
Прецизно и ефикасно 
калибриране с Bosch 
Системи за подпомагане на водача (ADAS)

Задвижвани от 
ПРЕЦИЗНОСТТА 



Частична автономност
Системата за подпомагане на водача 
изпълнява специфични за режима на 
шофиране управление, ускорение или 
забавяне, използвайки информация за 
пътната обстановка и с очакването, че 
водачът изпълнява всички останали 
задачи на динамичното шофиране 

Висока автономност
Автоматизираната система за 
шофиране изпълнява всички 
задачи на динамичното 
шофиране, дори ако водачът 
човек не реагира по 
подходящ начин при искане 
за намеса 

Асистиране на водача 

 Системата за подпомагане на 
водача изпълнява специфични за 

режима на шофиране управление, 
ускорение или забавяне, 

използвайки информация за 
пътната обстановка и с очакването, 

че водачът изпълнява всички 
останали задачи на динамичното 

шофиране. 

Условна автономност
Автоматизираната система за 

шофиране изпълнява 
специфично за режима на 

шофиране всички задачи на 
динамичното шофиране, с 

очакването, че 
водачът ще реагира по подходящ 

начин на искане за намеса 

Пълна автономност 

Автоматизираната система за 
шофиране изпълнява всички 

задачи на динамичното 
шофиране при всякакви пътни 
и обкръжаващи  условия, също 

като водач 

Калибрирането на камерите 
е ключов фактор за безопасното шофиране 

Системи за подпомагане на водача 
Системите за подпомагане на водача (ADAS) са автомобилни технологии, които 
осигуряват по-безопасно шофиране за превозното средство, водача, пътника и околната 
среда. Технологиите на ADAS проправят пътя на автономните автомобили, които ще се 
движат самостоятелно през цялото време само със спирания за поддръжка. Основната 
цел на ADAS е да намали произшествията и да спасява животи.

Калибрирането на ADAS е два вида: 

Статично и динамично. Повечето автомобили изискват едното или другото, но някои се нуждаят и от двете. 
Ето кратко представяне на разликите между динамичното и статичното калибриране:

ADAS технологиите се свързват със следните нива на автоматизация: 

Ниво 0 Ниво 2 Ниво 4 

Ниво 1 Ниво 3 Ниво 5 

Динамично калибриране: 
⯈ Сервизно шофиране от 10 до 50 км при зададена 
смяна на скоростта 
⯈ Стартира се с диагностичен  уред
⯈ В някои случаи преди процеса на динамично 
калибриране може да се изисква предварително 
регулиране или статично калибриране 
⯈ Изпълнява се трудно при лошо време и сервизите 
носят  голяма отговорност, като изпращат техници 
да управляват автомобилите на клиентите извън 
сервиза 

Статично калибриране: 
⯈ Поставяне на  калибровъчни таргет табла или радарни 
рефлектори на предварително определени места в 
статична сервизна среда
⯈ Стартира се с диагностичен уред
⯈ Изисква фиксатори и таргет табла освен диагностичния 
уред 

LIDAR сензори
⯈ Ниво 3 на автономност 
магистрален автопилот
⯈ Асистент за задръствания 

360° 

Камера за 
обкръжение 

Задна 
камера Предна камера

⯈ Асистент за лентата 
⯈ Дисплей ограничение 
на скоростта 
⯈ Адаптивни светлини 
⯈ Head up дисплей с  
добавена реалност

⯈ Паркиране и маневриране 

IR Нощно виждане

⯈ Инфрачервена 
камера 
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Предни радарни 
сензори 
⯈ ACC 
⯈ Асистент за 
аварийно спиране 
⯈ Функция  Stop & Go

Задни радарни 
сензори 
⯈ Асистент за смяна на 
лентата 
⯈ Откриване на мъртви 
зони 
⯈ Предупреждение за 
трафик при заден ход 
⯈ Сигнал за отворена 
врата 

Кога се налага сервизиране на ADAS или калибриране на сензорите? 

