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Instrumento para medir o número de 
rotações dos motores a gasolina e a diesel.

ITALY
MADE IN

PREMIUM QUALITY

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic



/ TAQUÍMETRO

O CounterXMatic da Proxind é um instrumento para medir o número de rotações do motor, 
projetado especificamente para oficinas mecânicas e centros de serviços de revisão.
As últimas gerações de motores oferecem poucas opções de conexão para levantar sinais de 
detecção do número de rotações.
Para evitar perdas significativas de tempo para acessar aos pontos de conexão tradicionais, a 
Proxind criou um taquímetro com múltiplas opções e elimina qualquer tipo de dificuldade de 
conexão.

O CounterXMatic da Proxind permite detectar com facilidade e precisão o número de rotações do 
motor de veículos a gasolina e a diesel, atendendo quase toda a frota de veículos em circulação, 
através da utilização de múltiplos sistemas de detecção.

O número de rotações das motocicletas, que é o caso de medição mais difícil, é detectado 
essencialmente através de um sistema de antenas e, neste caso, o software adapta o 
instrumento às condições ambientais em que opera.
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É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LO COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

UTILIZO FACILITADO

Personalização
de etiqueta própria

Personalização gráfica do 
teclado, seja com logotipo 
que nas cores da empresa

Personalização da cor 
do estojo

A sua marca será
sempre bem visível

O CounterXMatic da Proxind é produzido na Itália com componentes italianos de alta gama, 
garantindo a confiabilidade ao longo do tempo.

Fácil de usar mesmo 
por operadores não 
experientes

Menu no display selecionável por 
apenas 5 teclas: MODE, ON, OFF, 
“NÚMERO DE CILINDRADAS ” e 
“TEMPOS DO MOTOR”

CounterXMatic

> Detecção das rotações por medição das “vibrações”, através de sensor acelerométrico de eixo único, com ímã móvel
> Detecção das rotações por medição do “ripple da bateria” a partir da tensão da bateria com o seu relativo cabo
> Detecção das rotações (e temperatura do óleo do motor) por “método EOBD” (ISO9141, KW2000, J1850 e CAN)
> Detecção das rotações do motor por método “antena”

MÉTODOS DE DETECÇÃO
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O TAQUÍMETRO DA PROXIND INCLUI

Sensor acelerométrico de eixo único com ímã móvel.

Característica e acessórios

1

Baterias recarregáveis que permitem o uso com o método de medição das "vibrações", sem a 
necessidade de alimentação externa. No modo "bateria" as baterias internas são carregadas 
mesmo se conectadas a um veículo com bateria a 24Vdc.

2

Placa opcional para detecção das rotações por antena a ser inserida dentro do taquímetro (a 
antena não é fornecida).

4

Conexão ao computador por porta serial RS232 ou Bluetooth classe 1, pré-certificado CE.5

Anel de indução capaz de transmitir o número de rotações do motor a qualquer analisador de 
gás dotado de uma pinça indutiva.

6

Saída analógica para enviar o número de rotações do motor a qualquer tipo de  opacímetro 
equipado com uma entrada piezoelétrica.

7

O software integrado no instrumento está em conformidade com os requisitos do MCTCNet 
Versão 1.0 - 2.0 - 2.1, em vigor a partir de janeiro de 2014, com criptografia RSA-1024 bits, 
conforme exigido pela versão 2.1. O Software será atualizado pelo usuário diretamente via 
WEB, conforme exigido pelas Especificações Técnicas MCTCNet2 (o cabo serial é necessário 
para esta operação).

8

Fonte de alimentação externa (opcional).3
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic

Dimensões do modelo padrão: 100 x 190 x 35 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão: cerca de 0,2 kg

Alimentação: De 9 Vdc a 32 Vdc

Corrente absorvida: 800 A a 12 Vdc

Baterias internas: 3 células NiMh 1,2 Vdc

Autonomia operacional com baterias: 8 a 10 horas, dependendo do modo de operação

Display: Alfanumérico monocromático com 4 linhas x 16 
caracteres

Teclado: A membrana com 5 teclas

Faixa de temperatura operacional: de +5° a +40° C

Bluetooth: Pré-certificado CE, Classe 1, pode transmitir 
dados até 100 m

Características metrológicas: • Em conformidade com o capítulo técnico MCTCNet 2
no que diz respeito aos instrumentos reconhecidos com 
protocolo RS sem resultado (criptografia RC4 e RSA 
1024)
• Resolução 10 RPM (até 10 leituras/segundo)
• Faixa de medição 0-9990 RPM
• Faixa de medição de temperatura de -50 °C a + 120°C 
com resolução de 1°C (sonda Pt100 ou Pt1000)

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

Instrumento para medir o número de 
rotações dos motores a gasolina e a diesel.
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