
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Použití 
Přístrojové sestavy: 

• BEA 950, 850, 840, 810 / FSA 760, 740 
• BEA 150, 250, 350 (po upgradu firmware pro 

spolupráci se SW BEA-PC) 
• BEA 450, 460 
• BEA 550 

V kombinaci s emisním HW: 
• BEA 050, 051, 055, 060 
• BEA 070, RTM 430 

V kombinaci s přístroji pro komunikaci s řídícími 
jednotkami vozidel:   

• KTS 515/520/525/530/540/550/560/570/590 
V kombinaci s měřicími moduly (otáček, teploty,..): 

• BEA 030 / BEA 8xx (MTM-Extended) /  
• MTM BEA (150,250,350,450,460) 
• FSA 7xx, FSA 500 
➢ UPOZORNĚNÍ: Přístroje KTS 520/550 budou 

podporovány pouze do konce roku 2017! 

2. Změny SW 
• Doplněna on-line nápověda. 

 

3. Rozsah dodávky 
• DVD SystemSoft BEA-PC CZ verze 1.0 - 1 687 005 127 

(s BEA-PC CZ verze 1.21.89.6 a CDC verze 2.94.66.1401)  
• Samolepící štítek 

 

4. Osvědčení 

i  Na SW se vztahuje Osvědčení o schválení software pro 
dovybavení přístrojů pro měření emisí ve stanicích 
měření emisí vydané Ministerstvem dopravy pod 
č.j.: 9/2016-150-SME3/59 ze dne 4.10.2016. 

5. Instalace 

i  Během instalace se provede zálohování databáze 
vozidel uživatele a databáze výsledků. Proto je 
doba trvání instalace závislá na velikosti obou 
databází.  

 
1. Nainstalovat SystemSoft BEA-PC. 
2. Nainstalovat databázi požadovaných hodnot vozidel 

“CompacSoft AU-Fahrzeugdaten“ (zvláštní příslušenství). 

6. Samolepící štítek  

!  V této instalační sadě je přiložen samolepící štítek 
prokazující legální nabytí softwaru. Samolepící štítek je 
nutno připevnit na příslušné emisní zařízení, dle dále 
uvedených pokynů. 
 

 
Obr 1: Samolepící štítek 

 

6.1 Umístění štítku – zařízení s přístrojovým 
vozíkem 

➢ Na sestavách emisních přístrojů umístěných 
v přístrojovém vozíku (BEA 950, 850, FSA 7xx, BEA 
150/250/350) se připevňuje štítek (vedle stávajícího 
štítku se sériovým číslem).  

 
 

 

6.2 Umístění štítku – samostatná zařízení  
➢ V sestavách sestávajících z více samostatně stojících 

měřicích modulů obsahujících modul jak pro zážehové, tak 
i vznětové motory se připevňuje štítek přednostně na 4-
složkový analyzátor pro zážehové motory (vedle stávajícího 
štítku se sériovým číslem).  
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