SOWA ATS02
Istota pre vaše vozidlo
Vážený zákazník,
Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s unikátnym elektronickým
zabezpečovacím zariadením pre Vaše vozidlo - immobilizérom
ATS02. Pri jeho návrhu boli využité dlhoročné skúsenosti jeho
autorov s elektronikou vozidiel BMW, ako i najmodernejšie
technológie v oblasti jednočipových mikropočítačov, mobilnej
komunikácie, software, ochrany dát a kryptografie. ATS02
ovplýva množstvom funkcií, ktoré sa v mnohom líšia od
ostatných immobilizérov na trhu. Prečítajte si preto pozorne
tento leták a zoznámte sa so všetkými funkciami zariadenia a
spôsobom ich ovládania.
Radosť z jazdy bez obáv o bezpečnosť Vášho vozidla a veľa
šťastných kilometrov Vám želá
Auto SOWA s.r.o.

Stručný popis systému
Immobilizér SOWA ATS02 (Advanced Thiefproofing System) bol vyvinutý špeciálne pre vozidlá značky BMW v snahe
posilniť stupeň ich zabezpečenia voči odcudzeniu. Ide o 2. generáciu systému vychádzajúceho z jeho úspešného
predchodcu ATS01. Jedinečnosť systému nespočíva len v modernom hardware, ale najmä v unikátnom software
implementovanom priamo vo vozidle, následkom čoho ATS02 dokonale splynie s Vašim BMW.
Immobilizér je priamo integrovaný v elektronickom systéme vozidla. K jeho ovládaniu slúžia výhradne štandardné
ovládacie prvky BMW. Okrem toho je ATS02 vybavený telematickou platformou na báze GPS/GSM, takže je ho možné
ovládať aj prostredníctvom smartphone na báze Android alebo iOS. Software immobilizéra je zabezpečený jedinečným 128
bitovým asymetrickým kryptovacím kľúčom, ktorý poskytuje maximálny stupeň ochrany dát. Pri vývoji immobilizéra bolo
prihliadnuté aj k tzv. redundantnosti – pre prípad prelomenia primárnej ochrany sú všetky blokovacie funkcie minimálne
zdvojené, pričom sekundárna (príp. terciárna) ochrana poskytuje rovnaký stupeň zabezpečenia ako primárna. Tým sa
stáva štartovanie vozidla prakticky nemožným.
Ďalším bezpečnostným prvkom ATS02 je doplnkové blokovanie štartu prostredníctvom 2-miestneho PIN kódu voliteľného
na multifunkčnom volante. Táto funkcia bráni naštartovaniu vozidla i v prípade zneužitia systému Comfort access. Navyše
v prípade poplachu ATS02 automaticky aktivuje i originálny BMW alarm (ak je vo vozidle namontovaný) a upovedomí
majiteľa vozidla prostredníctvom push notifikácie.
Bránou k bezpečnosti vášho vozidla je personálny PIN kód, ktorý obdržíte po namontovaní a naprogramovaní immobilizéra. Tento kód si starostlivo uschovajte – je to totiž jediná možnosť ako samostatne spojazdniť vaše zablokované
vozidlo. PIN kód sa nedá opätovne vyčítať - v prípade jeho straty je nutný zásah autorizovaného servisného technika,
ktorý vám vygeneruje nový PIN kód.
Autori zariadenia mysleli aj na budúcnosť. Software ATS02 sa totiž neustále vyvíja. Immobilizér bol navrhnutý tak, aby
bolo možné kedykoľvek aktualizovať jeho software prostredníctvom OBD zásuvky, prípadne zmeniť nastavenia podľa
želania zákazníka. Samozrejmosťou ATS02 je jeho OBD diagnostika s možnosťou vyčítania histórie použitia kľúčov, PIN
kódov, pamäte chýb a iných dôležitých údajov.
Immobilizér SOWA ATS02 je možné montovať do nasledujúcich vozidiel BMW:
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Prehľad funkcií ATS01
Aktivácia / deaktivácia výhradne pomocou originálneho diaľkového ovládania alebo kľučky*
Kontrola otvorenia jednotlivých dverí, veka batožinového priestoru a prednej kapoty
Spoľahlivé rozpoznávanie originálneho kľúča pri pokuse o štart
Kontrola odpojenia batérie
Kontrola náklonu a otrasov vozidla
Servisný mód, servisný PIN kód
Blokovanie komunikácie s OBD zásuvkou
Viacnásobné blokovanie štartu motora / blokovanie prevodovky*
Blokovanie komunikácie na dátovej CAN zbernici v prípade neoprávnenej manipulácie
Núdzová výstražná funkcia, aktivácia klaksónu*
Spojazdnenie vozidla personálnym PIN kódom (zadaným cez iDrive alebo smartfónom)
Doplnkové blokovanie štartu prostredníctvom PIN kódu zadávaného na multifunkčnom volante
Plná ovládateľnosť prostredníctvom aplikácie SOWA Mobile (Android, iOS)
- Možnosť aktivácie / deaktivácie immobilizéru a aktivácie / deaktivácie servisného módu
- Možnosť aktivácie / deaktivácie doplnkového blokovania štartu
- Možnosť diaľkového zamknutia / odomknutia vozidla
- Možnosť diaľkovej aktivácie klaksónu a výstražných svetiel
- Možnosť aktivácie / nastavenia nezávislého vetrania / kúrenia
- Zobrazenie polohy vozidla na mape, statusu dverí a okien, stavu paliva, napätia batérie, atd...
- Zobrazenie servisných indikátorov (olej, brzdy, brzdová kvapalina, servisná prehliadka...) a stavu Km
- Zobrazenie tlaku pneumatík, hladiny AdBlue a termínu STK
14. Diagnostika, kódovanie a programovanie systému prostredníctvom OBD zásuvky
15. Doplnková diagnostická funkcia pre vodiča na rýchle určenie závady alebo príčiny zablokovania vozidla
16. Núdzový mód
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* - Závislé od modelu a výbavy vozidla

