

Básico

Avançado

Suporte multilíngue

•

•

Leitura e gravação do imobilizador

•

Avançado

Garantia de 1 ano

•

•

Leitura de gravação do motor

•

Avançado

Tela touchscreen

7”

10,1”

Leitura e gravação de chave infravermelho Mercedes-Benz

•

Memória

32 GB

64 GB

Detecção remota de frequência

•

Processador

Quad-core

Hexa-core

Câmera

-

8 MP

Resolução

1024 x 600

1920 x 1200

IMMO
Modo inteligente (função de aprendizagem guiada e automatizada)

•

•

Detecção automática de marca/modelo/ano/sistema

•

•

Leitura de PIN (adição de chave e de chaves perdidas)

•

•

Geração de chaves/aprendizagem de chaves/aprendizado remoto

•

•

Reset e adaptação de IMMO ECU

•

•

Atualização/codificação IMMO ECU

•

•

Fazer backup/restaurar dados IMMO

•

•

Função de série

Precisa do XP400 Pro e de um adaptador extra

Precisa do XP400 Pro

COMPARATIVO

•

Adição de chave Mercedes-Benz IMMO 3ª geração e chaves perdidas via OBD

Precisa de um adaptador extra

EQUIPAMENTO

Leitura/deleção/gravação de dados Mercedes-Benz ESL_W209/W906

FUNÇÃO

Aprendizado de chave Mercedes-Benz OE NEC
Aprendizagem de chave Volkswagen MQB via OBD

•

•

Aprendizagem de chave Volkswagen/Audi IMMO 4ª geração

•

•

Aprendizagem de chave Volkswagen/Audi IMMO 5ª geração

•

•

Aprendizado e adaptação de chave BMW FEM/BDC

•

•

Aprendizado de chave BMW CAS4/3/2/1

•

•

Aprendizado de chave BMW EWS3
Gravação de chave de Jaguar e Land Rover 2015-2019 via Dump

•

Reaprendizado de chave inteligente Volvo Smart Key/Fobik

•

Desbloqueio de chave Volkswagen/Audi/BMW
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IM508

IM608

KM100

Geração de chave e transponder universal

Não

Não

Sim

Simulação, edição e clonagem de transponder

Não

Não

Sim

Detecção de bobina de ignição

Não

Não

Sim

Diagnóstico de veículos

Sim

Sim

Não

Funções de serviço

Sim

Sim

Não

Função IMMO via programador

Sim

Sim

Não

Leitura de transponder

Sim

Sim

Sim

Detecção de frequência

Sim

Sim

Sim

Desbloqueio de chave

Sim

Sim

Sim

Processamento de dados do imobilizador

Sim

Sim

Sim

IMMO no modo aberto OBD

Sim

Sim

Sim

41

O QUE HÁ DE MAIS MODERNO
E AVANÇADO EM DIAGNÓSTICO
AUTOMOTIVO.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Recomendação de uso

Ambientes fechados

MAXITPMS ITS600

Sistema operacional

Android 9.0

Processador

Quad-core (1.5 GHz)

Memória

1 GB RAM DDR4 e 64 GB ROM

Tela

Tela touchscreen de 5,5” de LCD capacitivo com resolução de 1280
x 720

Solução completa e eficiente
para análise do sistema TPMS

Conectividade

Wi-Fi
USB 2.0, Tipo C
BT

Sensores

Sensor de luz com ajuste automático de brilho da tela

Entrada e saída de áudio

Entrada: N/A
Saída: Sinal sonoro

Bateria e carregamento

Bateria de polímero de lítio com 3.8 V/5.000 mAh
Carregamento via fonte de alimentação de 5 V AC/DC

Entrada do carregador de bateria

5 V/2 A

Consumo de bateria

600 mA (LCD no brilho padrão e Wi-Fi ligado) @ 3.8 V

Temperatura de trabalho

-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

183 mm (7,2”) x 89 mm (3,5”) x 22 mm (0,87”)

Peso

368 g (0,8 lb)

Protocolos atendidos

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code,
SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de fio único de
alta, média e baixa velocidade, CAN tolerante a falhas), SAE J2610,
GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0,
TP1.66.

