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Oto-Proflarina zaman
kazandiran sizinti testeri

Sevgili
okuyucular,
Sirket dergimizin bu sayisinda yine vurgu TopCihazlarimiz üzerinde
olacaktir. Ortak bir yönleri var:Oto uzmanlarina,
görevlerini icra ederken
islerini hizli ve güvenilir
bir sekilde ve böylece
ekonomik anlamda da
mükemmel seviyede
gerçeklesmesine olanak
sagliyorlar. Bu hem bizim
basarili sizinti bulucumuz
USM 20128, hem de fren
servisine devrim getiren
yeni cihaz jenerasyonumuz RoTWIN için
geçerlidir.Biz size bu
ürünlerin avantajlarini
aktarip sizi ikna etmeyi
görev edindik. Bu konuda RoTWIN'in sadece
çitayi yükselttigini iddia
etmiyoruz. Bu sayimizda
bunun neden böyle oldugunu detayli bir sekilde
anlatiyoruz.
Iyi okumalar
diliyorum.Werner Rogg

Bu hassas buruna Oto-uzmanlari sahip olmali: Ultra modern
Kesin ve kulUltrasonic-Sizinti testeri USM 20128 pil ile ile çalisan
lanisli: Sizinti
bulucuUSM
saglam ve tasinabilir bir el terminalidir. Uzun kugu boynunun
20128
ucunda çok hassas bir ultrases sensörü bulunur. Bu sensör
dagitilan ses dalgalarini kesin olarak algilayip sizintilardan
olusan frekans degisikliklerini LCDEkran üzerinde göstermektedir.
Olay aslinda tam da bu ekranda.
Optik olarak bilindik analog
cihazlarin göstergelerine benzetilmesi - yani dijital sayi göstergesinin disinda gösterge çubugu
ile gösterilen degerler, ölçüm
isleminin rahat yapilmasini
sagliyor."Gösterge çubuklu ölçümleri insan gözü sürekli degisen sayilardan çok daha kolay
algilayabiliyor", diye açikliyor
ROMESS Ceosu ve Gelistirme
Mühendisi Werner Rogg. Çok
begenilmis ki tamirhane alanlarindan talepler çok yüksek.
Sizinti bulucu USM 20128
söz konusu sizinti oldugunda çok büyük bir yardimdir.
Örnegin klima gibi tesisat
sistemlerindeki sizintilari
sonuç odakli, kesin ve hizli
bir sekilde tespit edilmesi
mümkün. 0,1 milimetreden küçük hava, buhar
ve gaz sizintilari dahil
küçücük kaçaklar hassas burun sayesinde
hizli ve kesin bir sekil: Fren
de tespit edilebiliyor.
gi içinde nyayr
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Iste bu zaman kazanda dü
bakimin RoTWIN
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INFO Yüksek akis basinci

RoTWIN Proflari ikna etti

farki olusturuyor
Sayin Rogg, daha yakin zamanda basinda
yer aldi:Eskimis fren sivilarinin rol aldigi trafik kazalari oranlari yükseldi. Bunlar neden
gerçeklesiyor?
Çünkü araç sürücüleri, fren sivilarinin daha
sik araliklarla degistirilmesine gerek duymamakta. Birçogu iyi bir fren servisinden geçmenin aslinda en ucuz hayat
sigortasi sayildiginin farkinda degil
sanki.
Peki neden bu kadar önemli?

Ulusal Ligde Villingen-Schwenningen Basketbol kulübünün sportmenleri epey sansasyonlara imza atiyor.

Galibiyetten
galibiyete
Performans, yalnizca oto-tamirhanelerinde belirleyici olmuyor,
ayni zamanda sporda da belirleyici. Bunun en iyi örnegi VS
Baskets in genç takimidir - BV
Villingen-Schwenningen basketbolcularina ROMESS sponsordur. Gögüslerinde fren bakiminin
teknoloji liderinin yazisiyla VS
Baskets bu aralar galibiyetten
galibiyete kosuyor. Su anda ulusal ligde zirvelerde oynayan takimin basari reçetesi, gelistirilen
takim ruhundan olusmaktadir.

Iyi bir yil
2017 yili bu brans için geçen yil
oldugu gibi iyi bir yil olacaga benziyor. En azindan bunu Motorlu
Tasitlar Federal Dairesinin güncel rakamlari söylüyor. Rakamlara göre ikinci el araç piyasasi
Ocak ayinda büyümeye devam
etti.Ayni sekilde yeni araç talebi
de 2017 yili baslangicinda yüksek seviyelerde seyrediyor. Motorlu tasitlar bransi için bu pozitif
gelisim anlamina geliyor.

