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TEXA er et førerende mærke indenfor autodiagnose til biler, motorcykler og transport sektorerne. Det er 

verdenskendt med et udstrækt distributions netværk. TEXA har afdelinger i Spanien, Tyskland, England, 

Frankrig, Rusland, Polen og USA. Takket være de mange års erfaring, forskning og uddannelse af medarbej-

dere, kan TEXA nu levere en total løsning til bilværksteder, testcentre og synssteder.

GASBOX Autopower er et analyseværktøj til alle køretøjer med benzinmotor, hvor emmisionsdiagnose og 

tests kan udføres i henhold til lovbestemmelserne. GASBOX Autopower er udviklet som et praktisk og fleksi-

belt værktøj der passer til alle motorer indenfor sektoren.

Gasmåleren kan monteres i en ladestation på hjul. Så det 

er let at flytte værktøjet fra den ene ende af værkstedet 

til den anden. En særlig anordning gør det let at afmon-

tere gasmåleren fra ladestationen og den kan nemt flyttes 

separat til et hvilket som helst sted på værkstedet. Dette 

analyse værktøj kan arbejde uafbrudt hele dagen lang 

uden genopladning af batterierne.

GASBOX Autopower er udstyret med højkapacitets bat-

terier som har op til 8 timers ydeevne, så der er mulig-

hed for at få arbejdet fra hånden. Med Gasbox arbejder 

mekanikeren uden unødvendige ledninger. Det er kun 

nødvendigt med en ledning til ladestationen. Takket være  

Bluetooth forbindelsen kommunikerer GASBOX Autopo-

wer og RC3 motorgastester med display enheden (på en 

hvilken som helst PC, med MULTI PEGASO stationen el-

ler med AXONE Palmtop og Pad) uden brug af kabler.

EN VÆRKSTEDS REVOLUTION



Mekanikeren har mulighed for at arbejde hvor som helst uden at tænke på hvor analyse værktøjet er placeret. 

F.eks. kan bilen stå udenfor mens testen køres indefra arbejdsstationen.

TEXA tilbyder to temperatur og omdrejnings måleenheder, RC2 og RC3. 

RC3 tillader mekanikeren at udføre tests på nyere biler med EOBD stik 

uden at åbne motorhjelmen. Dette nedsætter den tid det tager at udføre 

opgaven og forenkler mærkbart emissions analyse metoden.

RC3 interface er det eneste værktøj som indeholder 3 forskellige opera-

tionsfunktioner i en løsning:

• Via EOBD stik som kan bruges på EURO3 kompatible til køretøjer.

• Via batteripoler til køretøjet.

• Traditionel via induktiv acceleration og sensorer til benzin og 

 diesel motorer.

RC2 interface har de samme funktioner som RC3, men har ikke EOBD 

kabel.

UNIVERSAL OMDREJNINGS MÅLER

ENKELT OG KOMPLET SOFTWARE

SOFTWARE

TEXA har udviklet en bred vifte af platforme hvor mekanikeren kan 

få sine målinger vist. PC softwaren fås som en selvstændig platform 

eller som en integreret del af TEXA’s total løsning, IDC3 softwaren. 

Herudover fås flere håndholdte løsninger der fuldender bevægelses 

friheden, som er hele idegrundlaget for TEXA’s emissions program. 

Alle løsninger giver fuld adgang til alle relaterede emissions målinger, 

hvilket giver dig mulighed for at vælge den sammensætning af værktøj 

der passer til dit værksted.   

Første side til valg af bilmærke, 
model og motor med IDC3 soft-
ware.

Interface valg for at få adgang til 
motorgas (i dette tilfælde RC3)

Siden viser den endelige emissions 
test.



GASBOX AUTOPOWER TEKNISKE SPECIFIKATIONER
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperatur    +5ºC ÷  +40ºC

Tryk     850 hPa ÷ 1025 hPa

Fugtighedsindhold   0 % RH ÷ 95% RH

Kondensat    Kontinuerlig og automatisk

Autozero (automatisk nulstilling)  Elektronisk og automatisk

Kalibrering    Automatisk med gascylinder

Tilbagemeld. tid    <10s (prøve længde 6 m)

Opvarmningstid    Max. 60 sekunder

Opbevarings temp. område  Min. -20ºC Max. +60ºC

Fysiske mål (uden trolley)   460 x 200 x 250 mm -15 kg. (ca. med Trolley)

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Strøm forsyning    2 stk. 12V batteri 7 A/h 

Absorbering (max)   80 W (2x1 A sikring)

Oplader  med strømforsyning  115-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz ± 2%

HARDWARE OG SOFTWARE SPECIFIKATIONER

Serie port    RS232 Standard med proprietær protokol for PC opkobling 

Trådløs forbindelse    Bluetooth 

Ur     Indbygget, batteridrevet 

Kontrol system     SW cd nero WIN PC - kompatibel med Windows XP, Windows 2000 og Windows Vista

MÅLINGER    MÅLE VÆRDIER MÅLE ENHEDER RESULTAT

CO     0 ÷ 10.000  % VOL.   0.01

CO2     0 ÷ 20.0   % VOL.   0.1

HC(N-HEXANO)    0 ÷ 10000  PPM VOL.  1

O2     0 ÷ 22.0   % VOL.   0.01 (O2<10%) - 0.1 (O2>10%)

NOX     0 ÷ 5.000  PPM VOL.  1

Lampda     0 ÷ 5.000     0.001

RPM     0 ÷ 10000  RPM   10

Olie temperatur    0 ÷ 200   ºC   1

Omkringliggende temp.   0 ÷ 70   ºC   0.1

Omkringliggend tryk   500 ÷ 1300  HPA   1
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