Imagem meramente ilustrativa

O MaxiTPMS ITS600 possui plataforma Android, tela touchscreen de 5,5” e
interface de comunicação (VCI) sem fio. Além disso, ele apresenta uma tela
de diagnóstico avançado de TPMS e escaneamento automático do número
do chassi do veículo (VIN), e faz a ativação, a leitura e a reaprendizagem de
todos os sensores de pressão de pneus conhecidos atualmente – inclusive do
Autel MX-Sensor.
A ferramenta também consegue identificar o número DOT do pneu e,
consequentemente, alertar sobre a sua data de validade e a existência de
algum recall. Mas ela ainda vai além: o ITS600 é compatível com o TBE200
e o TBE100 (vendidos separadamente), que podem avaliar os pneus e o
desgaste dos discos de freio.
Esse equipamento é a escolha ideal para quem procura trabalhar com análise
TPMS e avaliação da saúde dos pneus, uma vez que ele realiza diagnóstico
TPMS e faz funções de serviço.
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MAXITPMS TS508
Ferramenta de diagnóstico e
serviço TPMS da nova geração
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiTPMS® TS508 foi especialmente projetado para ativar, ler, fazer
reaprendizagem e verificar as condições de saúde de todos os sensores
TPMS conhecidos. Além disso, essa ferramenta também programa e faz a
reaprendizagem dos sensores Autel MX-Sensor.
Com as opções “Modo Rápido” e “Modo Avançado”, você economiza tempo e
energia, escolhendo a maneira mais adequada para concluir o seu trabalho
com o sistema TPMS do veículo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Tela

Colorida TFT (320 x 240 dpi)

Bateria

Bateria de polímero de lítio de 3.7 V; 3.200 mAh

Temperatura de trabalho

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

215 mm (8,46”) x 105 mm (4,13”) x 37 mm (1,46”)

Peso

390 g (0,86 lb)

Conectividade

Mini USB 2.0 x 1

Garantia

1 ano

Atualização de software

Gratuita
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MAXITPMS TBE200
Medições rápidas e precisas
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiTPMS® TBE200 é um examinador da profundidade da banda de rodagem
dos pneus e do desgaste dos discos de freio.
Com ele, você mede e avalia em tempo real o desgaste do disco de freio e dos
pneus e utiliza a tela touchscreen de 1,65” em AMOLED. Suas câmeras duplas
permitem que os usuários documentem o desgaste e os danos dos pneus e
digitalizem o número de identificação do pneu (TIN).

Recomendação de uso

Ambientes fechados

Processador

4x ARM Cortex-A35 (1.5 GHz)

Memória

1 GB RAM LPDDR3 e 4 GB ROM

Tela

Tela de touchscreen capacitivo AMOLED de 1,65” com resolução de
348 x 442

Conectividade

Wi-Fi
USB 2.0, Tipo C

Câmera

CMOS WXGA
1 MP e 8 MP
30 fps

Saída de áudio

Saída: Sonora

Carregamento e bateria

3.7 V/3.000 mAh 18650 bateria de íon-lítio
Carregamento via fonte de alimentação de 5 V AC/DC

Duração da bateria em uso

Em torno de 8 horas de uso contínuo

Entrada do carregador de bateria

5 V/1.5 A

Consumo de bateria

300 mA (AMOLED no brilho padrão) @ 3.7 V

Temperatura de trabalho

-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

283 mm (11,14”) x 39 mm (1,54”) x 33,5 mm (1,32”)

Peso

188 g (0,41 lb)

Ainda é possível emitir relatórios das análises realizadas e fazer download
dessas avaliações por meio da leitura do QR Code – feita por um celular. Ou
utilizar o TBE200 em conjunto com o ITS600 para extrair essas informações e
apresentar ao seu cliente.
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SENSOR R –
DE PRESSÃO
Sensor TPMS universal programável com
válvula de borracha fixada por compressão
Imagem meramente ilustrativa

O Sensor R combina as frequências de 315 MHz e 433 MHz em um sensor TPMS
com a mais alta cobertura de veículos da indústria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Durabilidade estimada da bateria

De 4 a 6 anos

Temperatura de trabalho

-40 °C a 125 °C

Temperatura de armazenamento

-40 °C a 35 °C

Umidade operacional

≤ 90%

Frequência de operação

433/315 MHz

Faixa de monitoramento de pressão

0 a 800 kPa

Precisão de leitura de pressão

± 10 kPa

Faixa de leitura de temperatura

-40 °C a 125 °C

Precisão de leitura de temperatura

± 5 °C

Precisão de leitura do sensor G

± 15%

Potência de transmissão

5 a 8 dBm

Bateria

3V

Dimensões (altura x largura x profundidade)

42,2 mm x 27,9 mm x 17,4 mm

Peso (sem válvula)

