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BRAIN BEE – EMISSIE HET WERKT GEWOON.

Het brede assortiment producten in onze Emissie Lijn bevat gas analysatoren en opaciteitsmeters t.b.v. inspectie 

van de uitlaatsystemen van auto’s met benzine- en dieselmotoren en motorfietsen. Deze apparaten doen veel 

meer dan standaard diagnose apparatuur en zijn ideaal voor officiële inspecties en testen aan de samenstelling 

van emissies. Ze zijn in overeenstemming met geldende nationale wetgeving.

Sleutelkenmerken van onze Emissie Lijn:

+ Modulariteit: u kunt uw station samenstellen door BRAIN BEE instrumenten te kiezen (of anderen), en ze aan

 te sluiten op het PC station

+ Open systeem: compatibel met alle gebruikelijke commerciële software en hardware systemen

+ Plug en play oplossing: wij configureren en testen volledig al onze uitlaat inspectie testers

+ Extreme meetnauwkeurigheid

+ Goedgekeurd door diverse nationale regelgevingen (continu in ontwikkeling)

UITLAATGAS ANALYSATORS // OPACITEITSMETERS // RPM TOERENTELLER

MAXIMALE EFFICIËNTIE 
VOOR MINIMALE MILIEUBELASTING. 
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// OVERZICHT VAN UITSTOOT INSPECTIE APPARATUUR

AGS-688
MID - KLASSE 0 

OIML R 99 - 2008

MID - KLASSE 0 

OIML R 99 - 2008

MID - KLASSE 0 

OIML R 99 - ISO 3930

AGS-690 AGS-200

OPA-300 OPA-100

MGT-300 EVO
Bluetooth

UITLAATGAS TESTERS 

OPACITEITSMETERS T.B.V. DIESELMOTOREN

RPM-TELLER T.B.V. BENZINE- EN DIESELMOTOREN

Uitlaatgas testers:
Uitlaatgas analysatoren van BRAIN BEE zijn ontworpen voor het 

meten van de verschillende uitlaatgas concentraties in voertuigen 

met geregelde ontsteking. Ze kunnen gebruikt worden voor zowel 

het controleren van emissies bij wettelijk voorgeschreven inspecties, 

als voor routine onderhoud en reparatie van voertuigen.

// GEBRUIK

RPM-teller:
De universele RPM-teller t.b.v. benzine- en dieselmotoren zendt 

zijn opgenomen waardes naar de ontvanger via Bluetooth of USB. 

Aan de ene kant, registreert het de omwentelingen op basis van de 

harmonische van het autoaccu oplaadsignaal of via de magnetische 

trillingssensor.  Aan de andere kant, meet het de motortemperatuur 

met gebruik van de standaard temperatuursensor. De optionele 

EOBD-300 sensor is beschikbaar voor gebruik met auto’s en 

vrachtwagens

BRAIN: Een speciale draadloze netwerk techniek
MGT-300 EVO RPM-teller is uitgerust met de speciale BRAIN: Een speciale draadloze netwerk 

techniek,  een toepassing waarmee het voor het instrument mogelijk wordt, gedurende dagelijks 

gebruik, de belangrijkste stoorsignalen die de nauwkeurigheid van de meting zouden kunnen 

(fysiologisch) beïnvloeden te identificeren en isoleren. Dankzij de toepassing van deze geavanceerde 

technologie, is MGT-300 EVO in staat zijn softwareparameters direct aan te passen aan de 

omgevingscondities waarin het werkt, de nauwkeurigheid van de teruggekoppelde waardes 

verfijnend en optimaliserend.

