
IT SIMPLY WORKS.

AUTODIAGNOSE
// CONNEX
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Onze auto diagnose systemen instrumenten zijn nog steeds de kern van ons product portfolio. Dankzij onze jarenlan-

ge ervaring en voortdurende investeringen in ontwerp, bruikbaarheid en regelmatige updates van onze databases, 

kunnen onze auto diagnose systemen instrumenten alle op dit moment mogelijke elektronische systemen voor 

voertuigen dekken.

De belangrijkste functies van onze auto diagnose systemen instrumenten:

+ Uitgebreide dekking van de markt

+ Eigen softwareontwikkeling

+ Doorlopende software-updates die van internet te downloaden zijn

+ Onbeperkte initiële licentie, optionele updatelicenties

+ Handleiding voor probleemoplossing (optioneel)

+ PASS-THRU-functie (compatibel)

+ Breed scala aan softwarepakketten voor speciale toepassingen

+ Hoge compatibiliteit met een reeks besturingssystemen

+ Hoge beveiligingsnormen voor internetverbindingen

+ Identificatie van onderdelen (optioneel)

CONNEX // CONNEX BT // CONNEX SMART 

ZIET ER GEWELDIG UIT - EN IS GEWELDIG 
IN GEBRUIK.

DE CONNEX-SERIE VAN BRAIN BEE.
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CONNEX
EOBD connection
via kabel

// CONNEX BT

CONNEX BT
EOBD connection
via Bluetooth

CONNEX SMART
In combinatie met pc 
(Windows) of tablet (Windows/
Android/iOS) – 
EOBD-verbinding  
via Bluetooth

CONNEX

CONNEX SMART

// PRODUCTOVERZICHT

B-TP 1000  
Draadloze scantool voor het 

bandenspanningbewakingssysteem 

TPMS

HET WERKT GEWOON:
De BRAIN BEE autodiagnostiek maakt gebruik van alle be-

langrijke diagnostische functies:

+ Informatie van de regeleenheid uitlezen 

+ Fouten lezen en wissen 

+ Afstellingen 

+ Activeringen

+ Coderingen 

+  Grafische weergave van de positie van diagnostische 

connectoren in het voertuig en de juiste diagnose-

stekker om te gebruiken

Een hele nieuwe dimensie van diagnostiek:
De producten in ons assortiment autodiagnostiek zijn belangrijke 

dagelijkse helpers en fungeren als een interactieve interface 

tussen u, de automotive professional en het voertuig. Met tal 

van veelzijdige functies, uitgebreide scanopties, eenvoudige 

gebruikerssoftware en een groot aantal interfaces, beloven onze 

instrumenten u snel werk dat resultaten oplevert! De nieuwe 

generatie scantools - het werkt gewoon!
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TPMS

// GEBRUIKERS MODUSSEN
BPS-INFO-module:
The BPS-INFO-module is gratis opgenomen in alle actieve 

BRAIN BEE-licenties. Het bevat alle technische gegevens die 

nodig zijn voor de dagelijkse taken in de werkplaats, onderver-

deeld in negen categorieën: 

+ Onderhoud  

+ Motor  

+ Versnellingsbak 

+ Stuurinrichting 

+ Aandrijflijn 

+ Remmen 

+ Binnen-/buitenapparatuur 

+ Elektronica  

Voor elk van deze categorieën is een breed scala aan webgeba-

seerde informatie beschikbaar:

+ Technische, elektrische en diagnostische diagrammen

+ Configuratiegegevens

+ Instructiehandleidingen en bedieningsprocedures

+ Reparatietijden 

+ Zekeringen en relais

BPS Brain Problem Solver - de intelligente infor-
matiefunctie:

De Help-functies van de BRAIN BEE scantools zijn verder 

verbeterd en aangepast aan de diagnostische vereisten in 

samenwerking met Haynespro, de toonaangevende leverancier 

van automotive databases. De BPS-functie bevat een actieve 

licentie voor uw diagnostisch instrument en geeft u toegang tot 

de belangrijkste informatie, parameters en datasheets, allemaal 

continu bijgewerkt, gedurende de looptijd van de licentie.

