WYPOSAŻENIE – SERWIS – DORADZTWO
PROJEKTY – FINANSOWANIE
WYPOSAŻAMY PODSTAWOWE I OKRĘGOWE STACJE KONTROLI POJAZDÓW
WARSZTATY SAMOCHODOWE ORAZ AUTORYZOWANE SERWISY OBSŁUGI

W oparciu o nasze ponad 20 letnie doświadczenie wynikające z wyposażania ponad 1200 stacji diagnostycznych
oraz stacji serwisowych na terenie całej Polski przedstawiamy naszą ofertę wyposażenia tego typu obiektów.
Poniższy katalog zawiera urządzenia niezbędne do wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów do
badania pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t z możliwością poszerzenia do Stacji o Okręgowym
zakresie badań, zgodnie z wymaganiami Dz. U. 40 poz. 275. Mamy nadzieję, iż spełni ona Państwa
oczekiwania. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi – kontakt z biurem
poniżej w stopce.
Firma CARTEC K. Wiśniewski, B. Nowak Spółka jawna świadczy usługi z zakresu kompleksowego wyposażania
Stacji Kontroli Pojazdów dlatego też główna oferta obejmuje:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

rolkowe stanowiska przeznaczone do badania układów hamulcowych, tak
zwane rolki hamulcowe,
urządzenia do kontroli ustawienia kół, tzw. płyty zbieżności,
urządzenia przeznaczane do sprawdzania amortyzatorów
linie diagnostyczne:
- linie uniwersalne do i powyżej 3,5t DMC dla samochodów osobowych,
dostawczych, ciężarowych, motocykli, autobusów, przyczep, naczep i ciągników
rolniczych
- linie dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t DMC oraz
motocykli, przyczep, ciągników rolniczych
- linie dla samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, autobusów i ciągników
rolniczych
hydrauliczne oraz pneumatyczne urządzenia umożliwiające sprawdzanie luzów w
układzie zawieszenia, tzw. szarpaki,
analizatory spalin wraz z dymomierzami,
opóźnieniomierze, urządzenia do badania hamulca najazdowego przyczep, przyrządy do pomiaru hałasu i
ciśnienia w ogumieniu, czujniki gazu wykrywacze nieszczelności gazowej, odciągi spalin i inne niezbędne
wyposażenie SKP
dźwigniki hydrauliczne kanałowe do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
dźwigniki nożycowe, 2 oraz 4 kolumnowe i elektromechaniczne,
Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się urządzenia i przyrządy do wyposażenia warsztatów
samochodowych m.in.:

•
•
•
•
•
•

urządzenia do kontroli i ustawienia geometrii kół w technologii 3D
marki John Bean dla samochodów osobowych i dostawczych,
urządzenie do kontroli i ustawienia geometrii dla samochodów ciężarowych i
autobusów,
montażownice marki John Bean,
wyważarki do kół marki John Bean,
urządzenia przeznaczone do kontroli i napełniania obiegów klimatyzacji
urządzenie do przetaczania tarcz hamulcowych wykorzystujące unikatowe rozwiązania technologiczne
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OPÓŹNIENIOMIERZ DO POMIARU SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA HAMULCÓW,
a. typ CL 170
Opóźnieniomierz jest przenośnym przyrządem do badania skuteczności hamowania przez pomiar
opóźnienia hamowania pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i motocykli (do badania
motocykli konieczny jest adapter mocujący opóźnieniomierz, wchodzący w skład wyposażenia podstawowego
przyrządu).
DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiaru przyśpieszenia
Rozdzielczość pomiaru przyśpieszenia
Błąd pomiaru przyśpieszenia
Maksymalne przeciążenie czujników
przyspieszenia nie powodujące ich uszkodzenia
Zakres pomiaru siły nacisku na pedał
Rozdzielczość pomiaru siły
Błąd pomiaru siły
Maksymalne
obciążenie
bez
uszkodzenia
czujnika siły
Pobór prądu
Czas pracy
co najmniej 10 h
co najmniej 6 h
Zasilanie: wewnętrzny akumulator
Typ akumulatora
Ładowanie akumulatora z załączonego zasilacza