Ремонт след 
произшествие 

Реглаж на 
ходова част 

Сервиз Тунинг Малки 
ремонти 

Отстраняване 
на дефекти

Смяна на 
предното 
стъкло 

Смяна на 
сензори 
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Няма автономност 
Водачът изпълнява всички 
задачи на динамичното 
шофиране, дори и когато е 
подпомогнат от системите за 
безопасност 

Важността от точност 
и прецизност

Прецизното калибриране е изключително важно
Благодарение на инженерната ни експертиза и 
детайлното тестване ще добиете увереност в прецизните 
измервания и сигурност, че автомобилите на вашите 
клиенти са калибрирани коректно с най-малките 
толеранси по най-стриктните стандарти. 

ECU (електронни 
управляващи блокове)
⯈Контрол на безопасността 
(напр. ESP, ACC)
⯈ Централен компютър за 
обединение на данните от 
сензорите
⯈ Управление на двигателя и 
скоростна кутия



DAS 3000
⯈ Таргет табла за LIDAR
⯈ Таргети за предни радари 
⯈ Таргети за Night Vision
⯈ Таргети за предни камери 

База данни с 
инструкции за 
настройка на 
таргет таблата 

Калибриране на сензори и камери 
Прецизно и ефикасно с Bosch 

SCT 415/417
⯈ Калибриране на камерите

LIDAR

сензори 

IR 

Нощно
виждане

Позициониращ 
софтуер за ADAS 

от Bosch

Предна 
камера 

Задна 
камера 

Постелки 
за задни 
камери 

Предни 
радарни 
сензори 

360° 

Камера за 
обкръжение 

Постелки за 
камери за 

обкръжение 

Доплеров 
симулатор

ECU 
Задни 

радарни 
сензори 

VCI 

Забележка: 
Зелени икони = Камери 
Сини икони = Сензори
*Важи за определени държави

SCT 815/818 
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Диагностика
⯈ Импорт/експорт на данни 
⯈ Ремонтна информация за ADAS 
⯈ Калибриране на ADAS 
⯈ Сканиране преди/след промени

Дистанционна 
диагностика*



Стъпка 1 
Включете VCI и стартирайте 
автоматичната идентификация на 
автомобила 

Стъпка 5 
Поставете уреда за калибриране 

Стъпка 2
Направете преглед на системите за 
неизправности

Стъпка 6 
Поставете таргет таблата 

Стъпка 3 
Изберете ADAS системата за 
калибриране 

Стъпка 4 
Подгответе се за компютърно 
измерване на централната ос. 
Следвайте специфичните 
инструкции за настройка. 

Стъпка 7 
Потвърдете и калибрирайте! 

Стъпка 8
Разпечатайте диагностичния 
протокол. 

Калибрирайте по-бързо. 
Генерирайте  повече приходи.  
Развивайте бизнеса си... 
Повторете.
С перфектния работен процес на ADAS преминавате през 
настройката и калибрирането два пъти по-бързо в 
сравнение с ръчните операции 
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Перфектният ADAS работен 
процес от Bosch 
Възползвайте се от воденото 
интерактивно калибриране за най-
прецизната и ефективна настройка 

Старт на диагностиката 
Бърза идентификация на 
автомобила със списък на 
системите и кодовете за 
грешки. Записва се 
протокол за клиента

ESI[tronic] 2.0 
Online 

Избор на  ADAS сензори 

Подготвени работни процеси 
за настройка на автомобила 
и на параметрите на ECU за 
процеса на рекалибриране

Водена настройка за позициониране на 
таргет таблата
Поставяне на инструментите за ADAS със 
специфична за автомобила информация като 
тип /позиция/височина на таргета, референтно 
измерване на отстоянието

Протокол с резултатите 
Пълната документация се пази в облака или в 
споделените файлове. 
⯈ Пред/след сканиране на системите на а-ла 
⯈ Статус на рекалибрираните сензори 
⯈ Разполагане  на инструментите/таргетите