BPS-TUTOR:
De BPS-TUTOR (optioneel) is een ideale uitbreiding voor diege-

nen die een instrument nodig hebben met nog hogere presta-

ties. Hiermee kunt u een begeleide diagnose maken en snel een 

oplossing vinden voor gecompliceerde problemen - op basis van 

de storingscode die werd uitgelezen door het de CONNEX.-appa-

raat. Het resultaat is direct beschikbaar. 

DOOR IN BRAIN BEE:
De CONNEX is gebaseerd op jarenlange ervaring en 

een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van 

diagnostiek.

NEXUS 1.0:
NEXUS 1.0 is het nieuwe, extra krachtige 

besturingssysteem voor praktisch werkplaatsgebruik, 

ontwikkeld door BRAIN BEE. Met een indrukwekkend 

krachtig 10.1" display. 

MAXIMALE SNELHEID:
Schakel gewoon de CONNEX in - en u bent klaar om 

te gaan. Het diagnostische proces start binnen zeven 

seconden. Sneller is niet te vinden!

ALTIJD VERBONDEN:
Dankzij de webverbinding wordt deze altijd bijgewerkt. 

Dus elke dag weet u zeker dat u uw CONNEX helemaal 

up to date is

HULPLIJN:
Twijfelt u over een diagnose? Als u een moeilijk 

probleem hebt, staat onze hulplijn tot uw dienst.

(optioneel)

RIJK AAN KANSEN VOOR U.
CONNEX biedt u verschillende mogelijkheden om 

uw bedrijf te verbeteren. Zeer gewaardeerd is het 

loyaliteitsprogramma SAVE PER USE: hoe vaker u uw 

CONNEX gebruikt, des te meer licentievrije dagen u krijgt 

bij het verlengen van de licentie.
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FORD SPECIALIST speciale activering e-card:
De speciale upgrade e-card wordt gebruikt om Ford voertuigen 

te diagnosticeren. Een toenemend aantal autofabrikanten 

gebruikt ook beveiligde communicatie voor routine auto-

onderhoud. Dan kan alleen een diagnostisch instrument van die 

fabrikant helpen. 

De Ford Group is één van de automakers die uitgebreide protocollen 

gebruiken om hun diagnostische gegevens te beschermen. Dit 

maakt het voor autowerkplaatsen moeilijk om diagnostische 

systemen voor multibrands te gebruiken. 

Daarom was het doel van BRAIN BEE om werkplaatsen de 

mogelijkheid te bieden om ook Ford voertuigen te onderhouden met 

behulp van BRAIN BEE auto diagnose systemen instrumenten. We 

hebben dit gedaan met onze speciale functie FORD SPECIALIST.

// EXTRA FUNCTIES

// ANDERE SPECIALE FUNCTIES

Snel bij het doel:
De selectie van functionele gebieden of specifieke regeleenheden 

stelt de diagnostische professional in staat om een directe 

verbinding met de regeleenheid tot stand te brengen en zo de 

diagnose te versnellen.

Dynamische tests:
Deze storingspecifiek begeleide diagnose maakt het eenvoudiger 

om de oorzaak van een probleem te identificeren. Deze test is 

ontwikkeld in samenwerking met professionele gebruikers en 

vergelijkt aflezingen om voor betrouwbaar, effectief werk te 

zorgen op basis van resultaten.

Freeze Frame:
Parameters kunnen worden geselecteerd en vastgezet op het tijdstip 

van de storing.

PASS-THRU:
De BRAIN BEE auto diagnose systemen instrumenten bieden de 

PASS-THRU-besturings- en programmeeroptie. De scantool wordt 

zo het middel via welke toegang tot het internetplatform (betaalde 

optie) van de automaker in kwestie.

D-SCOPE 2-oscilloscoop:
Dit maakt een visuele weergave mogelijk, bijv. van signalen op de 

CAN-bus, ter ondersteuning van de lokalisatie van storingsbronnen 

(optioneel).

Intelligente storingslokalisatie:
De uitgebreide koppelingen tussen verschillende regeleenheden 

via CAN-bussystemen maken het moeilijk om storingen snel te 

lokaliseren. De BRAIN BEE Scantools-lijn kent deze koppelingen, 

scant mogelijke regeleenheden na elkaar en geeft storingen aan die 

zijn opgetreden op basis van het systeem.