(+/-) 15 m/s2
0,1 m/s2
< (+/-) 0,1 m/s2
100 m/s2 przez maksymalnie 0,5 ms
-10 do +120 daN
1 daN
< (+/-) 1 daN
150 daN
<80 mA bez podświetlenia LCD
<140 mA z podświetleniem LCD
bez podświetlania LCD
z podświetleniem LCD
4,8 V lub z instalacji elektrycznej
pojazdu (11,4-14,0 V)
4 ogniwa NiCd (4x1,2V) R6, 1100 mAh
12 V/250 mA

b. typ OP-1 – producent Elhos
Opóźnieniomierz jest przyrządem z wyposażenia obowiązkowego każdej Stacji Kontroli Pojazdów. Przyrząd
posiada wymagany certyfikat ITS (Z/15/086/06). Opóźnieniomierz, typ OP-1 jest urządzeniem
mikroprocesorowym, przeznaczonym do sprawdzanie skuteczności hamulców w pojazdach. Zaawansowany
algorytm pomiarowy kompensuje tzw. "efekt nurkowania".
Dane techniczne opóźnieniomierza, typ OP-1:
• zasilanie: DC 9V (bateria)
• zakres pomiarowy przyspieszenia: 10 m/s2
- rozdzielczość: 0.1 m/s2
- błąd dopuszczalny: 0.1 m/s2
• zakres pomiarowy nacisku na pedał hamulca: 1000 N
- rozdzielczość 10 N
- błąd dopuszczalny 10 N
• pamięć: 10 pomiarów
• zegar RTC
• trzy tryby wyzwalania pomiaru (ręczne/od nacisku/od przyspieszenia)
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Sprawne układy hamulcowe pojazdów są niekwestionowaną podstawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
niezależnie czy chodzi o szybki samochód osobowy lub motocykl, czy pozornego „żółwia” w postaci samochodu
ciężarowego, względnie ciągnika rolniczego, Opracowany i produkowany przez naszą firmę uniwersalny
opóźnieniomierz
BRAKE TESTER jest nowoczesnym przyrządem pomiarowym umożliwiającym szybką i precyzyjną ocenę stanu
systemów hamulcowych w praktycznie dowolnym typie pojazdu. Współpraca aparatu z komputerem pozwala
dodatkowo na przeprowadzenie rozbudowanych analiz pozyskanych danych pomiarowych. Uzyskiwane czytelne
wykresy znacząco upraszczają ocenę stanu badanych pojazdów.

Aktualna wersja przyrządu, model: BRAKE TESTER LWS-2/MC jest wynikiem ewolucji „historycznych”
już dziś takich modeli: Jak FRENOTEST F-4 i FG-4, lub LWS-2 Ogromną zaletą urządzenia jest możność
stosowania go w dowolnym miejscu, bez konieczności używania stanowisk pomiarowych.
W najnowszej wersji aparatu wykorzystano zdobycze nowoczesnej mikroelektroniki zwiększające precyzję
pomiarów oraz wprowadzono efektywne techniki komputerowej obróbki danych. Przyrząd pozwala analizować
przebieg hamowania, rejestrując zmieniające się w czasie wartości opóźnienia hamowania, oraz siłę nacisku na
pedał hamulca do momentu pełnego zatrzymania pojazdu.
URZĄDZENIE DO BADANIA HAMULCA NAJAZDOWEGO PRZYCZEP
a. typ WN 500
Przyrząd przeznaczony jest do wywierania nacisku na mechanizm sterowania hamulca
bezwładnościowego przyczep
•
•
•
•
•
•

Wyposażenie pomiarowe SKP
Prosta obsługa niezależnie od konstrukcji dyszla przyczepy
Duża dokładność pomiaru wywieranej siły
Do weryfikacji hamulca przyczep o masie do 5 ton
Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego
36 miesięcy gwarancji i serwis pogwarancyjny

WN 500 służy do wywierania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania
pracą hamulca bezwładnościowego (najazdowego) przyczep z zaczepami kulowymi o średnicy 50 mm podczas
badań stanu technicznego, napraw i regulacji hamulca przyczep oraz ich mechanizmów sterujących.
Przyrząd WN 500 polecany jest do stosowania w stacjach kontroli pojazdów podczas badań przyczep przed ich
dopuszczeniem do ruchu oraz okresowych przeglądów technicznych.
Konstrukcję WN 500 stanowi dwuramienna dźwignia mocowana do stałej części dyszla przyczepy za pomocą
taśmy zakończonej hakiem. Koniec dźwigni zahaczany jest za nasadę kuli zaczepu samochodu z przyczepą.
Realizator badania oddziałuje na mechanizm sterowania hamulca.
Przyrząd jest wyposażony w elektroniczny miernik siły wywieranej na zaczep kulowy – składowej działającej
wzdłuż osi dyszla. Dopasowanie długości cięgła do różnych rozwiązań konstrukcyjnych dyszla uzyskane jest za
pomocą napinacza z mechanizmem zapadkowym.
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PARAMETRY TECHNICZNE PRZYRZĄDU:
Zakres siły wywieranej dźwignią
[daN]
0-500
Sposób wywierania siły na mechanizm sterowania hamulcem
ręczny poprzez dźwignię
Dokładność pomiaru wywieranej siły
[daN]
2
Zakres temperatury otoczenia
[C]
550
Wilgotność względna
[%]
 90
Ciśnienie atmosferyczne
[hPa]
860-1060
Wymiary
[mm]
164813075
Masa
[kg]
12
Wyposażenie podstawowe:
•
Przyrząd do wywierania nacisku na mechanizm hamulca
•
Instrukcja stanowiskowa
•
Instrukcja obsługi
•
Bateria akumulatorów
•
Zasilacz do ładowania akumulatorów
•
Uchwyt do zawieszania przyrządu
•
Certyfikat ITS