Старт на рекалибрирането на 
сензорите 

Диагностичният работен 
процес изпълнява рутинното 

калибриране и показва 
резултата с оценка на точността

Верификация 
Списъкът за проверка проверява всички 
настройки според OEM спецификациите 
като височина, тип таргет и ъгъла на 
завъртане/наклон 
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Опростена процедура за настройка: 
Унифицирани ОЕ процедури за опростяване на настройката и 
калибрирането

Бързина и ефективност: 
Сервизите спестяват време и пари, като калибрират автомобилите 
на клиентите по-бързо, уверено и правилно 



DAS 3000: новият универсален компютърно 
базиран стенд за калибриране и настройка на ADAS 

Предна 
камера 

Предни 
радарни 
сензори 

LIDAR 
сензори

(Разширение) 

Задна
камера
(Разширение) 

VOLKSWAGEN GROUP | BMW | ALFA ROMEO | Подходящите таргети за всички марки

Система за преден радар и предна 
камера: DAS 3000 

Компютърно базиран стенд за калибриране с 
дигитално измерване на разстоянието и 
подравняването спрямо водещия мост. 

Обхват на доставката: 

⯈ Количка и калибровъчен уред 

⯈ Multi target табло (предна камера и преден 

радар за VW group) 

⯈ Прецизна измервателна греда за монтаж на 

специфичните за автомобилите таргет табла 

⯈ Интегриран сет с две камери 

⯈ Нов софтуер за позициониране с интуитивен 

потребителски интерфейс за ефикасно 

подравняване 

⯈ Нови универсални захвати за колелата 

⯈ Нова плоча за бронята за бързо и 
прецизно измерване на разстоянието

Подемник: предварително 
настроена система за по-бърза 
настройка на височината и 
рутинна програма за 
постоянно показване на ъгъла 
на отклонение програма за 
показване на ъгъла на 
отклонение 

Multi-Target-Shop: 
Калибриращи таргети за 
всички марки 
автомобили 

Разработен за закрепване 
на калибриращото табло за 
лидарния сензор и за 
спецификата на софтуера 
за рутинно позициониране 

Интегриран Multi-
Target-Shop 
контейнер за 
съхранение  и 
бърз достъп 

Разработен за 
калибриране на задни 
камери и за спецификата 
на софтуера за рутинно 
позициониране  

Прецизна измервателна 
греда за магнитен 
монтаж на таргет таблата 
и бърз реглаж на ъгъла 
на завъртане 

Много ергономично и удобно 
маневриране, благодарение 
на страничните дръжки и 
въртящия се бутон за стъпково 
регулиране на ъгъла и 3-точков 
наклон за калибриране на 
радара  

Универсални захвати за 
колелата с нивелир за 
перфектно центриране дори 
и при изключително 
нестандартни джанти с 
размери от 14” – 24” 
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Най-новият модел DAS 3000: 

⯈ Нов софтуер за позициониране за 
по-ефективни процеси и интуитивна 
работа чрез: 

⯈ Ревизирана навигация с инструкции за 
потребителя и удобни екрани 

⯈ Визуализация на текущата и на целевата 
позиция чрез графични анимации 

⯈ Дигитални стойности на разстоянието, 
ъгъла на отклонение и странично изместване  

⯈ Нови захвати за колелата за бързо и 

максимално точно закрепване 

⯈ Нова контактна плоча за прецизно     
измерване на разстоянието до бронята 

⯈ Протокол, документиращ правилното 
подравняване на стенда за калибриране и 
данните за оператора/сервиза 

Обхват на доставката на DAS 3000  

Видео за DAS 3000

https://bit.ly/38edG3V 

Преден радар (DAS 3000) 
Предна камера (DAS 3000) 

Вашите предимства:
Перфектна точност на измерване според най-строгите спецификации на OEM
Бързо и ефективно калибриране чрез метод за подравняване, базиран на камери (не е необходим 
инструмент за подравняване) 

