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Introduktion

Mange tak for køb af PSACOM diagnose interface og software. PSACOM er et
professionelt værktøj for diagnose på Peugeot og Citroën køretøjer. Læs venligst denne
manual grundigt før du bruger produktet.
Vi håber du får meget glæde af vores produkt. Hvis der er spørgsmål, problemer eller
tilbagemeldinger, kontakt os venligst på support@netech.dk. Vi er her for at hjælpe!

1.1 Nøglefunktioner
•

Komplet multiplexer funktion med smart USB2.0 interface

•

Automatisk styreenheds genkendelse

•

Automatisk scan af installerede styreenheder

•

Styreenheds identifikation

•

Fejlkode udlæsning

•

Fejlkode sletning

•

Måledataværdier / live data

•

Måledataværdier logning

•

Diagnose protokol printning

•

Aktuator test

•

Konfiguration

Husk at Peugeot Boxer/Bipper og Citroen Jumper/Nemo er ikke understøttet af denne
software, fordi de er baseret på Fiat platform. Brug venligst FiCOM diagnose til disse
modeller. Peugeot 4007 og Citroen C-Crosser (baseret på Mitsubishi platform) er heller
ikke understøttet. Derimod kan PSACOM godt bruges til Fiat Scudo/Ulysse, Lancia
Zeta/Phedra.
Liste af understøttede modeller, styreenheder samt funktioner, kan ses her:
www.obdtester.com/psacom-eculist
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1.2 Software opdatering
Software opdateringer til diagnose versionerne er gratis tilgængelige. Efter indtastning
af PSACOM interface serienummer (se på interface label eller i menuen [Indstillinger])
som Loginkode og lade Password være tomt, kan den downloades fra
www.netech.dk/sec/sdl Vi anbefaler løbende at installere den seneste version, fordi
opdateringerne betyder understøttelse af nye styreenheder og rettelser af eventuelle
problemer. Vi anbefaler også at opdatere firmware, hver gang du opdaterer software.
Der er meget ofte nye opdateringer!
Opdatering af firmware i diagnose interface udføres således:
1. Forbind USB stik til din PC
2. Gå til [Indstillinger] → Tryk [Test interface] → [Anvend ændringer].
3. Tryk [Upgrade firmware].
Afbryd IKKE interface forbindelse under opgradering!

1.3 Tidlig udgave
PSACOM er klar til at møde krav fra kunderne. Produktet er klar til at udføre avanceret
diagnose på hundrede af Peugeot/Citroën styreenheder og er stadigvæk nemt at bruge.
Selvom det er udviklet i længere tid, kan der stadig være nogle fejl eller manglende
funktioner. Vi er startet med at sælge PSACOM som tidlig udgave, pga. mange ønsker fra
kunder. Men der udvikles forsat hårdt på produktet.
Ud fra tilbagemeldinger fra vores testfolk og kunder fra hele verden, vil vi løbende
fortsætte med at forbedre og udvide software funktioner, modelunderstøttelse og rette
evt. softwarefejl. Vi retter opgaver fra vores liste så hurtigt som muligt.
Jeres tilbagemeldinger er meget vigtige for os. Vi vil meget gerne høre jeres
ønsker på forbedringer og eventuelle fejl. Ud fra jeres tilbagemeldinger, vil der
ofte være software opdateringer. For at opnå den bedste kommunikation til vores
tekniske support, se venligst følgende kapitel:
8 Rapportere fejl og forbedrings ønsker
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PSACOM software og USB driver installering

2.1 Microsoft Windows operating System
1. Isæt vedlagte CD i dit CD-ROM drev (Hvis du ikke har CD drev, kan filerne kopieres
til USB).
2. Kør installationsprogrammet PSACOMSetup.exe

3. Vælg sprog for installeringsprogram (er ikke på dansk).

4. Vælg din placering for PSACOM og klik på [Install] knap og efter succesfuld
installering, tryk på [Close].
PSACOM interface USB drivere opdateres automatisk under installeringen. Hvis du bliver
spurgt om at installere „usignerede“ driver, klik på ”Installer denne driver software
alligevel” (Microsoft® Windows® 7) eller ”Fortsæt alligevel” (Microsoft® Windows® XP).

