Energoline 4. rendeleti módosításokat tartalmazó verzió
Kiadva 2018.05.16.
•

Akiknek még nincs szoftverkövetésük vagy még nem aktiválták azt (nem regisztrálták
a munkaállomásokat) a letöltött és telepített verzió figyelmeztetéseket küld: (A
regisztrálás nélküli verzió 2018 szeptember 2-ig fog működni.)

Amennyiben a fékpad kalibrálási határideje 2018 szeptember 2. előtt jár le, a következő
üzenettel indul az Energoline szoftver:

Amennyiben a fékpad kalibrálása majd szeptember 2 után esedékes, akkor a következő üzenettel
indul az Energoline szoftver:

A határidő lejárta utáni üzenet:

Az Energoline szoftverkövetés regisztrálása.
Az Energoline-os szoftverkövetés automatikus frissítéséhez a következők szükségesek:
•

A munkaállomások érjék ez az Energotest Kft honlapját. (www.energotest.hu)

•

A munkaállomásokon aktiválni kell a szoftverkövetést

Első lépés a Funkciók menüben a Szoftverkövetési szerződés aktiválása menüpont
kiválasztása:

A menüpontot először kiválasztva mindenképpen hibaüzenet jelenik meg, mert egy nem
aktivált gép SW-követési adatait akarja megjeleníteni a program

A hibaüzeneten az OK gombra kattintva folytathatjuk a regisztrálást/aktiválást.

A bekeretezett 3 mező kitöltése illetve ellenőrzése fontos. (Ezeket minden Energoline-os
munkaállomáson el kell végezni)
A szerződésazonosító / telephely azonosító mezőben ki kell tölteni a szoftverkövetési
szerződés azonosítóját és a a telephely azonosítóját. Ha csak egy telephely van akkor is a
oda kell írni a „/01” telephely azonosítót. Több telephely esetén az Energotest vagy az
Országos hálózat munkatársai megadják, hogy mely telephelyeknek melyik az azonosítója.

Az „Ez a gép végezze a letöltést” akkor kell kipipálni, ha az adott gép végezhet letöltést. (ez
általában a fékpadi gép szokott lenni, mert az mindig el lesz indítva.). Egy-egy vizsgasoron
csak egy ilyen munkaállomás szükséges. A többiek a már letöltött telepítőt fogják használni.
Az „Energoline automatikus frissítése engedélyezett” sort általában ki kell pipálni. Ha ezt
nem tesszük meg, akkor az Energoline nem fogja frissíteni magát, csak jelzi, hogy van új
Energoline verzió.
Ha minden jól van kitöltve, akkor lehet az Aktiválás gombra kattintani.
Ekkor a szoftver ellenőrzi, hogy az adatok jók-e és van-e az adatbázisban a megadott
szoftverkövetés. Ha minden rendben van, akkor válaszként a felső mezőket kitölti az
Energoline program.

Ezek után az Energoline szoftver automatikus frissítésre készen áll.
Az összes munkaállomás regisztrálása / aktiválása után az Energoline szoftvert újra kell
indítani.
FONTOS, hogy az aktiválás utáni első indítást rendszergazdai jogosultsággal tegyük
meg, mert a telepítéshez erre szükség van. (Az Energoline ikonra jobb egérrel kattintva
és a „Futtatás rendszergazdaként” menüpontot válasszuk ki.)
Az újraindítás után kapjuk az értesítést, hogy van új verzió. Ezt célszerű letölteni, mert a
letöltött verzió már semmilyen korlátozást nem tartalmaz.

Az újraindítás után a letöltős munkaállomáson a következő üzenetet kapjuk:

Ha igent válaszolunk, akkor kezdődik a letöltés és a telepítés.
Ha nem rendszergazdai módban indítottuk az Energoline-t, akkor itt a NEM re kattintsunk és
az Energoline-t rendszergazdai módban indítsuk el.
A telepítő a letöltés után automatikusan elindul. Ha mégsem indul el, akkor nem
rendszergazdai módban futott az Energoline.

A letöltési fázis

A telepítő elindult

A telepítő program automatikusan lefut. Ha valamit nem tud elvégezni, akkor üzenetet küld.

A letöltés utáni indulás
Amennyiben a letöltés után a technológiai adatbázisok legfrisseb állapota zölden
villog, akkor a „letöltés” vagy a „mégse” gombok közül valamelyikre kattintani kell.
Az Energoline szoftver a kattintás után el fog indulni, bára háttérben a technológiai adatbázis
letöltése folyamatosan megy amíg be nem fejeződik.
Azon a munkaállomáson, ahol nem tölti le az új verziót az Energoline szoftver a következő
üzenet jön az új verzió észlelésekor:

Ha tehát frissíteni akarjuk az Energoline-t akkor itt ki kell lépni az Energoline szoftverből.
Amennyiben nem akarjuk most frissíteni az Energoline -t Akkor a NEM re kattintva minden
megy tovább a régi verzióval.