Oколо 50% по-бърз в сравнение с конвенционалните лазерни системи благодарение на интуитивното 
водене на потребителя и рутинните процедури за калибриране
Multi target  таблото дава възможност за калибриране на камерата и на радара само с едно табло (VW 
group) 

Съвместимо със специфичните калибровъчни табла на няколко марки автомобили (опционално)
Всичко се съхранява на едно място в интегриран контейнер (опционален аксесоар)

https://bit.ly/38edG3V


Задни камери и камери за обкръжение
Калибриращи постелки 

Специфично за марката оборудване за правилното калибриране на задните камери и на 

камерите  за обкръжение в съответствие с OEM спецификациите с внедрени от Bosch 

рутинни процедури и работни процеси. 

Системи за камери с близък обхват за Volkswagen group Системи за камери с близък обхват за Mercedes-Benz 

Камера за 
обкръжение 

Задна камера Задна камера Камера за обкръжение 

VOLKSWAGEN GROUP 

Сет за калибриране за 360° камери 2-ро 
поколение: 
(CTA 500-1) 

Основни характеристики: 
⯈ Сет от 2 постелки ( 8 115 x 806 mm) 

⯈ Здрав материал с пластификатори (750 g/m2) за по-

безопасно калибриране с гладките постелки 

⯈ Странични пръти за по-лесно развиване/навиване

⯈ Цилиндричен контейнер за професионално 
съхранение

Метод на подравняване: ръчен с измервателна лента 

Основни характеристики: 
⯈ Сет от 1 постелка (1970 x 742 mm) и L-образна 
метална рамка за правилно подравняване и настройка 
с DAS 3000 
⯈ Здрав материал с пластификатори (750 g/m2) за по-
безопасно калибриране с гладките постелки 
⯈ Цилиндричен контейнер за професионално 
съхранение
 ⯈ Бързо и лесно позициониране чрез направляващи 
процедури с помощта на DAS 3000

Метод на подравняване: Компютърен с DAS 3000

Основни характеристики: 
⯈ Сет от 1 постелка (1970 x 742 mm) и L-образна метална 
рамка за правилно подравняване и настройка с DAS 3000 
⯈ Здрав материал с пластификатори (750 g/m2) за по-

безопасно калибриране с гладките постелки 

⯈ Цилиндричен контейнер за професионално съхранение

⯈ Бързо и лесно позициониране чрез водени процедури за 

настройка и подравняване с помощта на DAS 3000 

Метод на подравняване: Компютърен с DAS 3000 

MERCEDES-BENZ

Сет за калибриране за 360° камери: 
(CTA 510 -1) 
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MERCEDES-BENZ

Сет за калибриране за задна камера:
(CTA 511-1)

VOLKSWAGEN GROUP 

Сет за калибриране за задна камера: 
(CTA 501-1) 

360° 360° 

Подготвя се...



ки:

Задни камери и камери за обкръжение
Калибриращи постелки

Специфично за марката оборудване за правилното калибриране на задните камери и 
на камерите за обкръжение в съответствие с OEM спецификациите с внедрени от Bosch 
рутинни процедури и работни процеси. 

Системи за камери с близък обхват за Nissan Системи за камери с близък обхват за Mitsubishi 
Камера за
обкръжение

NISSAN 

Задна камерa 

NISSAN 

Камера за обкръжение 

MITSUBISHI 

Сет за калибриране за 360° камери: 

Основни характеристики: 
⯈ Очертава се референтна рамка на пода около

автомобила, като се използват цветни лепящи 
ленти 

⯈ Работни процеси и инструкции за настройка в 
ESI[tronic] 2.0 Онлайн от Bosch, за да се гарантира 
успешно калибриране 

Метод на подравняване: ръчен с измервателна лента 

Сет за калибриране за задна камера: 

Основни характеристики:

