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APPARATUUR 
Introductie nieuwe Sun diagnosetester

Van oudsher is Sun bekend als dé specialist in
motortesters. In menig werkplaats zijn de grote
computerkasten te vinden, die nog altijd hun
nut bewijzen bij de oudere generatie elektroni-
caloze auto’s. Ook Sun weet dat er onder het
plaatwerk grote veranderingen gaande zijn.
Elektronica rukt op onder de motorkap maar
ook in het interieur en onderstel. De ontste-
kingstester van weleer maakt plaats voor slim-
me elektronicatesters. Het verbaast dan ook niet
dat Sun al enkele jaren op de markt is met de
PDL-1000 (en recent de PDL-2000). Dat zijn scan-
ners die foutcodes lezen en resetten en de
EOBD-datastroom in beeld brengen. Voor dat
doel voldoen deze scanners prima, maar voor
een complete diagnose is vaak meer apparatuur
en informatie nodig. Met het Modulair Diag-
nose Informatie Systeem, kortweg Modis, slaat
Sun vele vliegen in één klap. Met Modis moet de
monteur bijna elke klus kunnen klaren.

Multifunctioneel
Naast foutcodelezer en scanner is Modis ook een
labscope en digitale multimeter. Bovendien is
Modis te laden met een compleet informatie-
systeem, eventueel gecompleteerd tot trouble-
shooter. De handheld tester met stootvaste be-
huizing en groot formaat kleurenscherm wordt
bestuurd middels Windows CE. Dat verhoogt

het bedieningsgemak en maakt latere software-
aanpassingen eenvoudig. Een ingebouwde accu
houdt Modis ruim vier uur op spanning en kan
met een adapter worden bijgeladen. Een extra
accu is leverbaar zodat Modis continu (draad-
loos) in bedrijf kan zijn. Het 7 inch LCD kleuren-
scherm is voorzien van verlichting, zodat het
onder alle omstandigheden goed afleesbaar is.
Om de bediening eenvoudig te houden bevat
Modis weinig toetsen. Met een tuimelknop (vier

functies: omhoog, omlaag, rechts, links) wandel
je met de duim snel door de menu’s. Alle tek-
sten zijn in het Nederlands en een complete ge-
bruiksaanwijzing is in de software opgeslagen.
Op dit moment dekt Modis de volgende merken
af: BMW, Citroën, Fiat, Alfa, Lancia, Ford,
Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Rover, VW,
Audi, Seat en Skoda. Ook in universele EOBD-
software is voorzien, evenals Amerikaanse mer-
ken en CAN-bus communicatie. Aziatische mer-

Ondanks de vele functies is Modis een handzame,
schokbestendige diagnosetester die dankzij batte-
rijvoeding mobiel te gebruiken is. Windows CE
besturing, een minimaal aantal toetsen en een
groot formaat LCD kleurenscherm verhogen het
bedieningsgemak.

Modis kan commu-
niceren met alles en
iedereen. Achterop de tester vinden we USB en
seriële poorten voor aansluiting van printers, toet-
senbord, uitlaatgastester of PC. Verder een infra-
rood poort voor een externe printer. Zelfs een VGA
uitgang voor een tweede monitor of projector
(denk aan trainingen!) ontbreekt niet.

Modis bevat opvallend weinig bedieningstoetsen.
Handig is de duim-tuimelknop waarmee je blik-
semsnel door de menu’s navigeert.

Sun combineert vele testfuncties in één apparaat

Modis: de alleskunner
De gloednieuwe Sun Modis mag

met recht een ‘motortester nieu-

we stijl’ worden genoemd. Een

diagnosetester die bij de meest

uiteenlopende storingen de hel-

pende hand biedt. Foutcodelezer,

scanner, labscope, digitale multi-

meter, troubleshooter en informa-

tieplatform: Modis voorziet er

allemaal in.
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ma’s, tekeningen, stekkerbezetting, uitleg over
het uitvoeren van metingen en nog veel meer.
Ook een intelligente troubleshooter is leverbaar.
Ingeval van bijvoorbeeld een foutcode vertelt
deze in heldere teksten wat de fout is en hoe je
moet gaan meten om de precieze oorzaak boven
water te halen. Deze informatie is gericht op de
specifieke auto en z’n managementsysteem.

