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Ιούνιος  2015 

Δελτίο Τύπου 
 

Νέοι κανονισμοί για την ανάλυση των καυσαερίων 
σύμφωνα με την οδηγία 5 
Όλοι οι νέοι αναλυτές καυσαερίων της Bosch 
λειτουργούν σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
οδηγία 5 που θα ισχύει από τον Ιούλιο του 2015 
 
 Νέα κατευθυντήρια οδηγία για χρήση σε οχήματα με Euro 6 
 Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου για την ανάλυση των καυσαερίων στα 

πετρελαιοκίνητα οχήματα 
 Συμμόρφωση με την κατευθυντήρια οδηγία 5 που αφορά στην ανάλυση 

καυσαερίων με Bosch ΒΕΑ-PC SystemSoft 
 Kιτ αναβάθμισης για εναρμόνιση των αναλυτών με την οδηγία 5  
 
 
Μια νέα κατευθυντήρια οδηγία έχει εκδοθεί για τα επιβατικά και 

επαγγελματικά οχήματα που πληρούν τις πιο πρόσφατες  προδιαγραφές 
εκπομπής καυσαερίων Euro 6, η  οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015. 
Αυτό επηρεάζει την αρχή λειτουργίας των αναλυτών καυσαερίων και τη 
διαδικασία του ελέγχου. Η πιο σημαντική πρακτικά αλλαγή είναι η 
απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα χωρίς 
περιοριστή στροφών ρελαντί. Επιπλέον, μαζί με την οδηγία 5  έχουν εισαχθεί 
παγκοσμίως νέα τυποποιημένα πρωτόκολλα OBD, όπως τα WWH-OBD και 
SAE J1939. Μια άλλη καινοτομία είναι μια σειρά ελέγχων  για τις 
μοτοσικλέτες με τη χρήση λογισμικού που συμμορφώνεται με την οδηγία 5. 
Η διαδικασία ελέγχου έχει επίσης  προσαρμοστεί και  για τα ηλεκτρικά 
οχήματα. 
 
 Για όλα τα οχήματα που πληρούν τα πρότυπα εκπομπών έως το Euro 5, τα 
συνεργεία  μπορούν να εξακολουθούν να βασίζονται στην οδηγία 4, όμως 
τότε, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη νέα απλοποιημένη διαδικασία 
ελέγχου για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Για όλα τα επιβατικά και 
επαγγελματικά οχήματα που πληρούν το πρότυπο Euro 6, οι έλεγχοι πρέπει 
να διεξάγονται σύμφωνα με τη νέα οδηγία 5.  
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Για την οδηγία 5: Το απαιτούμενο λογισμικό έρχεται με την επόμενη 
διαθέσιμη αναβάθμιση   
Οι νέοι αναλυτές  εκπομπών Bosch ΒΕΑ 550/950 είναι ήδη εναρμονισμένοι 
για την ανάλυση των καυσαερίων σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 5. 
Το λογισμικό του συστήματος ΒΕΑ υποστηρίζει επίσης, τα νέα πρωτόκολλα 
OBD ήδη από τον Οκτώβριο του 2014. Τα συνεργεία που ήδη έχουν 
συνδρομή αναβάθμισης λογισμικού  για αναλυτές καυσαερίων, θα λάβουν το 
λογισμικό που συμμορφώνεται με την οδηγία 5 μαζί με την επόμενη 
αναβάθμιση. Φυσικά, τα συνεργεία  μπορούν  να αγοράσουν τα δεδομένα 
ελέγχου για τους αναλυτές καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
5- συμβατό λογισμικό  από τον Απρίλιο και μετά. Οι απαιτούμενες αλλαγές 
για τη νέα οδηγία  θα εφαρμοστούν αποκλειστικά στο λογισμικό BEA-PC. Οι 
αναλυτές που χρησιμοποιούν το λογισμικό ESA θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
στο λογισμικό BEA-PC  από τον Ιούνιο και μετά.  
 