Fren sisteminde bulunan taze fren sivisi dört tekerin ayni anda fren yapmasina olanak verir. Güvenlik, yalnizca sorunsuz bir sekilde degistirilmis fren sivisi ile
garanti altina alinir, çünkü modern elektronik fren sistemlerinde fren basinci, düzenleme elemanlari nedeniyle tekerlere farkli
bir sekilde dagitilmakta. Bu nedenle baslangiç donukluklari olusabiliyor. Bu tehlikeli olabilir, özellikle araç yanlamasina drift
atarken veya sürücü kaza yaptiginda.
Ama günümüzde kullandigimiz modern
araçlarin frenleri daha güvenilir degil mi?
Modern araçlar inovatif servis araçlarina
ihtiyaç duyar. Bizim ürünlerimiz yüksek
akis basinci sayesinde modern fren sistemlerinde de hidrolik kosullari yerine getiriyor ve gaz ve yüzen toz parçaciklarinin
sitemden atilmasini sagliyor. Tamirhaneler
bunu iyi bilmeli ve müsterilerini fren
bakiminin önemi konusunda uyarmayi
unutmamalidir.
Yeni RoTWIN-Cihazlariyla yapilan servisler neden daha basarili?
Biz burada geçerliligini kabul ettirmis bir
pompa teknolojisini daha da gelistirdik.
Yeni nesil cihazlar orta fiyat segmentinde
bulunuyor, ama performans bakimindan
bizim Premium cihazlarimizla kiyaslanabilmekteler. Iddia ediyorum ki bu zamanda,

Werner Rogg uzun zamandir bu piyasanin içinde.RoTWINJenerasyonu bulusu ile çok büyük bir adim atti.

yalnizca bizim cihazlarimizla modern fren
sistemleri tamamen havadan arindirilabiliyor.
Öncelikle böyle bir iddiayi herkes ortaya
atabilir. Sizin bu iddia hakkinda kaynaginiz
nedir?
Muazzam performans önemli ölçüde yüksek olan akis basincinin sonucudur. Bu
ampirlik sekilde belgelidir. Cihazlarimizda
bulunan modern hidrolik bu basinci olusturuyor. Hem de fren sivisini köpürtmeden
olusturuyor. RoTWIN ile devasa bir ilerleme kaydettik.
Yani siz teknik ile bir adim önde sözünün
arkasinda mi duruyorsunuz…
Biz ayrica baska avantajlar da sunuyoruz.Mesela 1A-Müsteri hizmetimiz mevcut.
Çünkü bir cihaz yalnizca üreticisinin sundugu servisi kadar iyidir. Ve de yüksek kalite Made in Germany. Ister inan ister inanmayin: Bugün halen 40 yildir piyasada
olan cihazlar için yedek parça gönderiyoruz.
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Kalite bilinci yüksek olan tamirhanelerde çok seviliyor:Kirmizi RoTWIN-çikartmali cihazlar. Bunlarin içerisinde iki
pompanin gücü bulunuyor. Hava alma islemindeki akis basinci, piyasada sunulan geleneksel sistemlere kiyasla iki
kat daha fazla. Böylece daha kisa sürede daha çok emniyet sagliyor.

Çift kalbin gücü
Bilim dünyasi ROMESS'in yeni cihaz jenerasyonu RoTWIN'e asiri pozitif bir tepki verdi.
Fren bakimindaki bu dünya yeniligi yalnizca
son baharda Frankfurt'ta yapilan Automechanikada gözleri üstüne çekmedi. Ayni
zamanda bilim basini da etkilenmis görünüyor.
Örnegin "kfz-betrieb" dergisinin bilim yazari
Ottmar Holz da "Çift Kalp" basligi altinda
sistemi övüyor. Çift kalp ile yeni cihazlarin
içinde bulunan ikili pompa gücünü kast
etmektedir. RoTWIN-cihazlari inovatif bir
hidrolik sistem ile yüksek kosullara karsiligini
veriyor.
Bunlar, tamirhaneleri "yumusak" frenler
sikayetine karsi zor durumda birakan
modern fren sistemlerine karsi cevaptir.
Çünkü günümüz araçlarin frenlerinde hidrolik islev anlaminda daha yüksek dirençler
mevcut ve asilmasi gerekiyor. Siradan basit
servis cihazlariyla artik frenler tam anlamiyla havadan arindirilamiyor. RoTWIN-

Cihaz jenerasyonu orta fiyat segmenti piyasasinda kendini kabul ettirip S-15 ve S 30-60
gibi Premium-Cihazlarinin yaninda çok iyi
geri bildirimler almaktadir. Dünya çapinda
patent korumalidir. RoTWIN ile donatilmis
SE 30-60 A 10 ve Typ 22 A cihazlari, diger
konvansiyonel donatilmis cihazlardan iki kat
daha fazla akis basinci olusturuyor. Cihazlar
üstünlügünü bir bilim dergisi için yapilan testte kanitlamistir (sonraki sayfaya bakiniz).
"kfz-betrieb" 3-4/2017 dergisinden alintidir:
"Burada özellikle S 30-60 DUO elektronik
basinç ayari sayesinde puani aldi.
RoTWIN'de basinç çok hafif düsüyorken
rakip cihazda bariz düsüs yasandi. Iletme
miktari testinde RoTWIN-cihazi sonuçlari
çogu kez önde götürdü.
"Ve devamli geçerli olan bir söz: "Fren
bakimlarinda isletmeler en küçük hatalardan
bile kaçinmalidir - çünkü en iyi sikayet giderme islemi bile parçalanmis bir müsteri güvenini kurtaramayacaktir."
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Fren sivisi degisiminde günümüz araçlarinda farkli
kosullar bulunuyor. Servis cihazlari modern fren sistemlerinin hidrolik islemi sirasinda daha yüksek dirençlere karsi gelebilmelidir.
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Pompa ROMESS
Pos.2 sikmak

Iste bu patent korumali teknik
prensip yeni cihaz jenerasyonu RoTWIN'i üstün kiliyor.

