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APPARATUUR
Hermann HMS 990 systeemtester

De Duitse fabrikant Hermann
Electronic, een onderdeel van de
Pierburg-groep, is van oudsher
hofleverancier van Mercedes-
Benz. Met de invoering van vier-
gastest en verplichte roetmeting is
Hermann zich breder op gaan stel-
len. Men levert nu een programma
emissie- en diagnosetesters, zowel
voor de universele werkplaats als
voor de merkdealer. Sinds 1996
wordt Hermann door Saarloos Ga-
rage Uitrustingen in Overloon ver-
tegenwoordigd.

Paradepaard van Hermann is de
HMS 990, een all-round diagnose-
station voor het uitvoeren van mo-
tortests en het analyseren van elek-
tronicastoringen. Qua uiterlijk is
de HMS 990 de eenvoud zelve.
Meters, schakelaars en draaiknop-
pen ontbreken. Bij de HMS 990
gaat het namelijk niet om uiterlijk
vertoon, maar om hoogwaardige
meettechniek. Voor de uitlezing
van meetwaarden, het geven van
opdrachten en de opslag van soft-
ware, wordt de HMS 990 aange-
sloten op een standaard PC of lap-
top. De HMS functioneert als een

interface tussen de automobiel-
elektronica en de PC.

Meten is weten
Dat een foutcodelezer niet zalig-
makend is weet inmiddels elke
werkplaats. Een diagnosetester kan

ook niet denken voor de monteur.
Wie elektronicastoringen ècht ef-
fectief te lijf wil gaan, moet kennis
van zaken hebben, over de juiste
gegevens beschikken èn doelmatig
meetgereedschap. Hermann heeft
zich met de HMS 990 juist daarop

Hermann zet monteur niet buitenspel

Diagnose met diepgang
Veel diagnosetesters ne-

men de monteur het ‘doen’

en ‘denken’ uit handen. Ze

lezen foutcodes uit en trek-

ken in no-time een conclu-

sie. Soms heeft dat succes,

maar  meestal is de storing

niet zo simpel op te lossen.

Wie dieper wil graven heeft

aan de Hermann HMS 990

een kundig maatje.

Uiterlijk vertoon staat bij de HMS
990 niet voorop.Het gaat er im-
mers niet om de klant te bekoren,
maar storingen efficiënt op te los-
sen.De werkplaats beschikt met
de Hermann HMS 990 over een uit-
gebreid meetinstrument,dat aan-
gesloten wordt op een standaard
PC met monitor of een laptop.
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geconcentreerd: informatie en
doelmatig meten. Dus geen tester
die de monteur kunstjes leert, maar
hem helpt om elektronicastoringen
tot in detail te doorgronden.

Tot 12 kanalen
Moderne auto’s zitten dermate vol
elektronica, dat een kleine storing
een brede uitwerking heeft. Boven-
dien zal het motormanagement
veel onvolkomenheden proberen te
compenseren. Om de werkelijke
oorzaak van een mankement op te
sporen is het daarom belangrijk
vele signalen gelijktijdig te kunnen
meten. De HMS 990 beschikt over
maar liefst 12 meetkanalen.

De digitale scope van Hermann
kenmerkt zich door een hoge meet-
snelheid. Er wordt geen gebruik
gemaakt van de PC-processor. De
HMS en de PC zijn als netwerk
met elkaar verbonden en de HMS
beschikt bovendien over een eigen
werkgeheugen waardoor signalen
‘real-time’ gemeten, vastgelegd en
weergegeven worden. Aangezien
de kleinste afwijking in een sig-
naalbeeld al grote gevolgen kan
hebben, is dit een belangrijk plus-
punt. Door de meetsignalen op te
slaan kunnen deze achteraf op het
gemak worden geanalyseerd en
met elkaar vergeleken. Daarbij is
elke gewenste combinatie van
meetsignalen mogelijk.

Behalve een elektronicatester, is
de HMS ook een motortester. Zo
bezit hij een ontstekingsscope met
100% weergave, een universeel-
scope met voorinstelling, exacte
compressietest, een gepatenteerde
motorrondlooptest, dynamo- en
accu-starttest, accu-belastingstest
etc. Extra waardevol is de combi-
natie met een Hermann meergas-
testmodule, omdat de HMS 990
over een uitgebreid uitlaatgas-
diagnoseprogramma beschikt.
Verder is de HMS tevens klaar
voor E-OBD. Na elke test kunnen
de testbevindingen in een klanten-
databank worden opgeslagen.

Testen op de weg
Meest lastig zijn elektronicastorin-
gen die slechts sporadisch optre-
den en binnen de werkplaats nau-
welijks te simuleren zijn. Omdat
de HMS 990 genoegen neemt met

8 tot 36 Volt voeding, kan men er
al rijdend mee meten. Daarbij is
een groot aantal signalen gelijktij-
dig op te nemen. Door tijdens het

optreden van de storing het geheu-
gen te activeren, worden alle meet-
signalen gedurende een periode
vóór en ná de storing vastgelegd

(12 kanalen gedurende 26 secon-
den!) en kan men deze na terug-
komst in de werkplaats in alle rust
analyseren. Ook de motorrond-
looptest is onderweg uit te voeren.

