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Programator czujników TPMS
Hamaton H47 OBD2

Kod produktu: T-72-20-680

Hamaton H47 OBD2 to niedawna propozycja światowego
gracza w technologii TPMS. Przeznaczony do szybkiej
aktywacji i odczytu czujników TPMS w oponach.
Produkowany we współpracy z ATEQ oferującej znane i
sprawdzone urządzenia TPMS. Oferuje możliwość pełnej
obsługi samochodów z układem TPMS. Zintegrowany
moduł OBD2 w kompaktowej obudowie zmieści się do
każdej szafki narzędziowej lub kieszeni kombinezonu.

GŁÓWNE FUNKCJE:

★ Diagnozuje 100% czujników kół oryginalnych OE i
zamienników

★ Zapewnia wiele prostych metod konfiguracji
wszystkich generacji czujników ciśnienia
EU-Pro/T-Pro i oprogramowania Hybrid 3.5, m.in.:
➢ automatyczne tworzenie numeru ID
➢ kopiowanie ID
➢ ręczne wprowadzanie ID
➢ pobieranie identyfikatorów z ECU (Engine Control Unit – elektroniczny moduł

sterujący/kontrolny)
★ Wyświetla takie dane czujnika jak: ID, ciśnienie w oponach, temperaturę opon, stan

baterii i częstotliwość
★ Zawiera bazę procedur serwisowych w języku polskim (przyuczenie manualne,

automatyczne, OBD2)
★ Wbudowany moduł OBD2 wykonuje aktywację czujników w czasie poniżej 2 minut
★ Aktualizacja baz danych wykonywana na bieżąco sukcesywnie zwiększa ilość

obsługiwanych modeli pojazdów
★ Zawiera łatwą w obsłudze nawigację, wielojęzyczny interfejs (ponad 19 języków w tym

polski) i jasny kolorowy wyświetlacz
★ Posiada odporną na wstrząsy gumową osłonę
★ Dostępna jest pomoc techniczna w języku polskim
★ Umożliwia bezpłatną aktualizację oprogramowania na okres 5 lat w cenie urządzenia
★ Pobierz aplikację WebVT do obsługi urządzenia i aktualizacji bazy danych
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Zastosowanie:

★ serwis systemu kontroli ciśnienia kół samochodowych
★ wygodny odczyt stanu czujników bez konieczności demontażu kół
★ programowanie czujników ciśnienia kół (TPMS)
★ aktywacja czujników ciśnienia kół przez złącze OBDII

Zestaw zawiera:

★ uniwersalny tester czujników TPMS H47
★ w standardzie złącze OBD2
★ kabel USB 2.0
★ przewodnik użytkownika

Anwa-Tech sp. z o.o. Wyposażenie warsztatów samochodowych
05-071 Sulejówek, 3 Maja 89, Polska ● Tel.: +48 22 783 41 61 ● e-mail: zamowienia@anwa-tech.pl

https://youtu.be/vd7hQynrzOI