A frissítés után ezen a munkaállomáson is indítva az Energoline-t az a következő üzenettel
indul:

Ez azt jelzi, hogy a telepítő valahol már lefutott és új Energoline rendszer működik, de ezen a
munkaállomáson a frissítést még be kell fejezni a helyi adatok frissítésével.
Itt az Okgombra kattintva azonnal indul a frissítés.

•

Változások 2018. 05.20 után.
o Szemrevételezéses vizsgálat május 20 után nem használható, mert a
szemrevételezéses hibák megváltoznak. A KÖKIR interfész változásáig csak
a KÖKIR-ben lehet hibákat felvenni.
o Fékmérés
▪

Terhelt járművel kell végezni a mérést (minimum 50% terheltség
szükséges). Ezt a jármű tulajdonosa vagy a vizsgahely biztosítja.

▪

A járműveket az új mérési technológiával (FT) kell mérni. A mérés
végrehajtása ugyanolyan, mint az eddigi EFT, csak a kiértékelésben
vannak különbségek.

▪

A kiértékelésben a jármű teljes terheltségére vonatkoztatott
lefékezettséget kell minősíteni, de ezt az adatot egyelőre nem lehet a
KÖKIR-nek átküldeni.

▪

A kezelést érintő változások:
• Lefékezettség számítás
• Ha blokkolnak a kerekek akkor a lefékezettséget jónak tekintjük

Lássuk a fékméréssel kapcsolatos változásokat képekben:

Az új technológia üzemi fék mérése (FT)

Az új technológia rögzítőfék mérése (FTK)

Ide kattintve lehet a
lefékezettségeket
megnézni

Az Energoline főkép, és a terület, ahova kattintva a lefékezettség értékek látszani fognak.

Ha a főképen az Energoline verziószámot tartalmazó mezőbe kattintunk, akkor látható a fenti
mérési eredményeket tartalmazó lista. A pirossal bekeretezett adatok tartalmazzák a
lefékezettséggel kapcsolatos új információkat. A fontos értékek a jármű üzemi és
rögzítőfék lefékezettségei.
Az értékek mellett a határértékek is megjelennek és a sorok végén az Energoline által
javasolt minősítés is ott van.

o Emisszió mérés változásai
▪
▪

▪

Euro6 és Euro VI járműveket (általában 15 és 16 KVO) nem kell
mérni, elég az OBD kiolvasás
Benzines mérések
• Ha nincs megadva az emelt fordulatszám, akkor a jármű
kategóriától függ a fordulatszám értéke
o M1, N1 estén 2500-3000
o más kategóriáknál 2000-2500
• A mérési idők lecsökkentek 10 másodpercre (30 ról).
• Benzines OBD-s járműnél az alapjárati értékeket is mérni és
minősíteni kell
• A lambda érték már alapjáraton van megadva (eddig emelt
fordulaton volt)
Dízel mérés
• 1980 előtti dízeleket nem kell mérni!
• Dízel OBD esetén az OBD kiolvasás eredményét is minősíteni
kell (eddig nem így volt)
• A füstölési határértékek változtak

Lássuk az emisszió mérés változásait képekben:

Euro6 vagy Euro VI járműveket nem kell mérni, de ehhez a vizsgabiztosi mérést kell
választani..

Euro6 vagy Euro VI járművek mérése: Az emisszió mérés kihagyható a vizsgabiztosi
mérésben.

Euro6 és EuroVI (15-16-os KV osztályt) nem kell mérni. Ha mégis megméri valaki, akkor a mért
értéktől függetlenül megfelelő minősítést kap a jármű. Természetesen az OBD-ből kiolvasott
adatokat minősíteni kell (ez a jármű ezért kapott alkalmatlan minősítést).

Az emelt fordulatszám rendeleti értéke a jármű kategóriától függ.

A benzines katalizátoros mérés végrehajtásához az Energoline vizsgabiztosi mérésvezérlését kell
használni.
FIGYELEM! A vizsgabiztosi mérésvezérlés leírása az Energoline programból
megnézhető

Vizsgabiztosi mérés végrehajtása:
A műszeren az alapmérés:

Benzines esetben az AVL 4000-es műszeren az Alapmérést kell kiválasztani

Ilyenkor a mérési eredmények az Energoline monitoron jelennek meg és ott vannak minősítve.

