
SOLUÇÕES FUTURAS PARA HOJE

AVL DITEST SCOPE
Equipamento de medição de elevada precisão 
para o sector automóvel

Resultados precisos
em tempo record.



O caminho mais rápido
para obter resultados fiáveis.

AVL DITEST SCOPE – 
OSCILOSCÓPIO DE MEDIÇÃO AUTOMÓVEL

Onúmero de componentes electrónicos nos automóveis multiplicou nos últimos
15 anos. São partes indispensáveis do funcionamento dos veículos actuais. 

A análise destes componentes é uma tarefa complexa e exigente. Os modelos AVL 
DiTest Scope 1200, 1400 e 8400, são os equipamentos de medição de elevada precisão 
perfeitos para esse trabalho. O técnico é ajudado através de um processo profissional 
de diagnóstico de falhas em três simples passos. A sua capacidade precisa de localizar 
falhas, permite economizar tempo e peças porque consegue identificar exactamente o 
componente que necessita de ser substituído.  
O osciloscópio da AVL DiTest é a melhor forma de detectar falhas de veículos 
rapidamente e com fiabilidade.



MEDIÇÕES INTELIGENTES QUE ECONOMIZAM TEMPO, 
DINHEIRO E EVITAM DORES DE CABEÇA. 

AVL DiTEST Scope – Sistemas de medição inteligentes para a oficina, que 
fornecem um diagnóstico de falhas rápido e profissional, examinando os 
componentes electrónicos com o objectivo de identificar a causa real de uma 
falha existente. A sua tecnologia robusta e gama de acessórios garantem 
medições precisas dos vários tipos de motor assim como dos componentes 
electrónicos dos veículos. Devido ao seu software de funcionamento fácil, o 
módulo Scope digital, de alta resolução e de 2 ou 4 canais para a medição 
de sinais não necessita de formação adicional. O AVL DiTEST Scope é um 
equipamento fiável e de elevada precisão para as várias necessidades de 
medição.

HARDWARE COM TECNOLOGIA DE PONTA:
 ▬  isolamento galvânico entre o equipamento de medição e o PC previne 

curtos circuitos
 ▬  os canais de medição diferenciados permitem um funcionamento sem 

interferências cruzadas
 ▬  gerador de sinais para activação de componentes
 ▬  explicação guiada da ligação dos cabos dos sensores com Active Probe 

Supply e guia de cores
 ▬  ajuste automático do zero e desmagnetização “degaussing”
 ▬  precisão de medição garantida durante cinco anos sem a necessidade 

de calibração
 ▬  sensores automóveis
 ▬  molde resistente, estável e muito leve produzido em magnésio com 

protecções de borracha para o uso em oficinas.

SOFTWARE SOFISTICADO:
 ▬  sistema operativo intuitivo e auto-explicativo  
 ▬  mais de 400 funções de medição pré-configuradas para obter resultados 

de forma rápida e fácil
 ▬  reconhecimento automático dos sensores com guia de cores 

assegurando uma precisão de configuração e ligações
 ▬  todas as medições incluem instruções passo a passo, guias de ligações e 

descrições detalhadas 
 ▬  visualização informativa e avaliação das curvas de onda devido à 

configuração automática da gama de medição
 ▬  comparação directa de curvas de referência para uma avaliação imediata 

da medição
 ▬  função de gravação de curvas de onda para registo de sinais.

ISOLAMENTO GALVÂNICO ENTRE O 
OSCILOSCÓPIO DITEST E O PC 

O isolamento galvânico previne 
curto circuitos nos componentes do 
osciloscópio da AVL DiTest devido 
a excessos de tensão ou perdas 
de massa. Deste modo as perdas 
de massa são evitadas quando o 
osciloscópio está ligado à rede (ex: 
tomadas de corrente) ou ao PC. Isto 
previne danos nos componentes no 
veículo ou no osciloscópio.