b. typ BTT 500
Przyrząd służy do symulacji i pomiaru siły wywieranej na hamulec bezwładnościowy (najazdowy) przyczepy o
masie o 5 ton.
BTT 500 mierzy siłę z jaką oddziałuje dźwignia naciągowa na mechanizm hamulca najazdowego przyczepy.
Wartość siły z jaką ściągany jest hamulec najazdowy przyczepy mierzony jest poprzez układ dwóch wsporników
mocowanych odpowiednio na hak holowniczy pojazdu i zaczep przyczepy z wbudowanym czujnikiem
tensometrycznym.
- Odczyt realizowany jest na wyświetlaczu BMS-100
- Elektroniczny układ pomiarowy, rejestrujący symulowaną siłę wywierana na hamulec
najazdowy. Umożliwia zarejestrowanie wartości maksymalnej siły.
- Bezprzewodowa komunikacja poprzez Bluetooth z PC.

DANE TECHNICZNE
Zakres wywieranych sił:

0-500 daN

Dokładność metody pomiaru sił nacisku
Zakres od 0 do 100 daN
Zakres od 100 do 500 daN
Zasilanie
Element pomiarowy

<±2 daN
<±2%
6 baterii R6
tensometr
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Przyrząd do ustawiania świateł, typ 2066 D
Wyposażenie 2066 D:
•
•
•

monitor lustrzany do pomiaru precyzyjnego
soczewka w celu perfekcyjnego ustawienia
poziomnica

DANE TECHNICZNE
Szerokość
Długość
Wysokość
Masa
Minimalna wysokość pracy
Maksymalna wysokość pracy
Napięcie dla modelu 2066/D

JENOSTKA
mm
mm
mm
kg
mm
mm
V D.C.

500
630
1740
32
240
1410
9

Miernik poziomu dźwięku DLM-101S
Miernik przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe
na postoju i w ruchu. Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren).
Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby spełniało wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w
Warszawie. Dzięki programowi AS-200 RAPORT możliwe jest przesłanie danych do komputera, który stanowić
może bazę danych o dokonanych pomiarach oraz umożliwia wydruk i edycję raportów z badań.
Miernik DLM-101S uzyskał decyzje zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar nr 74/2014.
W skład zestawu do pomiaru pojazdów samochodowych wchodzą:
- sonda tachometryczna do silników z zapłonem iskrowym,
- sonda tachometryczna (Φ 6mm} do silników z zapłonem samoczynnym,
- kalibrator akustyczny,
- walizka transportowa,
- przymiar,
Wyposażenie dodatkowe:
- osłona przeciwwietrzna,
- sondy tachometryczne o średnicach: 4mm i
- bateria (9V),
8mm, do silników z zapłonem samoczynnym.
- instrukcja obsługi,
- statyw miernika SMR,
- instrukcja warsztatowa,
- konwerter USB2RS232.
- statyw do miernika,
- statyw mikrofonowy,
- przedłużacz mikrofonowy,
- przewód interfejsu,
- program AS-200 RAPORT,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo wzorcowania.
DANE TECHNICZNE
zakres pomiarowy
charakterystyki częstotliwościowe
klasa dokładności
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stała czasowa
obrotomierz
zakres pomiarowy obrotomierza
zakres temperatur pracy
wilgotność względna
wymiary (bez mikrofonu
zasilanie
masa

FAST
wbudowany
500 - 9999 obr/min
-10°C ÷ +50°C
25% do 90% (bez kondensacji)
182 x 81 x 30 mm
wbudowany akumulator
480g

