
 
 
 
 
 

 
Διαγνωστικά οχημάτων 
 

  
              επιβατηγά                 βαρέα               τεχνικές πληροφορίες 

  
 

Η ολοκληρωμένη πρόταση διάγνωσης της AUTOCOM αποτελείται από τη συσκευή CDP+, η 
οποία είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
και το πολύ φιλικό λογισμικό. 
Δουλεύει εξίσου αποτελεσματικά σε παλιά και καινούρια μοντέλα οχημάτων. 
Η διαδικασία επικοινωνίας είναι απλή, συνδέστε τη συσκευή CDP+ στην πρίζα διάγνωσης 
του οχήματος και θα αποκτήσετε ασύρματη πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος με το 
λογισμικό και τον αντίστοιχο υπολογιστή που έχει αυτό εγκατασταθεί.  
Το λογισμικό αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με καινούρια μοντέλα οχημάτων 
και επιπλέον λειτουργίες ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη. 
 
Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα  
 

● Καταγραφή : Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καταγράψετε παραμέτρους του 
οχήματος σε πραγματικές συνθήκες και χρόνο κατά τη διάρκεια δοκιμής στο δρόμο.  

             Μπορείτε με το πάτημα ενός κουμπιού να αποθηκεύσετε δεδομένα ακριβώς  
            το διάστημα που το όχημα παρουσιάσει δυσλειτουργία ώστε αργότερα  
             να εξετάσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα καταγραφής λεπτομερώς για  
              να επιλύσετε αποτελεσματικά το πρόβλημα. 
             Η συσκευή CDP+ διατίθεται με ενσωματωμένη μνήμη ώστε τα δεδομένα που  
           καταγράφονται να μεταφέρονται στον υπολογιστή σας οποιαδήποτε στιγμή το  
           επιλέξετε. 
 

●  Πολύχρωμη ένδειξη λειτουργίας : Με αυτή την καινοτόμο φωτεινή ένδειξη πάνω 
στη συσκευή CDP+, έχετε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας διάγνωσης καθώς τα 
διαφορετικά χρώματα και ήχοι, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα στάδια διάγνωσης και 



 
 
 
 
 

επικοινωνίας μεταξύ οχήματος και συσκευής CDP+. Για παράδειγμα εάν τα χρώματα 
εναλλάσσονται μεταξύ μπλε και πράσινου σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε 
επικοινωνία με τη μονάδα ελέγχου του οχήματος.   

            Η φωτεινή ένδειξη είναι τοποθετημένη σε τέτοιο σημείο πάνω στη συσκευή ώστε να  
             γίνεται ευδιάκριτη και από μεγάλη απόσταση. 
 

● Πρίζα με ενσωματωμένο λαμπάκι LED : Για να εντοπίζετε την υποδοχή της 
μονάδας που επιθυμείτε να συνδέσετε με το CDP+ έστω κι αν αυτή βρίσκεται σε 
σκοτεινό ή δύσκολης πρόσβασης σημείο, υπάρχει ένα λαμπάκι LED ενσωματωμένο 
στη 16-pin πρίζα της συσκευής που λειτουργεί σαν ένας μικρός φακός. Η σχεδίαση 
και η θέση του LED είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι λειτουργικό ακόμη και σε 
περιπτώσεις που πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετική πρίζα από την 16-pin. 
 

● Έλεγχος τάσης : Μόλις η συσκευή CDP+ συνδεθεί με το όχημα, ελέγχεται άμεσα η 
τάση της μπαταρίας του και αυτόματα η συσκευή προσαρμόζει τη λειτουργία της 
αναλόγως εάν έχουμε να κάνουμε με μπαταρία 12 volt ή 24 volt. 

             Εάν η τάση είναι πολύ αυξημένη ή πολύ μειωμένη, το CDP+ θα ειδοποιήσει τον  
χρήστη με ηχητικό σήμα και με την αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη. 
 

