
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

ولرمیکرو   مجهز به -1       ARM Cortex-M 32Bit- 120MHz   کنتر

 
ّ
 بی رقیببا رسعتر بسیار باالتر ، دق

 تر بینظتر و کیفیتر

  – SRam       حافظههههههه د خههههههی -2

  .Nand Flash – SAMSUNG Optحافظه کمیک       -3

  Flash Memory - 16GB or 8GB Ultra Fast (HC)حافظه برنامه     -4

 آیندهفای جهت آپدیت  توماتیک و  فز یش قابلیت توسعه نرم  فز ر در -مجهز به ماژول و ی -5

6-  
ی

 دید در شب ا قابلیت ب ”LCD-4.3د ر ی صفحه نمایش شفاف رنیک

ه(-لغو-تائید-پاییر  -کلید کاربردپذیر  ز نوع )پنج عدد: باالد ر ی صفحه   -7  ذختر

 جهت حذف تعدد کابلها Omron or Nipon Electronic NEC ستفاده  ز رله های فوق رسیههههع  -8

Voltage Monitoring & Control 9-    د ر ی تغذیههه سههوی ینم و مههد ر محافظههت در ماابهه  نوسههاناSmart 

جههههههت  در یههههور و قسهههههمت مههههادربوردقسهههههمت مجههههز ی  2طههههر س و سههههاخت  -11 سهولت در رسویس

 بمنظور نصب سخت  فز رهای جدید نظتر تست دسته سیم و شبیه ساز سنسورها بصور  دیجیتایل Expantion SLOTد ر ی  -11

 سنسور ساز مکان نصب پور  بر ی سهولت در  تصال کابلهای تست سیم و شبیه -12

صههوبر جهههت ه ههد ر  Beeperد ر ی  -13 کلیدصفحه  تایپ و 

 در رسویس و خدما  -14
ی

ین و بستیک   ستفاده  ز قطعا  ر یج در باز ر و کمتر

ها، د نلود در هنگام عیب یابی  رسعههت بسههیار بههاال  -15 و نمایش پار متر

85 %)  یهه  آا و هههو بخ ناهها  مختلهه  -16 رطوبت نستی
درجههه سههانای ر د   -11 یل  +55)  قابلیههت کههار در رس 

ه -17  الیه با کیفیت صنعتر  2 د ر ی مد ر   متالتر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 قابلیتهای بورد توسعه جهت تست دسته سیم و شبیه ساز سنسورها:  -*



 

 جهت دسته سیمها و ت خیص  تصاال  و کنتاکتهای  کسید شده (تر مخرا)غتست جریان  -1
ن، نمایش ماادیر سنسورهای دما  -2  ... سنسور کیلومتر و،  کستر 
نهای سنسور  مکان شبیه سازی  -3  ...و کیلومتر سنسور  ، دما  ، کستر 
 ( مکان محاسبه عدد کالیتی سیون جهت سنسورهای فرسوده) -4
 
 
 
 
 :قابلیتهای نرم  فز ری -*
  مجهز به سیستم عام  -1

ونییک خودرو  -2 ح زیرتست و عیب یابی کلیه سیستمهای  لکتر  :بش 

یت   نو ع  یسیوهای موتور بر ی خودروهای   –        گاز و دوگانه –دیزیل  –بت  

  ABSسیستم ترمز ضد قف    –     

  AirBag مولتر پلکس –کیسه هو    –     

بکس  توماتیک  –        GearBoxگتر

 A/C  سیستم تهویه  –     

  Immoسیستم ضد رسقت   –     

     –   
ر
  Power Steeringسیستم فرمان برق

  BSIپیکربندی   –     

 Mux نودهای مولتر پلکس پیکربندی  –     

 ()فلش  نو ع  یسیوها  –     

 SIEMENSخو ندن  کسس کد   –     

ها بصور  نمود ری) سیلوسکوپ(  –       نمایش پار متر

 

 
 با رسعت باال  ECU Tools تبدی برنامه های د نلود و ترین  تکمی  -3
 (English –فاریس  مکان تغیتر زبان) -4

  AA  مکان تغیتر  ند زه حروف در قسمتهای مختل  برحسب سلیاه کاربر -5
 فای -و ی مکان  رتااء نرم  فز ر بسهولت  ستفاده  ز  -6
فعال کردن  -7  صوبر جهت ه د ر و صفحه کلید Beeper مکان فعال/غتر
ی ولتاژ و تست دسته سیم  -8   MutilFunction مکان نصب برنامه شبیه سازی سنسورها،  ند زه گتر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 شهههههههههههرح ردی 