Výhody zariadenia:
-

-

Nepotrebuje žiadne prídavné ovládače
Doplnkovo ho možno plne ovládať prostredníctvom smartfónu
Spoľahlivo bráni naštartovaniu vozidla primárnou aj sekundárnou ochranou
Blokuje radenie automatickej prevodovky*
Ako jediné zariadenie na trhu kontroluje identifikačné dáta kľúčov v BMW riadiacej jednotke BDC / CAS
Uchováva si svoje vlastné dáta o všetkých originálnych kľúčoch a pri každom štarte ich porovnáva
s dátami v jednotke CAS / BDC
Monitoruje kompletnú komunikáciu na CAN zbernici – hlavne príkazy určené pre riadiacu jednotku
CAS/BDC. V prípade obídenia diagnostickej OBD zásuvky priamym pripojením na CAN zbernicu blokuje
všetky autorizačné telegramy, čím bráni v akejkoľvek manipulácii s identifikačnými dátami kľúčov
Vysoký stupeň ochrany dát (každá jednotka má svoj vlastný 128 bitový asymetrický kryptovací kľúč)
Plná programovateľnosť užívateľských dát a software prostredníctvom OBD zásuvky vozidla
Kompatibilita s doplnkovými zariadeniami prostredníctvom univerzálneho programovateľného interface
Chráni el. systém vozidla pred manipuláciou – monitoruje sériové čísla riadiacich jednotiek. Pri zmene
sériového čísla alebo neoprávnenom odpojení riadiacej jednotky dôjde k zablokovaniu vozidla
Blokuje dátovú komunikáciu cez OBD zásuvku – s výnimkou servisného módu
Plná kompatibilita s elektronickým systémom vozidla, nízky prúdový odber v sleep móde
Informácia o polohe a statuse vozidla, stave paliva a napätí batérie prostredníctvom mobilnej aplikácie
Dohľad nad zaparkovaným vozidlom / okamžitá notifikácia v prípade narušenia alebo straty spojenia
Núdzový mód v prípade poruchy zariadenia / vlastná diagnostika prostredníctvom OBD zásuvky
Rozhranie pre užívateľa - zobrazovanie kódov chýb a príčin zablokovania na displeji vozidla prostredníctvom doplnkovej diagnostickej funkcie

Immobilizér SOWA ATS02 je nástupcom systému ATS01, ktorý je akceptovaný ako určené zabezpečovacie
zariadenie poisťovňami Allianz - Slovenská poisťovňa a Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.
Ak Vás náš bezpečnostný systém zaujal, radi vám poskytneme viac informácií na našom telefónnom čísle
+421 903 753360, alebo na e-mailovej adrese info@autosowa.sk