Opaciteitsmeters:
Onze opaciteitsmeters t.b.v. dieselmotoren zijn klein en compact. Met 

hun 12-V voeding. zijn deze draagbare toestellen met comfortabele, 

ergonomische handgreep ideaal voor gebruik onderweg.
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De AGS-688 gas analysator kan zowel statisch als dynamisch werken, door het bemonsteren van emissies bij de uitlaatpijp gebruikmakend 

van de meegeleverde sonde die voor dit doel ontworpen is. Met het intuïtieve bedieningspaneel, gebruikers hebben alle functies van de 

uitlaatgas analysator onder handbereik, en kunnen makkelijk wisselen van onafhankelijke metingen naar de wettelijk vastgelegde test. De 

AGS-688 bezit zes verlichte LCD elementen, die de uitlezing van lopende testen weergeven. Als de analyse afgerond is, kan de gebruiker het 

testresultaat direct uitprinten of versturen naar de aangesloten computer.

Pneumatische samenstelling: 
De geïntegreerde condensafscheider is gemaakt om elk hinder  van 

de gasstroom te voorkomen en onderhoudstijden te reduceren. Zijn 

speciale ontwerp maakt continue afname van condens mogelijk 

die zich vormt in de afscheider. Het afscheidingsfilter bestaat uit 

twee delen: een netfilter en een coalescentiefilter. Bovenop de 

gas- en luchtinlaat t.b.v. de automatische nulstel fase, biedt de 

AGS-688 ook een andere speciale inlaat t.b.v. kalibratie met gebruik 

van een gasmonster cilinder. De achterzijde van de eenheid biedt 

aansluitingen voor de voeding, voor het meten van omwentelingen 

en temperatuur zowel bedraad als draadloos, en een bedrade of 

draadloze verbinding met een PC. 

Voordelen: 
De AGS-688 werd ontwikkeld als onze basis uitlaatgasanalysator 

model (out). Echter, dankzij ons grote assortiment of aansluitbare 

accessoires, kan hij zonder probleem een groot aantal extra functies 

aan:

+ De RPM-teller is verwerkt, en een inductieklemmeter, 

capaciteitsklemmeter of MGT-300 EVO (via bluetooth) kan ook 

worden aangesloten via bluetooth (optionele draadloze module)

+ Verbinding met een PC wordt bereikt via de RS-232 kabel, USB 

of de BT-100 Bluetooth module.

+ De AGS-688 maakt verbinding mogelijk naar de opaciteitsmeter 

via de OMNIBUS poort. In dit geval, converteert de analysator in 

een rook indicator t.b.v. dieselmotoren.

Type-goedkeuring voor Europa
M Metrologie Markering: MID (Meet Instrumenten Richtlijn) 

2014/32/EU NMI 0122 B+D 

Extra Nationale Type-Goedkeuringen
Brazilië, Hong Kong, Italië, Marokko, Servië

// AGS-688

MEETVELDEN

CO 0 ÷ 9,99 % vol Res. 0,01

CO
2

0 ÷ 19,9 % vol Res. 0,1

HC hexaan 0 ÷ 9.999 ppm vol Res. 1

0
2

0 ÷ 25 % vol Res. 0,01

NO
X

0 ÷ 5.000 ppm vol Res. 1

Lambda 0,5 ÷ 5 Res. 0,001

Omwentelingen
Inductie/capaciteit 300 ÷ 9.990 tpm Res. 10

Olietemperatuur 20 ÷ 150 °C Res. 1

De AGS-690 meet het uitlaatgas vanuit de uitlaatpijp met gebruik van de sonde. Dankzij de interactie met de opgegeven BRAIN BEE 

OMNIBUS-800 software, profiteren hebben gebruikers van alle mogelijkheden van de analysator. Bovendien, kan de gebruiker eenvoudig 

wisselen van routine metingen naar de wettelijk voorgeschreven test. Het apparaat werkt door de graden te meten waarin het gas in het 

monster infrarood straling absorbeert tijdens het analyseren. Gebruikmakend van zijn hoge-precisie technologie, analyseert de AGS-690 de 

opname van verschillende frequentiebanden van de bestanddelen CO, CO
2
 and HC en bepaald daarmee de concentraties. Zuurstof en NO

x
 

concentraties kunnen gemeten worden als een optie via elektrochemische sensoren. 