Zelf conclusies trekken
De HMS 990 geeft geen goed/fout
analyse, aangezien dit de monteur
meestal op het verkeerde been zet.
Dat wil niet zeggen dat Hermann
de monteur aan zijn lot overlaat.
De HMS 990 beschikt namelijk
over een uitgebreid informatiesys-
teem en diagnosehandboek. Daar-
bij is er keuze uit de procedures
‘van stuursysteem naar fout’, ‘van
symptoom naar fout’, ‘meting aan
sensoren en actuatoren’ en ‘fout-
code zoeken’. De monteur wordt
zorgvuldig begeleid om uitgaande
van een bepaald symptoom of fout
de juiste metingen uit te voeren.
Van courante auto’s kan een foto
worden opgeroepen van de locatie
van belangrijke sensoren, stuurap-
paraten en actuatoren. Bij elk com-
ponent wordt getoond hoe gemeten
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Met foto’s wordt de locatie van de componenten,de  sensoren en ook de
actuatoren verduidelijkt.Van elk component geeft de HMS gedetailleerde
uitleg over de werking en het storingzoeken.

Dit is in feite het eigenlijke meetinstrument.Het heeft
een eigen werkgeheugen,waardoor meetwaarden
nagenoeg real-time worden weergegeven.De er op
aangesloten PC dient alleen maar  als een uitleesin-
strument en voor het laden van software.

Via de cd-rom drive van een standaard laptop of een
PC wordt de software geladen. In de toekomst kan de
software via internet ge-update worden.

De HMS 990 kan maar liefst 12 signalen gelijktijdig
vastleggen.Complexe storingen,met oorzaak en ge-
volg(en) zijn zodoende beter te analyseren.

Na het selecteren van een component krijgt de ge-
bruiker een  advies over de testaansluitingen en de
diagnoseprocedure.
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en aangesloten moet worden en
zijn referentiebeelden met uitleg te
bekijken. Ook schakelschema’s,
aanhaalkoppels en servicedata ont-

breken niet. Bij keuze van ‘stuur-
systeem naar fout’ selecteert de
monteur eerst het juiste autotype,
dan meldt de HMS welk stuursys-

teem deze auto bevat en kan men
‘doorklikken’ naar de sensoren en
andere onderdelen. Daarbij krijgt
men alleen die componenten en in-

formatie te zien die werkelijk op
deze auto betrekking heeft.

Toekomst aan internet
De testsoftware wordt via de cd-
rom drive van de PC geladen.
Twee maal per jaar wordt een up-
date uitgebracht. Wat betreft on-
derhoudsinformatie is er een sa-
menwerking met leveranciers van
technische informatiesystemen.
Het mag duidelijk zijn dat de door
Hermann gekozen testconfiguratie
zich bij uitstek leent voor het up-
daten van testsoftware via internet.
Ook kan dan testsoftware en -in-
formatie ‘op afroep’ worden bin-
nengehaald. Dat laatste heeft abso-
luut de toekomst. Je betaalt dan
alleen wat je echt nodig hebt.

Voor aansluiten op diagnose-
stekkers en stuurapparaten, biedt
Hermann een imposant program-
ma kabels. Universele werkplaat-
sen, die opzien tegen een hoge in-
vestering in aansluitkabels, kunnen
echter ook met universele meet-
pennen goed uit de voeten.

Saarloos biedt de HMS 990 aan
voor ƒ 18.450,-. In combinatie met
foutcode-uitlezing (diverse mer-
ken) is de prijs ƒ 21.900,-. Dat is
exclusief PC/laptop, verrijdbaar
onderstel en specifieke aansluitka-
bels. Overigens functioneert de
HMS 990 software onder Win-
dows. Saarloos maakt veel werk
van het trainen en begeleiden van
HMS 990 gebruikers. Er is een
nieuwe cursus in ontwikkeling.

A.N. Cupédo

APPARATUUR
Hermann HMS 990 systeemtester

Aanrader is de combinatie met een uitlaatgastester.
De HMS beschikt over een zeer uitgebreid uitlaatgas-
diagnoseprogramma met probleemanalyse.

Van vrijwel alle gangbare  autotypen zijn uitgebreide
voertuigspecificaties voorhanden,waaronder alle
componentenspecificaties.

Hermann heeft een break-out box in het programma,waarmee signalen
zijn op te nemen die niet via een diagnosestekker toegankelijk zijn.

De meest betrouwbare meetwaarden
krijg je door rechtstreeks bij de sen-
soren te meten.Dat kan overigens  met
een eenvoudig aftakkabeltje.Univer-
seelbedrijven hebben geen kostbaar
assortiment meetkabels nodig.

Erg waardevol is de motorrondlooptest,een prakti-
sche vervanger van de cilinderbalanstest.Die is zelfs
al rijdend uit te voeren en vast te leggen dankzij de
enorme opslagcapaciteit van de HMS 990.

Minder elegant,maar wel zeer
doeltreffend is het opnemen van
signalen met een meetpennetje,
dat tussen stekker en kabel gesto-
ken wordt.Er  treden  geen sig-
naalafwijkingen op.

In het diagnosehandboek kan men ook referentiesig-
nalen bekijken. In dit geval van een gaskleppotentio-
meter.Overigens is de HMS 990 vanaf heden vrijwel
volledig Nederlandstalig.
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