
  

 

PicoScope-digitaalioskilloskoopit ajoneuvotestaukseen 
 
Ajoneuvojen elektronisten järjestelmien diagnosoimiseen tarvitaan diagnoositesteri, jolla voidaan lukea ajoneuvon 
ohjainlaitteiden vikamuistit sekä ohjainlaitteiden käsittelemät sisään- ja ulostulotiedot. Näitä sisään- ja 
ulostulotietoja, ns. mitta-arvoja, ovat esimerkiksi toimilaitteiden ohjaussignaalit ja tunnistinsignaalien perusteella 
lasketut olosuhdetiedot. Näiden tietojen perusteella tehdyt diagnoosit voivat helposti johtaa virhepäätelmiin. 
Vikakoodien ja mitta-arvojen tueksi asentaja tarvitsee ajoneuvokäyttöön soveltuvan nopean oskilloskoopin. 
Oskilloskooppi mahdollistaa todellisten signaalien mittaamisen suoraan tunnistimilta, ja toteutuneiden 
ohjaussignaalien mittaamisen toimilaitteilta. Näin vian aiheuttaja on helpompi löytää.  
 

- Kaksi- ja nelikanavaiset mallit 
- 20 MHz kaistanleveys 
- 512 MB sisäinen muisti (poimii myös satunnaiset virheet) 
- 400 MS/s näytteenottotaajuus (FlexRay, CAN FD ym.)  
- ConnectDetect® tunnistaa liitetyn mittapään. 
- Plug-and-play värikoodattu PicoBNC + käyttöliitymä  
- Potentiaalivapaat mittakanavat (Max. + - 30V) 
- USB 2 ja 3.0 -liitäntä tiedonsiirtoon ja jännitteen syöttöön. 
- NVH (Noise, Vibration & Harshness)  melun ja tärinän 

diagnosointi. 
- Ilmaiset ohjelmistopäivitykset 
- Maailmanlaajuinen ajoneuvokohtainen mittakäyrien 

tietopankki 
- Tekninen tuki ja koulutus 

 
PicoScope-digitaalioskilloskooppi on suunniteltu käyttöön  
korjaamo-olosuhteissa, kuten myös mukaan otettavana tien päällä suoritettaviin mittauksiin.  
 
Oskilloskoopilla voidaan mitata modernin ajoneuvon elektroniset järjestelmät, toiminnot ja komponentit, kuten: 
 

- sytytysjärjestelmä (ensiö- ja toisio),  
- suihkutus- ja ruiskutusventtiilit, 
- käynnistys- ja latausvirtapiirit 
- toimilaitteiden impulssisuhdeohjaukset 
- ajoneuvotunnistimet, kuten pyörintänopeus- 

ja lambdatunnistimet, ilmamassanmittarit,  
imusarjan painetunnistimet tms. 

- hehkutusjärjestelmät 
- sähköiset puristustestit ja 
- ajoneuvoväylät, kuten FlexRay, CAN ja LIN yms. 
- lisävarustein painemittaukset, kuten polttoneste, 

puristukset, imusarjan- ja pakosarjan paineet, ääni – värinä. 
 
 
 

PicoBNC +  käyttöliittymä. Väri- ja valokoodatut 
liittimet. Mittapihtien virransyöttö suoraan 
laitteelta. 



  

 

 
PicoScope-digitaalioskilloskooppi soveltuu monenlaiseen käyttöön esim. merkkikorjaamoille, vapaille korjaamoille, 
testiasemille, oppilaitoksille, huoltoautoihin tms. Tehokas ja helppokäyttöinen ajoneuvotesteri vasta-alkajille ja 
vian etsinnän ammattilaisille. 
 