12 g

O design exclusivo da haste da válvula de pressão permite que ela seja
facilmente substituída à mão por válvulas de borracha e metal, sem a
necessidade de uma ferramenta para o encaixe da cabeça do sensor.
Projetado para corresponder e substituir os sensores OEM, ele oferece muita
resistência e durabilidade de frequência. Esse sensor ainda permite a
clonagem de ID sem a necessidade de reaprendizagem e oferece cobertura
atualizada – quando é programado por uma ferramenta TPMS da Autel.
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SENSOR M –
DE PRESSÃO
Sensor TPMS universal programável com
válvula de metal fixada por compressão
Imagem meramente ilustrativa

O Sensor M combina as frequências de 315 MHz e 433 MHz em um sensor
TPMS com a mais alta cobertura de veículos da indústria.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Durabilidade estimada da bateria

De 4 a 6 anos

Temperatura de trabalho

-40 °C a 125 °C

Temperatura de armazenamento

-40 °C a 35 °C

Umidade operacional

≤ 90%

Frequência de operação

433/315 MHz

Faixa de monitoramento de pressão

0 a 800 kPa

Precisão de leitura de pressão

± 10 kPa

Faixa de leitura de temperatura

-40 °C a 125 °C

Precisão de leitura de temperatura

± 5 °C

Precisão de leitura do sensor G

± 15%

Potência de transmissão

5 a 8 dBm

Bateria

3V

Dimensões (altura x largura x profundidade)

42,4 mm x 24,1 mm x 16 mm

Peso (sem válvula)

11 g

O design exclusivo da haste da válvula de pressão permite que ela seja
facilmente substituída à mão por válvulas de borracha e metal, sem a
necessidade de uma ferramenta para o encaixe da cabeça do sensor.
Projetado para corresponder e substituir os sensores OEM, ele oferece muita
resistência e durabilidade de frequência. Esse sensor ainda permite a
clonagem de ID sem a necessidade de reaprendizagem e oferece cobertura
atualizada – quando é programado por uma ferramenta TPMS da Autel.

O equipamento de programação TPMS é vendido separadamente.
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COMPARATIVO
ITS600

TS608

TS508-WF

TS508

FUNCIONALIDADE

Câmera

8 MP

-

-

-

Memória interna e expansiva

64 GB/1 GB; cartão de memória SD de até 64
GB (opcional)

32 GB/1 GB; cartão de memória SD de até 32
GB (opcional)

16 MB/3 MB

16 MB/3 MB

Capacidade da bateria de lítio

3.8 V/5.000 mAh

3.7 V/5.000 mAh

3.7 V/3.200 mAh

3.7 V/3.200 mAh

Alerta por vibração e assistência remota por
voz via microfone

Sim

-

-

-

ACESSÓRIOS
TPMS E SERVIÇOS DE PNEUS

Atualização frequente de dados para
cobertura de 99% dos veículos vendidos
no mundo

Sim

Sim

Sim

Sim

Fácil identificação de veículo

AutoVIN, escaneamento de VIN (chassi do
veículo), escaneamento de QR Code/barcode,
escaneamento de placa, seleção manual

AutoVIN (chassi) e seleção manual

Seleção manual

Seleção manual

Ativação, leitura e reaprendizagem de todos
os sensores TPMS conhecidos

Sim

Sim

Sim

Sim

4 opções de reprogramação

Sim

Sim

Sim

Sim

Programação em massa dos sensores Autel

Até 20 sensores

Até 16 sensores

Até 16 sensores

Até 16 sensores

Reaprendizagem/reaprendizagem
automática/reaprendizagem estacionária
OBD II

Sim

Sim

Sim

Sim

Guia de procedimentos de reaprendizagem

Sim

Sim

Sim

Sim

Examinador de desgaste do disco de freio e
profundidade da banda de rodagem TBE200/
TBE100

Vendido separadamente

-

-

-

Impressora térmica

Vendido separadamente

-

-

-

COMPARATIVO
MaxiTPMS TBE200

MaxiTPMS TBE100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOFTWARE
Medição da profundidade da banda de rodagem do pneu e do desgaste do
disco de freio

Sim

Sim

Medição sem a necessidade de remover a roda

Sim

Sim

Exclusiva tela de status TPMS

Sim

Sim

Sim

Sim

Indicador do número de peça OE do sensor

Sim

Sim

Sim

Sim

Verificação das informações do sensor Autel
MX-Sensor (ID, bateria etc.)