Aplicação na oficina: 

Durante a resolução de avarias, é 
necessário que um carregador de 
baterias esteja ligado ao veículo e que 
o PC esteja ligado à rede eléctrica.
No osciloscópio convencional, os 
dispositivos de carga ligados à massa 
e as linhas de alimentação eléctrica 
do PC podem resultar em perdas de 
massa, causando medições erradas 
ou mesmo dano nos componentes. O 
isolamento galvânico previne que esta 
situação ocorra.

CANAIS DE MEDIÇÃO DIFERENCIADOS

Canais diferenciados permitem que 
cada medição possa ser efectuada 
a 40 MS/s usando a faixa total de 
medição. Cada canal pode ser usado 
independentemente, permitindo que as 
medições de electricidade, resistência 
e tensão sejam efectuadas ao mesmo 
tempo. Durante o processo, curto 
circuitos e medições erradas podem 
ser evitadas.

Aplicação na oficina: 

Em termos práticos, isto significa 
que o canal 1 pode ser usado para 
medir a tensão da bateria e o canal 2 
para medir a tensão de alimentação 
fornecida ao aquecedeor do sensor 
lambda. Quando são usados canais 
de medição não diferenciados, uma 
polaridade incorrecta pode resultar 
num curto circuito. O osciloscópio da 
AVL DiTEST previne que isto aconteça.



A SOLUÇÃO COMPLETA: 
AVL DITEST SCOPE 8400

Equipamento de medição de 4 canais com ecrã táctil e testes de infotainment. 
O Osciloscópio 8400 é constituído com um 'PC Robusto Windows 7' com uma 
unidade de medição fixa e pode ser integrado na rede informática da oficina 
usando os comandos SCPI. Os resultados dos testes podem ser acedidos 
directamente no ecrã através de um interface simples.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
 ▬ entradas isoladas galvanicamente
 ▬ osciloscópio com 4 canais de medição diferenciados, cada com 40 MS/s
 ▬ equipamento de medição com ecrã táctil e software fácil de utilização
 ▬ active probe supply com guia de cores
 ▬  teste infotainment totalmente integrado (Bluetooth, USB, Wi-Fi, vídeo) 
 ▬ Tablet PC Windows® 7
 ▬ medição de tensão até 500 V AC/DC
 ▬ medição de corrente desde 1 mA até 1800 A AC/DC
 ▬ medição de resistência desde 0.1 Ω até 10 MΩ
 ▬ medição de pressão desde -1 bar até 100 bar
 ▬  medição de temperatura desde -20°C até 200°C
 ▬ gerador de sinais funcional para tensões entre -20 V e +40 V
 ▬  dois sensores de pressão integrados de alta resolução (ex: para 

sincronização de cilindros nos motociclos)
 ▬ passos de medição guiados para o diagnóstico de falhas.

MODELO BÁSICO EXCELENTE: 
AVL DITEST SCOPE 1200

Este osciloscópio de medição de 2 canais contem as funções mais essenciais, 
permitindo uma fácil manipulação e um elevado grau de mobilidade. Os 
resultados de medição podem ser acedidos através da ligação do equipamento 
a um PC ou a um Tablet. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
 ▬ entradas isoladas galvanicamente 
 ▬ osciloscópio com 2 canais de medição diferenciados, cada com 40 MS/s
 ▬ active probe supply com guia de cores
 ▬ medição de tensão até 600 V AC/DC
 ▬ medição de corrente desde 1 mA até 1800 A AC/DC
 ▬ medição de resistência desde 0.1 Ω até 10 MΩ
 ▬ resolução: osciloscópio de 14 bit, multímetro digital de 16 bits
 ▬ intervalo de medição completo para cada canal, taxa de amostragem