Pompa 2

Pompa 1
Pos.1 emmek
telif hakki sakli olan

RoTWIN-Cihazlarimizin
içerisinde
denenmis bir hidrolik sisteminin gelistirilmisi bulunuyor ve modern fren sistemlerinin servisindeki güvenlik kosullarina
uyuyor. Orta segmentde kiyaslanan benzer cihazlar yandaki test sonuçlarindan*
da görüldügü gibi, kafa tutamamaktadir.
Bu durum kullanilan zekice bir sistemden ileri gelmektedir. Burada iki adet
pompa elektrikle bir akim periyodunda
degisken olarak yönlendirilmektedir. Bu
pompalarin basinç olusumu iki adet
kademeli pistonun akis yönüne dogru
sirayla hareket etmesiyle gerçeklesiyor.
Bir pompa emerken diger pompa siviyi
ileri itmektedir. Pompanin giris ve çikislari simetrik olarak bir bütün haline getiriliyor. Bu sayede sürekli bir akis olusuyor.
Buna ek olarak akis basinci ve akis miktari da yükseliyor. Bu severek karsilanan
bir yan etki. Bu sayede akim itme akimi
olarak akis yönüne
gitmektedir. Böylece
boru temizleme etkisi
de olusuyor ve fren
sivisi içerisinde bulunan gaz ve toz parçaciklarinin disa atilmasi
saglaniyor. Bu özellikle fren sivisinin degisimi veya yenilenmesi
durumunda
çok
ö n e m l i d i r. ( P a t .
pend.DE 20 2014 010
280 U1/ 20 2014 010
280.5).

Farkli akis basinci ile ölçüm degerleri
Cihaz tipi

Çalisma basinci

Akis basinci

Vol./Zaman

Akis miktari

sabit

Degisken

Ölçülen

Hesaplanan

22 A RoTWIN

3,0 bar

2,0
1,5
1,0
0,0

bar
bar
bar
bar

0,4
0,4
0,4
0,4

l/28,5
l/24,0
l/20,5
l/19,0

s
s
s
s

50,5
60,0
70,2
75,8

l/h
l/h
l/h
l/h

S 30-60

3,0 bar

2,0
1,5
1,0
0,0

bar
bar
bar
bar

0,4
0,4
0,4
0,4

l/24,5
l/24,0
l/23,5
l/22,5

s
s
s
s

58,8
60,0
58,8
64,0

l/h
l/h
l/h
l/h

RakipGelenek
sel Cihaz

3,0 bar

2,0
1,5
1,0
0,0

bar
bar
bar
bar

0,4
0,4
0,4
0,4

l/51,5
l/34,5
l/29,0
l/24,0

s
s
s
s

28,1
42,4
49,7
60,0

l/h
l/h
l/h
l/h

Hava alma islemi için 2 bar ayarlanmis basinçta ölçüm degerleri
22 A RoTWIN

2,0 bar

1,0 bar
0,5 bar

0,4 l/20,5 s
0,4 l/18,4 s

70,2 l/h
75,0 l/h

S 30-60

2,0 bar

1,0 bar
0,5 bar

0,4 l/22,0 s
0,4 l/21,5 s

65,4 l/h
66,9 l/h

RakipGelenek
sel Cihaz

2,0 bar

1,0 bar
0,5 bar

0,4 l/78,0 s
0,4 l/67,0 s

46,2 l/h
53,0 l/h

* Kiyaslama testi, ROMESS firmasinda Ocak 2017 tarihinde bilim dergisi temsilcisi için onlarin huzurunda bir test
standinda gerçeklestirilmistir. Test edilecek cihazlar çalistirilip çalisma basinci 3 veya 2 bar olarak ayarlanmistir.
Ardindan akis basinci farkli basinç degerlerine göre istenen miktara ve süreye göre dolum oranina ulasana kadar
ölçülmüstür. Ölçülen degerler bir saatlik miktara göre hesaplanmistir. ROMESS için 22 A RoTWIN (soldaki resimde)
ve S 30-60 test edildi. Günümüz fren sitemleri hava alma islemi sirasinda basinç kaybina yol açan ayarlama elemanlari yer aliyor. Bu nedenle daha yüksek akis miktarina ihtiyaç duyuluyor. Eskiden 2 bar olarak ayarli basinçta 40
litre/saat iken simdi yakl. 60 litre/saat gerekmektedir. Test edilen her iki ROMES-cihazi fren hava alma islemindeki
bu sartlari yerine getirmektedir.