 (OBDIIزیمنس) ز کاب   یسیو خو ندن  کسس کد   - جهت کلیه خودروها برنامه فلش 1

ن  ی( برنامه تیونینم )مبتدی و حرفه 2  حذف کد خطا – می  باد مک سنسور حذف   -دوم   ول و  حذف سنسور  کستر 

 تغیتر محدوده کا  آف –تغیتر دمای کارکرد فن                                                                  

یت  و دوگانه سوز( –ز نایا  –ریو  –تیبا  –دیاگ تخصیص سایپا شام : پر ید  3  ساینا )بت  

 (  Cerato – ساندرو – Rich – JAC S5ریههههچ  –ساینا  –ون دلیکا  – 212) کوییک دیاگ های  برنامه

 و دیاگ آریو  (5V – 231  – 221 – 331 – 321دیاگ خودرو  برلیانس مدلهای )

یت  -لوو ترو(  -غرا  سای -گازسوز )شهاا  -و نت ز میاد  دیزیل(-شوکا)بت  

 هایما خودروهای چیت  و شایس بلند  – یص  یر نخودروکلیه دیاگهای  تخّص  4

  216 –دنا  –)ر نا  یر نخودرو   MUXیص مولتر پلکسکلیه دیاگهای  تخّص  5
ی

 سمند ( –می

 (  توماتیک – ی  )دنده 2400 – 2000یص سوزویک دیاگ  تخّص  6

یت   91یص تندر دیاگ  تخّص  و دیاگ رنو مگان  7  ( دوگانه سوز –)بت  

 ( 2مزد    – New 3مزد   – 3مزد   – 323مزد   –2000 )مزد   دیاگ مزد  8

 مور نو –ماکسیما  – رس نز  –پیکاپ شام : یص نیسان دیاگ  تخّص  9

 (X60  – 620 –520 ) یص لیفان مدلهایدیاگ تخّص  11

 ARIZOخودروی  - ( X22 – X33 –  530 –315 – 110) مدلهای MVMیص دیاگ  تخّص  11

 یص کاپر دیاگ  تخّص  21

 سیبا ون  –دیاگ ون نارون  21

)دنم فنم  21  (  FAW – Chery & Queenفاو –دیاگ خودرو های چیت 

 (JAC-S5) ،  JAC-J5 ،  J3  خودروهای جک مدلهایدیاگ 

 Tiggo5 – ARIZO –خودروهای چانگان 

  Santafe – Azera – Avante – Verna – Tusan – Sonata  (2010)–: کوپه شام  بخ یص هیوند دیاگ تخّص  15

 (2112لندکروز) –( 2117یاریس) –کمری    دیاگ تویوتا 21



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تخفی  نادی  بریالقیمت  شهههههههههههرح ردی 
 

تعد د 
  چک

 مبلغ چک 

1 
 

رتاب  
ُ
  )مجهز به ماژول و ی فای( دستگاه دیاگ پ

 (بدون آپ نبهمر ه کلیه برنامه های عیب یابی و تجهتر    )
 ریال  511.111. 49 رزش به  مو رد زیرکلیه  ،خرید  هنگام

 میباشد: ر یگان  بصور 
----------------------------------------------------------------- 

 ماژول  و ی فای          *

      برنامه د نلود و تبدی         **

     (5V – 231 -221 - 331 - 321دیاگ برلیانس )     ***
  JAC S5جک   –    ARIO دیاگ آریو              
  CS35 دیاگ چانگان             
    5 دیاگ آریزو            
فته شام :   ****  برنامه عملیا  زیمنس پیش 

  توماتی تبدی   یسیوهای زیمنس
ی
 ک  یسیوو شناساب

111,111,155 
111,111,155 
111,111,155 
111,111,155 

 
 
 
 

111,111,55  
111,111,78  
111,111,97  
111,111,141  

 
 

1 

111,111,5 

111,111,11 

111,111,15 

 

11 

8 

6 

1 

111,111,11 

111,111,9 

111,111,8 

0 

رتاب   2
ُ
  (مجهز به ماژول و ی فای) دیاگ پ

 (بدون آپ ن- فز ر عیب یابی مبدون کلیه برنامه های نر )

( 
 
 ( فز ر خام میباشدجهت مبنای قیت گذ ری سخت رصفا

111,111,65 

 