Sim

Sim

Sim

Sim

Medição a laser

Sim

Sim

Precisão da medição

0,1 mm

0,1 mm

Dados de medição em tempo real na tela do equipamento

Sim

Sim

Exibição da curva de dados de medição

Sim

Sim

Redefinição do valor de pressão dos pneus

Sim

Sim

Sim

Sim

Desbloqueio da ECU de TPMS para os antigos
Toyota/Lexus – integração e reaprendizagem
via OBD

Sim

Sim

Sim

Sim

Teste remoto de RKE

Sim

Sim

Sim

Sim

Medição da banda de rodagem completa

Sim

Sim

Leitura e deleção de códigos do sistema TPMS

Sim

Sim

Sim

Sim

Análise de desgaste desigual

Sim

Sim

Funções especiais (exemplo: verificar dados
on-line dos sistemas TPMS)

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

Escaneamento do número de DOT, alerta de
expiração da validade e verificação de ações
de recall para os pneus

Aviso com sugestão para: substituição do pneu, substituição do disco do freio,
problema com a rotação do pneu, necessidade de alinhamento dos quatro
pneus

Sim

Disponível em breve, com app de
armazenamento na nuvem

-

-

Verificação rápida

Sim

Sim

Relatório de teste

Sim

Sim

Visualização no computador

Visualização no computador

Relatório de teste abrangente com TPMS

Quando utilizado com o ITS600

Quando utilizado com o ITS600

Atualizações de software TPMS gratuitas

Sim

Taxa de atualização anual

Sim

Sim

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de todos os sistemas e serviços
de manutenção

Todos os diagnósticos de sistemas e
atualizações de serviços de manutenção
são GRATUITOS por 1 ano com a compra do
Pro Upgrade

Atualização do software de diagnóstico

Todos os diagnósticos do sistema e
atualizações de serviços de manutenção
são GRATUITOS por 1 ano com a compra do
Pro Upgrade.
Novas atualizações de software para esses
recursos exigem uma nova compra de
atualização ITS600 Pro.

Sim

-

Android 9.0
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5,5” TFT LCD-touch, 1280 x 720

-

Sim

-

Pesquisa do recall do pneu

Sim

-

Tirar fotos do desgaste e de danos nos pneus

Sim

-

Compatível com carros de passageiros, off-road, veículos comerciais

Sim

Sim

HARDWARE
Taxa de atualização anual

-

-

Android 4.4

-

-

HARDWARE
Tela

Sim

-

SOFTWARE
Sistema operacional

Escaneamento de DOT
Aviso de vencimento da validade do pneu

7” TFT LCD-touch, 1024 x 600

2,8” TFT LCD, 320 x 240

2,8” TFT LCD, 320 x 240

Dimensões (altura x largura x profundidade)

283 mm x 38,9 mm x 33,5 mm

277 mm x 28,7 mm x 33,5 mm

Peso

188 g

138,8 g

Tela

Touchscreen AMOLED de 1,65”

Touchscreen AMOLED de 1,65”

Câmera

1 MP, 4 cm câmera macro; 8 MP, 10 cm câmera com zoom

1 MP, 4 cm câmera macro

Lembrete por vibração

Sim

Sim

Memória flash/RAM

4 GB/1 GB

4 GB/1 GB

Capacidade da bateria de íon-lítio

3.000 mAh

1.300 mAh
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EQUIPAMENTOS QUE LEVAM O
DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO A UM
NOVO NÍVEL.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Sistema operacional

Android 9.0

MAXIBAS BT608

Tela

Tela touchscreen de 5,5” com resolução de 720 x 1280

Memória

32 GB

Conectividade

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)
USB 2.0, Tipo C
BT5.0+EDR

Câmera

8 MP

Solução completa que amplia
seu portfólio de serviços

Entrada de carregamento

5 V DC

Corrente de trabalho

< 450 mA a 7,7 V DC

Capacidade de bateria

7,7 V, 3.000 mAh

Alcance CCA

100 A a 3.000 A

Alcance de voltagem

1,5 V a 36 V

Temperatura de trabalho

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento

-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

204 mm (8,03”) x 90 mm (3,54”) x 32 mm (1,25”)

Peso

510 g

Imagem meramente ilustrativa

O MaxiBAS BT608 é um analisador de bateria e sistemas elétricos que aplica
condutância adaptativa para realizar o diagnóstico. Esse método executa
uma análise avançada da bateria por meio de um exame mais preciso da sua
capacidade de arranque a frio e reserva.
Com esse equipamento, é possível analisar o status de saúde e registrar uma
nova bateria, além de efetuar diagnósticos avançados em todo o sistema
elétrico. Sua função VINscan e a tela touchscreen permitem que a ferramenta
seja fácil de usar e que a identificação das especificações do veículo e da
própria bateria seja rápida.