Microsoft® Windows® vil automatisk installere driverne, når du indsætter PSACOM
interface i USB porten. Du skal IKKE indsætte interface i bilens diagnosestik endnu
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2.2 Microsoft Windows 8 driver installering
Ved problem med driver installering på Windows 8, følg venligst følgende procedure:
1. Tryk [Windows tast] (flag) + [R]
2. Skriv så: shutdown /r /o /f /t 00 (Der er et mellemrum før hver / og 00)
3. Klik på "Ok" knap
4. Windows vil nu genstarte til en "Vælg en indstilling " skærm
5. Vælg "Fejlfinding" fra "Vælg en indstilling" skærmen
6. Vælg "Avancerede indstillinger " fra "Fejlfinding" skærmen
7. Vælg "Start indstillinger " fra "Avancerede indstillinger " skærmen
8. Klik "Genstart" knappen
9. Windows vil genstarte til "Avancerede boot indstillinger" skærmen
10. Vælg "Deaktiver tvungen driver signatur" (Tryk det korrekte nummer på dit tastatur for denne valgmulighed)
11. Efter systemet starter, installeres diagnose interface driver ligesom for Windows 7
Windows Vista & 7 kræver signerede sys filer (vi bruger usbser.sys installeret fra Microsoft med gyldig digital signatur). Den endelige Windows 8 version kræver også signerede
inf filer (det er de ikke i vores tilfælde). Den ovennævnte procedure hjælper med at
undgå ikke signerede inf filer. Når driver er installeret, vil programmet virke.
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2.3 GNU/Linux system
Vores diagnose system er testet til at køre under Linux. Det er ikke nødvendigt med et
specielt program, vi har fremstillet programmet til at køre under Linux og andre
systemer der bruger Wine.

2.3.1

Krav

Linux 2.6.x med USB understøttelse (eller FreeBSD)
USB CDC Driver
Wine 1.0.1
Seneste Debian Linux eller Ubuntu opfylder ovenstående krav.

2.3.2

Konfigurer enheder

Driver installation er ikke nødvendigt for operation på GNU/Linux system. Diagnose
programmet kræver adgang til /dev/ttyACMx enheder fra Wine miljøet. Det kan
indstilles meget nemt, ved at bruge følgende kommandoer:
ln
ln
ln
ln

-s
-s
-s
-s

/dev/ttyACM0
/dev/ttyACM1
/dev/ttyACM2
/dev/ttyACM3

~/.wine/dosdevices/com5
~/.wine/dosdevices/com6
~/.wine/dosdevices/com7
~/.wine/dosdevices/com8

Diagnose interface skulle herefter være tilgængelig fra PSACOM diagnose programmet.

2.3.3

Installering

Programmer kan installeres ved at starte setupxx.exe filen med wine, f.eks. wine
PSACOMSetup.exe.
Du kan downloade den seneste version af PSACOM fra: www.netech.dk/sec/sdl
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Første trin
1. Forbind PSACOM interface USB stik til din computer. LED starter med at blinke.
2. Forbind PSACOM til OBD stik på køretøjet nu. Du kan bruge billeddatabase for at
finde placering af EOBD stikket, tryk på [Diagnosestik placering]

3. Vælg [Indstillinger] fra PSACOM
Startmenu og vælg korrekt interface
port. Hvis der ikke vises nogen porte,
klik på [Læs igen] knappen. Så vises
den korrekte port og klik på [Test
interface] knap. Nu skulle du se
opdateret interface serienummer under interface port.
Klik nu på [Gem ændringer] og gå tilbage til hovedmenuen.
4. Aktiver tænding TIL, start ikke motoren (Monter altid batterilader).
5. Tryk på [Vælg styreenhed].
6. Vælg den korrekte ønskede model og styreenhed fra listen. Brug [Sidste valg] hvis
du har haft valgt samme model lige før.

7. Hvis styreenheden blev genkendt, kan du bruge diagnose funktioner nu. Ellers bør
du studere kapitlet om [Ukendt styreenhed] før diagnose funktioner bruges (se
side 23).
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Diagnosestik der bruges i Peugeot/Citroen køretøjer

Placering af EOBD og fabrikant specifik diagnosestik er tilgængelig i billeddatabase, fra
startmenuen på PSACOM.