⯈Калибрираща постелка (4,000 x 1,000mm) с отпечатани 

таргети (200 x 20 0 mm) за X-Trail, 2 плоски ленти 

⯈ Допълнителни таргети  за  Pulsar и Qashqai/Juke 

⯈ Здрав материал с пластификатори (750 g/m2) за по-
безопасно калибриране с гладките постелки 

⯈ Цилиндричен контейнер за професионално 
съхранение 

⯈ Работните процеси са налични в ESI[tronic] 2.0 Online 

Метод на подравняване: ръчен с измервателна лента 

Сет за калибриране за 360° камери: 

Основни характеристики: 
⯈ 2 калибриращи постелки (2,000 x 1,000 mm) с 
отпечатан шаблон 

⯈ Здрав материал с пластификатори (750 g/m2) за по-
безопасно калибриране с гладките постелки  
⯈ Цилиндричен контейнер за професионално съхранение 
⯈ Работните процеси са налични в ESI[tronic] 2.0 Online 

Метод на подравняване: ръчен с измервателна лента 
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360° 360° 



SCT 815/818: Ъглов рефлектор и стойка за 
калибриране на радарни сензори

Предни 
радарни 
сензори 

Задни 
радарни 
сензори 

TOYOTA | LEXUS | MAZDA | HONDA | SUBARU | KIA | HYUNDAI | MITSUBISHI 

Обхват на доставката: 

SCT 81x е интегрална част от процедурата за 

калибриране на повечето корейски и японски 

автомобили. 

SCT 815: 
⯈ Стойка с ъглов рефлектор 

⯈ Два лазера за настройка: 

⯈ GLM 120 лазер за регулиране 
на разстоянието/височината 

⯈ Зелен лазер за подравняване към 
централната ос на автомобила 

SCT 818: 
⯈ Стойка с ъглов рефлектор 

⯈ Стерео камера с USB кабел за 
позициониране на компютърно зрение 
⯈ GLM 120 лазер за регулиране на 
височината 

О

Дигитално регулиране на височината от пода и 
дигитално измерване разстоянието до автомобила с 
лазерна ролетка.

Зелен лазер: Подравняване по емблемата 
на автомобила и спрямо централната ос 
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Основни характеристики: 
⯈ Универсален ъглов рефлектор, подходящ 
за всички типове сензори и OEM сервизни 
концепции 

⯈ Гъвкаво регулиране на височината на 
ъгловия рефлекторен модул (100 – 900 mm) 

⯈ Типичното разстояние между радарния 
сензор и ъгловия рефлектор е 2,5 – 5 m
⯈GLM120 Лазер за прецизна настройка на 
разстоянието и височината 

⯈ Зелен лазер за бързо подравняване към 
средната ос на автомобила или други 

референтни точки

Обхват на доставката на SCT 815  

Таргет с напречно изместване: 
Прецизна скала за отместването

Позициониране на SCT 81x за 
калибриране на предния 
и задния радар 

Всички предимства:
Стойка с ъглов рефлектор за калибриране на предния и задния радар

Дизайн с фибростъкло, за да избегнете погрешното или неправилно калибриране на радара 

Бърза и точна настройка, поддържана от лазерна технология или позициониране на компютърно зрение 

Стойката е подходяща за присъединяване на бъдещи таргети и технологии за подравняване 

Протокол за резултатите с данни за таргетите и доказателство за калибрирането

NEW



CTA 105-1: Доплеров симулатор за 
калибриране на задни и странични радари 

SCT 415/417: Самостоятелно решение за 
калибриране на предната камера 

Задни радарни 
сензори 

VOLKSWAGEN GROUP | MAZDA

Предна камера 

ВСИЧКИ МАРКИ С ПОДХОДЯЩИ ТАРГЕТИ SCT 415: Бърза процедура за настройка,
поддържана от лазерна технология
⯈ Прецизна измервателна греда с регулируема височина и 
скала за монтаж на различни калибровъчни табла 

