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Hantek2D82Auto kit III
skopometr do motoryzacji
Cena

1 795,00 zł

Dostępność

Wkrótce dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Hantek2D82AUTO kit III

Opis produktu
Hantek2D82Auto kit III skopometr do motoryzacji

Hantek2D82AUTO to urz?dzenie ??cz?ce w sobie nast?puj?ce cechy: przeno?nego oscyloskopu cyfrowego o dwóch kana?ach
wej?ciowych o szeroko?ci pasma 80MHz (skopometr), AWG (z ang. arbitrary waveform generator) generatora przebiegów, oraz DMM czyli
cyfrowego multimetru o maksymalnym wskazaniu 4000. Hantek2D82 wyposa?ony jest w kolorowy wy?wietlacz LCD TFT o 64k kolorów i
przek?tnej 2,8cala.
Hantek2D82 to przeno?ny dwukana?owy oscyloskop cyfrowy przeznaczony g?ównie do zastosowa? i pomiarów w motoryzacji.
Konstrukcja oferowanego skompometru zosta?a opracowana w oparciu o dobrze ju? znan? na rynku seri? oscyloskopów Hantek2000.
Konkretnie model Hantek2D82AUTO to rozbudowany model uniwersalnego oscyloskop Hantek2D72. W stosunku do Hantek2D72 model
Hantek2D82AUTO ma zwi?kszone pasmo oscyloskopu do 80MHz i dodan? funkcj? Automotive (Vehicle Diagnosis). Hantek2D82Auto
wyst?puje w trzech wersjach wyposa?enia: Hantek2D82AUTO kit I, Hantek2D82AUTO kit II, Hantek2D82AUTO kit III. Wyposa?enie
oscyloskopów Hantek2D82AUTO znajduje g?ównie zastosowanie w pomiarach w motoryzacji.
Poni?ej tabela porównawcza wyposa?enia:
porównanie wyposa?enia skopometrów Hantek do motoryzacji
wersja wyposa?enia

Hantek2D82Auto Kit I

Hantek2D82Auto Kit II

Hantek2D82Auto Kit III

pokrowiec (etui)

1

1

1

przewód USB typ C

1

1

1

?adowarka sieciowa USB

1

1

1

komplet przewodów pomiarowych
do miernika

1

1

1

HT324 przewód BNC – 2x
krokodylek

2

2

2

HT30B przewód Auto Test Leads
BNC – krokodyl

1

2

2

HT25 sonda pomiarowa na
przewody zap?onowe

1

2

2

HT307 zestaw sond pomiarowych
ig?a

1

1

2

HT308 przed?u?acz cewki
zap?onowej

1

2

2

HT201 t?umik BNC 20:1

1

2

2
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HT18A komplet du?ych krokodyli
pomiarowych

0

1

2

HT301 przewód pomiarowy

0

0

1

HT306 6 ?y?owe przewody
pomiarowe 2,8mm

0

1

1

HT306 6 ?y?owe przewody
pomiarowe 2,3mm

0

0

1

HT306 6 ?y?owe przewody
pomiarowe 1,5mm

0

1

1

HT306 6 ?y?owe przewody
pomiarowe 1,0mm

0

0

1

CC65 c?gi pr?dowe AC/DC do
65A

0

0

1

CC650 c?gi pr?dowe AC/DC do
650A

0

0

1

oscyloskop cyfrowy + generator przebiegów + multimetr: To wielofunkcyjne urz?dzenie posiada wbudowane 3 najcz??ciej
wykorzystywane funkcje przez elektroników i elektryków uniwersalne funkcje testowo - pomiarowe.
inteligentna kontrola ?adowania: baterie litowe mo?na ?adowa? przy u?yciu ?adowarki USB napi?ciem 5V i maksymalnym pr?dem
2A lub za po?rednictwem interfejsu USB komputera. Mo?na tak?e wykorzysta? popularne power-bank USB w krytycznej sytuacji w
trakcie prac na obiekcie, gdzie nie mamy innego ?ród?a zasilania.
niski pobór mocy:Przeno?ne oscyloskopy z serii Hantek2000 wyposa?one s? w interfejs ?adowania USB typ C. 2 godzinny proces
ca?kowitego na?adowania pozwala na nieprzerwan? prac? prawie przez ca?y dzie? lub w trybie gotowo?ci przez ponad 2 miesi?ce.
du?a pojemno?? akumulatorów: Oscyloskop jest zasilany dwoma akumulatorami litowymi o du?ej pojemno?ci 2600mAh ka?da. S?
to standardowe ogniwa w rozmiarze 18650 które ?atwo wymieni? - ogólnie dost?pne na rynku.
?adowarka USB 5V/2A + kabel typu C: Uniwersalna ?adowarka USB, któr? mo?na wykorzysta? do ?adowania innych przeno?nych
urz?dze?. Przewód USB C s?u?y do ?adowania lub transmisji danych z komputerem.
przycisk AUTO: uruchamia funkcj? Auto-set w oscyloskopie, czyli "samonastawy" parametrów w celu wy?wietlenia mierzonego
przebiegu na ekranie oscyloskopu. Funkcja bardzo przydatna dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników.
kompaktowe wymiary: stosunkowo ma?e wymiary zewn?trzne obudowy oscyloskopów z serii Hantek2000 pozwalaj? na trzymanie
przyrz?du w jednej d?oni. Mo?na tak?e oscyloskop postawi? na stole w pozycji pod k?tem 45º.
?atwa obs?uga: przejrzy?cie rozmieszczone klawisze steruj?ce
automatyczne pomiary: stosunkowo ma?e wymiary zewn?trzne obudowy oscyloskopów z serii Hantek2000 pozwalaj? na trzymanie
przyrz?du w jednej d?oni. Mo?na tak?e oscyloskop postawi? na stole w pozycji pod k?tem 45º.
funkcja Vehicle Diagnosis: mo?liwo?? przywo?ania nastaw ustawie? oscyloskopu Hantek2D82Auto do wykonywania konkretnego
pomiaru w motoryzacji samochodzie

