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Made in Italy

ATUALIZAÇÕES

Os aspectos em que o iONE CRUISER
se destaca são representados pela
velocidade de comunicação, cálculo,
flexibilidade e modularidade.
Esse desempenho, combinado com a
nova plataforma de software, permite
o técnico trabalhar simultaneamente
em várias unidades de controlo e
ambientes, efetuando codificações,
ajustes e ativações de forma imediata.
Alimentado internamente por um
SuperCap e sem necessidade de
bateria.
Isso garante uma vida útil prolongada
em comparação com dispositivos
convencionais.

Autenticação,
atualizações, sistemas,
diagnóstico...

Roteador como ponto de acesso - Wi-Fi

Dispositivo de diagnóstico de nova
geração, projetado para trabalhar
com todos os tipos de veículos e
protocolos de comunicação com
diferentes ECUs

CONECTIVIDADE
WiFi
Bluetooth 2.1 + EDR
USB 2.0 Full Speed Type C

iONE Cruiser

ALIMENTAÇÃO

Coleta
de dados

Interna
SuperCap
Compatível 12/24V
LED lanterna

Autenticação,
atualizações, sistemas,
diagnóstico...

Tablet como ponto de acesso - Wi-Fi

LED de status
multicolorido

FUNÇÃO DA
LANTERNA

4G
LTE

4G

iONE Cruiser

LTE

Windows 10
Android 7

Autenticação,
atualizações, sistemas,
diagnóstico...

Tablet como ponto de acesso - Bluetooth

iONE CRUISER altera radicalmente
os padrões de trabalho, tornando o
diagnóstico simples, intuitivo,
acessível a todos e em todos os
lugares!

4G
LTE

4G
LTE

iONE Cruiser

Coleta
de dados

TABLET*

Interface de diagnóstico de
nova geração, compatível com
todos os veículos

Desempenho superior e
operações de diagnóstico
imediatas
SO
Android 7.0
Arquitetura modular de
hardware/software
vrápida implementação das
novas tecnologias
automotivas
prontos para conexões
futuras
rápido desenvolvimento e
lançamento de novos
sistemas

Independente do desempenho
do hardware do PC

Web
portal

Coleta
de dados

OS

Outro fator distintivo é certamente
representado pelo design que,
respeitando todas as necessidades
ligadas à ergonomia, contribui para
torná-lo único na sua categoria.

Web
portal

ATUALIZAÇÕES
OTA (Over The Air)
USB

Indicações de
status

PROTOCOLOS
ISO 15765, ISO9141, ISO14230,
CAN ISO 11898, SAE J1939
SAE J2534 Pass-Thru
SAE J1850
DoIP (ISO13400)
suportado

Requisitos do produto
Dados técnicos

EQUIPAMENTOS
Dispositivo de diagnóstico
suporte do dispositivo
cabo USB tipo C
extensão do cabo OBD
adaptador 12V

Conectividade
4G, NFC and GPS
Estojo
rugged, IP65
Dimensões
10.1” LCD-TFT
Resolução
1280 x 800
Protetor de ecrã
Gorilla Glass
*opcional

Web
portal

A empresa reserva-se o direito de modificar as características dos produtos a qualquer momento. - DPTCM000144 - 072019.

Suporte de dispositivo para recarga e
atualizações de software

LED de status multicolorido

w w w ioneplatform.com

Função de lanterna para iluminar o conector OBD

Nova interface gráfica avançada
acesso rápido a informações
gestão multicentral: possibilidade
de consultar várias unidades de
controlo simultaneamente
gestão de diferentes ambientes de
trabalho

Autodiagnóstico

Medidas
elétricas
e
tamanho físico
Documentação
técnica

W

NE

Dados técnicos
ONLINE

Tudo pensado para economizar tempo e ter
acesso às informações em modo rápido

