
GO EASIER. GO MULTIHUB. 

Най-висок клас интерфейс

TXT MULTIHUB



DoIP
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Най- доброто решение 
гъвкав, бърз, интуитивен  
във всяка ситуация
През последните години, разпространението на 
електроника на борда на превозните средства 
стана значително и с много високо ниво на 
сложност. Днес специалистите по поправки 
трябва да могат да покажат най-доброто от себе 
си по различни видове превозни средства с 
различни диагностични протоколи и многобройни 
режими на свързване.

В такъв контекст, ТЕХА разработи TXT MULTIHUB, 
изключително гъвкав интерфейс, който лесно се 
адаптира към дейностите по поддръжка, като ги 
прави бързи и интуитивни, във всяка ситуация.

Това е технологично усъвършенствано 
решение, богато на технически и конструктивни 
характеристики, като: възможност за работа 
в 5 среди, наличие на вграден дисплей, IP53  
сертифициран дизайн, интелигентно свързване, 
гарантирано от Linux операционна система, 
управление на протоколи CAN FD, DoIP, Pass-Thru 
и много други.
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TXT MULTIHUB е единственият диагностичен 
уред, способен да взаимодейства с леки, 
товарни автомобили, мотоциклети, лодки, 
селскостопанска и индустриална техника.

По всяко време той гарантира несравнимо 
изпълнение, за да завършва операциите по 
възможно най-добрия начин, с максимална 
удовлетвореност на клиента.

Уникален уред, 
за всички среди





TXT MULTIHUB е снабден с практичен осветен дисплей, който му придава невероятна използваемост  
и възможност да се визуализира информацията, според три типа съобщения: 
- режим на комуникация с визуализиращия уред
- зареждащо напрежение на акумулатора в автомобила, към който е свързан
- работен статус който може да бъде стандартна диагностика, DoIP Wi-Fi, DoIP Ethernet, Pass-Thru.
Още повече, позволява да имате постоянен контрол върху функционирането на уреда:  той възпроизвежда 
повече от 40 съобщения, които предоставят на техника всичката необходима информация по време  
на диагностичните операции.

ОСНОВНИ СЪОБЩЕНИЯ: 
 
ТИП КОМУНИКАЦИЯ
- USB
- BLUETOOTH
- WI-FI (СТАЦИОНАРНА 
   КОНФИГ.)
- WI-FI (HOTSPOT КОНФИГ.)

ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЯД  
НА АКУМУЛАТОРА

РАБОТЕН СТАТУС
- READY
- DIAGNOSIS
- DOIP
- DOIP ETHERNET
- PASSTHRU

Напрежение на акумулатора с един 
поглед 
TXT MULTIHUB показва на дисплея, 
в реално време, напрежението на 
акумулатора на автомобила, към 
който е свързан. Това е съществено 
за извършването на определени 
операции по диагностика, като 
настройки.

Страхотна използваемост, 
благодарение на вграден дисплей



TXT MULTIHUB е снабден със специално подсилено тяло с ъгли, защитени от удар. Сертифицираното му 
ниво на защита е  IP53, затова той е устойчив на разливане на вода и прах. Още повече, военния стандарт 
MIL-STD 810G с тест за изпускане, позволява той да поема удари и падания. Всички тези характеристики 
позволяват на уреда да покаже най- доброто от себе си при всякаква работна ситуация.

TXT MULTIHUB е също така много удобен и изглежда добре, благодарение на специалния си “здрав 
дизайн” и на естетическата грижа, с която е произведен.

Практичен, удобен
“здрав уред” за всяка ситуация



Интерфейсът използва разширено свързване; той позволява на механика да работи по всякакъв тип 
превозно стрдство с невероятна гъвкавост и бързина.
Уредът комуникира с визуализиращата единица чрез: 
- Wi-Fi модул за диагностични операции, които стандартно използват CAN, CAN FD и DoIP
- Мрежови кабел (Ethernet) запазен за DoIP операции (ISO 13400)
- Bluetooth модул за конвенционална диагностика 
- USB куплунг за всякакъв вид диагностика, включително Pass-Thru (SAE J2534-1 и SAE J2534-2).

Свързване “без граници” 
истински MULTIHUB  



CAN FD, за високоинтензивно прехвърляне на данни 
Протоколът CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) позволява трансфер на информация,  
дори с голям обем, 5 пъти по-бързо. С TXT MULTIHUB дори управлението на този стандарт за  
комуникация е лесно и интуитивно. 

Pass-Thru, директен достъп до данните от производителя
TXT MULTIHUB, както вече знете, е готов за работа във всякаква конфигурация, дори за преминаване  
от стандартна диагностика към Pass-Thru по напълно автоматичен начин. Той е съвместим с 
регулациите SAE J2534-1 и SAE J2534-2, затова може да се свърже към автомобил и да предостави  
директен достъп до данни за поддръжка и диагностика, налични от автомобилните производители  
и съществени, например, за обновяване на софтуера на един или повече блокове за управление.

