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APPARATUUR 
Elektronicadiagnose met Autodiagnos

Dat het Zweedse Autodiagnos een serieuze spe-
ler is op de diagnosemarkt blijkt wel uit de
overname in 1999 door Genrad, dat op zijn
beurt weer onderdeel is van het Amerikaanse
beursgenoteerde Teradyne dat zich geheel toe-
legt op elektronicadiagnose. Genrad heeft 260
medewerkers in dienst waarvan het merendeel
is belast met software-ontwikkeling. Behalve
diagnosetesters voor de universele markt levert
Genrad merktesters aan onder andere Ford,
Jaguar en BMW Motorfietsen.
Nog ruim voordat er sprake was van EOBD
maakte Autodiagnos al naam met de Multi-
Tester plus, een universele tester die diagnose
stelt middels parallelle communicatie met de
ECU. Er werd als het ware een aftakking (break-
out) gemaakt tussen de ECU en de kabelboom
waardoor alle in- en uitgaande signalen konden
worden gemeten en vergeleken met de norm-
waarde. Sinds de komst van OBD-II en EOBD
zijn de diagnosemogelijkheden in de auto ver-
anderd. Via de EOBD-aansluiting kan diepgaan-
de diagnose worden gesteld en het aantal fou-
ten dat middels een code in het storinggeheu-
gen wordt vastgelegd is enorm toegenomen.
Dat is de reden dat de nieuwste tester van
Autodiagnos, de Multi-Tester pro, serieel meet
via de EOBD-stekker of specifieke diagnose-aan-
sluiting in de auto. Parallel meten kan nog

steeds maar gebeurt weinig meer, vooral
omdat het losnemen van een ECU-stekker
nogal wat risico’s met zich meebrengt.
Specialisten die daar toch de voorkeur aan
geven kunnen de benodigde kabels en software
huren bij Autodiagnos. Overigens beperkt het
parallel meten zich tot het motormanagement-
en het ABS-systeem.
Kenmerkend voor de Multi-Tester pro is het
grote bedieningsgemak. Testaanwijzingen wor-
den in de Nederlandse taal op het grote en ver-
lichte display getoond en foutcodes verschijnen
niet alleen als code maar ook in klare tekst. De
drie functietoetsen van de handtester wisselen
continu van functie zodat met een beperkt
aantal toetsen kan worden volstaan. Natuurlijk
is de Multi-Tester pro bestand tegen de harde
werkplaatspraktijk.

Plus-line of Pro-line
Autodiagnos kent twee softwareniveaus.
Standaard is Plus-line, waarmee men de serv-
ice-interval kan resetten en diagnose kan stel-
len aan motorelektronica, airbagsystemen en

ABS. Al met al voldoende voor het uitzetten
van waarschuwingslampjes en het lokaliseren
van veel voorkomende elektronicastoringen.
Voor de elektronica- of merkspecialist biedt
Autodiagnos voor een groeiend aantal auto-
merken het Pro-line niveau. Dat heeft meer
diepgang en een breder toepassingsbereik.
Afhankelijk van het automerk weet de Pro-line
software raad met motormanagement, trans-
missie, remsysteem, klimaatregeling, onderste-
lelektronica, airbag, stuurwiel- en dashboarde-
lektronica, databus, cruise control, centrale
vergrendeling, alarmsysteem, stoelverstelling,
navigatie en nog veel meer. Met de Pro-line
software wordt de functionaliteit van een
merktester voor 80% benaderd, aldus
Autodiagnos, en voor slechts 20% van de prijs.
Behalve het uitlezen en wissen van foutcodes

De Multi-Tester pro munt uit in bedieningsgemak.
Het grote scherm biedt ook grafische mogelijkhe-
den. De (merk)software is vastgelegd op program-
mamodules. Bij elk moduul hoort een merkspeci-
fieke diagnosekabel.

Indien aanwezig, wordt
de Multi-Tester pro
aangesloten op de
EOBD-stekker. Naast
emissie gerelateerde
componenten kan er
diagnose worden
gesteld aan comfort-,
veiligheids- en onder-
stelelektronica.

Mogelijkheden niet beperkt tot motorelektronica

Merktester als voo
Autodiagnos is al jaren-

lang een prominente spe-

ler op de markt van uni-

versele elektronicatesters.