⯈ Магнитно свързване на калибровъчните табла 

⯈ Зелен лазер за  подравняване с централната ос на автомобила 

⯈ Измерване на разстоянието с измервателна лента 

⯈ Линеал за височината с инчова и милиметрова скала 

⯈ Инструкции за специфична настройка за автомобила 

⯈ Солиден дизайн на стенда, подходящ за работната среда в 
сервиза 

SCT 417: Значително спестяване на време при 
поставяне, поради работните процеси на Bosch и 
компютърното позициониране
⯈ Функции и конструктивни характеристики като на SCT 415 

⯈ Подравняването с централната ос на автомобила се поддържа 
от новите софтуерни работни процеси на Bosch и технология за 
компютърно зрение 

⯈Виртуалната централна линия трябва да съвпада с 
референтните точки на автомобила, като емблема и антена 

⯈ Асистентът за измерване на разстоянието гарантира бързо и 
точно позициониране (в съответствие с изискванията на OEM)  

Основни характеристики: 
⯈ Доплеров симулатор (въртящ се таргет) с 
бърза връзка към измервателната греда на 
DAS 3000 
⯈ Използва се за електронно калибриране и 
функционално тестване на способността за 
измерване на ъгли от автомобилните радари 

⯈ Бързо и точно позициониране чрез компютърно 
зрение 
⯈ Гъвкава настройка на височината в диапазон от 700 
– 1 000 mm

⯈ Странично преместване чрез скалата на
измервателната греда 

⯈ Електрозахранване 24VDC / 1,5A 

Зеленият лазер за 
централната линия улеснява 
позиционирането, тъй като 
потребителят може да 
направи подравняване 
спрямо емблемата, окото на 
камерата, антената или подов 
маркер 

Ъпгрейд на SCT 415 
със сета SCT 17: 
⯈ Подвижна греда с камера 
⯈ HMI държач за DCU 
220/100 или за таблет 
⯈ Софтуер (Android/WIN) 
⯈ Асистент за измерване на 
разстоянието

Софтуерът за 
позициониране на ADAS 
на Bosch (BAP) 
предлага комфортни и 
проследими работни 
процеси за настройка 

Регулируемият HMI 
държач осигурява 
перфектна ергономичност 
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Всички предимства: Всички предимства: 
Прецизност и гъвкавост за сервизите за смяна на автостъкла 

Поддържа всички методи за калибровка на предните камери 

Пести много време с технологията за лазерно позициониране от Bosch или с компютърно зрение 

Протокол за резултатите с данни за таргетите и доказателство за калибрирането

Доплеров симулатор за калибриране на страничния  и задния радар за осигуряване на 
правилно функциониране на асистента за смяна на лентата
Бърза връзка с измервателната греда на DAS 3000

Бързо и точно позициониране чрез компютърно зрение и скалите на DAS 3000

Протокол за резултатите с данни за таргетите и доказателство за калибрирането



Онова, което задвижва 
вас, задвижва и нас

Технологиите на Bosch се ползват във всички автомобили по целия 
свят. За нас най-важни са 
хората и осигуряването на тяхната мобилност. 

Вече над 130 години им посвещаваме откривателския си дух, 
иновациите и нашата експертиза в развоя и производството. 

Доставяме на търговците и сервизите по цял свят модерно 
диагностично и сервизно оборудване и  богата гама от резервни 
части за леки и товарни автомобили: 

► Модерни решения за ефективни автомобилни ремонти

► Иновативно сервизно оборудване  и софтуер

► Най-богатата гама от нови и обменни
резервни части в света

► Широка мрежа от търговци на едро за бързи
и надеждни доставки на авточасти

► Компетентен технически съпорт

► Широкообхватна програма от обучения

► Специален продажбен и маркетингов съпорт

Роберт Бош ЕООД Автомобилно 
оборудване 

София 1407 
Бул. Черни връх 51Б 
FPI Бизнес център, сграда 2 
www.bosch.bg 
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Повече информация на: 
boschaftermarket.com