Pneumatische samenstelling: 
De condensatie afscheider samenstelling werd precisie-gesmeed 

om de gas-weg te minimaliseren en onderhoudstijden te verkorten. 

Het afscheidingsfilter bestaat uit twee delen: een netfilter en 

een coalescentiefilter. Het ontwerp maakt de continue uitgang 

mogelijk van vorming van condensatie in de afscheider via een 

enkele-as, dubbele-kop pomp. Bovenop de gas- en luchtinlaat t.b.v. 

de automatische nulstel fase, biedt de AGS-690 ook een andere 

speciale inlaat t.b.v. kalibratie van een gasmonster cilinder.

Voordelen: 
De AGS-690 werd ontwikkeld als een basis uitlaatgasanalysator 

model. Echter, dankzij de accessoires die aangesloten kunnen 

worden, kan hij zonder probleem een groot aantal extra functies 

uitvoeren:

+ De RPM-teller is verwerkt, en een inductieklemmeter, 

capaciteitsklemmeter of MGT-300 EVO (via bluetooth) kan ook 

worden aangesloten (optionele draadloze module)

+ Verbinding met een PC is mogelijk via de RS-232 kabel, USB of 

de BT-100 Bluetooth module.

Type-goedkeuring voor Europa
M Metrologie Markering: MID (Meet Instrumenten Richtlijn) 

2014/32/EU NMI 0122 B+D 

Extra Nationale Type-Goedkeuringen
 Italië, Marokko

// AGS-690

MEETVELDEN

CO 0 ÷ 9,99 % vol Res. 0,01

CO
2

0 ÷ 19,9 % vol Res. 0,1

HC hexaan 0 ÷ 9.999 ppm vol Res. 1

0
2

0 ÷ 25 % vol Res. 0,01

NO
X

0 ÷ 5.000 ppm vol Res. 1

Lambda 0,5 ÷ 5 Res. 0,001

Omwentelingen
Inductie/capaciteit 300 ÷ 9.990 tpm Res. 10

Olietemperatuur 20 ÷ 150 °C Res. 1
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// AGS-200
De AGS-200 uitlaatgas analysator kan op een PC worden aangesloten via seriële poort.

Deze wordt gevoed door de PSI-050 voedingsadapter.  Echter, met zijn minimale afmetingen en 12-V voeding, is dit toestel ideaal voor gebruik 

onderweg.

Mogelijke toepassingen:

Type-goedkeuring voor Europa
M Metrologie Markering: MID (Meet Instrumenten Richtlijn) 

2014/32/EU NMI 0122 B+D 

Extra Nationale Type-Goedkeuringen
Oostenrijk, Colombia, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Italië, Peru, UK

Gas curve:
Het toestel bewaart automatisch de gasuitlezingen bij verschillende 

motortoerentallen en plot ze op een gascurve. Speciaal aanbevolen 

voor wegentesten of rollenbank testen.

Automatische diagnose:
Het programma analyseert de gaswaarden en creëert een lijst van 

individuele uitlezingen.

Werkingsgraad katalysator:
Het programma loodst de gebruiker door de test en berekent de 

werkingsgraad van de katalysator van de verschillende gastypes in 

procenten - vóór en na de katalysator.

Dubbele lambdasensor test:
Met zijn oscilloscoop mogelijkheid, analyseert het toestel variaties in 

het signaal en berekent een bedrijfswerkingsgraadwaarde.

Cilinderkop lektest:
Het programma loodst de gebruiker door de test en, door analyse 

van de gassen in het koelmiddel expansievat, kan het bepalen of de 

cilinderkopafdichting lekt.

