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Co znamená Security Gateway – SGW?

V překladu to znamená „Zabezpečená brána“. Moderní 
vozidla musí mít dle nařízení EHK OSN č. 155 z 22.1.2021 
z důvodu kybernetické bezpečnosti zabezpečený přístup 
do komunikačního protokolu vozidla. Proto jsou některé 
diagnostické funkce chráněné.

Co znamená Secure Diagnostic Access – SDA?

V překladu to znamená „Zabezpečený diagnostický 
přístup“, jde o přístup k zabezpečeným diagnostickým 
datům, funkcím a úkonům na vozidlech, jako jsou například 
adaptace komponentů při výměně, mazání uložených 
adaptací, kalibrace ADAS – asistenčních systémů, mazání 
servisních intervalů atp.

Přehled značek integrovaných v rámci ESI Tronic

Abarth, Alfa Romeo, Audi, Cupra, Chrysler, Dodge/Ram, 
Fiat, Jeep, Lancia, Seat, Škoda, Volkswagen. Další značky 
budou následovat.

Kompletní informace k SDA a SG, přehledně na jedné 
webové stránce naleznete pomocí QR kódu níže

Na této webové stránce naleznete např.:

 f Postup registrace do SDA vč. video návodu 
(po kliknutí na Video ‒ První kroky)

 f Ovládání a nastavení SDA v rámci ESI[tronic]
 f Často kladené otázky a odpovědi na ně

Video návody pro vysvětlení SDA naleznete pomocí 
QR kódu níže

Úspora nákladů

Úspora času

Jednoduché 
řešení

Připraveno na 
budoucnost

http://cdn.esitronic.de/helpcenter/ESItronic_SDA/cs/index.html
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/videospoty/video-sda.mp4
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SDA přístup je integrovaný do ESI[tronic], po jedné 
registraci máte přístup ke všem zúčastněným výrobcům. 
Za tento přístup neplatíte žádné dodatečné poplatky, SDA 
přístup máte předplacený v rámci ESI[tronic] v segmentu 
Diagnostika řídících jednotek (SD). SDA přístupy můžete 
využívat neomezeně ke všem zúčastněným výrobcům.

Toto řešení výrazně usnadňuje uživateli obsluhu, jelikož 
není nutné se individuálně registrovat u jednotlivých 
výrobců za nejasných podmínek a platit další poplatky.

Školení

Security Gateway, Secure Diagnostic Access 
– termíny online školení Bosch:

 f 6. 4. 13:00-14:30
 f 6. 6. 13:00-14:30
 f 19. 9. 13:00-14:30
 f 20. 10. 13:00-14:30
 f 11. 11. 13:00-14:30

Možnost přihlášení: https://skoleniaabosch.cz/

Ostatní informace

Soubory ke stažení: 
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/ke-stazeni.html

Kontakty na hot-line Bosch: 
https://skoleniaabosch.cz/Skoleni/Kontakt.html

ESI[tronic] brožura: 
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/produktove-
tiskoviny/esi-tronic-2.0-online-2022-prospekt.pdf

ESI[tronic] video návody v angličtině a základní ovládání: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9v_
KIu0Jx1dDdF699M5mkUSpIN3kcwE

Katalog garážového vybavení Bosch: 
https://skoleniaabosch.cz/img/ke-stazeni/ostatni/bosch-
aa-diagnostics-overview-2020-cz.pdf

Webové stránky Bosch: 
www.bosch.cz a www.bosch.sk
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Katalog náhradních dílů/vybavení – A 

Diagnostika řídicích jednotek – SD včetně SDA

Návody na opravy – SIS

Technické servisní informace – TSB

Známé chyby – EBR

Mechanické hodnoty, plány údržby – M

Schémata zapojení komfortních systémů – P

Connected Repair – CoRe

Původní segment nebo sada
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