Wyposażenie zestawu w statyw mikrofonowy i przedłużacz do mikrofonu umożliwia wykonywanie pomiarów
przez jedną osobę. Statyw pozwala umieścić mikrofon we właściwym miejscu względem rury wydechowej
badanego pojazdu, przedłużacz (o standardowej długości 6m) umożliwia osobie przeprowadzającej pomiar
zajęcie miejsca kierowcy i obsługiwanie pojazdu.
Przymiar ułatwia ustawienie mikrofonu we właściwym położeniu względem wylotu rury wydechowej (odległość
0,5 m, kąt 45°). Zadaniem osłony przeciwwietrznej jest ograniczenie szumów przepływu wiatru oraz ochrona
mikrofonu przed pyłem, kurzem i spalinami występującymi w pobliżu wylotu rury wydechowej.
Kalibrator akustyczny służy do kontroli miernika przed i po pomiarze.
PRZYRZĄD DO POMIARU CIŚNIENIA W OGUMIENIU (UNIWERSALNY)
a. pistolet z manometrem WIKA 0-10 bar
Przyrząd może znaleźć zastosowanie w wszelkich miejscach publicznych gdzie istnieje potrzeba zastosowania
przyrządu pomiarowego zgodnego z wymaganiami ustawy Prawo o Miarach, a więc:
-

stacjach kontroli pojazdów (w tym okręgowych)
serwisach ogumienia
serwisach samochodowych
stacjach benzynowych

Zakres pomiarowy 0-10 bar.
Rozdzielczość skali 0,1 bar.

Wyposażenie standardowe dostawy:
-

Rękojeść przyrządu wraz z przewodem elastycznym zakończonym przyłączem
Legalizowany manometr 80 mm
Osłona manometru
Instrukcja obsługi z deklaracją CE
Instrukcja stanowiskowa
Świadectwo legalizacji

b. typ PA 10K
Przyrząd do automatycznego pompowania kół samochodowych. Przyrząd sterowany mikroprocesorem, duże
wskaźniki cyfrowe, komunikaty dźwiękowe.
DANE TECHNICZNE:
Zasilanie elektryczne
Zasilanie powietrzem
Zakres ciśnienia pompowania
Dokładność

220V/50Hz/30VA
1,05 MPa max
0-1 MPa
10 kPa
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ZŁĄCZE POJAZD-PRZYCZEPA 12V
a. typ DZP 1b 12V lub DZP-1b 12/24V
Przyrząd DZP -1b jest zgodny z warunkami technicznymi WT-ITS 37/01/ZDO i dopuszczony do stosowania na
stacjach kontroli pojazdów
Funkcje i przeznaczenie
- kompleksowe sprawdzenie złącza elektrycznego pojazdu lub przyczepy 12V i 24V
- wykrywanie zwarć w obwodach elektrycznych przyczepy
- wyznaczanie mocy pobranej przez obwód elektryczny przyczepy
Zaawansowana technologia
- czytelny wyświetlacz graficzny LCD
- bezprzewodowa komunikacja z PC poprzez Bluetooth
- możliwość podłączenia do Jednostki Sterującej linii diagnostycznej i generowania
zbiorczych raportów
- opcja automatycznego skanowania obwodów
- wysoka jakość użytych materiałów
- przechowywanie wyników pomiarów
Z myślą o diagnostach
- niezwykle łatwa obsługa
- intuicyjny interfejs
- jednoosobowa obsługa
- automatyczne przeprowadzenie testów kolejnych obwodów
- przewody z jednym złączem – nie zmienia się przewodów w trakcie badania
- ergonomiczny i wygodny kształt
Kompatybilność
Aplikacja za pomocą której urządzenia komunikuje się z komputerem Jednostki Sterującej linii diagnostycznej
umożliwia wygenerowanie wspólnego raportu z przeprowadzonego badania technicznego.
Przyrząd kompatybilny jest z każdym komputerem jednostki sterującej linią diagnostyczną.

DANE TECHNICZNE

DZP-1b 12V

DZP-1b 12/24V

Napięcie zasilania
Moc znamionowa
Zakres pomiarowy
Zakres pomiaru częstotliwości
Zakres symulacji obciążenia

230 VAC
100W
12V/65W
0-300 cykli/min
5W,10W21W,26W,42W

12V/65W 24V/130W

Rozdzielczość pomiarów
- pomiar mocy
- pomiar napięcia
- pomiar mocy
- pomiar częstotliwości
Wymiary
Masa
Temp. pracy

