
VESA™
Inteligentny asystent diagnostyki 
układów elektronicznych

VESA™ to unikalne narzędzie do diagnostyki 
układów elektronicznych, które pomaga 
mechanikom w szybkiej, precyzyjnej 
identy� kacji usterek oraz błędów układów i 
podzespołów.
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VESA™ zaczyna działać 
tam, gdzie zatrzymuje 
się większość narzędzi 
diagnostycznych do 
wielu marek!
VESA™ zapewnia natychmiastowy dostęp 
do rozbudowanej bazy danych, zawierającej 
szczegółowe informacje na temat układów 
elektronicznych i szyny CAN. 
Większość specjalistycznych narzędzi może szybko i dokładnie 
wyszukiwać dane dotyczące pojazdów. Użytkownikowi jest 
następnie przedstawiany jeden lub więcej kodów usterek. 
Niestety, nieprawidłowego działania nie można wyeliminować 
wyłącznie na podstawie kodu i opisu usterki. 

W tym miejscu wkracza nasz system VESA™. Wychodząc 
od kodu usterki, moduł VESA™ podpowiada rozwiązania 
diagnostyczne dla konkretnego typu, podczas gdy kod 
usterki określa najbardziej logiczną ścieżkę diagnostyczną.

 VESA™ przedstawia szczegółowo:

1. Numery wtyków, na których powinien nastąpić odczyt

2. Kolory przewodów

3. Oczekiwane wartości

4. Obraz oscyloskopowy (jeżeli istnieje taka możliwość)

Kod usterki

Podzespół

Oczekiwane wartości

Obraz oscyloskopowy (jeżeli istnieje taka możliwość)



Diagnostyka

Jak to działa:
  Wybierając konkretny kod usterki lub podzespół, użytkownik może natychmiast uruchomić kreator diagnostyki. 

Wystarczy jedno kliknięcie myszką

  Każdy kolejny krok diagnostyki wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”

  Użytkownikowi prezentowane jest rozwiązanie lub następuje przejście do następnego kroku procesu

Identy� kacja Układ Diagnostyka 1 Diagnostyka 2Podzespół

Podzespół Lokalizacja

Kod usterki
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Widok sieci szyny CAN
Wiele nowoczesnych samochodów wykorzystu-
je skomplikowaną sieć elektronicznych jednostek 
sterowania (ECU), co utrudnia śledzenie usterek 
elektronicznych. 
Widok szyny CAN obejmuje wszystkie funkcje dla danego 
typu pojazdu i odnosi je do konkretnych jednostek sterowa-
nia i podzespołów. System umożliwia wyróżnienie współ-
zależności pomiędzy czujnikami i siłownikami oraz szybką i 
łatwą identy� kację złączy siłownika lub czujnika.

Jedno kliknięcie powoduje przejście z widoku do kreatora 
diagnostyki.

Lokalne schematy okablowania
Moduł VESA™ błyskawicznie generuje lokalne schematy, wyszukując dane z 
inteligentnej bazy danych zawierającej dane kompletnych układów elektronicznych 
(„lista sieci”).
Aby uprościć i przyśpieszyć proces diagnostyki, każdy krok pokazywany jest gra� cznie. Moduł VESA 
krok po kroku prowadzi użytkownika do szczegółowego rozwiązania. W razie potrzeby na lokalnym 
schemacie pokazywane są również złącza, numery spoin oraz kolory lub numery przewodów.



Punkty połączenia z masą i lokalizacja jednostek 
sterowania (ECU)

Moduł VESA™ pokazuje lokalizację 
punktów połączenia z masą w 
pojeździe wraz z odniesieniami 
do odpowiednich punktów 
połączenia z masą na schematach. 

Oprócz tego moduł pokazuje lokalizację jednostek sterowania 
(ECU) pojazdu.

Co powoduje, że moduł VESA™ jest taki wyjątkowy?  
  Podzespoły są analizowane w kolejności logicznej - 

najbardziej prawdopodobna przyczyna pokazywana jest 
jako pierwsza

  Inteligentne odniesienia do diagnostycznych urządzeń 
testujących na poziomie systemu i kodu usterki

  Jednoznaczne instrukcje sposobów pomiaru różnych 
wartości i porównania ich z wartościami domyślnymi

  Lokalne schematy dla każdego podzespołu, pokazujące 
tylko odpowiednie informacje

  Standardowe odniesienia do ogólnych numerów części 
TecDoc (do eksportu danych do katalogu części lub 
systemu zamawiania)

Firma HaynesPro wykorzystuje 

kody usterek do diagnozowania 

usterek elektronicznych. Nasza 

baza danych zawiera tysiące 

kodów EOBD, jak również kody 

usterek dla konkretnych marek.
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Niektóre (częste) nieprawidłowe działania nie są powiązane z konkretnym kodem usterki. 

Jeżeli nie został podany konkretny kod usterek, moduł VESA™ generuje widok wszystkich 
podzespołów pojazdu. Ze względu na dużą ilość dostępnych informacji, VESA™ skupia się na 
lokalnym schemacie okablowania (w tym na danym podzespole i jego bezpośrednich połączeniach 
z innymi podzespołami w układzie).
Kreator diagnostyki wykonywanej krok po korku wyświetla gra� cznie lokalizację danego podzespołu oraz - w razie 
potrzeby - szczegółowe informacje dotyczące okablowania, określając złącza, spoiny i kolory przewodów.