MEETVELDEN

CO 0 ÷ 9,99 % vol Res. 0,01

CO
2

0 ÷ 19,9 % vol Res. 0,1

HC hexaan 0 ÷ 9.999 ppm vol Res. 1

0
2

0 ÷ 25 % vol Res. 0,01

NO
X

0 ÷ 5.000 ppm vol Res. 1

Lambda 0,5 ÷ 5 Res. 0,001

Omwentelingen
Inductie/capaciteit 300 ÷ 9.990 tpm Res. 10

Olietemperatuur 20 ÷ 150 °C Res. 1

// OPA-300
De OPA-300 is ontworpen voor extreme flexibiliteit en gebruiksgemak en kan worden aangesloten op een PC via een normale seriële inter-

face (RS-232 of RS-485). Aangezien hij zijn eigen OMNIBUS-800 software heeft, kan het zelfs onervaren gebruikers veilig door het emissie 

testproces loodsen.

Conformiteit met ISO 11614 Standaarden

Nationale Type-Goedkeuringen
Bulgarije, Frankrijk, Italië, Marokko, Nederland, Roemenië, Servië

Zoals vele andere toestellen in deze serie, kan de OPA-300 opaci-

teitsmeter ook opgenomen worden in diverse BRAIN BEE emissie 

inspectie configuraties, waardoor gebruikers het teststation volledig 

kunnen instellen op basis van hun individuele vereisten.

Het kan ook geïntegreerd worden in bestaande stations (op een 

BRAIN BEE trolley), en past daarmee harmonieus en qua stijl in 

werkplaatsen die gebruikmaken van BRAIN BEE apparatuur. 

Gegarandeerde modulariteit:

MEETVELDEN

Lichtdoorlatendheid  0 ÷ 99,9 % Res. 0,1

Lichtdoorlatendheid  0 ÷ 9,99 M-1 Res 0.01

RPM-teller 300 ÷ 9.990 TPM verw. Res. 10

Olie Temperatuur 20 ÷ 150 °C Res. 1

Rook temp. 20 ÷ 400 °C Res. 1
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// OPA-100
Klein en compact: Dankzij zijn kleine afmetingen, 12-V voeding en comfortabele, ergonomische handgreep, is de OPA-100 extreem eenvoudig 

onderweg te gebruiken. De opaciteitsmeter kan op een PC worden aangesloten via seriële poort.

Het wordt gevoed door PSI-050 voedingsadapter. Echter, met de speciaal door BRAIN BEE ontwikkelde OMNIBUS-800 software, kunt u de 

OPA-100 gebruiken om aan alle merken en modellen te werken.

Conformiteit met ISO 11614 Standaarden

Nationale Type-Goedkeuringen
Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Tsjechië, Duitsland, Hong 

Kong, Hongarije, Italië, Nederland, Peru, Portugal, Roemenië, 

Spanje, UK

Zoals vele andere toestellen in deze serie, kan de OPA-100 

opaciteitsmeter ook opgenomen worden in diverse BRAIN BEE emissie 

inspectie configuraties, waardoor gebruikers het teststation volledig 

kunnen opstellen overeenkomend met hun individuele vereisten.

Het kan ook geïntegreerd worden in bestaande stations (op een 

BRAIN BEE trolley), en combineert daarmee harmonieus en qua stijl in 

werkplaatsen die gebruikmaken van BRAIN BEE apparatuur. 

Gegarandeerde modulariteit:

MEETVELDEN

Lichtdoorlatendheid  0 ÷ 99,9 % Res. 0,1

Lichtdoorlatendheid  0 ÷ 9,99 M-1 Res. 0,01

RPM-teller 300 ÷ 9.990 TPM verw. Res. 10

Olie Temperatuur 20 ÷ 150 °C Res. 1

Rook temp. 20 ÷ 400 °C Res. 1
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// MGT-300 EVO 
De MGT-300 EVO is BRAIN BEE’s universele RPM-teller dat omw. en temperatuur verzend naar de ontvangen via Bluetooth.

Het registreert de rimpelspanning van de autoaccu of de rpm via de 

magnetische trillingsensor, de motortemperatuur is te meten via de 

standaard temperatuursensor. 

De ingebouwde oplaadbare accu maakt een eind aan de noodzaak bij

de oude omw-teller voor kabels naar de autoaccu bij gebruik van de

magnetische trillingssensor.

