
 

Delphi lança Scanner automotivo com exclusivo acesso 
a sistemas e parâmetros dos veículos 

 
O DS100BR é a mais nova geração em scanner automotivo para diagnóstico eletrônico. 
Ele oferece uma solução compacta de diagnóstico para o mercado.  
 
“O DS100BR é uma ferramenta de diagnóstico de simples manuseio com utilização de 
muita tecnologia em sua fabricação”, afirma Edson Brasil, vice-presidente da Delphi 
Soluções em Produtos e Serviços para a América do Sul. 
 
Hoje, mais de 60% das quebras dos veículos são falhas eletrônicas. Este percentual é 
ampliado proporcionalmente ao aumento de eletrônica embarcada em automóveis, vans, 
pick-ups, caminhões e ônibus. É importante ressaltar que, nos últimos dez anos, a 
indústria automotiva tem utilizado com freqüência eletrônica integrando diferentes 
sistemas. 
 
Conheça as principais características que o DS100BR apresenta para atender este 
mercado. 
 
Principais acessos: 
 
• Injeção eletrônica 
• ABS 
• Painel 
• Imobilizador 
• Transmissão automática 
• Air-bag 
• Piloto automático 
• Rede CAN 
• Módulo central de conforto 
• Painel eletrônico 
 
Detalhes deste lançamento 
 

• Compacto: operado a partir de um Palm; 
• Fácil de usar: com uma navegação simples e amigável; 
• Manuseio: total liberdade de movimentação durante o uso, pois traz a tecnologia 

Bluetooth© de comunicação sem fio; 
• Grande cobertura: mais de 23 mil modelos de 39 montadoras; 
• A ferramenta de diagnóstico de sistemas de ar-condicionado automotivo 

DSAC100BR pode ser facilmente integrada.  
 
 
 
 



 
As principais vantagens da Delphi 
 

• Conceito de diagnóstico Delphi; 
• Tecnologia Delphi; 
• Solução em diagnóstico requisitada pelos líderes do setor mundial; 
• Maior acesso aos parâmetros de leitura do mercado; 
• Incorpora todas as funções já conhecidas como: leitura e reset de códigos de 

falha, acionamento de atuadores e muito mais; 
• Alta qualidade: 100% testado, e com 1 ano de garantia; 
• Suporte técnico completo, por meio do 0800 011 8135. 

 
     

Vantagens da opção pelo DS100BR 
Adaptável Cabos de diagnóstico para aplicações 

veiculares já existentes 
Facilmente atualizável Atualizações regulares para manter 

seu Centro Automotivo em linha com 
os últimos lançamentos 

Excelente custo-benefício Ganhe tempo durante o diagnóstico 
com uma excepcional ferramenta 
mundial 

 
 
Sobre a Delphi 
 
A Delphi é uma das líderes mundiais em tecnologia de eletrônica móvel, componentes e 
sistemas de transportes. Na América do Sul, conta com 9.600 funcionários em 12 
fábricas: Itabirito (MG), Paraisópolis (MG), Jacutinga (SP), Espírito Santo do Pinhal (SP), 
Piracicaba (SP), Jambeiro (SP), Jaguariúna (SP), Cotia (SP), São José dos Pinhais (PR), 
Porto Alegre (RS), Gravataí (RS) e Terra do Fogo (Argentina). Há ainda dois Centros 
Tecnológicos – São Caetano do Sul (SP) e Piracicaba (SP) –, e cinco Centros de 
Aplicações – Jaguariúna (SP), Porto Alegre (RS), Jambeiro (SP), Cotia (SP) e Buenos 
Aires (Argentina), além da matriz administrativa em São Caetano do Sul (SP). Na região, 
a empresa é certificada em ISO TS 16949 (qualidade setor automotivo), ISO 9001 revisão 
2000 (qualidade) e ISO 14001 (Proteção ao Meio Ambiente). A Delphi pode ser visitada 
pela internet no endereço www.delphi.com.br. 
 