PicoScope 4225A Standard 2-kanavainen ajoneuvotesterisarja 
 
TA001 Yleismittarin mittapiikki (musta)  1 
TA002 Yleismittarin mittapiikki  (punainen)  1 
TA003 Pieni hauenleuka   (musta)   1 
TA004 Pieni hauenleuka   (punainen)  1 
TA008 Elekroniikan mittapiikki    1 
TA017 4mm suojauksen vaihtoadapteri, punainen 2 
TA034 ATC sulakeadapteri     1 
TA035 Minisulakkeiden jatko    1 
TA037 HT jatkotestijohto     1 
TA106 Maadoitusjohto, puolalle 45cm  1 
TA155 Kaapelit: USB 3.0 sininen 1.8m   1 
TA157 Akkupihti 4mm pistoke (punainen)   1 
TA158 Akkupihti 4mm pistoke (musta)   1 
TA161 Joustava läpäisevä mittapiikki musta   2 
TA162 Joustava läpäisevä mittapiikki punainen 2 
TA388 PicoBNC+ virtapihti: 200A/2000A AC/DC 150V, 1 kpl 
TA397 PicoBNC+ toisiomittajohdot   2 
TA398 PicoBNC+ Puolan mitta-anturi  1 
TA499 PicoBNC+ automotive 10:1 mitta-anturi  1 
TA404 PicoBNC+ Testijohto: 4mm maa, sin. 3m  1 
TA405 PicoBNC+ Testijohto: 4mm maa, pun 3m  1  1 Oskilloskooppi PR341 kuljetuslaukulla 
TA473 PicoBNC+ 60A virtapihti    1 
 
PicoScope 4225A Standard 4-kanavainen ajoneuvotesterisarja 
 
TA001 Yleismittarin mittapiikki (musta)  2 
TA002 Yleismittarin mittapiikki  (punainen)  2 
TA003 Pieni hauenleuka   (musta)   2 
TA004 Pieni hauenleuka   (punainen)  2 
TA008 Elekroniikan mittapiikki    1 
TA017 4mm suojauksen vaihtoadapteri, pun. 4 
TA034 ATC sulakeadapteri     1 
TA035 Minisulakkeiden jatko    1 
TA037 HT jatkotestijohto     2 
TA106 Maadoitusjohto, puolalle 45cm  1 
TA155 Kaapelit: USB 3.0 sininen 1.8m     1  
TA157 Akkupihti 4mm pistoke (punainen)   2 
TA158 Akkupihti 4mm pistoke (musta)   2 
TA161 Joustava läpäisevä mittapiikki musta   4 
TA162 Joustava läpäisevä mittapiikki punainen 4 
TA388 PicoBNC+ virtapihti: 200A/2000A AC/DC 150V, 1 kpl 
TA397 PicoBNC+ toisiomittajohdot   2 
TA398 PicoBNC+ Puolan mitta-anturi  1 
TA499 PicoBNC+ automotive 10:1 mitta-anturi  1 
TA404 PicoBNC+ Testijohto: 4mm maa, sin. 3m  1 
TA405 PicoBNC+ Testijohto: 4mm maa, pun 3m  1      1 Oskilloskooppi PR340 kuljetuslaukulla 
TA406 PicoBNC+ Testijohto: 4mm maa, vih 3m  1          
TA407 PicoBNC+ Testijohto: 4mm maa, kelt 3m  1 
TA473 PicoBNC+ 60A virtapihti    1 



  

 

 
Saatavissa myös muun muassa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PicoScope 4225A ja 4425A Starter –edulliset    PicoScope 4425A Advanced laajalla 
sarjat kevyellä vakiovarustuksella    varustuksella vaativaan käyttöön  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PicoScope 4425A Diesel raskaan kaluston ja työkoneiden mittaukseen, tai Master Kit vaativaan ja monipuoliseen 
käyttöön sisältäen valmiiksi laajan johdinvalikoiman, WPS500 paineanturisarjan liittimineen sekä 3 virtapihtiä. 
 