VOCÊ TAMBÉM CONTA COM:
• Testes na bateria no veículo ou em bancada
• Avaliações de baterias de 6 V e 12 V: 100 a 3.000 CCA
• Análise de sistemas de arranque e elétricos de 12 V e 24 V
• Testes de baterias Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB e GEL
• Compatibilidade com CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
• Acesso aos guias com instruções ilustradas sobre o
posicionamento e o teste da bateria no próprio equipamento
• Impressão de relatórios de teste por meio de uma impressora embutida no
equipamento ou compartilhamento do relatório via Wi-Fi
• Leitura e deleção de códigos de falha
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAXIBAS BT508
Visão geral e completa do estado
de saúde da bateria
Imagem meramente ilustrativa

Conectividade

USB 2.0, Tipo C
Bluetooth, V3.0 BR/EDR+ V4.2 LE Dual-Mode

Entrada de carregamento

5 V DC

Corrente de trabalho

< 150 mA a 12 V DC

Alcance CCA

100 A a 2.000 A

Alcance de voltagem

1,5 V a 36 V

Temperatura de trabalho

-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”)

Peso

320 g

Cabo com pinça não incluso

O MaxiBAS BT508 é um analisador de bateria e sistemas elétricos que utiliza
a condutância adaptativa como método de atuação, realizando análises mais
precisas da capacidade de arranque a frio da bateria, de sua reserva e de sua
saúde. Esse método é essencial para determinar a verdadeira durabilidade
de uma bateria.
O equipamento possui uma interface de comunicação veicular sem fio, via
Bluetooth, que permite o registro da bateria e de componentes elétricos dos
veículos.

VOCÊ TAMBÉM CONTA COM:
•
•
•
•
•
•
•

Testes na bateria no veículo ou em bancada
Avaliações de baterias de 6 V e 12 V: 100 a 2.000 CCA
Análise de sistemas de arranque e elétricos de 12 V e 24 V
Testes de baterias Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB e GEL
Compatibilidade com CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
Registro de novas baterias
Acesso aos guias com instruções ilustradas sobre o
posicionamento e o teste da bateria no próprio equipamento
• Leitura e deleção de códigos de falha
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAXIBAS BT506
Testador de bateria leve e eficiente

Imagem meramente ilustrativa

Conectividade

USB 2.0, Tipo C
Bluetooth, V3.0 BR/EDR+ V4.2 LE Dual-Mode

Entrada de carregamento

5 V DC

Corrente de trabalho

< 150 mA a 12 V DC

Alcance CCA

100 A a 2.000 A

Alcance de voltagem

1,5 V a 36 V

Temperatura de trabalho

-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”)

Peso

320 g

Cabo com pinça não incluso

O MaxiBAS BT506 é um analisador de bateria e sistemas elétricos que aplica
condutância adaptativa em suas análises, assim como o BT608. Esse método
é essencial para determinar a verdadeira saúde e a durabilidade de uma
bateria.
Com esse equipamento, você pode testar a bateria no próprio veículo ou
retirá-la para testar na bancada.

VOCÊ TAMBÉM CONTA COM:
•
•
•
•
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Avaliações de baterias de 6 V e 12 V: 100 a 2.000 CCA
Análise de sistemas de arranque e elétricos de 12 V e 24 V
Testes de baterias Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB e GEL
Compatibilidade com CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
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MAXIBAS BTAK

COMPARATIVO

Conjunto essencial para o seu negócio

Imagem meramente ilustrativa

O kit de acessórios Autel BTAK inclui a pinça de corrente DM100,
multímetro digital de 400A, pontas de prova e cabos.
Usado com as ferramentas de análise de bateria MaxiBAS BT608
e BT609, o BTAK permite que os técnicos solucionem problemas
relacionados aos sistemas elétricos e aos componentes dos veículos
com segurança e facilidade.
O kit inclui também um alicate de corrente de 400 amperes, que atua
em uma faixa de medição efetiva que vai de 20 mA a 400 A AC/DC.