 111,111,21      برنامه د نلود و تبدی   3

فته  4  شام : برنامه عملیا  زیمنس پیش 
  توماتی تبدی   یسیوهای زیمنس

ی
 ک  یسیوو شناساب

111,111,6     

     111,511,3 ماژول و ی فای 5

رتاب  -تست دسته سیم 6
ُ
 -------------- شبیه ساز سنسور جهت دیاگ  پ

 111,111,11 زیمنسهمر ه با سوکت  یسیو   دستگاه پروگر مر  7

   (5V – 231 -221 - 331 - 321برلیانس مدلهای ) دیاگ 8

  JAC S5جک   –    ARIO دیاگ آریو  

  CS35 دیاگ چانگان 

    5دیاگ آریزو 

111,111,21  

 پک طالیی     111,111,4 فر نسوی 216سس کد ک  9
 فول آپ ن

 
 به  رزش

 
 جمعا
 ریال 111,111,67

 تخفیف
 ریال111,111,17

 

     Limp Home 111,111,6زیمنس) ضطر ری(   یسیویکد کردن بی  11

 برنامه تیونینم شام :  11
ن  سنسور می  باد مک  -دوم   ول و  حذف سنسور  کستر 

 تغیتر محدوده کا  آف –تغیتر دمای کارکرد فن  
کت در قبال آموزش   ستفاده نادرست  ز برنامه های  و رس 

فته و تیونینم هی  ونه  د نلود تبدی  ، زیمنس پیش 
 مسئولیتر ر  نمیپذیرد. 

111,111,24 

 (بزودی)خودروهای چیت  برنامه تیونینم  12

 (بزودی)برنامه تیونینم خودروهای هیوند ی و کیا
111,111,24 

فته حذف کد خطا  ز  یسیو 13  111,111,9 آپ ن پیش 

رتاب  14
ُ
 فول آپ ن  دستگاه دیاگ پ

 )مجهز به ماژول و ی فای(
 آپ ن( فول - فز ر عیب یابی بهمر ه کلیه برنامه های نرم) 

111,111,155 
+ 

111,111,67 

 نادی فول آپ ن

111,111,191 

 

 تخفی 

111,111,32 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بریالقیمت  های جانتی و برنامه دیاگ کات دستگاه آیکو  ردی 

1  کات   آیکودیاگ مولتر پلکس  فز ر سخت 

 (آپدیت ر یگان )  برنامه دیاگ  یر نخودرو 

(ر یگان ) BSIفر نسوی با  216برنامه دیاگ 

  (ن ر یگا)برنامه دیاگ پر ید + گاز پر ید 

  511برنامه فلش + د نلود خطای ن تر ساکس 

  
 
 زیمنس یسیو د خو ندن  کسس ک

111,111,36 

 ECU  Tools   111,111,11 د نلود و تبدی  کات )جهت آیکو( 2

برنامه فلش + خو ندن  کسس کد  –دیاگ تخصص پر ید  3
 511د نلود خطای ن تر ساکس  +  زیمنس

005550555 

 000550555 (  BSI)د ر ی  206دیاگ تخصیص پژو  4

یت   90دیاگ تخصیص تندر  5  005550555 دوگانه سوز( -)بت  

 000550555 دیاگ رنو مگان 6

یت   –دیاگ ز میاد  7  005550555 دیزیل( –شوکا )بت  

لوو ترو(  -غرا  سای  -دیاگ ز میاد گاز سوز )شهاا  8
 عدد کاب   2همر ه با  

000550555 

 000550555 پیر   20دیاگ تخصیص ریو همر ه با کاب  مخصوص  9

 000550555 دیاگ تیبا 11

 CPH 000550555دیاگ تخصیص ز نایا همر ه با کاب  ر ب    11

( -)پان   207دیاگ پژو  12  000550555 پ ت آمتر

 005550555 ( 60 یکس  - 620 - 520) دیاگ تخصیص لیفان  13

 000550555 (33 یکس  -110- 315-530)   MVMدیاگ تخصیص  14

 005550555  ی و  توما دنده 2000-2400دیاگ تخصیص سوزویک  15

 000550555 دیاگ تخصیص ر نا مولتر پلکس  16

 localize 000550555می  206دیاگ تخصیص  17

 ECU Flash 111,111,4 دستگاه فلش دستر بدون نیاز به کامپیوتر  18



 

 
های موجود  شام  بسیاری  ز سازندگان میباشد. لیست برنامه ،دیاگ پرتاب  ِ چ ِ سکن لیست سازندگان خودرو در قسمت عیب یابی منوی   -*