 
Saatavissa on myös 12-bittinen, 256MS 8-kanavainen malli ilman kelluvaa maata, 50 v tulojännitteellä. Tarjoaa 
vertaansa vailla olevan suorituskyvyn verrattuna muihin laitteisiin. Mahdollistaa yhtäaikaisen mittauksen V6, V8 tai 
muilla useaa yhtäaikaista tietoa tarvitsevivien ajoitusjärjestelmien kanssa.  Kuorma-autot, rakennus- ja 
maatalouskoneet, jotka esimerkiksi vaativat useiden venttiilien sähköisten ja hydraulisten mittausten mittaamisen 
samanaikaisesti oikean diagnoosin varmistamiseksi. Vianmääritys useissa sarjaväylöissä (CAN, CAN FD, LIN, 
FlexRay) 
 



  

 

 
PicoScope 7 Automotive -ohjelmisto  
 
Ajoneuvotesterisarjan mukana toimitettava 
suomenkielinen PicoScope-ohjelmisto on 
tehokas työkalu signaalikäyrien mittaamiseen 
ja näyttämiseen. Ohjelmisto sisältää lisäksi yli 
150 mittausohjetta ja referenssisignaalikäyrää 
vian etsinnän avuksi.  
 
Opastetut testit esimerkkeineen, kaavioineen 
valokuvineen opastaa oikeaan kytkentään ja 
kulloinkin tarvittaviin varusteisiin. Käytössä on 
verkon yli myös maailmanlaajuinen 
ajoneuvokohtainen mittakäyrätietokanta.  
 
PicoScope-ohjelmiston päivitykset ja mittakäyrätietopankin käyttö on veloituksetonta koko tuotteen käyttöiän 
ajan ja niitä voidaan ladata taustalla. Ohjelmiston kehitystyö (nyt jo 20 vuotta) jatkuu ja uusia yksityiskohtaisia 
ominaisuuksia lisätään aika-ajoin kuten : 
 
720 asteen kierron tarkastelu: Ideaalinen moottorin ajoituksen tarkastelumuoto (näet aaltomuodon, joka 
näyttää kampiakselin, nokka-akselin aseman sekä sylinterinpaineen). 
    
Kanavamerkinnät: tiedostoa tallennettaessa on tärkeää tunnistaa, mitä kukin kanava mittaa ja kirjaaminen on 
aikaa vievää. Kanamerkinnäillä aloitat kirjaamisen ja esiin tulee aikaa säästävä nimiluettelo. 
 
Ajoneuvotietokanta: mukana on luettelo merkeistä ja malleista sekä mahdollisuus tallentaa asiakastietoja. 
Viiimeisimpien ajoneuvojen listaus, nopeaa palauttamista varten. 
 
PicoDiagnostics 
 
PicoScope 7 -ohjelmiston lisäksi sinulla on käytössäsi myös erittäin tehokas PicoDiagnostics-ohjelmisto. Maksuton 
ohjelmisto muuttaa PicoScopesi erittäin tehokkaaksi diagnoosilaitteeksi.  
 
Laitteistoa voidaan erilaisin lisävarustein käyttää myös puristuspaineiden mittauksiin, akun, starttimoottorin tai 
laturin testaamiseen, sylinterien tasapainon tai sytytysvirheiden mittaamiseen 
 
PicoDiagnostics NVH -ohjelmisto pystyy analysoimaan värähtelyjä ja auttamaan diagnosoimaan ääni-ongelmia 
kuten kolinaa, tärähtelyä, värinää jne. Tarvitset oskilloskoopin lisäksi PicoDiagnostics NVH -sarjan ja ohjelmiston 
lisenssiavaimen. Mukana myös sisäänrakennettu toimintogeneraattori, joka voi tuottaa ääniä kannettavan 
tietokoneen avulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Lisävarusteita, kysy lisää myynnistämme: 
 
 
Mittalaitteita sytytyksen mittaukseen  
  
4 kpl toisiojohtoja sytytyspuolan ja -tulpan väliin, yksittäis- ja  
kaksoiskipinäpuolien toisiopiirinki mittaamiseen.  
 
COP mittalaite puolan mittaamiseen pintamittauksena sekä 
toisiopuolen mittajohdon mittauksen kaapeli.  
 
 
Lämpötilan mitta-anturi 
 
Lineaarinen lämpötilan mittajohto, mittaa välillä -40 ° C - 
125 ° C Kattamaan kaikki yleisimmät auto- ja konemittaukset.  
Lämpötila-anturi on koteloitu ja valmistettu 5 mm: n ruostumattomasta teräksestä. 
 