EQUIPAMENTO

SOFTWARE

HARDWARE

VOCÊ TAMBÉM CONTA COM:
• Sondas e condutores

• Medição da potência da bateria

• Medição de tensão,
corrente e resistência

• Informações para resolver
problemas do sistema elétrico

• Garantia de um ano

MAXIBAS BTMS

Kit inteligente para otimizar o seu tempo
Imagem meramente ilustrativa

O BTMS é um cabo protetor de polaridade que pode se conectar a uma
bateria sobressalente de 12 V para fornecer energia por meio da porta
OBDII/EOBD aos componentes eletrônicos do veículo, enquanto a sua
bateria original é desconectada – evitando a perda de dados do veículo
e economizando tempo e esforço na recodificação desses sistemas.
O cabo possui proteção contra sobrecarga elétrica e três LEDs para
indicar o status da fonte de alimentação.
CONHEÇA OUTROS DETALHES DA SOLUÇÃO:
• Manutenção dos códigos e predefinições
eletrônicas do veículo ao substituir a bateria
• Conexão com o veículo via OBDII e com a
bateria de 12 V por meio de pinças crocodilo
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FUNÇÕES

• Quando conectado a uma bateria reserva, é feita a energização do computador
de bordo do veículo, para que os dados predefinidos não se percam
• Garantia de um ano

DIAGNÓSTICO

BT608

BT508

BT506

Sistema operacional

Android 9.0

X

X

Tela

Touchscreen de 5,5”
720 x 1280

X

X

Processador

Cortex-A35 quad-core (1,5 GHz)

Cortex-M4

Cortex-M4

Memória/RAM

32 GB/2 GB

X

X

Bateria

3.000 mAh, 6 H

X

X

Câmera

8 MP

X

X

Alcance CCA

100 a 3.000 CCA

100 a 2.000 CCA

100 a 2.000 CCA

Tipo de bateria

Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB, GEL

Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB, GEL

Flooded, AGM, AGM Spiral, EFB, GEL

Tipos de avaliação de bateria

CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN,
EN2, BCI, GB

CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC,
EN, EN2, BCI, GB

CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN,
EN2, BCI, GB

Voltagem da bateria

6 V, 12 V

6 V, 12 V

6 V, 12 V

Voltagem sistemas elétricos

12 V, 24 V

12 V, 24 V

12 V, 24 V

Alcance de voltagem

1,5 V a 36 V

1,5 V a 36 V

1,5 V a 36 V

Compensação de temperatura

Sim

Sim

Sim

Registro de bateria

53 fabricantes de veículos

53 fabricantes de veículos

X

Reset elétrico

Sim

Sim

X

Detecção do sistema

AutoVIN, VINScan, ScanPlaca

AutoVIN

X

Diagramas de localização de bateria

Sim

Sim

Sim

Relatório de saúde da bateria

Sim

Sim

X

Impressora embutida

Sim

X

X

Envio de relatório por e-mail

Sim

Sim

Sim

Serviço de dados na nuvem

Sim

Sim

Sim

Multímetro

Opcional

X

X

Pinça amperimétrica

Opcional

X

X

AutoSCAN

Sim

Sim
(Apenas uma marca de veículo)

X

Reset de serviços de manutenção

X

X

X

Atualização do software

Gratuita

Cobrança anual e para cobertura
de marcas adicionais

X
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A COMBINAÇÃO PERFEITA
DE TECNOLOGIA, INTELIGÊNCIA E
EXPERTISE.
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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.

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 aproxime 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 do banco dianteiro 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:
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.
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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.

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.

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.
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MAXISYS
IA900WA
Alinhamento de rodas +
calibração ADAS

Imagem meramente ilustrativa

COMPARATIVO
Itens
Versões

IA900WA

Quadro
IA900WA
estacionário

MaxiSYS
Tablet &
MaxiFlash
VCI

-

IA900WAT

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

ADAS
Software

LDW

AVM

BSD

ACC

LIDAR

NVS

RCW

-

-

-

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

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 exibidos em uma única tela.
Rastreamento automático da altura do veículo no elevador.
Inspeção de pneus, freios, suspensão, direção e muito mais.

IA900AS
O máximo em recursos de
calibração

-

IA900AST
O máximo em recursos de
calibração

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.
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SOLUÇÕES QUE MAXIMIZAM
A EFICIÊNCIA DO DIAGNÓSTICO
AUTOMOTIVO.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAXIVIDEO MV480
Inspeção mais rápida,
econômica e segura.
Imagem meramente ilustrativa

O MaxiVideo MV480 é um videoscópio digital de alta tecnologia, ideal
para inspecionar áreas de difícil acesso – como máquinas, instalações
e infraestrutura – utilizando o seu cabo flexível semirrígido e sua luz LED
ajustável em 10 níveis.
Ele possui duas câmeras frontais e laterais com resolução de 1920 × 1080
px, uma tela LCD colorida de 4,1 polegadas com resolução de 1200 × 720 px,
uma câmera com sonda de 8,5 mm e uma bateria embutida de 2.600 mAh,
permitindo até 4 horas de uso contínuo.

