NOWOŚĆ!
EPS 205

Do badania wtryskiwaczy Diesla –
szybko i dokładnie: EPS 205

EPS 205 – szybkie i efektywne badanie

Nowość! Kompaktowy
próbnik EPS 205 do
badania konwencjonalnych
wtryskiwaczy mechanicznych
oraz elektromagnetycznych
i piezo elektrycznych
Common-Rail.

Najważniejsze nowe cechy próbnika:
	Badanie wtryskiwaczy piezoelektrycznych (CRI)
– Bosch, Denso, Siemens
	Uproszczony system mocowania oraz jedna
komora wtryskowa do wszystkich wtryskiwaczy
	Łatwość mocowania wtryskiwaczy, np. dzięki
dużej osłonie ochronnej
	Mocowanie wtryskiwaczy CRIN z zastosowaniem istniejących adapterów zasilających
używanych z zestawem CRI/CRIN 848H na stole
EPS815/708
	Badanie wtryskiwaczy o ciśnieniu >1800 bar
(ze zredukowanym zakresem kroków pomiarowych)
 Precyzyjna technika pomiarowa

Dane kontrolne do wtryskiwaczy Bosch dostarczane
są na płycie CD „TestData“, stanowiącej standardowe
wyposażenie próbnika. Wartości kontrolne dla aparatury
wtryskowej produkcji Delphi, Denso i Siemens, dostępne
są u zewnętrznego dostawcy danych, w firmie Refdat. Są
one przeznaczone do EPS 815, EPS 708 oraz EPS 205.
Można je pobrać ze strony www.refdat.net. Wskazówka:
za poprawność tych danych odpowiada ich dostawca.
Robert Bosch GmbH nie ponosi odpowiedzialności za
procedury badania oraz dane tam dostępne.

Badanie osprzętu silników diesla przy niskich
nakładach
 wtryskiwaczy piezoelektrycznych CRI
(produkcji Bosch oraz innych firm)
	wtryskiwaczy elektromagnetycznych CRI (produkcj Bosch
oraz innych firm) i elektromagnetycznych CRIN (Bosch)
	wtryskiwaczy konwencjonalnych 1- i 2-sprężynowych
(DHK) oraz pompowtryskiwaczy (UI)
(możliwość rozpatrywania gwarancji)
 wtryskiwaczy stopniowych stosowanych w systemach UIP
Więcej możliwości przy użyciu kompaktowego EPS 205
Efektywne badanie wtryskiwaczy Common-Rail
Badanie wtryskiwaczy oparte o pomiar wydatku, na
przykładzie testu wtryskiwacza piezo CRI:
 badanie szczelności
 badanie pracy wtryskiwacza przy rozruchu
(bez przeciwciśnienia na powrocie)
 sprawdzanie początkowego napięcia zadziałania
nastawnika piezoelektrycznego (rozpoznanie kodu ISA)
 pomiar dawki wtrysku pełnego obciążenia (VL)
 pomiar dawki wtrysku wstępnego (VE)
 pomiar dawki wtrysku biegu jałowego (LL)
 pomiar dawki emisji (częściowego obciążenia) (EM)
 pomiar rezystancji nastawnika piezoelektrycznego
Konwencjonalne badanie wtryskiwaczy konwencjonalnych i dolnej części pompowtryskiwaczy UI
	badanie szczelności wtryskiwacza
(wewnętrznych przecieków)
	badanie szczelności gniazda
	automatyczne badanie chrypienia
	pomiar ciśnień otwarcia rozpylacza
(w dwu-sprężynowych 2-go stopnia)

Badanie podzespołów silników Diesla –
automatyczne, niezawodne i ekonomiczne
EPS 205 – zalety:
Przyjazny dla środowiska i obsługującego:
minimalna mgła olejowa w warsztacie dzięki
wbudowanemu układowi odsysania
Efektywna praca:
	Nadzwyczajna ekonomiczność badania dzięki
zautomatyzowanemu procesowi kontroli, proste
menu obsługowe z graficzną i numeryczną
prezentacją wyników pomiarów
	Zintegrowana baza danych do zapisywania wyników
pomiarowych oraz informacji o klientach
	Fabrycznie zainstalowane wartości kontrolne
(CD TestData)1, wybór danych odbywa się na
podstawie numerów katalogowych
	Zintegrowany program przepłukiwania przed
właściwym testem, przy badaniu wtryskiwaczy
konwencjonalnych oraz pompowtryskiwaczy UI