0,1W
0,1V
0,1A
1 cykl/min
265 x 150 x 90mm
2,6kg
-20 do 500 C
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b. typ TZ-1 – producent Elhos
Tester Złącza Pojazd-Przyczepa jest przyrządem z wyposażenia obowiązkowego każdej Stacji Kontroli
Pojazdów. Tester jest urządzeniem elektronicznym, sterowanym mikroprocesorem, przeznaczonym do
sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej samochodu (gniazda) lub przyczepy (wtyku).
Dane techniczne Testera Złącza Pojazd-Przyczepa, typ TZ-1:
• zasilanie: AC 230V
• wersja dla instalacji: 12/24V
• typowe złącza 12V w wyposażeniu standardowym:
- gniazdo/wtyk: N/S
- gniazdo/wtyk "13"
• typowe złącza 24V w wyposażeniu opcjonalnym:
- gniazdo/wtyk: N/S
- gniazdo/wtyk "15"
- gniazdo/wtyk ABS
OPCJA : kable 24V (N,S,15-pin, ABS)

ODCIĄG SPALIN
Odciąg spalin - pojedynczy z wężem 7,5 mb – producent NORFI
Jest prostym i funkcjonalnym urządzeniem dla Stacji Kontroli Pojazdów. Służy on do odciągania spalin
samochodowych bezpośrednio z rury wydechowej samochodu stojącego na stanowisku badawczym bądź
serwisowym którego silnik jest uruchomiony
PARAMETRY TECHNICZNE:
Średnica przewodu

102 mm

Wydajność wentylatora min

400m3/h

Moc
Zasilanie

0,55 kW
3 x ( 380 -420) V

Odciąg spalin - bębnowy z wężem do 10 mb – producent NORFI
PARAMETRY TECHNICZNE:
Średnica przewodu

100 mm

Wydajność wentylatora min

400m3/h

Moc
Zasilanie

0,37 kW
3 x ( 380 -420) V
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CZUJNIKI KONTROLI NADMIERNEGO STĘŻENIA GAZÓW

Mikroprocesorowy detektor tlenku węgla jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do lokalnej kontroli
gazów, w zależności od zastosowania czujnika może odczytywać przekroczenie
następujących gazów:
1. tlenek węgla
2. propan-butan
3. metan
Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu.
Z chwilą przekroczenia określonych wartości progowych włączona zostaje optyczna
i akustyczna sygnalizacja alarmowa oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące np. wentylacją.
TESTER UKŁADÓW OBDII/EOBD
a. typ AMX 530 jako przyłącze do komputera lub laptopa
W skład testera wchodzą:
- interfejs diagnostyczny, kabel połączeniowy USB lub RS 232
-CD z oprogramowaniem na PC, walizka do transportu i przechowywania testera

b. typ UNIOBD
Bezprzewodowy czytnik informacji diagnostycznych do układów EOBD/OBDII
ZASTOSOWANIE:
- odczyt wszystkich monitorów diagnostycznych
- odczyt i kasowanie kodów błędów
- odczyt i kasowanie zarejestrowanych kodów usterek powodujących zapalenie się kontrolki MIL CHECK
ENGINE
- odczyt i kasowanie kodów usterek z pamięci systemu OBDII/EOBD
- odczyt bieżących parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym (LiveData)
- podgląd zamrożonych ramek (freeze frames)
- test sonda lambda wraz z ich pełnymi wykresami charakterystyki pracy
- pomiar mocy silnika
FUNKCJONALNOŚĆ:
- komunikacja z komputerem przy użyciu Blootooth
- prosty w użyciu program komputerowy
- drukowanie raportu z badań
- oprogramowanie w różnych wersjach językowych

Wymiary
Pobór prądu
Napięcie/Zasilanie
(z instalacji pojazdu)

88x48x25
max.200mA
12 V DC
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PRZYRZĄD DO POMIARU PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA W SZYBACH POJAZDÓW
a. typ CL 176
Przyrząd składa się z następujących zespołów:
- oświetlacza wyposażonego w źródło światła białego typu A
głowicy
pomiarowej
zawierającej
detektor
promieniowania
o charakterystyce
odpowiadającej
wrażliwości
ludzkiego
oka
w warunkach widzenia dziennego
- układu pomiarowego z wyświetlaczem LCD i z wewnętrznymi
akumulatorami do zasilania przyrządu
- zasilacza 12V
- walizki do przechowywania przyrządu
- szyby wzorcowej