De gebruikersvriendelijke software verschaft altijd grondige, 

helder georganiseerde informatie over de signaalkwaliteit, huidige 

uitlezingen, en overdrachtskwaliteit van de signalen naar de 

ontvanger.

Dankzij de EOBD-300 (optioneel) kan het motortoerental ook 

geregistreerd worden via OBD interface via Bluetooth.

Universeel:

Signaal opname opties:
1 Trillingssensor

2 Rimpelspanning harmonische

3 EOBD stekker (EOBD-300) t.b.v. snelheid en temperatuur.

Twee opties voor aansluiten op een PC:  
De MGT-300 EVO kan worden aangesloten op een PC via de USB 

kabel die inbegrepen is bij levering, of via Bluetooth.

MEETVELDEN

TPM 300 ÷ 9.990 tpm Res. 10

Temperatuur 20 ÷ 200 °C Res. 1

BRAIN –  
Neurale Netwerk Technologie 

Accessoires:
+  SG-030 phono-metrische sonde

      (contactgeluid microfoon)

+ EOBD-300 interface

Certificering:
DEKRA

De SG-030 sonde (t.b.v. motorfietsen) neemt tpm anders op, via 

phono-metrische metingen.

Door de ingebouwde oplaabare accu heeft men geen kabels nodig 

voor het gebruik van de trillingsensor. 

// SG-030
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UITLAATGAS ANALYSATOREN AGS-688 AGS-690 AGS-200

Meetkamer AMB-2 sensor AMB-2 sensor AMB-2 sensor 

Gas bemonstering 4 liter/minuut 4 liter/minuut 4 liter/minuut

Condensatie afvoer Automatisch en 
continue

Automatisch en 
continue Automatisch en continue

Lektest Semi-geautomatiseerd Semi-geautomatiseerd Semi-geautomatiseerd

Minimale stromingscontrole Automatisch Automatisch Automatisch 

Controleert sensor op resterende O
2

Automatisch (< 5 mV) Automatisch (< 5 mV) Automatisch (< 5 mV) 

Beschermende filters van 
meetkoppen t.b.v. water/gas vanuit 
pomp

Extern aangebracht om te 
voorkomen dat het toestel 
open gaat en de afdichting 
verloren gaat

Extern aangebracht om te 
voorkomen dat het toestel 
open gaat en de afdichting 
verloren gaat

Intern

Automatische omgevingsdruk 
compensatie 850 ÷ 1,060 kPa 850 ÷ 1,060 kPa 850 ÷ 1,060 kPa

Kalibratie Met gasmonster cilinder Met gasmonster cilinder Met gasmonster cilinder

Nul positie Automatisch Automatisch Automatisch

Tijd voor verwarming tot  20 °C 10 minuten 10 minuten 10 minuten 

Reactietijd voor CO, CO
2
 en HC < 10 seconden < 10 seconden < 10 seconden

Reactietijd voor O
2
 < 60 seconden < 60 seconden < 60 seconden

Printer Geïntegreerde thermische printer  
met 24 kolommen Geen Geen

Scherm 6 LCD elementen Geen Geen

Aansluitingen 

Tpm meting via kabel van 
inductie or capacitieveklem

Tpm meting via kabel van 
inductie or capacitieveklem

Tpm meting via kabel van 
inductie or capacitieveklem

Olie inlaattemperatuur vanuit 
Pt100 sensor (DIN 43760)

Olie inlaattemperatuur vanuit 
Pt100 sensor (DIN 43760)

Olie inlaattemperatuur vanuit 
Pt100 sensor (DIN 43760)

Tpm/olietemperatuur ontvangen 
via RS-232 kabel, draadloze 
frequentie 433 MHz (optioneel) 

Tpm/olietemperatuur 
ontvangen via RS-232 kabel, 
draadloze frequentie 433 MHz 
(optioneel) 

Tpm/olietemperatuur 
ontvangen via RS-232 kabel, 
draadloze frequentie 433 MHz 

Seriële poorten: PC USB B (slave 
modus); PC RS-232 (9600,N,8,1);  
PC in RS-485 netwerk (9600,8,N,1)