Autonome werking:
De BRAIN BEE scantools hebben interne batterijen die minimaal drie 

uur onafhankelijk werken garanderen. De batterij wordt automatisch 

opgeladen wanneer het apparaat op het voertuig wordt aangesloten. 

LPG & CNG speciale activering e-card:
In de afgelopen jaren is het aantal CNG- en LPG-voertuigen in het in 

omloop zijnde wagenpark geleidelijk en constant toegenomen. Vaak 

moeten automonteurs die niet gespecialiseerd zijn in gassystemen, 

op deze systemen de diagnostiek opgeven in het geval van 

problemen die verband houden met sensors van actuators, en die 

alleen kunnen worden gedetecteerd door de ECU te onderzoeken 

met behulp van originele scantools. Daarom heeft BRAIN BEE 

een aantal speciale functies ontwikkeld die worden ingeschakeld 

met een aparte e-card. Deze stellen werkplaatsen in staat om 

gassystemen te diagnosticeren, waardoor ze toegang hebben tot een 

geheel nieuwe klantenkring.

START&STOP speciale upgradekaart:
Tegenwoordig worden bijna alle nieuwe voertuigen 

geleverd met een start/stop-systeem. Door de speciale 

START & STOP te activeren, zijn er nu extra functies 

beschikbaar voor het diagnosticeren van deze systemen.
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Altijd verbonden(1):
Altijd helemaal actueel , altijd klaar voor exclusieve functies. Dankzij de WiFi-verbinding 

wordt elke update automatisch op uw CONNEX-apparaat geïnstalleerd. Op deze manier 

levert uw apparaat altijd de allerbeste prestaties. Bovendien biedt de WiFi-verbinding 

directe directe toegang tot een groot aantal andere exclusieve functies, zoals:

+ Automatisch zoeken/VIN zoeken

+ SKIP 100 – zoeken op kentekenplaat

+ BPS Brain Problem Solver – Zelfdiagnose-informatieportaal

De BRAIN BEE Helpdesk is ook beschikbaar. Elk rapport dat u verzendt, wordt 

onmiddellijk door de gespecialiseerde technici van BRAIN BEE geanalyseerd en snel 

beantwoord.

(1) Geen internetverbinding nodig voor diagnostiek

// CONNEX

CONNEX:
EOBD -verbinding via kabel

CONNEX BT:
EOBD -verbinding via Bluetooth

CONNEX SMART:
In combinatie met PC(2) of tablet(3) – 

EOBD -verbinding via Bluetooth

(2) Windows
(3) Windows, Android, iOS
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Talloze services en opties:
Save Per Use: Elke keer dat u CONNEX gebruikt, verdient u punten. Deze punten kunnen 

worden omgezet naar gratis licentiemaanden bij elke update. DE  PASS-THRU-functie is 

beschikbaar, dankzij NEXUS THRU, de accessoire die is goedgekeurd door de belangrijkste 

autofabrikanten die deze service aanbieden. Deze service moet gebruikt worden met een 

pc-terminal (Windows).

Uw beste assistent:
Alles wat u nodig hebt - slechts één klik verwijderd. U weet dus niet hoe u een bepaalde 

diagnose op uw voertuig moet uitvoeren? Het is eenvoudig: met de CONNEX en optionele 

functies ervan!

BPS Brain Problem Solver - de WIFI-verbinding biedt u op het juiste moment de juiste 

informatie. Video tutorials helpen u bij complexe procedures. De BPS-TUTOR (optioneel) 

leidt u door de diagnose helemaal tot aan het identificeren van welk onderdeel moet 

worden vervangen en vertelt u de speciale code van het onderdeel.

BOB (optioneel (4)) – met deze exclusieve functie gaan we een stap verder. Een virtuele 

assistent (met een team van professionals en experts in voertuigdiagnostiek) staat 

te allen tijde tot uw beschikking om eventuele vragen die zich in real-time voordoen 

te beantwoorden. Het is alsof u een hele bibliotheek hebt in plaats van een enkele 

boekenplank!

(4) Beschikbaar in Italië en Frankrijk. Neem in andere landen contact op met uw BRAIN BEE 

dealer.

