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Link do produktu: https://projekt-tech.pl/interfejs-lpg-bluemec-cosmos-frontgas-p-66.html

Interfejs LPG BLUEMEC
Cosmos Frontgas
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

dostępny

Numer katalogowy

PTfcb

Opis produktu
Opis przedmiotu

W pełni funkcjonalne urządzenie polecane dla osób wymagających, a szczególnie dla warsztatów, oparty na markowej elektronice
z dodatkowymi zabezpieczeniami.

Interfejs jest przeznaczony wyłącznie do centralek ze złączem jak na zdjęciu.

Obsługiwane modele:
BLUEMEC Cosmos (wszystkie inne modele z tym złączem)
BEDINI ECOGEO 300 Milano
MOTORGAS IMPX NEWECO EXPLORER
FRONTGAS IMP4, IMP6

w zestawie interfejs oraz CD (sterowniki, obszerne instrukcje i schematy systemów bluemec oraz bezpłatny program diagnostyczny. UWAGA: cena interfejsu nie
obejmuje płatnej wersji programu do użytku komercyjnego)
Rzeczywiste zdjęcia:
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Szczegóły
Opis przedmiotu
W pełni funkcjonalne urządzenie polecane dla osób wymagających, a szczególnie dla warsztatów,
oparty na markowej elektronice z dodatkowymi zabezpieczeniami.

Interfejs jest przeznaczony wyłącznie do centralek ze złączem jak na zdjęciu.

obsługiwane modele:
BLUEMEC Cosmos (wszystkie inne modele z tym złączem)
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BEDINI ECOGEO 300 Milano
MOTORGAS IMPX NEWECO EXPLORER
FRONTGAS IMP4, IMP6
w zestawie interfejs oraz CD (sterowniki, obszerne instrukcje i schematy systemów bluemec oraz
bezpłatny program diagnostyczny. UWAGA: cena interfejsu nie obejmuje płatnej wersji programu do
użytku komercyjnego)

Główne cechy:
Błyskawiczna instalacja i stabilna praca
całkowicie bezpieczny dla centralki LPG oraz komputera PC
4 metry przewodu z podwójnym ekranem - (ekran aluminiowy + oplot z wiązki stalowej)
skutecznie wzmacniane końcówki
Sygnalizacja LED w obudowie interfejsu:
czerwony - gotowość do pracy (ta dioda zapali się gdy sterowniki będą poprawnie
skonfigurowane)
zielony - sygnalizacja transmisji (nadaje pojazd)
żółty
- sygnalizacja transmisji (nadaje interfejs)
elektronika interfejsu (płyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD
(epoksyd FR4) - zamknięta w bezpiecznej obudowie
Zawartość zestawu:
NOWY interfejs diagnostyczny wraz z płytą CD
paragon/rachunek upoważniający do gwarancji (realizacja poprzez wymianę na nowy lub zwrot
kosztów)
sterowniki do interfejsu dla systemów Microsoft Windows Dos / '98 / XP (32&64-bit) /
Vista (32&64-bit)/ Windows 7/8 (32&64-bit) /Windows Serwer 2008 (32&64-bit)/ Windows 10
oraz LINUX i MAC
POMOC TECHNICZNA - w razie problemów odpowiadamy na Państwa pytania
Gwarancja:
Produkt jest objęty pełną gwarancją 12 miesięcy na podstawie dokumentu zakupu.
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