Lokalizacja podzespołów elektronicznych, 
bezpieczników i przekaźników

Szczegółowe schematy inte-
raktywne pokazują lokalizację 
wszystkich podzespołów.

Lokalizacje styków
Moduł pokazuje lokalizacje 
styków różnych jednostek 
sterowania (ECU) (podłączenia 
styków w odniesieniu do tabeli 
styków i innych podzespołów na 
schemacie).



Języki
  Angielski

  Niemiecki

  Niderlandzki

  Hiszpański

  Włoski

  Francuski

  Norweski

  Szwedzki

  Duński

  Portugalski

  Czeski

  Węgierski

  Polski

  Chorwacki

  Rosyjski

  Słowacki

  Słoweński

  Rumuński

  Serbski

  Bułgarski

  Fiński

  Grecki

  Turecki

Nośniki danych
Dodatkowy 
moduł - HaynesPro 
WorkshopData™ - 
Car Edition Online - 
nasza standardowa aplikacja 
online

  Gotowy do użycia

  Szablonowa witryna (opcja)

  Bezpłatne użytkowanie systemu zarządzania licencjami 
VOLT

Gotowy do użytku 
komponent 
programowy Flex

  Możliwość integracji z 
każdą aplikacją online 
lub stroną

  Zarządzanie licencjami za 
pomocą usług sieciowych

  Rozwiązanie „pod klucz"

HaynesPro Data Exchange 
Services – wszystkie nasze 
dane techniczne dostępne 
poprzez usługi sieciowe

  Integracja danych w Państwa systemie (opcjonalna)

  Pełna swoboda w wyborze wzoru i układu gra� cznego - w 
oparciu o język HTML 5

  Obejmuje wszystkie standardowe inteligentne odniesienia

-

Bezpłatne użytkowanie systemu zarządzania licencjami 

Integracja danych w Państwa systemie (opcjonalna)

Pełna swoboda w wyborze wzoru i układu gra� cznego - w 

Obejmuje wszystkie standardowe inteligentne odniesienia



SEKCJA MIĘDZYNARODOWA

Peter van der Galiën
Dyrektor sprzedaży i marketingu

Biuro: +31 35 603 62 71 
Tel. kom.: +31 6 46 35 31 39
E-mail: p.vd.galien@haynespro.com

EUROPA PÓŁNOCNA I BENELUKS

Hasret Celik
Regionalny kierownik sprzedaży 
Kierownik ds. kontaktów z klientami - 
Międzynarodowe grupy zakupowe 

Biuro: +31 35 603 62 77 
Tel. kom.: +31 6 46 01 08 71
E-mail: h.celik@haynespro.com

FRANCJA I SZWAJCARIA

Alain Kurtz
Regionalny kierownik sprzedaży 

Biuro: +33 1828 825 44
Tel. kom.: +33 607 887 071 
E-mail: a.kurtz@haynespro.com

NIEMCY I AUSTRIA

Frank Buisson 
Regionalny kierownik sprzedaży

Biuro: +49 7118 998 9522 
Tel. komórk.: +49 (0)162 977 1964 
E-mail: f.buisson@haynespro.com

WŁOCHY

Lorenzo Cio�  
Kierownik naczelny Włochy

Biuro: +39 011 904 0768 
Tel. kom. +39 335 706 00 65
E-mail: l.cio�  @haynespro.com

PORTUGALIA I HISZPANIA

Albert Badia
Regionalny kierownik sprzedaży

Biuro: +34 973 28 96 47 
Tel. kom.: +34 609 342 217
E-mail: a.badia@haynespro.com

EUROPA WSCHODNIA

Razvan Cârnu
Regionalny kierownik sprzedaży

Biuro: +40 314 253 701 
Tel. kom.: +40 720 077 566
E-mail: r.carnu@haynespro.com

EUROPA

Dennis de Buck 
Techniczny kierownik ds. klientów

Biuro: +31 35 603 62 72 
Tel. kom.: +31 6 31 62 06 07
E-mail: d.de.buck@haynespro.com

HaynesPro B.V.
Flankement 6
3831 SM Leusden
Holandia

Tel.: +31 (35) 603 6270
E-mail: sales@haynespro.com
Strona internetowa: www.haynespro.com
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Funkcje i korzyści
  Moduł VESA™ jest automatycznie udostępniany jako 

element aplikacji HaynesPro WorkshopData™ - Car 
Edition.

  Dane są zgodne ze standardami oryginalnego 
producenta OEM, umożliwiając niezależnym warsztatom 
naprawczym wykonywanie normalnych usług w 
ramach obsługi technicznej i napraw nie powodując 
unieważnienia warunków gwarancji.

  Standardowe odniesienie do 
identy� kacji TecDoc i odniesienie 
systemowe, zapewniające 
prawidłowe połączenie z innymi 
bazami danych.

  Szybsza diagnostyka - zwiększona 
wydajność i zysk.

  Moduł jest dostępny w 23 językach. Moduł jest dostępny w 23 językach.