Men heeft één belangrijke

missie: de functionaliteit

van de merktester benade-

ren. Dat lukt aardig, óók

buiten de geijkte motore-

lektronica.
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De software is vastgelegd op een programma-
moduul ter grootte van een luciferdoosje. Voor
elk merk of merkgroep (bijv. VAG) is er een
apart moduul met bijbehorende merk-diagnose-
kabel. Wie zich wil beperken tot de emissiege-
relateerde EOBD-componenten kan ook een uni-
versele OBD-module aanschaffen. Met regel-
maat brengt Autodiagnos software-updates uit.
Gebruikers zijn niet verplicht die aan te schaf-
fen. Nog dit jaar komt Autodiagnos met een
internetoplossing voor het updaten van de soft-
ware.

Snapshot bekijken
De Multi-Tester pro wordt gevoed via de EOBD-
aansluiting en kan ook op de accu worden aan-
gesloten. De tester functioneert geheel zelfstan-
dig (dus zonder laptop) en kan ook tijdens een
rijtest z’n nut bewijzen. Zodra zich een storing
voordoet wordt een snapshot genomen (max. 16
stuks), waarna de data in het geheugen wordt
vastgelegd. Die kan men later in alle rust bekij-
ken. Voor een gering bedrag is PC-software ver-
krijgbaar. Dit biedt de mogelijkheid de meetge-
gevens in de PC verder te analyseren, op te
slaan en te verwerken tot testrapport.
Autodiagnos biedt kopers van de Multi-Tester
pro een ééndaagse introductietraining aan.
Maar daarmee stopt de begeleiding niet.
Desgewenst geeft men ondersteuning op loca-
tie. Voorts kan voor een bedrag van €12,50 per
maand gebruik worden gemaakt van de telefo-
nische helpdesk. Overigens is er een compleet
opleidingstraject bij Autodiagnos in voorberei-
ding, waarover men binnenkort naar buiten
treedt. ●

A.N. Cupédo

kan de tester data bekijken, componenten en
functies activeren, instellingen wijzigen,
modules coderen, sleutels programmeren en
nog veel meer. Handig is ook de ‘Wiggle’ test
waarmee men slechte contacten in kabels of
stekkers op kan sporen.

Autodiagnos kiest tegenwoordig voor seriële diag-
nose, maar parallel meten kan nog steeds. Er
wordt dan een aftakking gemaakt tussen de ECU
en de kabelboom.

Autodiagnos levert PC-software om meetgegevens
naar de PC te downloaden. Vervolgens kan men
deze in alle rust analyseren, vastleggen in een
databank en in een testrapport verwerken.

Extra leverbaar is de Ontstekingstester pro, een
interface tussen de Multi-Tester en ontstekings-
systeem voor diepgaande diagnose van het ont-
stekingssysteem (ook DIS).

rbeeld
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voor een Pro-line module. Voorts
is het vanaf heden mogelijk een
Plus-line applicatie te upgraden
naar Pro-line, dat kost €650,- per
merk(groep).
Voor nagenoeg alle Europese
automerken wordt software op
Plus-niveau geboden, het aantal
merken waarvoor Pro-line soft-
ware beschikbaar is groeit ge-
staag. Momenteel zijn dat de
merken cq. merkgroepen Alfa/
Fiat/Lancia, Audi/Seat/Skoda/VW,
BMW, Ford, Land Rover, Opel,
PSA en Volvo. De software richt
zich op auto’s van één jaar en
ouder. ●

Voor meer informatie kunt u bellen met Autodiagnos

in Zeewolde, ☎ (036) 522 90 05

Investeren in Autodiagnos
Voor een ‘kale’ Multi-Tester pro
rekent Autodiagnos €2.848,-.
Aantrekkelijk zijn de zogenoem-
de kits, verkrijgbaar op Plus-line
en Pro-line niveau. Die worden
geleverd met vier applicaties
(automerken cq. merkgroepen)
naar keuze, inclusief hard- en
software. Een Plus-line kit kost 
€3.995,- en een Pro-line kit 
€6.290,-.
Vanzelfsprekend zijn alle seriële
applicaties ook los te koop. Een
programmamoduul met bijbeho-
rende kabels kost op Plus-line
niveau €545,- per merk(groep)
en €995,- op Pro-line niveau.
Met enige regelmaat worden up-
dates uitgebracht. Daarmee is
een bedrag gemoeid van €255,-
per Plus-line module en €340,-
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