4.1 OBD-II VAN køretøjer
Standard OBD-II diagnosestik er normalt brugt fra 1996 modeller til ca. 2006 (Med PSA
VAN-Bus).
EOBD stik som det ses på køretøjet.
-

1

9 ISO9141 K-Line

2

10 -

ISO9141 K-Line

3

11 ISO9141 K-Line

Stel (GND)

4

12 ISO9141 K-Line

Signal stel (GND)

5

13 ISO9141 K-Line

6

14

ISO9141 K-Line

7

15 ISO9141 L-Line

ISO9141 K-Line

8

16 Kl.30

-

4.2 OBD-II CAN køretøjer
For det meste brugt fra 1996 og nyere med CAN-Bus.
EOBD stik som det ses på køretøjet.
1

9

2

10

CAN-H Diag

3

11

Stel (GND)

4

12

Signal stel (GND)

5

13

CAN-H Fremdrivning

6

14 CAN-L Fremdrivning

ISO9141 K-Line

7

15 ISO9141 L-Line

CAN-L Diag

8

16 Kl.30

For nogle specielle operationer på CAN-Bus eller læsning af PIN kode, kan det være
nødvendigt at bruge PSAInjCAN adapter eller NEtech multiplexer, se her:
shop.netech.dk
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4.3 PSA-specifik 30 pin diagnosestik
Dette diagnosestik bruges på nogle ÆLDRE modeller op til ca. 1998.
1
A

2

3

Klemme 30

Klemme 15

Stel

Stel TDC pickup (diesel)

Skærm TDC pickup
(diesel)

Fors. TDC pickup omdr.

C

K-Line Motor

L-Line Motor

Blink kode

D

GMV 1 test

GMV 2 test

Hastighed overv. relæ

E

K-Line ABS/ASR

K-Line Niveauregulering

K-Line Servostyring

F

K-Line Klima

K-Line Sædejustering

K-Line Airbag

G

K-Line Gearkasse

K-Line Bagaksel (justb.)

K-Line Differentialespær

H

K-Line Fartkontrol

K-Line On Board computer

K-Line Centrallås

I

K-Line Bakspejl & huk.

K-Line Tyverialarm

K-Line Bortkørselssikr.

J

-

-

-

B
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Forbindelse til styreenheder

5.1 Modelvalg
Før der oprettes forbindelse til en
styreenhed (eller autoscan udføres), skal
modelvalg udføres.
Korrekt valg af model og diagnosesystem
type (VAN eller CAN) er meget vigtigt for
korrekte diagnose funktioner. Hvis det ikke
er muligt at opnå forbindelse, kontroller
om VAN eller CAN er valgt korrekt.
Forkert valg kan medføre forkerte eller
manglende måleværdier, forkerte aktuator test og kodnings funktioner, som kan
resultere i ødelagte komponenter.

5.2 ECU variantvalg
Desværre er det ikke alle køretøjer som
returner et unik identifikation eller PSACOM
kan ikke identificere styreenheden korrekt.
I disse tilfælde er det nødvendigt at vælge
den korrekte modeltype/styreenhed fra
listen. Du kan se mere information om
styreenheden ved at trykke på [Vis ECU
identifikation].
I denne situation, kan du enten vælge at
bruge generel adgang, ved at klikke på
knappen [Brug generel adgang], eller
vælge korrekt styreenhed fra listen nedenfor. I generel adgang er det kun muligt at læse
identifikation, eller læse/slette fejlkoder.
Det er vigtigt at vælge den korrekte styreenheds variant for korrekt diagnose
funktion.
I nogle tilfælde er det ikke muligt at genkende styreenheden 100 %. For eksempel
har nogle Bosch ABS 8.x og ESP 8.0 samme identifikations data og kan ikke
genkendes automatisk.
Hvis du vælger forkert identifikation, skal du ikke udføre programmerings
funktioner, forkert valg kan ødelægge styreenhed eller komponenter.
Funktionen [Gem ECU information] gør det muligt at gemme udviklingsinformation fra
styreenheden til din harddisk. Data bliver gemt som en ”Snap shot” fil. Vi vil meget
gerne modtage disse filer, hvis du vil sende dem til os. Vi VIL MEGET GERNE tilføje
understøttelse for disse styreenheder til næste PSACOM version (Se mere på side 23).
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5.3 Kommunikations protokoller
Protokol

Diagnosebus

KW71 (Bosch)

ISO9141

Produktion

PSA2000
PSA2
ISO15765

CAN-BUS (ISO11898)

UDS (ISO14229)

CAN-BUS (ISO11898)

6

Auto-scan

Du skal først vælge den korrekte model, ligesom under [Vælg styreenhed].
Brug [Sidste valg] hvis du har haft valgt samme model lige før.
Denne funktion scanner for alle kendte styreenheder, og viser en liste med de aktuelle
tilgængelige styreenheder i køretøjet, sammen med antal fejlkoder.