●  Κωδικός αναγνώρισης οχήματος(VIN) : Στο λογισμικό CARS, υπάρχει μία 
ιδιαίτερα έξυπνη λειτουργία η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό του αριθμού πλαισίου 
του οχήματος στο οποίο επιθυμείτε να εκτελέσετε διάγνωση. Αυτή η λειτουργία 
επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο και η χρονολογία που έχουν επιλεγεί αυτόματα από το 
λογισμικό είναι αυτά που αφορούν το συγκεκριμένο όχημα που έχετε προς διάγνωση. 

             Στα πιο εμπορικά μοντέλα η λειτουργία ενισχύεται ακόμη περισσότερο με αυτόματη 
            επιλογή και του αριθμού κινητήρα. 
 

●  Σάρωση όλων των μονάδων(ISS) : Η λειτουργία αυτή πραγματοποιεί έλεγχο σε 
όλα τα συστήματα του οχήματος, εντοπίζει και εμφανίζει αντίστοιχους κωδικούς 
βλαβών, αν υπάρχουν, για κάθε σύστημα ξεχωριστά. Με αυτή τη λειτουργία ο 
χρήστης εξοικονομεί χρόνο έχοντας μία ακριβή εικόνα για την κατάσταση του 
οχήματος συνολικά. Όταν ο συνολικός έλεγχος ολοκληρωθεί, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει το σύστημα του οχήματος που τον ενδιαφέρει και να 
προχωρήσει σε πιο λεπτομερή έλεγχο και ανάγνωση παραμέτρων. 
    

●  Λειτουργία εντοπισμού τύπου εγκεφάλου(ISI) : Ο τύπος του εγκεφάλου που είναι 
εγκατεστημένος στο όχημα αναγνωρίζεται και επιλέγεται αυτόματα. Με αυτό τον 
τρόπο η διαδικασία διάγνωσης εκτελείται σε συνθήκη βεβαιότητας βάση σωστών 
παραμέτρων όπως απαιτείται. 
 

●  Σχεδίαση και κατασκευή : Η συσκευή CDP+ είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να 
αντέχει κάτω από αντίξοες συνθήκες λειτουργίας στο συνεργείο. Είναι επενδυμένη 
περιμετρικά με ένα σκληρό λάστιχο ασφαλείας και όλες οι υποδοχές είναι καλυμένες 
με προστατευτικά καλύμματα ώστε να παραμένουν ασφαλείς. Ένα ιδιαίτερα έξυπνο 
και λειτουργικό χαρακτηριστικό, είναι ο μικρός γάντζος που είναι ενσωματωμένος στο 
καλώδιο και κάνει δυνατή την τοποθέτηση του CDP+ στο παράθυρο του οχήματος ή 



 
 
 
 
 

πάνω στην εργαλειοθήκη ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χώρου και καλύτερη 
ασύρματη επικοινωνία με τον υπολογιστή. 
 

● Έντυπη έκδοση αναφοράς διάγνωσης : Για να αποκτήσετε την εμπιστοσύνη των 
πελατών σας, είναι σημαντικό να μπορείτε να δείξετε τις εργασίες που έχετε εκτελέσει 
στο όχημα τους. Η ενσωματωμένη στο λογισμικό λειτουργία προσθήκης και 
εκτύπωσης αναφοράς κωδικών βλαβών από τα πολλαπλά συστήματα του οχήματος, 
τα γραφήματα και τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, μπορούν να εκτυπωθούν 
επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία. Ένα επαγγελματικό έντυπο αναφοράς κατάστασης 
οχήματος με τα στοιχεία του συνεργείου, θα είναι στη διάθεση σας για να το δώσετε 
στον πελάτη σας.  
 