Recomendação de uso

Ambiente fechado

Distância de visualização ideal

0,79” a 2” (2 cm a 5 cm)

Resolução da captura de imagem

JPG: 1920 × 1080 px
MP4: 1920 × 1080 px

Tela

4,1” TFT LCD

Resolução da tela

1.200 × 720 px

Fonte de alimentação

Bateria recarregável de íon de lítio integrada (3,7 V/2.600 mAh)

Tempo de uso da bateria

Aproximadamente 4 horas de uso contínuo

Dimensões

243 mm (9,6”) × 116 mm (4,6”) × 122 mm (4,8”)

Peso

0,422 kg (0,93 lbs)

Gravação de dados

Cartão Micro SD (8 GB padrão/12 GB máximo)

Controles de imagem

Zoom e visão com baixa luminosidade

Iluminação

LED totalmente ajustável e flash

Alcance do cabo

1m

Dimensões da ponteira da câmera

8,5 mm (0,33”)
2 mp (1920 × 1080 px)

Resistência à água

Profundidade de 1 m (ponteira e cabo do termovisor)

Entradas adicionais

TF, mini USB e micro HDMI

Temperatura de operação

Unidade principal: 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C)
Cabo: 14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C)

Temperatura de armazenamento

-4 °F a 158 °F (-20 °C a 70 °C)

Umidade operacional

5% a 95% sem condensação

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MV480:
• Captura rápida de imagens e
gravação de vídeo com apenas 1 botão

• Gravação e reprodução
de imagens e videoclipes

• Extenso campo de visão de 70°

• Zoom digital de 7x

• Adição de notas de áudio para análise
detalhada de cada captura de imagem e vídeo

• Cartão Micro SD de 8 GB

• Lanterna
• Cabo semirrígido flexível de 1 m
• Ímã e cabo com gancho

• Microssaída HDMI que permite conectar
a ferramenta em monitores maiores
• Opção de congelar imagens ou a gravação do
vídeo
• Recurso de reversão da tela em sentido
horizontal ou vertical
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• Suporte para cartões
de memória de até 128 GB
• Minicabo USB para
upload de imagens e vídeos

• Sonda de 8,5 mm que se encaixa na
maioria dos orifícios das velas de ignição
• Compatível com sondas com
câmera de 5,5 mm (não incluída)

• 10.000 lux e iluminação
LED ajustável em até 10 níveis
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POWERSCAN PS100

Tela

Colorida TFT com resolução de 160 × 128 dpi

Temperatura de operação

0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)

Tamanho (comprimento x largura x altura)

126 mm (4,96”) × 46,5 mm (1,83”) × 35 mm (1,38”)

Peso

0,105 kg
GW: 0,726 kg

O testador de circuito mais
revolucionário que existe.
Imagem meramente ilustrativa

Esse testador de circuito elétrico extremamente funcional possui AVOmeter,
teste de luz, lanterna embutida, indicador de curto-circuito, testador de relé
e componentes, testador de continuidade e indicador de aterramento ruim.
O PowerScan é realmente o que há de mais moderno quando o assunto é
testadores elétricos, pois permite que os usuários verifiquem os circuitos em
uma única etapa. Ou seja, se trata de uma solução para atuação rápida
e precisa para o técnico que quer trabalhar com diagnósticos do sistema
elétrico.
CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PS100:
• Executa uma vasta gama de serviços, incluindo:
injeção de carga, medição elétrica, teste de
aterramento, verificação de polaridade, testes de
continuidade e ativação de componentes.
• Faz a leitura do AVOmeter, permitindo a consulta
da tensão, da corrente e da resistência dos
componentes do veículo.
• Com um toque no botão, a ferramenta liga ou
desliga.
• Conta com um cabo de ligação/aterramento
instantâneo para ligar componentes elétricos,
como ventiladores do sistema de refrigeração,
relés, entre outros.
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• Usa simultaneamente o condutor-quente
e o condutor-terra para ativar os componentes.
• Identifica instantaneamente
circuitos positivos, negativos e abertos.
• Testa contatos de aterramento ruins
instantaneamente, garantindo a localização
rápida de curtos sem desperdiçar fusíveis.
• Verifica instantaneamente a continuidade
de interruptores, relés e diodos.

• Oferece indicador de áudio, permitindo
a rolagem do menu e a localização das
funcionalidades de maneira fácil e rápida.
• Conta com cabo de 6 m (extensível),
possibilitando teste de locais de difícil acesso.
• Quando seguidas suas recomendações de
uso, é extremamente fácil de usar e altamente
seguro.
• Protege o disjuntor.