Korrekt PSA billeder kommer
senere!

Du kan dobbeltklikke, eller marker ønskede styreenhed og trykke [Vælg >>] for at
kommunikere med den pågældende styreenhed.
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Diagnose funktioner

Du kan forbinde til styreenheden ved at vælge den fra styreenhedslisten eller auto-scan
menuen.
Hvis styreenheden blev identificeret korrekt, vil diagnose menuen være tilgængelig. Hvis
styreenheden ikke blev identificeret korrekt, skal du vælge den korrekte styreenhed fra
listen, som beskrevet tidligere.
Styreenheds diagnose menuen er inddelt er i 3 dele. Standard funktioner, Avancerede
funktioner og Ekspert funktioner.

Korrekt PSA billeder kommer
senere!

Note: Flash programmering er under udvikling og er kun tilgængelig for nogle
betatestere.
Nogle styreenheder viser forskellige
beskeder under diagnose, eller
aktiverer forskellige komponenter,
eller reducerer deres funktionalitet. For
eksempel kan der vises ”Diagnosis session in
progress”.
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7.1 Styreenheds identifikation
Det virker kun på bestemte styreenheder. Som regel motorstyreenheder. Andre
styreenheder understøtter ofte ikke denne funktion.
Denne funktion viser kun identifikations data udlæst fra styreenheden, f.eks.:
•

Fabrikant

•

Hardware reservedelsnummer

•

Software reservedelsnummer

•

Kalibrerings (software) identifikation

Korrekt PSA billeder kommer
senere!

Du kan printe identifikation ved at klikke på [Print værdier] eller du kan også klikke på
[Kopier værdier] for at kopiere data til Windows udklipsholder

Side 15 / 25

PSACOM brugermanual

www.netech.dk/sec

7.2 Læs fejlkoder
Denne funktion tillader læsning og visning af fejlkoder gemt i styreenhedens
hukommelse.

Korrekt PSA billeder kommer
senere!

Note: Ikke alle styreenheder understøtter fejlkode læsning. Hvis fejlkode læsning ikke
er tilgængelig, vises der en fejlmeddelelse. Brug Måleværdier eller Aktuator test for at
fejlfinde i sådan et tilfælde.

7.3 Slet fejlkoder
Denne funktion sletter fejlkoder som er gemt i styreenhedens hukommelse.
Fejlkoder kan komme frem med det samme igen hvis det pågældende problem stadig er
til stede, eller der kan være tilstande i styreenheden som gør at det ikke er muligt at
slette fejlkoden (f.eks. crash data i en airbag betyder at fejlkoden ikke kan slettes).
Det anbefales at udlæse hukommelse igen ved at trykke på [Læs fejlkoder igen], efter
at fejlkoder er blevet slettet.
Husk at antal fejlkode sletninger, kan være begrænset for nogle
styreenhedstyper.
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7.4 Fejlkode historie
Nogle styreenheder (specielt motor) har en historie funktion for sletning af fejlkoder. I
dette tilfælde kan man se en liste hvor hver sletning er gemt.

7.5 Fryseramme
Fryseramme data (Freeze Frame, også kendt som Snapshot eller omgivelses data) viser
måleværdier, som var aktuelle ved fremkomst af den aktuelt valgte fejlkode. Denne
funktion er tilgængelig i fejlkode vindue.
Husk at PSACOM ikke har mulighed for at vise fryseramme data for alle
styreenheder. I det tilfælde vises der hextal værdier. For at forbedre denne
funktion

Korrekt PSA billeder kommer
senere!
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7.6 Måleværdier (live data)
Efter afbrydelse af batteri eller aktivering af tænding, kan nogle værdier vise
grænseværdier (typisk 255, 25.5, 65535, 6553.5 osv.). Dette er normalt.
Styreenheden vil vise de korrekte værdier efter et stykke tid.
Nogle styreenheder er ikke udstyret med alle sensorer, i dette tilfælde vises der
grænseværdier, som vist ovenfor.
PSACOM kan vise dataværdier således:
•

Grafisk – hvor der vises 2 måleværdier samtidig, for sammenligning.