b. typ LASZ-4
Prawidłowa przepuszczalność światła w szybach pojazdów samochodowych jest niekwestionowaną podstawą
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowany i produkowany przez naszą firmę elektroniczny aparat Glass
Tester typ LASZ-4 jest przyrządem pomiarowym umożliwiającym szybką precyzyjną ocenę stanu szyb w
pojazdach samochodowych.
INFORMACJE OGÓLNE
Mikroprocesorowy aparat typ LASZ-4 jest przeznaczony do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła
to jest stosunku wartości strumienia świetlnego przechodzącego przez szyby do wartości strumienia padającego
na nie w szybach pojazdów. Przyrząd umożliwia wykonywanie pomiarów w warunkach stacji diagnostycznych,
oraz na otwartej przestrzeni w porze nocnej i dziennej.
Do obsługi przyrządu typ LASZ-4 wystarczy jedna osoba.
BUDOWA PRZYRZĄDU
W skład podstawowego zestawu pomiarowego wchodzi następujące elementy: Rejestrator, Oświetlacz
wyposażony w źródło światła białego, Czujnik pomiarowy ( głowica pomiarowa detektor promieniowania),
PARAMETRY TECHNICZNE PRZYRZĄDU.
• Zasilanie wewn. – 4 baterie R-6 (np: Duracel)
• Zasilane zewnętrzne – gniazdo zapalniczki samochodowej
• Wielkość mierzona – współczynnik przepuszczalności światła w %
• Zakres pomiarowy – od 0,0 do 100,0%
• Rozdzielczość odczytu wskaźnika LCD – 0,1%
• Grubość mierzonej szyby maksymalnie od 0 -10mm
• Maksymalny bezwzględny błąd pomiaru ( dla ustawienia względem siebie oświetlacza i czujnika pomiarowego od
osi nie więcej niż 2mm) – dla punktów pomiarowych rozstrzygających o dopuszczeniu do eksploatacji (70% )
wynosi ≤ 1,00%
• W zakresie od 50% do 100% wynosi ≤
2%
• W pozostałym zakresie 5%
• Temperatura barwowa - 2856°K ± 50°K
• Detektor promieniowania o
charakterystyce odpowiadającej
wrażliwości ludzkiego oka V(λ) w
warunkach widzenia dziennego (CIE)
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Kontrola przyrządu u producenta i po każdej wymianie żarówki, lub innego elementu elektronicznego
Zakres temperatury otoczenia od +5 do +40°C
Wilgotność względna poniżej 90%
Ciśnienie atmosferyczne 750 do 1060hPa
Wymiary gabarytowe przyrządu
Oświetlacz Ф 53 x 150mm
Czujnik pomiarowy Ф 53 x 100mm
Rejestrator pomiarów 180x100x45mm
Masa przyrządu: oświetlacz waży 100g, czujnik pomiarowy waży 50g, rejestrator pomiarów waży 500g

Uwaga: Pomiary wykonywane przyrządem LASZ-4 są zapisywane do pamięci aparatu, które
można wydrukować w protokole z kontroli przepuszczalności światła w szybach badanego pojazd.

c. Elhos Glass Meter – producent Elhos
Przedstawiamy państwu miernik przepuszczalności szyb Elhos Glass Meter. Przyrząd ten zapewnia pomiar
współczynnika przepuszczalności światła, tj. stosunku wartości strumienia świetlnego przechodzącego przez
szyby do wartości strumienia padającego na te szyby. Dotyczy to wszystkich rodzajów szyb zamontowanych w
pojazdach drogowych.
Elhos Glass Meter jest nowoczesnym małogabarytowym urządzeniem pomiarowym, wykonanym z użyciem
techniki mikroprocesorowej. Składa się z następujących elementów:
•
•
•

oświetlacza wyposażonego w źródło światła,
głowicy pomiarowej, wyposażonej w detektor promieniowania (miernik przepuszczalności światła),
wyświetlacza umożliwiającego odczyt wyników pomiarów.