O EQUILÍBRIO PERFEITO: 
AVL DITEST SCOPE 1400

Módulo osciloscópio de 4 canais de alta resolução para medição de sinais 
no sector automóvel. Os resultados de medição podem ser acedidos através 
da ligação do equipamento a um PC ou tablet.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
 ▬ entradas isoladas galvanicamente 
 ▬ osciloscópio com 4 canais de medição diferenciados, cada com 40 MS/s
 ▬ active probe supply com guia de cores
 ▬ mais de 400 testes pré-configurados
 ▬ medição de tensão até 600 V AC/DC
 ▬ medição de corrente desde 1 mA até 1800 A AC/DC
 ▬ medição de resistência desde 0.1 Ω até 10 MΩ
 ▬ SPI para bus de dados síncronos
 ▬ gerador de sinais: 800 mA, de -20 V a + 20 V, até 1 MS/s
 ▬ resolução: osciloscópio 14 bits, multímetro digital 16 bits
 ▬  alimentação eléctrica através do sistema eléctrico do veículo de 14 V 

(isqueiro ou bateria do veículo)
 ▬ intervalo de medição completo para cada canal, taxa de amostragem

ACESSÓRIOS PARA O AVL DITEST 
SCOPE 1200 E 1400 

 ▬ cabo de alimentação para ligação 
ao isqueiro e à bateria do veículo

Sensores avançados:

 ▬ sensor de temperatura de -20°C 
a 200°C: preciso e extremamente 
rápido (para pontos de comutação 
de unidades AC compatíveis)

 ▬ sensor múltiplo incluindo função 
estroboscópica

 ▬ sensor de pressão de -1 bar a 100 
bar resistente a óleo e combustível

Pinças amperimétricas

 ▬ pinça amperimétrica: 60A
 ▬ pinça amperimétrica: 600A
 ▬ pinça amperimétrica I100 Standard
 ▬ pinça amperimétrica I150 High End
 ▬ pinça amperimétrica I1800

Medição de ignição secundária:

 ▬ captor de ignição
 ▬ pinça KV
 ▬ conjunto de adaptadores ignição
 ▬ medição de pressão relativa do 

cilindro com AVL DiTEST DPM 800.



SOFTWARE OSCILOSCÓPIO AVL DITEST. 

O software comprovado do osciloscópio da AVL DiTEST e o interface do 
utilizador é intuitivo para os técnicos e pode ser usado sem uma formação 
especifica. Todas as medições incluem instruções passo a passo, guias 
de ligação e descrições detalhadas. Com o reconhecimento automático do 
sensor e um guia de cores, o equipamento assegura que não ocorram erros 
de ligação ou ajustes.

O software de guia de cores e de hardware ajudam o 
utilizador através do reconhecimento do sensor.

SOFTWARE PARA RESULTADOS CORRECTOS
 ▬  utilização intuitiva para uma gama variada de dispositivos de visualização 

e saída
 ▬ desenhado para um funcionamento de ecrã táctil
 ▬  curvas de referência (sinais correctos) para cada cenário de medição 

pré-definido
 ▬  curvas de referência definidas pelo utilizador podem ser configuradas e 

guardadas em poucos passos apenas
 ▬ todas as configurações pré-instaladas: nenhumas configurações 

manuais são necessárias
 ▬  mais de 400 configurações de medição pré-configuradas permitem 

resultados fiáveis, rápidos, facilmente
 ▬ diagrama de curvas de referência escaladas automaticamente permitem 

que as medições sejam comparadas directamente
 ▬  a função de registo e gestão da medição permite a visualização e repro-

dução dos resultados anteriores 
 ▬ navegação por mais de 100 ecrãs do historial do sinal
 ▬  reprodução de sinais gravados e envio de curvas de medição do sinal
 ▬ diversos valores actuais podem ser lidos simultaneamente
 ▬ informação clara e precisa economiza tempo.

AJUDAMOS-LHE A ATINGIR OS 
RESULTADOS CORRECTOS

Explicações detalhadas e descrições de medição 
ajudam o utilizador através da ligação dos 
adaptadores de medição.

A configuração de medição automática e as curvas de 
referência existentes permitem uma comparação nominal 
real imediata.