•

3x3 visning – datavisning kan ses fra længere afstand.

•

Dataliste – for visning af alle tilgængelige dataværdier.

7.6.1

Grafisk visning

Denne funktion viser 2 måleværdier (også
kendt som live data eller sensor værdier)
samtidig. Måleværdierne kan vælges i
”pull-down” menuen øverst i vinduet.
Knapperne + og – tillader at accelerere
eller decelerere kurverne.

7.6.2

3x3 visning

For måling og visning af 9 måleværdier
samtidigt, klik på knappen
[3x3 visning].

Korrekt PSA billeder kommer
senere!

7.6.3

Liste visning

Klik på knappen [Liste visning], for
måling og visning af alle måleværdier
samtidigt.
Husk at det betyder langsommere
opdatering af måleværdierne, når der
vises flere data.

Side 18 / 25

PSACOM brugermanual

7.6.4

www.netech.dk/sec

Gem til log

Måleværdier kan gemmes/logges til en fil, ved at trykke knappen [Start logning]. Log
filen er en standard *.csv fil og er kompatibel med VCDSscope eller kan importeres til
Microsoft Excel eller OpenOffice Calc

7.7 Aktuator test
Denne funktion bruges til at aktivere komponenter og udføre nogle aktuator test.
Nogle aktuator test gennemføres automatisk til slutning, i dette tilfælde er stop knap
ikke aktiv (Grå).
Nogle aktuator test kan afslutte med en fejl, når styreenheden viser denne fejl.
Hvis en aktuator test fejler, kan det for nogle styreenheder være sådan at følgende
aktuator test ikke accepteres. I sådan et tilfælde bør man afbryde diagnose, afbryde
tænding og starte igen.

Du skal forstå konsekvensen af aktivering af komponenter. Kontroller også
nødvendige betingelser (motor i tomgang, kun tænding osv.) er til stede.
Kontroller i brugermanual.
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7.8 Kodning og programmerings funktioner
Mere information om programmerings funktioner er tilgængelig på
www.netech.dk/sec/sdl. Husk denne funktion er under udvikling!
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7.9 ECU konfiguration
Denne funktion er i øjeblikket kun som visning af konfiguration. I fremtidige frie
opdateringer bliver det også muligt at ændre konfiguration.
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Rapportere fejl og forbedringsønsker

I tilfælde af at der er problemer med PSACOM, tøv ikke med at kontakte os direkte eller
via NEtech. Læs venligst dette kapitel omhyggeligt, for at forsyne os med alle de
nødvendige informationer, så vi kan løse dit problem hurtigt.
Hvis du opdager fejl i programfunktioner (f.eks. fejlkode læsning/sletning, kodnings
funktioner, aktuator test, forbindelse til styreenhed, interface test osv.), eller du
mangler funktioner, der ikke virker korrekt, udfør venligst nedenstående trin.
Husk: Før du sender support forespørgsel for manglende kodnings funktion eller aktuator
test, vær sikker på at du har overholdt alle krævede tilstande for funktionen (f.eks. at
du indtaster de korrekte data, korrekt motortemperatur for partikelfilter regenerering,
korrekt antal nøgler for motorstart, osv.).
I tilfælde af kommunikationsproblemer anbefaler vi at kontrollere diagnosestik
forbindelse og gentage procedure mindst 1 gang, forbindelsesproblemer kan resultere i
ustabil kommunikation.
Forbered venligst følgende data til din e-mail, før den sendes til teknisk support:
1. Detaljeret beskrivelse af fejl eller forbedringsønske
2. Køretøjs beskrivelse – Stelnummer, model, fabrikat, modelårgang, motortype.
3. Tilføj Debug logfil (i tilfælde af at ønskede funktion ikke virker korrekt). Dette
gemmer data fra seneste kommunikation mellem program og styreenhed, så vi
kan finde årsagen til problemet.
4. Tilføj Snapshot af den testede styreenhed – Denne fil indeholder vigtig
information om styreenheden. Tilføj i alle tilfælde snapshot for INJ (Motor) og BSI
(Body computer).