Solidna konstrukcja obudowy, całkowicie cyfrowa kalibracja, krótki czas pomiaru oraz prostota obsługi (jedna
osoba) sprawiają, że Elhos Glass Meter bardzo dobrze nadaje się do pracy zarówno w Stacjach Kontroli
Pojazdów, jak i w warunkach drogowych, np. podczas kontroli uprawnionych służb drogowych.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 215, poz. 2116) przyrząd
do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojazdu do dnia 1 stycznia 2005 r. musi
posiadać każda Stacja Kontroli Pojazdów w Polsce.
Urządzenie jako pierwsze w kraju uzyskało certyfikat Instytutu Transportu
Samochodowego w Warszawie, oraz zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego R.P.
jako wynalazek.
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WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ
a. typ CG-1U, producent ZEG
Wykrywacz gazu CG-1U jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym do kontroli i wykrywania
miejsc nieszczelności instalacji gazowej zawierającej gaz ziemny, miejski lub mieszaninę propan –
butan.
Urządzenie wyposażone jest w 10 punktowy wskaźnik wykrycia gazu oraz ręczną regulację czułości w 3
zakresach. Wykrywacz wyposażono w optyczną, akustyczną (narastającą) lub wibracyjną sygnalizację wykrycia
gazu. Urządzenie zasilane jest z dwóch wymiennych baterii lub akumulatorów o rozmiarze AA (R6).
Czas pracy ciągłej:
• ~11h (akumulatory Ni-MH 2300mAh),
• ~6h (baterie alkaliczne).
DANE TECHNICZNE CG-1U:
typ urządzenia:

CG-1U

zastosowany sensor:
rodzaj pomiaru:
wykrywane gazy:
wykrywane opary:

półprzewodnikowy
ciągły dyfuzyjny
metan, propan, izobutan, LPG,
benzyny, alkoholu, rozpuszczalników,

sygnalizacja wykrycia gazu:
kontrola i sygnalizacja
obwodzie pomiarowym:
zasilanie:

optyczna (10 punktowy wskaźnik LED), akustyczna lub wibracyjna,
uszkodzenia

w

czas pracy ciągłej:
kontrola stanu baterii (stanu naładowania
akumulatorów) z sygnalizacją konieczności
wymiany baterii (naładowania akumulatorów):
sonda pomiarowa:

optyczna i akustyczna,
- 2 baterie LR6 AA (1,5V) - wskazane stosowanie baterii alkalicznych,
lub
- 2 akumulatory LR6 AA (1,2V) - ładowane w urządzeniu lub ładowarce zewnętrznej,
- ~11h (akumulatory Ni-MH 2300mAh),
- ~6h (baterie alkaliczne),
optyczna,

- wysuwany teleskop: dł. ~120cm, końcówka sensora plastikowa Φ21mm, - giętki
peszel: dł. ~30cm, końcówka sensora metalowa Φ12mm,

wymiary (długość/szerokość/wysokość):

141mm/68mm/18mm,

waga:

~240g,

wyposażenie standardowe:

- komplet dokumentów wraz ze świadectwem sprawdzenia i kontroli mieszankami
wzorcowymi,
- zasilacz i/lub ładowarka, - komplet akumulatorów, - pokrowiec,
- czasookres kalibracji: 12 m-cy, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- CG-1U z wysięgnikiem. Wysięgnik (wysuwany – dł. ~120cm.) pozwala na kontrolę
instalacji na wysokości ~3m. Polecany do kontroli domowych instalacji gazowych,
- CG-1U z peszlem długości ~30cm. Polecany do kontroli samochodowych instalacji
gazowych

wyposażenie dodatkowe:
informacje dodatkowe:
odmiany urządzenia:
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b. typ DGN – 7A producent Engler
Przenośny detektor gazu DG – 7A jest serwisowym urządzeniem przeznaczonym do
sprawdzania szczelności instalacji gazowej w budynkach, samochodach, jachtach,
kuchenkach, gazowych systemach grzewczych itp. W przyrządzie zastosowano
doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor japońskiej firmy FIGARO, który wykrywa
gaz ziemny (metan, etan) i LPG (propan, butan).
Umieszczenie go na elastycznym ramieniu umożliwia dokonywanie pomiarów nawet w
trudno dostępnych miejscach. Detektor wskazuje stężenie gazu, w przedziale od 0 do 10
% dolnej granicy wybuchowości (DGW), za pomocą pięciu diod LED oraz modulowanego
dźwięku.
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 19 – 110 Nm 3/8 z redukcją ½’
OPIS TECHNICZNY:
Stal chromowo wanadowa
Wyjście 3/8', przejściówka ½`
Zakres roboczy 19-110 Nm
Dokładność do 97%
Automatyczny wyłącznik klikowy typu Quick-Lock.
Sygnał akustyczny wyłączenia.
Podwyższona wytrzymałość.
W plastikowym pudełku.

Z
mechanizmem
zapadkowym
umożliwiającym
normalne dokręcanie oraz kontrolę wartości momentu
dokręcania, przestawny kierunek działania grzechotki
pozwala na pracę w obu kierunkach, lecz kontrola
wartości dokręcania jest tylko przy obrotach prawych.