لیست قیمت و هم نیر  رس  ی  لیست خودروها و برنامه های موجود در دستگاه، میبایست   ین سازندگان نیست. بر ین  ساس شام  تمایم
 باشد.  فروش برویت و تایید خرید ر رسیده

کت پاسخ وی هی  ونه  دعای بعدی  ز طرف خرید ر نخو هد بود.  در  ین  خصوص رس 
م نتر  میبایست  ز  ین رویه تبعیت نمایند و مو رد فوق در  ین خصوص       

 نتر  بدییه  ست ، نمایندگان محتر
 
 جاری خو هد بود. بر ی آنها  عینا

  و یا  karatakvin@تمایم تغیتر   در خصوص قیمت، نحوه خرید، هزینه آپدیتها و سایر مو رد  ز طریق کانال رسیم کات  در فضای تلگر م    -*
کت  سایت رسیم نتر رس  کت رسیده و هرگونه  www.karatakvin.com,    www.karatakvin.ir ینتر یان رس  باطالع نمایندگان و م تر

ه)سایت رسیم و کانال عه و تایید مندرجا   ین برگ  قد م بر ی تهیه ویا فروش محصوال  کات  با علم به مطال و هم نیر   طالعا  مناش 
 توس  خرید ر میباشد. رسیم( در تاریههههخ خرید 

کت در  ین  تصمیمبنابه    های دیاگ تخّصیص  آپدیتهای بعدی برنامه -*   بعیص  مو رد شام  هزینه خو هد بود.  رس 
کت خو هد  ز فروش، بعد  ز هزینه جهت آپدیتهای ساالنه و خدما  پس دریافت  -*  بود.  ناضای مد  گار نتر بنابه تصمیم  ین رس 
کت در مورد دستگاههای خرید ری شده زیر قیمت -*  رسیم، هی  ونه تعهد گار نتر و آپدیتبدون فاکتور و  ، هم نیر  رسیم رس 

ی
 مهر نمایندیک

 ند رد. 
کت هرگونه  دعای بعدی ر  در  ین خصوص نمیپذیرد.  -* کت رسیده باشد و رس   هرگونه تغیتر در مالکیت دستگاه میبایست باطالع رس 
کت  رسال گردد. در صور  بشقت رفیر  دستگاه، میبایست  -*  مر تب به پلیس آگایه  طالع و مساند   آن بش 
کت  -*    لز میست. درصور  آتش سوزی و آسیب دیدن دستگاه  ر ئه الشه دستگاه به رس 
 بوده و شام  گار نتر  -*

 
 نمیباشند. کلیه کابلها و کانکتورها جزو قطعا  مرصق

یز و شهرستانها)جهت خرید هزینه حم   -* م ( بعهده و خدما  گار نتر   ،و نا  در تتی یان محتر  .دمیباشم تر
 طالبخ و آموزش در لیست هزینه   ، رزش  فزودههزینه حم   ز کارخانه تا شهرستان،  -*

قاب  و  ز سوی نمایندگان  لحاظ ن ده  ست فوقگار نتر
 . ست خذ 

یز خو هد بود. کلیه خدما  مربو  به تعویض قطعا    -*  مرکزی تتی
 د خی دستگاه و یا تعمتر   در دفتر

کت در قبال آموزش  -* فته و تیونینم هی  ونه مسئولیتر ر  نمیپذیرد. و د نلود  ستفاده نادرست  ز برنامه های  و رس   تبدی  ، زیمنس پیش 
کت هی  ونه تعهدی در قبال  ر ئه خدما  بر ی دستگاههای دستکاری شده و یا فاقد  -*  ند رد.  مالکیت -گار نتر  برگرس 
 .میباشدهنگام خرید بصور  رس  ییط ، فا  چکهای صیادی قاب  قبول  -*
ییک دستگاه ر   ز   -*  گار نتر خارج یم کند. ریخیر  مایعا  و هرگونه آسیب فتر 
کت در  -*  مسئولیتر ند رد. مناسب خودرو و د نلود نادرست تفاده  ز کاب  نامناسب، رس  ی  نامااب  مو ردی  ز قبی   سرس 
 نمیباشد.    رزش  فزوده درصد مالیا  بر 9 لیست قیمت فوق شام  مبلغ -*
 
وحه فوق  -*                           بندهای مش 

ی
 ر  مطالعه و کلیه مفاد آنر  بطور کام  میپذیرم.  ینجانب                            به کد می

 
 

 مح   مضاء و  ثر  ن  ت خرید ر
 
 
 

 
 
 

http://www.karatakvin.com/
http://www.karatakvin.ir/