Automatisch voertuig zoeken:
Klaar voor snelle actie! De CONNEX herkent onmiddellijk het voertuigmodel waaraan u 

werkt. U kunt kiezen uit vier verschillende mogelijkheden, geheel in overeenstemming met 

uw voorkeuren: 
+ COLUMBUS: voer gewoon een sleutelwoord in en de functies stellen u in staat andere 

passages over te slaan, zodat u onmiddellijk een diagnostische sessie kunt binnengaan
+ Door het invoeren van de VIN (5)

+ SKIP 100 zoeken op kentekenplaat (optioneel(6)) door het kenteken in te voeren
+ Handmatig zoeken naar het model, vergemakkelijkt door echte foto's van het voertuig

(5) Ook beschikbaar. KBA (Duits Federaal bureau voor het motorvoertuigenverkeer) in Duits-

land
(6) Beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje.  

Neem in andere landen contact op met uw BRAIN BEE dealer. 
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// NEXUS 1.0

De nieuwe software van BRAIN BEE voor voertuigdiagnostiek met de 
CONNEX-serie:
Een krachtig besturingssysteem, tot tien keer sneller dan andere 

voertuigdiagnosesystemen. U bent klaar om in minder dan zeven seconden van start!

Nieuw interfaceontwerp:
Het nieuwe interfaceontwerp geeft u onmiddellijk en snel toegang tot alle informatie die 

u nodig hebt voor uw professionele diagnosesessie. Het diagnosesysteem herkent het 

voertuig automatisch en heeft een gebruiksvriendelijk display.  Op deze manier ziet u 

meteen welke werkzaamheden vereist zijn voor het onderhoud. 

Ontwikkeld voor dagelijks praktisch gebruik: 
We zorgen ervoor dat onze gebruikersinterface geschikt is de dagelijkse 

werkzaamheden. De CONNEX software wordt continu verbeterd. 

Nieuwe informatiefuncties:
Dankzij onze verder ontwikkelde CONNEX BPS-INFO- en BPS-TUTOR-informatiefuncties 

en aanvullende video tutorials zult u altijd weten hoe u elke taak moet aanpakken, zelfs 

als u een geheel nieuwe procedure uitvoert.  

En als u nog steeds twijfelt, kunt u zich wenden tot BOB, onze onmisbare online hulp, die 

u snel zal helpen.
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// CONNEX ADAS

ADAS-systemen en hun impact op voertuigsystemen.
De ADAS-technologieën (geavanceerd bestuurdershulpsysteem ), die steeds vaker 

op in omloop zijnde voertuigen worden gemonteerd, kunnen bepaalde objecten 

detecteren en classificeren, de bestuurder waarschuwen in het geval van gevaarlijke 

wegomstandigheden, en in sommige gevallen afremmen of zelfs stoppen.

De meest voorkomende ADAS-systemen zijn in de eerste plaats gebaseerd op een 

reeks sensoren: infrarood-, camera- en radarsensoren. Dan zijn er componenten, zoals 

de elektrische stuurbekrachtiging, de elektronische stabiliteitsregeling, die elk wiel 

afzonderlijk kan remmen, en de navigator, die de route via GPS kan volgen. Ten slotte 

zijn er softwaretoepassingen die al deze systemen beheren. 

Het is een complex netwerk, waarbij verschillende voertuigsystemen betrokken zijn, 

die zelfs in het geval van routinematige onderhoudswerkzaamheden, specifiek opnieuw 

moeten worden gekalibreerd om ervoor te zorgen dat ADAS volledig operationeel kan 

zijn.

Wanneer onderhoud vereist is
Het ADAS-systeem moet worden gekalibreerd wanneer een voertuigsysteem in het 

ADAS-beheer onderhoud ondergaat.

Dus ook in het geval van frequente acties in universele  werkplaatsen: 
+ Vervangen van de voorruit 

+ Interventies op camera's/radars 

+ Botsingen of micro-botsingen (parkeren gerelateerd) 

+ Interventies op het voertuigcarrosserie (bumpers) 

+ Nivellering van het voertuig 

+ Vervangen van bandvelgen ... en overige

CONNEX ADAS-oplossing
Universele werkplaatsen hebben moeite met het verkrijgen van een groot aantal 

specifieke panelen en doelen voor elke sensor die moet worden gekalibreerd. Dit brengt 

aanzienlijke investeringskosten met zich mee. 