Compleet geleverd
Modis beschikt niet over een ingebouwde prin-
ter. Koppeling met een universele printer is een
fluitje van een cent, want Modis beschikt zowel
over een USB-, seriële- en infraroodpoort.
Dan de belangrijke vraag: wat kost Modis?
Importeur Autec-Sun/VLT Equipment biedt
Modis aan in één uitvoering voor € 7750,- bruto,
excl. BTW. Daar komt dan alleen nog een soft-
ware-abonnement bij voor € 1350,- per jaar. Alle
benodigde kabels worden bijgeleverd in een
tweede koffer. Aanvullende kosten zijn er dus
niet. Voor wie alleen aan een scanner behoefte
heeft blijft Sun ook de PDL-1000 en PDL-2000
leveren. Laatstgenoemde heeft grafische moge-
lijkheden. Prijzen vanaf € 1150,-. ●

ken en Volvo staan hoog op de prioriteitenlijst
van de 60 man sterke Europese software ontwik-
kelingsafdeling van Sun. Welke elektronische
systemen er bij de genoemde automerken per
autotype precies te testen zijn, wordt in detail
beschreven in applicatielijsten. Dat voorkomt
valse verwachtingen. Vooral de mogelijkheden
op het gebied van interieur- en veiligheidselek-
tronica  kunnen verschillen. Overigens streeft
Sun ernaar bij alle merken voor een zo groot
mogelijke diepgang te zorgen. Per automerk
wordt minstens 10 jaar autohistorie afgedekt.
Wie een software-abonnement afsluit verzekert
zich twee maal per jaar van een complete up-
date (met alle merken!). Dat gebeurt met een
praktische Compact Flash kaart.

Signalen vergelijken
Het beoordelen van één signaal brengt je als
technicus vaak niet veel verder, belangrijk is
vooral signalen onderling te vergelijken. Dat
kan met Modis. In de scannerfunctie zijn tot 8
signalen op één scherm te tonen, met bij elk sig-
naal ook nog eens een weergave van de minima-
le, maximale en gemiddelde waarde. In de lab-
scopefunctie (real time meting) zijn dat vier sig-
nalen, doorgaans ruim voldoende om een helde-
re diagnose te stellen. De labscope is ook
geschikt voor hoogspanningsmetingen aan de
ontsteking. Praktisch is de functie waarbij auto-
matisch de juiste tijd en volt schalen worden
ingesteld voor het meetsignaal.
De digitale multimeter meet spanningen en
weerstanden. Een diodemeting is een hulp bij
het doormeten van dynamo’s. De met geluid
ondersteunde doorgangmeting helpt bij het
opsporen van draadbreuken en losse contacten.

Geheugen en filmopname
Lastig zijn altijd de sporadisch optredende sto-
ringen. In zo’n geval kan zowel in de scanner-
als labscopefunctie een filmopname worden
gemaakt. Na triggering worden de gemeten sig-
nalen direct vóór en na de storing opgeslagen in
het geheugen om deze later in alle rust te kun-
nen beoordelen. Deze functie is natuurlijk ide-
aal tijdens een rijtest.
We noemden al het geheugen. Daarin kan men
zelf ook voorbeeldsignalen vastleggen om deze
later te vergelijken met die van een ‘probleem-
auto’. Handig is dat Modis bij het oproepen van
een opname uit het centrale geheugen, zelf de
bijbehorende functie (scanner, labscope of mul-
timeter) kiest. Bij veel testers zijn de in het ge-
heugen vastgelegde signalen alleen benaderbaar
na eerst een testfunctie geselecteerd te hebben.
Modis meet niet alleen, maar informeert ook.
Optioneel is een informatiesysteem met sche-

In de scannerfunctie presenteert Modis tot 8 gra-
fieken op één scherm. Daarbij wordt ook de
min/max en gemiddelde waarde weergegeven.

Meetresultaten worden in heldere taal op het
scherm getoond. De software bevat ook een com-
plete Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

De digitale multimeter registreert ook piekspan-
ningen, min/max en gemiddelde waarden. Ook een
diodemeting behoort tot de mogelijkheden.

Erg waardevol is de vierkanaals labscope met
filmopname mogelijkheid en geheugen. Vier signa-
len zijn direct met elkaar te vergelijken. Ook een
hoogspanningsmeting aan de ontsteking kan wor-
den uitgevoerd.

A.N. Cupédo

De Modis-koper ontvangt twee koffers: één met
de diagnosetester zelf, de ander met een compleet
assortiment meetkabels. Aanvullende kosten zijn
er dus niet.

Wilt u meer weten over Modis, dan is het goed te weten dat importeur

Autec-Sun/VLT Equipment de komende maanden introductiedagen organi-

seert. Behalve uitleg over de diagnosemogelijkheden is er volop gelegen-

heid in de praktijk te meten. Voor data kunt u bellen naar (0348) 47 60 00.
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