Οι αναλυτές BEA 150, 250, 350 και BEA 460 θα πρέπει να αναβαθμιστούν με 
την προσθήκη των συσκευών KTS 515, 540 ή 570. Οι μονάδες KTS 115 και 
KTS-Card που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα δεν υποστηρίζουν τα νέα 
πρωτόκολλα  OBD. Επιπλέον η Bosch έχει αναπτύξει ένα σετ αναβάθμισης 
με laptop για τις σειρές  BEA 150, 250 και 350. Το λογισμικό επιτρέπει τον 
έλεγχο του αναλυτή από ένα laptop έχοντας εγκαταστήσει το λογισμικό BEA-
PC. Συνεπώς, οι συσκευές αυτές θα είναι πλέον εναρμονισμένες με την 
οδηγία 5. Οι συσκευές ελέγχου στροφών κινητήρα και θερμοκρασίας 
ΜΤΜ/ΜΤΜ πρέπει να αντικατασταθούν από τον ΒΕΑ 030. 
 
Η Bosch και οι έμποροί της θα υποστηρίξουν τα συνεργεία που 
χρησιμοποιούν παλαιό εξοπλισμό στην αναβάθμιση των συσκευών τους με 
την ύπαρξη μιας  μεγάλης γκάμας σετ αναβάθμισης. Με αυτό τον τρόπο, τα 
συνεργεία θα είναι πλήρως εναρμονισμένα με την οδηγία 5 και τα πρότυπα 
εκπομπών σε οχήματα με Euro 6. 
 
Σχετικές φωτογραφίες: 1-ΑΑ-21054, 1-ΑΑ-21055, 1-ΑΑ-21056 
 
 Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και 
υπηρεσιών. Το οικονομικό έτος 2014 είχε πωλήσεις της τάξης των 48,9 δις ευρώ και 
απασχολούσε περίπου 290.000 υπαλλήλους .Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε 
τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, 
Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων. 
Τον  Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 360 θυγατρικές 
επιχειρήσεις σε 50 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων, 
τότε η Bosch εκπροσωπείται σε 150 χώρες. Η παγκόσμια ανάπτυξη, η παραγωγή και το δίκτυο 
πωλήσεων είναι η προϋπόθεση για μεγαλύτερη εξέλιξη. Η Bosch πραγματοποίησε το 2014,  
4.600 εγγραφές πατεντών παγκοσμίως. Στρατηγικός της στόχος είναι να παρέχει καινοτόμες 
λύσεις για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things). 
 Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την 
ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η 
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εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο. 
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1886 στη Στουτγάρδη από τον Robert Bosch (1861-1942) με την 
ονομασία “Εργαστήριο Μηχανικής Ακριβείας και Ηλεκτρικής Μηχανολογίας”.  
Η ειδική ιδιοκτησιακή δομή του Ομίλου Bosch εγγυάται την επιχειρησιακή του ελευθερία. 
Έτσι η εταιρεία κάνει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και πραγματοποιεί εκ των προτέρων 
σημαντικές επενδύσεις οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον της. Το 92% των μετοχών της Robert 
Bosch GmbH ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα Robert Bosch Stiftung. Οι επιχειρηματικές 
λειτουργίες της εταιρείας γίνονται από την Robert Bosch Industrietreuhand KG. Οι υπόλοιπες 
μετοχές ανήκουν στην οικογένεια Bosch και στη Robert Bosch GmbH. 
 
Η Robert Bosch Ελλάδας λειτουργεί ως θυγατρική του Ομίλου Bosch στην Ελλάδα από το 
1992, αν και η παρουσία της καταγράφεται ήδη από το 1913, και απασχολεί σήμερα 
προσωπικό  66 ατόμων. Σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία οι συνολικές πωλήσεις 
της για το 2014 ανήλθαν σε 33,1 εκατ. ευρώ. Δραστηριοποιείται στους τομείς των 
Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρικών Εργαλείων, Συστημάτων Θέρμανσης, Συστημάτων 
Ασφαλείας καθώς και στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. 
Στη Robert Bosch Ελλάδας υπάγονται και οι δραστηριότητες της Κύπρου, της Αλβανίας και της 
Μάλτας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.bosch.com , www.bosch.gr και 
www.bosch-press.com  http://twitter.com/BoschPresse 
  
 