● Προσδιορισμός κατάλληλης OBD : Αφού επιλέξετε το μοντέλο που θέλετε να 
δουλέψετε μέσω του μενού της AUTOCOM, εμφανίζεται αυτομάτως ο κατάλληλος 
τρόπος συνδεσιμότητας με τα κατάλληλα μέσα(καλώδια) σε εικόνες. Η λειτουργία 
αυτή εφαρμόζεται έστω κι αν δεν έχει συνδεθεί το όχημα με το CDP+ 
 

● Πολυλειτουργικό : Το CDP+ έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να εκτελεί αξιόπιστα μετρήσεις 
και ρυθμίσεις αλλά παράλληλα να είναι λειτουργικό σε όλους τους τύπους των 
οχημάτων, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει διαφορετικότητα σε επίπεδα τάσης μπαταρίας ή 
ακόμη και σε τρόπους επικοινωνίας. 
 Για τα οχήματα στα οποία η επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάποια 
άλλη πρίζα, εκτός της συνηθισμένης 16-pin, υπάρχουν διαθέσιμα τα κατάλληλα σετ 
καλωδίων ή ακόμη και μεμονωμένα καλώδια, εγκεκριμένα και άριστης ποιότητας 
ώστε ο χρήστης να εκτελεί άριστα την εργασία που επιθυμεί στο όχημα που επιλέγει. 
 

● Βοηθητικές πληροφορίες : Για τις περισσότερες λειτουργίες OBD, όπως ρυθμίσεις 
και εκτελέσεις προγραμματισμών, υπάρχουν οι κατάλληλες οδηγίες καθώς και 
βοηθητικά κείμενα ώστε να βοηθούν τον χρήστη να αποδώσει και να εκτελέσει με 
εξαιρετικό τρόπο εργασίες που θα λύσουν προβλήματα.  
 Επιτυγχάνοντας τον στόχο της, η AUTOCOM δημιούργησε ένα πολύ φιλικό 
περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη της, ο οποίος μπορεί πλέον να δει βήμα - βήμα 
οδηγίες, να λάβει πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, την προετοιμασία και την 
εφαρμογή  διαφόρων εργασιών που θέλει να εκτελέσει με το διαγνωστικό, κάνοντας 
περίπλοκα προβλήματα να γίνονται ευκολότερα. 
 

●  Μεταφρασμένο στα Ελληνικά : Το περιβάλλον του λογισμικού AUTOCOM έχει 
εξαιρετική μετάφραση στα Ελληνικά και γίνεται απολύτως κατανοητό στον Έλληνα 
χρήστη.  

   
      
  
  

 
 
 



 
 
 
 
 

Διάφορα παραδείγματα λειτουργίας σε περιβάλλον AUTOCOM 
 
 

●             Καταγραφή κατά τη διάρκεια δοκιμής στο δρόμο 

 
Με αυτή τη λειτουργία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις παραμέτρους που 
τον ενδιαφέρουν από τη μονάδα ελέγχου του οχήματος στη συσκευή CDP+ κατά τη διάρκεια 
μιας δοκιμής. Κατόπιν τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν, τη στιγμή που 
ο χρήστης θα επιλέξει, στην οθόνη του υπολογιστή μέσω του λογισμικού της AUTOCOM. Η 
συγκεκριμένη λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει, να 
εκτιμήσει και να αναλύσει δεδομένα που σχετίζονται από απλές μέχρι πιο περίπλοκες 
βλάβες.  
 
 
 
 

●         Έλεγχος όλων των μονάδων του οχήματος(ISS)  
 

 



 
 
 
 
 
 
Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται σημαντική πρόοδος και ο έλεγχος επιταχύνεται. 
Ξεκινώντας τον έλεγχο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σκαναρίσματος όλων των μονάδων 
του οχήματος υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού κωδικών βλαβών στα διάφορα συστήματα. 
Κατόπιν επιλέγοντας τα συστήματα που ενδιαφέρουν, δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να 
εφαρμόσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις και διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο.  
  
 
 

● Λειτουργίες διάγνωσης(OBD) 
 

  
Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη λειτουργία, εμφανίζονται οι δυνατότητες του λογισμικού 
για το όχημα που ενδιαφέρει, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του οχήματος. 
Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και να εντοπίσει μεταξύ των 
συστημάτων, τις λειτουργίες που τον ενδιαφέρουν, να προετοιμαστεί κατάλληλα για 
την επίσκεψη του πελάτη του.  
 