Os menus ajudam-lhe a escolher a medição correcta com  
vários procedimentos automóveis pré-configurados



DIAGNÓSTICOS EM PRÁTICA

Cada canal pode ser usado independentemente dos outros, o que significa que medições diferentes 
podem ser efectuadas ao mesmo tempo. A protecção galvânica protege os componentes de medição 
de curto circuito assim como de excessos de tensão e perdas de massa. Isto assegura que nem o 
veículo nem o hardware do equipamento é danificado durante o procedimento.

Medição de sistema de ignição modernos, sem necessidade de adaptadores especiais. Avaliação 
imediata dos valores nominais relevantes (inclui comparação de curvas de referência).

Medição da curva de onda da resistência (curvas de onda e valor nominal), curva de 
onda da tensão e curva de onda da corrente para os injectores.

Ecrã do osciloscópio: tensão da bateria e alimentação do aquecedor do sensor lambda. Ecrã do multímetro: tensão da bateria e alimentação do aquecedor do sensor lambda.

MEDIÇÃO DE SISTEMAS  
MODERNOS DE IGNIÇÃO.

MEDIÇÃO DE CURVAS DE ONDA DE 
RESISTÊNCIA, TENSÃO E CORRENTE PARA 
OS INJECTORES.

MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DA TENSÃO DA BATERIA  
E TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENSOR LAMBDA.



AVL DITEST –  
CONFIGURAÇÕES DOS KITS DE OSCILOSCÓPIOS

Para responder aos diferentes requisitos de uso, estão disponibilizados  
três configurações diferentes de equipamento. cada equipamento foi 
desenvolvido especialmente para o uso diário na oficina.

 ▬ Robusto, à prova de água e à prova de poeiras
 ▬ Resistente ao impacto
 ▬ À prova de óleo e ácido

AVL DiTEST Scope 8400 com PC
Fonte de alimentação com cabo
Cabo USB
Cabo LAN
Cabo de vídeo
2 x cabo URD, vermelho/preto
2 x sonda, vermelha 
2 x sonda, preta 
2 x pinça crocodilo, vermelha 
2 x pinça crocodilo, preta
Kit de cabos de gerador de sinais

Pinça amperimétrica I150 High End 
Pinça amperimétrica I1800
Sensor temperatura: -20°C a 200°C
Sensor pressão: -1 bar a 100 bar
2 x tubos de ligação para 2 sensores 
de baixa pressão (-0.8 a 2 bar)
Captor de ignição
Pinça KV
Manual em CD
Mala de transporte
Embalagem

Módulo AVL DiTEST Scope 1400
Fonte de alimentação com cabo
Cabo de alimentação de ligação ao 
isqueiro e bateria do veículo
Cabo USB
4 x cabo URD
4 x sonda, vermelha
4 x sonda, preta
4 x pinça crocodilo, vermelho 
4 x pinça crocodilo, preta
Kit de cabos de gerador de sinais

Pinça amperimétrica I150 High End 
Pinça amperimétrica I1800
Sensor temperatura: -20°C a 200°C
Sensor pressão: -1 bar a 100 bar
Captor de ignição
Pinça KV
kit adaptador de ignição secundária
Manual em CD
Mala de transporte
Embalagem

Módulo AVL DiTEST Scope 1400
Fonte de alimentação com cabo
Cabo USB
4 x cabo URD
4 x sonda, vermelha
4 x sonda, preta
4 x pinça crocodilo, vermelha 

4 x pinça crocodilo, preta
Kit de cabos de gerador de sinais
Pinça amperimétrica I100
Pinça amperimétrica I1800
Manual em CD
Mala de transporte
Embalagem

Módulo AVL DiTEST Scope 1200
Fonte de alimentação com cabo
Cabo USB
2 x cabo URD
2 x sonda, vermelha
2 x sonda, preta
2 x pinça crocodilo, vemelha

2 x pinça crocodilo, preta
Pinça amperimétrica: 600A
Manual em CD
Mala de transporte
Embalagem

AVL DITEST SCOPE 1400 STANDARD AVL DITEST SCOPE 1200 BÁSICO

AVL DITEST SCOPE 8400 PROFISSIONAL AVL DITEST SCOPE 1400 PROFISSIONAL
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