dane techniczne:
Hantek2D82AUTO kitIII oscyloskop przeno?ny z akumulatorem skopometr
oscyloskop cyfrowy:
? dwukana?owy o szeroko?ci pasma 80MHz w ka?dym kanale
? próbkowanie 250MSa/s (1 kana?), 125MSa/s (2 kana?y)
? d?ugo?? rekordu pami?ci: 6K przy wykorzystaniu 1 kana?u; 3K przy wykorzystaniu 2 kana?ów
? sprz??enie: DC, AC lub GND
multimetr cyfrowy DMM:
? maksymalne wskazanie: 4000
? woltomierz AC/DC, amperomierz AC/DC, omomierz – pomiar rezystancji, pomiar pojemno?ci kondensatorów,
? test diody, akustyczny tester ci?g?o?ci,
generator przebiegów DDS:
? mo?liwo?? symulowania przebiegów czujników
? generowane przebiegi: sinusoida, prostok?t, trójk?t, expotencjalny,
funkcje do pomiarów w motoryzacji Automotive:
? mo?liwo?? przywo?ania nastaw ustawie? oscyloskopu Hantek2D82Auto do wykonywania konkretnego pomiaru w motoryzacji
samochodzie
? automatyczne nastawienie czu?o?ci napi?ciowej, podstawy czasu, dzielnika itp. do pomiaru instalacji samochodowej

zachęcamy do przeczytania dodatkowych informacji na temat oscyloskopu Hantek2D82AUTO:
dodatkowy opis ? http://gotronik.com/2019/09/30/oscyloskop-cyfrowy-hantek-2d82-auto/
przyk?adowe pomiary, instrukcja obs?ugi ? http://gotronik.com/2019/10/02/oscyloskop-hantek2d82auto-pomiary/
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poniżej nagrania video z wykorzystaniem oscyloskopu Hantek2D82AUTO:
Badanie pierwotnego napi?cia zap?onu i testu czujnika wa?u
Test pr?du i napi?cia obwodu ?adowania:
korbowego:
Badanie pierwotnego i wtórnego zap?onu:

Badanie pierwotnego pr?du zap?onu:

Badanie wtórnego zap?onu:

Badanie ci?nienia wzgl?dnego w cylindrze:

Test wa?u korbowego i czujnika wa?ka rozrz?du:

Test czujnika pr?dko?ci ko?a ABS:

zestaw zawiera:

oscyloskop Hantek2D82AUTO x1szt.
pokrowiec (etui) x1szt.
przewód USB typ C x1szt.
?adowarka sieciowa USB x1szt.
komplet przewodów pomiarowych do miernika x1szt.
HT324 przewód BNC – 2x krokodylek x2szt.
HT30B przewód Auto Test Leads BNC – krokodyl x2szt.
HT25 sonda pomiarowa na przewody zap?onowe x2szt.
HT307 zestaw sond pomiarowych ig?a x2szt.
HT308 przed?u?acz cewki zap?onowej x2szt.
HT201 t?umik BNC 20:1 x2szt.
HT18A komplet du?ych krokodyli pomiarowych x2szt.
HT301 przewód pomiarowy x1szt.
HT306 6 ?y?owe przewody pomiarowe 2,8mm x1szt.
HT306 6 ?y?owe przewody pomiarowe 2,3mm x1szt.
HT306 6 ?y?owe przewody pomiarowe 1,5mm x1szt.
HT306 6 ?y?owe przewody pomiarowe 1,0mm x1szt.
CC65 c?gi pr?dowe AC/DC do 65A x1szt.
CC650 c?gi pr?dowe AC/DC do 650A x1szt.

gwarancja:

24 miesi?ce
gwarancji nie podlegaj? elementy naturalnie zu?ywaj?ce si?, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, ?arówki, filtry, bezpieczniki
itp.
firma Gotronik z Wroc?awia jest bezpo?rednim dystrybutorem Hantek na terenie Polski

zdjęcia:
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