  

●     Εκτύπωση αναφοράς κατάστασης οχήματος 
 



 
 
 
 
 

Το λογισμικό της AUTOCOM παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώσει και να 
παραδίδει στους πελάτες του, επαγγελματικά έντυπα αναφοράς με τα στοιχεία του 
καθώς επίσης και διάφορες σημειώσεις που επιθυμεί να θυμάται για τις επόμενες 
επισκέψεις του οχήματος.  
  
 
 
 

Κατηγορίες λογισμικού AUTOCOM 
 

CARS : Διάγνωση αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Δυνατότητα 
εντοπισμού και σβήσιμο βλαβών, εκτέλεση ρυθμίσεων, ενεργοποίηση 
λειτουργιών οχήματος και πραγματοποίηση κωδικοποιήσεων για 
συγκεκριμένους κωδικούς. 
 
Παραδείγματα χρήσης : 

● Κωδικοποίηση injection 
● Αναγέννηση φίλτρου μικροσωματιδίων για πετρελαιοκίνητα οχήματα 
● Καθορισμός λειτουργίας συστήματος φρένων 
● Σβήσιμο ένδειξης τακτικής συντήρησης 
● Κωδικοποίηση μπαταρίας  

 
   

 
TRUCKS : Διάγνωση φορτηγών, λεωφορείων και ρυμουλκούμενων 
οχημάτων. Δυνατότητα εντοπισμού και σβήσιμο βλαβών, ορισμός και 
διαμόρφωση παραμέτρων, πραγματοποίηση ρυθμίσεων και μετρήσεων. 
 
Παραδείγματα χρήσης: 

● Επίπεδο λειτουργίας αισθητήρων (αερό ανάρτησης) 
● Αντικατάσταση μονάδας ελέγχου(ρυμουλκούμενα) 
● Ρύθμιση συμπλέκτη 
● Ρύθμιση φρένων 
● Ανάλυση κυλίνδρου  

 
 
 
GENERIC : Πραγματοποίηση ελέγχου τήρησης ελάχιστων τιμών εκπομπών 
βάση επισήμων οδηγιών και κανόνων. Λειτουργικό σε όλα τα μοντέρνα 
οχήματα(επιβατηγά, λεωφορεία, φορτηγά). Δυνατότητα εντοπισμού και 
σβήσιμο βλαβών, ανάγνωση δεδομένων και πληροφοριών οχήματος. 
 
Παραδείγματα χρήσης: 



 
 
 
 
 

● ISO 15031 
● Ανάγνωση βεβαιωμένων βλαβών και προβλημάτων σε εκκρεμότητα. 
● Έλεγχος καταλληλότητας 
● Ανάγνωση δεδομένων εκπομπών οχήματος 
● Συμμορφωμένο με τα πρότυπα TSFS 2010:78  

 
 
 
 
 
 
Βάση δεδομένων συντήρησης & επισκευής(Info system) 
Η καλύτερη προσθήκη στo CARS και TRUCKS  
 
To INFO SYSTEM προσφέρει στο χρήστη πρόσβαση σε μία μεγάλη δεξαμενή 
έγκυρων πληροφοριών και οδηγιών για το πως να εντοπίσει, να χειριστεί και 
να επιλύσει τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με οχήματα. 
Το επαγγελματικό αυτό λογισμικό σε συνδυασμό με το λογισμικό της 
AUTOCOM, ολοκληρώνει τη λειτουργία του σύγχρονου συνεργείου. 
Το INFO SYSTEM διατίθεται σε τρεις κατηγορίες :a)Basic, b)Plus, c)Max από 
τις οποίες ο επισκευαστής μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο αναλόγως με τις 
ανάγκες του. 
 
 

 
www.venpd.com 

 
  

http://www.venpd.com/