 
Painelähetin 
 
Kolmealueinen painelähetin ajoneuvon eri paineiden mittaukseen. Lähettimen kolme 
erillistä mitta-aluetta mahdollistavat painemittaukset esim. pakokaasuista, 
imusarjasta, polttonesteestä kuten myös puristuspaineetkin. Skaalat eri alueilla ovat -
1 ... 34,5 bar, -1 ... 3,45 bar ja -0,34 ... 0,34 bar. Painelähetin on varustettu myös 
paineenpoistoventtiilillä ja siihen saa lisävarusteena erilaisia paineliittimiä esim. 
sytytystulpan kierteeseen. 
 
Saatavana myös hydraulipaineiden mittauksiin sopiva adapteri 
 
 
Matalapainepolttoainesarja   
 
Matalapaine polttoainesarja sisältää läpinäkyvän lohkon jonka avulla  
voidaan tarkastella mahdollisia ilmakuplia polttoaineen seassa sekä 
sulkuventtiilin polttoainepumpun imukyvyn testaamiseksi kuormitettaessa 
sekä 3 sarjaa erikokoisia liittimiä pa-letkuliitäntöjä varten. 
 
 
Diesel hehkutulppien adapterisarja 
 
Sarja sisältää 15 erilaista hehkutulpan tilalle asennettavaa adapteria 
joiden avulla voidaan mitata puristuspaineita yhdessä painelähetinsarjan 
avulla. Valikoima kattaa suurimman osan nykydieselien hehkutulppamalleista 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
12-kanavainen MixMaster 
 
MixMaster mahdollistaa jopa 12 toisiosytytyskuvan mittaamisen yhtaikaisesti. 
MixMaster vaatii oskilloskoopilta vain 1 tai 2 vapaata mittakanavaa. Tämän 
lisäksi MixMasterissa on paikka erilliselle tahdistuspihdille oskilloskoopin 
helppoon tahdistamiseen. MixMasterissa olevan kytkimen avulla käännät 
helposti negatiiviset sytytyskuvaajat positiivisiksi helpompaa kuvaajan tulkintaa 
varten. 
 
 
 
FirstLook-adapteri 
 
FirstLook-adapteri on nopea tapa moottorin mekaanisen kunnon arvioimiseen 
imusarjan tai pakoputkiston painevaihteluista. FirstLookin avulla löydät 
mekaanisia vikoja, joita itsediagnoosilla on lähes mahdoton paikallistaa. 
 
 
 
Yleismittajohtosarja 
 
Picon 6-napaiset breakout-johdot helpottavat elektronisten komponenttien 
mittauksia. Johtosarja liitetään komponentin ja johtosarjan väliin ja se 
mahdollistaa helpon mittaamisen ajoneuvon omaa johtosarjaa vaurioittamatta. 
Yleismittajohtosarjaan kuuluu 3 kpl 6-napaisia mittajohtoja ja ne soveltuvat 1,5 
mm, 2,5 mm ja 2,8 mm liittimille. 
 
Virtapihdit 
 
PicoBNC + virtapihdit. +- 60 DC tai AC sekä +- 2000 A DC tai AC. 
 
PicoScope 7 -ohjelmisto tunnistaa pihdit automaattisesti kytkettäessä 
tietokoneeseen. Tunnistaa mitta-alueen, ei tarvi asettaa manuaalisesti sekä 
nollautuu automaattisesti. 
 
 
PicoDiagnostics NVH lisävarustesarjat  
 
Standard sarja sisältää 2 kpl 3 akselisia (X, Y ja Z) NVH rajapintoja, 2 x 
kiihtyvyysanturia sekä magneetit ja 2 mikrofonia. Tällä sarjalla voidaan hoitaa 
mittaukset esimerkiksi kytkemällä toiseen rajapintaan kolme ja toiseen yhden 
sisään luetun anturin tiedon yhteensä kahdessa eri paikassa. Advanced sarjassa 
rajapintoja on yhteensä 4.  
 
NVH-Optical sensor kit tasapainotussarja sisältää korkealaatuisen optisen anturin, 
ja liitäntärajapinnan  PicoScopeen yhdistämiseksi. 
 