Seriële poorten: PC USB B (slave 
modus); PC RS-232 (9600,N,8,1);  
PC in RS-485 netwerk (9600,8,N,1)

Seriële poorten: 
in RS-485 netwerk

Software programmering/
updates via RS-232 kabel

Software programmering/
updates via RS-232 kabel

Software programmering/
updates via RS-232 kabel

Gebruikersinterface naar OPA-100 
opaciteitsmeter mogelijk 

Stroomvoorziening 12 V DC typisch (11–15 V DC) 12 V DC typisch (11–15 V DC) 12 V DC typisch (11–15 V DC) 

Verbruik 1,5 A DC 1,5 A DC 1,5 A DC

Bedrijfstemperatuur 5 ÷ 40 °C 5 ÷ 40 °C 5 ÷ 40 °C 

Afmetingen 434 x 190 x 291 mm 360 x 280 x 288 mm 220 x 140 x 430 mm

Gewicht  5 kg  5 kg  5 kg 

// TECHNISCHE GEGEVENS
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OPACITEITSMETERS OPA-300 OPA-100

Lichtbron Met groene LED diode Met groene LED diode

Lichtontvanger Fotodiode Fotodiode

Drukbewaking meetkamer Automatisch Automatisch

Stabilisatie van meet-  
kamertemperatuur op 90 °C Ja Ja

Bewaking van reinigingssysteem van glasafdekking Automatisch Automatisch

Nul positie Automatisch Automatisch

Tijd voor verwarming tot  20 °C 10 minuten 10 minuten

Ontvangt tpm en temperatuur Via kabel of draadloos toebehoren Via kabel of draadloos toebehoren

Aansluitingen
Seriële poort RS-232 Seriële poort RS-232

Seriële poort in RS-485 netwerk Seriële poort in RS-485 netwerk

Stroomvoorziening 12 V DC typisch (11–15 V DC) 12 V DC typisch (11–15 V DC) 

Verbruik 1 A DC, 5 A DC bij ingeschakelde verwarming 1 A DC, 5 A DC bij ingeschakelde verwarming

Bedrijfstemperatuur 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C 

Afmetingen 360 x 280 x 288 mm 200 x 140 x 430 mm

Gewicht 5 kg 5 kg

OMW METING MGT-300 EVO

Scherm LCD 3.5", 320 x 240 mm, 700 Nit (cd/m²)

Toetsenbord Toetsenbord met lichte aanslag

Batterij Lithium-ion, oplaadbaar

Interfaces USB 2.0 Bluetooth

Afmetingen 200 x 100 x 30 mm

Gewicht 385 g
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CODE OMSCHRIJVING AGS-688 AGS-690 AGS-200 OPA-300 OPA-100 MGT-300 EVO

1010750038XX TRO-060 Trolley    
1010750102XX TRO-070 Trolley   
1010750081XX TRO-220 Trolley  
1010750083XX TRO-8250 Steun – TRO-220  
1010750058XX TRO-8790 Laptop Steun – TRO-060

1010100014XX PSI-50 USB Voeding 13.5 V @ 150 W RAL7042  
1010700025XX OMNI-010 Kabel Communicatie/Voeding 0.4 M     
1010700065XX OMNI-011 Kabel Communicatie/Voeding 0.75 M     
1010700028XX OMNI-030 Kabel Communicatie/Voeding 6 M     
1010500001XX NO

x
-010 Sensor t.b.v. AGS   

1030700029XX EOBD-300 EVO 
1010700165XX SG-030 RPM Motorfiets Sonde 
1010601163XX BT-100 USB Kit Bluetooth Module     
1010601410XX  BT-100 Bluetooth Module   

// ACCESSOIRES
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MAHLE AFTERMARKET 

DEUTSCHLAND GmbH

Gewerbestr. 10–16

78594 Gunningen

Duitsland

Tel. +49 7424 982320

Fax +49 7424 9823290

info.de@brainbee.com

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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