Daarentegen biedt CONNEX ADAS, een nieuw systeem met patent een mogelijkheid met 

een 1 paneel voor meerdere doelen te gebruiken. Dit werkt zeer tijd besparend.

Het hele proces is opnieuw gedefinieerd door de R&D-afdeling van MAHLE Aftermarket, 

waarbij nieuwe en innovatieve technische en procesgerelateerde oplossingen zijn 

geïdentificeerd, in vergelijking met wat er al in de handel verkrijgbaar is.

CONNEX vormt de kern van het systeem en zorgt voor uitstekende, snelle en dynamische 

resultaten. Het systeem kan ook constant worden bijgewerkt en geïntegreerd met 

voertuigen die geleidelijk één of meerdere ADAS-systemen zullen gebruiken. 
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// B-TP 1000

De draadloze scantool voor TPMS – een absolute vereiste voor uw werkplaats: 
De B-TP 1000 is ontwikkeld om de actieve sensoren van bandenspanningbewakingssystemen te beheren, activeren en onderhouden. Sinds 

november 2014 moet TPMS worden geïnstalleerd in nieuw geregistreerde voertuigen in de Europese Unie (Verordening (EU) 523/212). Het 

toepassingsbereik omvat alles van het verwisselen van een wiel, waarvan de positie moet worden gedetecteerd en geprogrammeerd in de 

regeleenheid, tot probleemoplossing en reparatie in complexe elektronische systemen. 

B-TP 1000 KIT:
De kit wordt gebruikt in combinatie met TOUCH LINE en CONNEX.

Draadloze 
uitlezing 

van 
parameters

Lichtgewicht, handig en toch erg 
krachtig:
De meegeleverde database maakt eenvoudig en effectief werken 

mogelijk, zowel op originele als programmeerbare universele 

sensoren. De leesbaarheid van de weergave is altijd gegarandeerd, 

zelfs in zonlicht bijvoorbeeld. 

Activering van sensoren:
Dit gebeurt via radio frequenties en is nodig om parameters uit te 

lezen.

Uitlezen van parameters - (P/T/V):
De bandenspanning, temperatuur, batterij en ID-nummer worden 

uitgelezen via draadloze communicatie. Dit biedt u informatie over 

de werking van de klep.

Technische informatie over 
sensorprogrammering van universele 
sensors:
Als een beschadigde of gebruikte klep (lege batterij) wordt 

vervangen door een originele klep, zijn verdere werkzaamheden niet 

nodig omdat de klep al in de fabriek correct is geprogrammeerd. 

Het nadeel hier is echter de grote voorraad sensoren die 

nodig is. Daarom zijn universele sensoren die kunnen worden 

geprogrammeerd met de juiste code ook verkrijgbaar op de markt. 

Het programmeren van de universele sensoren bestaat uit het 

kopiëren van logrecords en het programmeren van het ID-nummer 

(van de defecte klep) in de nieuwe klep. Een actuele database is 

essentieel voor een goede werking en de beschikbaarheid van alle 

opties.

Diagnose van regeleenheid (sensorinstelling):
Aansluiting op de regeleenheid (met BRAIN BEE 

autodiagnostisch instrument of B-TP 1000 EOBD-

eenheid) stelt u in staat een diagnose uit te voeren en 

de sensor-ID's op te slaan (de sensorposities worden 

opgeslagen in de regeleenheid). Deze procedure is alleen 

nodig voor voertuigen zonder zelfinlering.



14

BRAIN BEE – AUTODIAGNOSE

AUTODIAGNOSE
CONNEX
CONNEX  BT

CONNEX SMART 

Communicatieprotocol

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 – J1850 PWM
ISO 11519 – J1850 VPW
ISO 11898-2 – hoge snelheid CAN bus
ISO 11898-3 – lage snelheid CAN bus
SAE J2411 – enkeldraads CAN-bus

ISO 14230 (ISO 9141-2)
ISO 11519 – J1850 PWM
ISO 11519 – J1850 VPW
ISO 11898-2 – hoge snelheid CAN bus
ISO 11898-3 – lage snelheid CAN bus
SAE J2411 – enkeldraads CAN-bus