	Testowanie w warunkach realnego obciążenia
systemu poprzez wytwarzanie ciśnienia do 1800 bar
za pomocą wbudowanej pompy wysokiego ciśnienia
Common Rail
Efektywna obsługa:
	Intuicyjny interfejs użytkownika, obsługiwany
z ekranu dotykowego
	Łatwe wyłączanie przeciwciśnienia powrotu
Funkcjonalny design:
	Kompaktowa budowa, niewymagająca dużego
stanowiska
	Zainstalowany system operacyjny Windows XP
	Port dla drukarki, monitora, napędu CD/DVD,
klawiatury, myszy oraz przyłącza sieci

Wersje EPS 205

Nr katalogowy

Badane komponenty

EPS 205 (400V)

0 683 803 205

 Wtryskiwacze piezoeletryczne CRI Bosch
 Wtryskiwacze elektromagnetyczne CRI Bosch
 Wtryskiwacze CRIN Bosch
 Pompowtryskiwacze UI
 Wtryskiwacze konwencjonalne DHK

Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy

Badane komponenty

Zestaw CRI
elektromagnetyczne
innego producenta

1 687 010 399

Delphi, Denso

Zestaw CRI
piezoeletryczne innego
producenta

1 687 010 400

Siemens, Denso

Intuicyjny interfejs
użytkownika z obsługą za
pomocą ekranu dotykowego

1

 bazie danych są podane wartości
W
kontrolne dla CRI/CRIN oraz ciśnienia
otwarcia pompowtryskiwaczy i wtryskiwaczy
konwencjonalnych (w przypadku wtryskiwaczy
dwu sprężynowych również ciśnienie otwarcia
1-go i 2-go stopnia). Kolejny update odbywa
się z płyty CD-TestData (zakup abonamentu
na kolejny rok).

Wskazówka ogólna:
Urządzenie nie jest dopuszczone do
wykonywania napraw lub gwarancyjnych badań
wtryskiwaczy Common-Rail.

Bosch: partner w rozwoju
Twojego warsztatu
Od przeszło 125 lat firma Bosch bierze udział w rozwoju motoryzacji
i urządzeń obsługowo-naprawczych, umożliwiając tym samym ludziom
bezpieczne i wygodne poruszanie się z miejsca A do B.
Bosch Automotive Aftermarket oferuje dystrybutorom i warsztatom
wyjątkowe na skalę światową połączenie:
ff efektywnej diagnostyki
ff innowacyjnego wyposażenia warsztatowego
ff szybkiego i niezawodnego serwisu dostaw
ff bogatej oferty części zamiennych – nowych i regenerowanych
ff koncepcji organizacji warsztatu według różnych potrzeb
ff obszernej oferty szkoleń
ff kompetentnej pomocy hot-line
ff portalu dla warsztatów, dostępnego przez 24 godziny
ff oraz wiele innych świadczeń budujących Twój sukces
Wszędzie tam, gdzie spotkają się te elementy, są nie tylko odpowiednie
części, ale także harmonogram działań, organizacja pracy i odpowiednie
wyniki.
Wskazówka dla warsztatów:
Bosch, jako kompetentny dostawca na pierwszy montaż, oferuje wszystkim specjalistom od silników wysokoprężnych integralne spektrum
przyrządów diagnostycznych, oprogramowania, szkoleń i know-how.
Wszystko to zapewni warsztatom sukces dzisiaj i w przyszłości.

Zastrzega się możliwość zmian w ofercie i danych technicznych

ff wspomagania w działalności marketingowej i handlowej

Układy wtryskowe i narzędzia Bosch najwyższej jakości
Doskonałe konstrukcje i wysoka niezawodność: począwszy od części
przeznaczonych na pierwszy montaż, poprzez sport motorowy, a
kończąc na rynku części zamiennych. Jakość pochodzi z fabryk Bosch.

Dystrybutor:

Pompy paliwa i narzędzia Bosch
w najlepszej jakości
Doskonałe konstrukcje i wysoka
niezawodność: począwszy od części
przeznaczonych na pierwszy montaż,
poprzez sport motorowy, a kończąc
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na rynku części zamiennych. Jakość

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Urządzeń Diagnostycznych
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105,
Tel.: (22) 715-40-00, fax.: (22) 715-45-97
www.bosch.pl

pochodzi z fabryk Bosch.