8.1 Hvordan debug log fremstilles
I alle andre tilfælde har vi brug for styreenheds
snapshot kommunikations log fil. Denne log fil kan
gemmes fra menuen [Indstillinger] hvor du trykker
på knappen [Gem debug]. Det udføres efter du
har udført den diagnose som giver et problem.
Denne funktion gemmer en kommunikations log fil for sidst udførte funktion. Det
betyder at du først skal udføre den funktion som giver problemer og herefter gå til
menuen i [Indstillinger] og trykke [Gem debug].
[Debug tilstand] markering betyder, at programmet aktiverer diagnose interfacet
specielt og at der logges flere data end ved normal drift. Aktiver kun denne funktion hvis
du bliver bedt om det fra teknisk support. I så tilfælde skal man så huske at trykke
[Anvend ændringer] efter at [Debug tilstand] er markeret!
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8.2 Hvordan styreenheds snapshot fremstilles
Efter forbindelse til styreenheden, klik på [Styreenheds information]. I næste
skærmbillede trykkes [Gem ECU information], vælg mappe hvor filen skal gemmes og
accepter. Det kan vare nogle minutter.

8.3 Ikke understøttet styreenhed
Hvis du modtager beskeden [Ukendt styreenhed] og:
•

Den installerede styreenhed ikke er tilgængelig i visning

•

Du ikke er sikker på hvilken styreenhed du skal vælge

•

Du ønsker at opnå automatisk korrekt identificeret styreenhed i næste PSACOM
version.

•

Du ønsker blot at hjælpe os med at forbedre PSACOM.

Vi vil meget gerne tilføje ukendte styreenheder i næste PSACOM version. Det kan
normalt foretages indenfor 1 til 2 dage, efter modtagelse af Snapshot fil.
Send fremstillede fil(er) til support@secons.com, eller til NEtech.

9

Kendte problemer
•

Fryseramme data funktion er ikke understøttet for alle styreenheder.

•

Kommunikationsproblemer med Peugeot 806 1998 EDC15C2 styreenhed.

•

Magneti-Marelli IAW 8P protokol.

10

Planlagte forbedringer

Følgende forbedringer for brugerinterface er planlagt til udgave inden længe:
•

Variabel vindue størrelse.

•

Mulighed for ændring af font størrelse.

•

Gemme skærmbillede til PDF eller PNG.

•

Forbindelse til onlinefunktioner.
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Diverse

11.1 Affald (WEEE direktiv)
Dette produkt må ikke smides ud som almindeligt
husholdningsaffald. Det skal afleveres som ”Elektronisk affald” på
genbrugsstationen eller til storskraldsordning. Korrekt bortskaffelse
og genvinding vil hjælpe med til at undgå mulige skader for miljøet
og menneskers sundhed. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige
og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede skraldespand”, er elektrisk
og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men
skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer
eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
(EU direktiv 2002/96/EF).

11.2 Teknisk data
PSACOM interface:

EOBD hanstik og USB type B hunstik.

Vægt:

Interface 80 gram, USB kabel 50 gram

Dimensioner:

95 x 44 x 24 mm.

Kabellængde:

1,85 meter

Interface hardware:

10 stk. ISO9141 og 1 stk. CAN

Understøttede kommunikations protokoller: Se side 13
PSACOM program
Størrelse:

ca. 3,1 MB

Komplet installering:

ca. 6 MB
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11.3 Kontakt
NEtech ApS
Niels Ezerman
Lille Amerika 31
DK 8883 Gjern
Telefon:

+45 2281 6061

E-mail:

nez@netech.dk

Web:

www.netech.dk/sec

PSACOM er Copyright © 2012-2014 af:
SeCons s.r.o., Czech republic, www.secons.com
Dansk bearbejdelse med tilladelse af SeCons,
Copyright © 2014 Niels Ezerman, NEtech ApS.
Der tages forbehold for fejl.
Brug af PSACOM diagnosetester, er på eget ansvar.

Side 25 / 25