SAE J2534 PASS-THRU NEXUS-THRU (optioneel) NEXUS-THRU (optioneel)

Draadloze verbindingen

Connectie:
Bluetooth 4.1
WIFI 802.11 B/G/N dual-band antenne met 
bundelvorming technologie

VCI (CONNEX BT)
Bluetooth 4.1 met 100 m bereik in open ruimte

Bluetooth 4.1 met 100 m bereik in open ruimte

Display Touch TFT LCD 10.1", resolutie 1,200 x 800

Audio 2 W luidspreker

Batterij Ingebouwde, oplaadbare 7,4 V, 2,200 mAh lithium-ion batterij, 
levensduur van de batterij: 3,5 uur

Bedrijfstemperatuur 0 ÷ 50 °C 0 ÷ 50 °C

Vermogen 25 W max. 6 W max.

Afmetingen (L x H x B) 317 x 217 x 50 mm (terminal)
120 x 48 x 25 mm (VCI) 120 x 48 x 25 mm

Gewicht 1.500 g (terminal)
90 g (VCI) 90 g 

// TECHNISCHE GEGEVENS
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 // ACTIVERING, UPGRADE 
// SPECIALE FUNCTIES

ACTIVERING ECARD 

1010601502EX ACTIVERING START 12
1010601503EX ACTIVERING START 36
1010601516EX NEXUS 1.0 WINDOWS
1010601517EX NEXUS 1.0 ANDROID
1010601541EX NEXUS 1.0 IOS

UPGRADE ECARD 

1010601504EX UPDATE 12+
1010601505EX UPDATE 36+
1010601506EX UPDATE UPTONOW 12+
1010601520EX GARANTIEVERLENGING 36

SPECIALE FUNCTIES

FUNCTIE BPS INFO    Inbegrepen
VIN / KBA    Inbegrepen

HELP DESK Inbegrepen
FORD SPECIALIST  Inbegrepen
START&STOP  Inbegrepen

1010601513EX FUNCTIE TUTOR 12
1010601515EX FUNCTIE TUTOR PLUS 12
1010601514EX FUNCTIE TUTOR 36

1010601519EX
FUNCTION SKIP 100  Beschikbaarheid verschilt van land tot land. Vraag uw Brain Bee dealer

1010601507EX FUNCTIE PUK
1010601582EX FUNCTIE BODY SPECIALIST

KABELS EN TOEBEHOREN

1010601524XX SMART THRU
1010601522XX AZIATISCHE AUTOADAPTERKABEL 
1010601585XX AUTOLADERADAPTER 
1010601526XX LANDI BRC ADAPTERKABEL
1010601486XX MERCEDES SPECIALIST 
1010601385XX EURO-ADAPTERKABEL
1010601575XX CONNEX LINK
1010750038XX TRO-060 TROLLEY
1010601351XX TRO-8940 ONDERSTEUNING VOOR TROLLEY
1010750110XX TRO-8930 MULTI-SUPPORT

AUTODIAGNOSE B-TP 1000

Display LCD 3.5", 320 x 240 mm, 700 NIT (cd/m²)

Toetsenblok Soft-touch toetsenblok

Batterij Lithium-ion, oplaadbaar

Communicatie - 315 mHz en 433,92 mHz radio-uitzending
- Gegevensoverdracht via USB 2.0 of Bluetooth

Afmetingen (L x H x B) 100 x 200 x 30 mm

Gewicht 385 g
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MAHLE AFTERMARKET 

ITALY S.P.A.

via Quasimodo, 4/A

43126 Parma

Italië

Tel. +39 0521 954411

Fax +39 0521 954490

contact@brainbee.com

MAHLE AFTERMARKET

IBERICA S.A.U.

Carrer de Saturn, 31

08228 Terrasse (BCN)

Spanje

Tel. +34 93 731 3802

Fax +34 93 786 2476

administracion.iberica@brainbee.com

www.brainbee.mahle.com
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MAHLE AFTERMARKET 

DUITSLAND GmbH

Dürrheimer Straße 49a

78166 Donaueschingen

Duitsland

Telefoon +49 771 8979550

Fax +49 771 897955-90

info.de@brainbee.com