ZESTAW DO BADANIA SZCZELNOŚCI obudowy wielozaworu w instalacji LPG
Zestaw umożliwiający sprawdzenie szczelności obudowy zbiornika i zaworów pojazdów zasilanych gazem.
W skład zestawu wchodzi:
- reduktor (0.1-1bar) zasilany z instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu
roboczym do 10bar za pomocą typowego króćca DN 7.2 ¼’’
- 2mb przewodu poliuretanowego PU/A 6/4
- preparat pieniący
Przyrząd nie znajduje się w wykazie wyposażenia Podstawowej czy też Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów, jednak jest wymagane przez TDT jako niezbędne do
prawidłowego wykonywania badania pojazdów zasilanych gazem zgodnie z
Dziennikiem Ustaw 996 z 2012r.
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STOJAK do „anglików”

Stojak ułatwiający badanie pola widzenia w lusterku zewnętrznym
samochodów z układem kierowniczym po prawej stronie pojazdu.

SYSTEM ZDALNEJ POMOCY KOMPUTEROWEJ
Aktualnie wdrożyliśmy system zdalnej pomocy, naprawy oraz konfiguracji oprogramowania na komputerach
w wyposażanych przez nas nowopowstających obiektach. Wszystkie nowe komputery zostają standardowo
doposażone w oprogramowanie klienckie i przygotowane do podłączenia do Internetu. System ten umożliwi
nam pomoc online w trakcie trwania gwarancji oraz po jej zakończeniu. Dodatkowo umożliwi skrócenie do
minimum czasu oczekiwania na reakcję naszego serwisu w przypadku awarii. Klient zainteresowany tym
rozwiązaniem powinien zapewnić podłączenie do sieci komputerowej przewodowej LAN lub bezprzewodowej
Wifi z dostępem do Internetu. Z usługi mogą skorzystać również nasi dotychczasowi klienci, których jednostki
sterujące PC są wyposażone w system Windows XP lub nowszy oraz zostaną
doposażone w kartę LAN lub Wifi z dostępem do Internetu.
Zapewniamy:
1. kartę LAN lub Wifi
2. instalację sterowników
3. podłączenie jednostki sterującej PC do udostępnionej sieci, Internetu
4. instalację oprogramowania do zdalnej pomocy
Wymagamy:
1. dostępu do Internetu LAN (kabla podłączonego do routera/Internetu i doprowadzonego do miejsca, szafki w
której znajduje się jednostka PC sterująca linią CARTEC) lub dostępu do sieci Wifi o dobrym sygnale w miejscu
usytuowania jednostki PC sterującej linią CARTEC
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WARUNKI HANDLOWE
1. MONTAŻ, SZKOLENIE – gratis!!!
2. GWARANCJA
• od 12 do 24 miesięcy (ścieżka, szarpak hydrauliczny, analizator, geometria 3D), pozostałe urządzenia gwarancja wydana przez producenta
• Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju
3. TRANSPORT – gratis!!!
• Dostawa urządzeń na terenie całego kraju – zapewnia Cartec
• Termin realizacji: 8 – 10 tygodni od daty złożenia zamówienia
4. PŁATNOŚĆ
• Zadatek w wysokości 5-10% wartości netto urządzeń
• Płatność za urządzenia w terminie zgodnym z fakturą VAT po dostarczeniu urządzeń
lub:
•
•
•

Forma leasingu (proponujemy leasing, z którym współpracujemy tzn. Europejski Fundusz Leasingowy,
Raiffeisen Leasing, Impuls Leasing)
Forma kredytu (w zakresie klienta)
Płatność w złotówkach według kursu sprzedaży walut w Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu
wystawienia faktury.

5. SERWIS
•
•

Czas reakcji serwisu: 24 h od chwili zgłoszenia awarii
Umowa usług serwisowych: gwarancyjna i pogwarancyjna

6. PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE
•

•
•
•

Zapewniamy kontrolę prac budowlanych związanych z prawidłowym ich wykonaniem gwarantującą
zgodność z zaleceniami producenta urządzeń co do montażu oraz zgodność z obowiązującymi
wymogami prawnymi dla SKP i OSKP
Doprowadzenie instalacji elektrycznej i pneumatycznej do urządzeń - w gestii użytkownika
Z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczamy dokumentację techniczną dla urządzeń, które wymagają
dokumentacji wstępnej (np. plany fundamentów urządzeń)
Zapewniamy przygotowanie indywidualnych rozwiązań technologicznych i technicznych

CARTEC K. Wiśniewski, B. Nowak Spółka Jawna
40-657 Katowice, ul. Zbożowa 10b
032/203-03-13, 252-01-72

www. cartec-polska.pl
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