• Possui lanterna embutida,
viabilizando o trabalho no escuro.
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MAXIVIDEO
MV105/108

Câmeras de inspeção digital
completas e compactas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Distância de visualização ideal

MV105: de 0,95 cm a 30 cm
MV108: de 2,54 cm a 35,56 cm

Captura de imagem

MV105: 320 × 240 de resolução
MV108: 640 × 480 de resolução

Dimensão da ponta da sonda

MV105: 5,5 mm
MV108: 8,5 mm

Temperatura de operação

Unidade principal: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Cabo: -10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F)

Proteção contra água

Cabeça do termovisor e cabo de 1 m

Peso

Sonda com ponta de 8,5 mm de diâmetro: 0,3 kg
Sonda com ponta de 5,5 mm de diâmetro: 0,2 kg

Conformidade

FCC (EMC), CE (EMC e LVD)

Imagem meramente ilustrativa

As câmeras de inspeção digital MV105/108 foram projetadas para serem
utilizadas com um computador ou com produtos da série MaxiSYS (exceto o
MaxiSYS 906). Elas transformam o seu scanner MaxiSYS em uma solução de
inspeção de vídeo, permitindo que você examine áreas de difícil acesso.
Essas ferramentas são capazes de gravar imagens estáticas e vídeos,
oferecendo uma solução funcional para analisar veículos, máquinas,
instalações e infraestruturas de forma rápida e segura.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MV105/108:
• Luzes de LED brancas para iluminar as áreas
de inspeção.
• Sonda com diâmetro compacto que viabiliza a
utilização em espaços reduzidos.
• Proporciona excelentes inspeções visuais em
áreas de difícil acesso, como cilindros do motor e
peças pequenas.
• Dimensões perfeitas para inspecionar a maioria
dos orifícios das velas de ignição.
• LED potente e câmera de alta resolução
que fornecem imagens límpidas e com boa
visualização.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MAXIIRT IR100
Solucione problemas de freios, escapamento,
assentos aquecidos e AVAC.
Imagem meramente ilustrativa

A câmera de imagem térmica MaxiIRT IR100 mede temperaturas entre
-20 °C e 450 °C, tornando a flutuação, perda ou acúmulo de calor visível ao
olho humano. Seu recurso de sobreposição de câmera dupla permite visualizar
imagens térmicas sobre imagens padrão, criando uma visualização clara e
facilmente identificável da temperatura dos componentes.
Além disso, o equipamento combina alta resolução, foco automático e
transferência de imagem via Wi-Fi para seu computador ou dispositivo móvel
– incluindo os scanners MaxiSYS.

Tela

3,5” com full view TFT

Resolução do infravermelho

320 x 240

Resolução de imagem visível

300.000 px

Resolução do LCD

640 x 480

Campo de visão

56° x 42°

Sensibilidade térmica

0,07 °C

Taxa de quadros de imagem térmica

9 Hz

Modo de foco

Fixo

Cobertura de onda

8 µm a 14 µm

Emissividade

Ajustável entre 0,01 e 1,00

Paleta de cores

Arco-íris, vermelho-ferro, gelo, branco
incandescente e preto incandescente

Alcance de medição de temperatura

De -20 °C a 450 °C

Capacidade de armazenamento interno

8 GB

Formato de arquivos

JPEG

USB

Micro USB 2.0

Fonte de energia

Bateria de 26.650 carregável embutida

Tempo de trabalho

De 3 a 4 horas contínuas

Tempo de desligamento automático

Selecionável: 5 minutos, 20 minutos
ou sem desligamento automático

Dimensões (comprimento x largura x profundidade)

256 mm x 97,2 mm x 128,9 mm

Peso

0,588 kg

Temperatura de trabalho

De 0 °C a 45 °C

Temperatura de armazenamento

De -20 °C a 60 °C

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO IR100:
• Foco automático para imagens
térmicas instantâneas.

• Escolha entre cinco paletas de cores:
vermelho-ferro, frio, branco, preto e
arco-íris.

• Resolução infravermelha de 320 x 240.
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• Transferência de imagem via Wi-Fi
para computador ou dispositivo móvel.

• Armazenamento em cartão de memória
em 8 GB com capacidade para até
50.000 fotos.

• Recurso de sobreposição
de câmera dupla.

• Bateria de íon de lítio recarregável de
5.000 mA, para 4 horas de uso por carga.

• Configurações de emissividade
ajustáveis (suporta de 0,01 a 1,00)
para resultados mais precisos.

• Taxa de atualização de 0,98 segundos,
para precisão em tempo real.
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