Вграден DoIP, дори безжично
TXT MULTIHUB позволява лесно да се извърши диагностика на автомобили с DoIP 
(Diagnostic over Internet Protocol) технология, дори при Wi-Fi. Този стандарт изисква 
свързване на базата на  IP протокола.



TXT MULTIHUB е снабден с Linux операционна система, която му придава голяма степен на 
 използваемост и възможност за еволюция, адаптирайки се без проблеми към нови бъдещи  
функции. Още повече, Linux подобрява неговата IT защита и ефективност, благодарение на 
комуникацията в Smart режим: интерфейсът автоматично превключва каналите според  
динамиката в сервиза и типа диагностика, и винаги избира най-добрата налична връзка, без  
механика да трябва да се намесва.

Linux “бордова” операционна система
непрекъснато развиващ се интерфейс 



TXT MULTIHUB може да се свърже към визуализиращ уред в конфигурация Станция, като 
използва Wi-Fi мрежата в сервиза или, алтернативно, смартфон. Тази опция гарантира по-голямо 
покритие и бърз обмен на данни между IDC5 софтуера и TEXA VCI.

В конфигурация Hotspot, може да се създаде безжична връзка “от точка до точка” между  
TXT MULTIHUB и визуализиращия уред. Това е много полезна опция, когато сервиза не 
разполага с Wi-Fi връзка, но диагностичните операции изискват по-голямо покритие и скорост, 
характеристики, които Bluetooth не може да гарантира.

Най-добрата Wi-Fi конфигурация
 Станция или Hotspot 



За да проверите широкото покритие на продуктите на TEXA, посетете:
www.texa.com/coverage

За да проверите съвместимостта на IDC5 и минималните изисквания, посетете:
www.texa.com/system

facebook.com/texacom

linkedin.com/company/texa

instagram.com/texacom

youtube.com/texacom

TEXA
Основана в Италия през 1992, TEXA днес е световен лидер в проектирането, индустриализацията и
производството на многомаркови диагностични уреди, уреди за анализ на изгорели газове, станции
за презареждане на автоклиматици и теледиагностични устройства за леки, товарни автомобили,
мотоциклети, земеделска и индустриална техника и плавателни съдове. TEXA присъства по целия
свят чрез мрежата си от дистрибутори: търгува директно в Бразилия, Франция, Обединеното Кралство,
Германия, Япония, Испания, САЩ, Полша и Русия чрез дъщерните си дружества. Понастоящем в TEXA
работят около 700 души по целия свят, включително 150 инженери и специалисти, работещи в отдел
Проучване и Разработки. През годините, ТЕХА е получавала голям брой признания и награди за иновации,
в много страни по целия свят. Всички уреди на ТЕХА са проектирани, разработени и произведени в
Италия, като се използват изключително модерни автоматизирани производствени линии, които
гарантират максимална точност. ТЕХА се отличава с качеството на продуктите си: придобива най-
стриктните сертификати, като TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), стандарт наложен
от VDA, Немската Асоциация на Автомобилната индустрия, която гарантира най- високото възможно
ниво на защита на информация и ноу-хау срещу все по-нарастващия брой кибер атаки. Тя притежава
и други сертификати, като IATF 16969, специфичен за автомобилните доставчици; VDA 6.3, друг метод
от Немските производители, който се е наложил като международна отправна точка; и ISO/IEC 27001 в
полето за безопасност на информацията.

Марката Bluetooth® е собственост на Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и се използва от TEXA S.p.A.
с лиценз.
Android is a trademark of Google Inc

ВНИМАНИЕ
Търговските марки и логата на автомобилните производители в този документ са използвани изключително за информационни цели и поясняване
съвместимостта на продуктите TEXA с моделите превозни средства показани с търговски марки и лога. Тъй като продуктите TEXA и софтуера са обект
на непрекъснато развитие и ъпдейти, при прочитане на този документ те може вече да не могат да извършват ДИАГНОСТИКИТЕ на всички модели
и електронни системи на всеки автомобилен производител, споменат в този документ. Позоваванията на марките, моделите и електронни системи
в този документ трябва да се считат за чисто ориентировъчни и TEXA препоръчва да се проверява винаги списъка “Системи, които могат да бъдат
диагностицирани” на продукта и / или софтуера на оторизираните TEXA търговци на дребно, преди всяка покупка. Изображенията и описанията на
превозни средства в този документ са включени с единствената цел по-лесно да се идентифицира категорията на превозното средство (автомобил,
камион, мотор и т.н.), за които е предназначен продукта. Данните, описанията и илюстрациите могат да се различават с тези, описани в този документ.
TEXA S.p.A. си запазва правото да прави промени в своите продукти без предизвестие.

TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com
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