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Zabezpečený diagnostický přístup do řídicích jednotek
Vážení servisní přátelé,
jak již pravděpodobně víte, musejí být dle směrnice EU
nové modely evropských vozidel od září 2020 vybaveny
zabezpečeným diagnostickým přístupem. Tedy komunikace
s řídicími jednotkami (ŘJ) bude probíhat jiným způsobem
než doposud. Bosch je vám opět připraven pomoci, a to
formou nových diagnostických přístrojů KTS, školením
a poradenstvím přes vlastní Bosch hotline.

V jakých modelech již ochrana přístupu do ŘJ existuje?
f Škoda Octavia 4
f VW Golf 8
f Seat Leon (09/2020-)
f Audi A3 (09/2020-)
f Alfa Romeo Giulia (02/2016-)
f Fiat 500X 09/2015-08/2018)
f Fiat 500L (09/2013-)

Prvním výrobcem, který výše uvedenou technologii zavedl
do svých vozidel, byla již před více než dvěma lety skupina
FCA (Fiat, Chrysler). Nazvali ji Security Gateway (SGW).

f Jeep Renegade (08/2018-)

V 2020 firma Daimler (Mercedes-Benz) podobnou ochranu
ŘJ nazval Seed & Key.

f Mercedes-Benz A 180 d (02/2018-)

Koncern VW/Škoda/Audi/Seat tuto normu nazývá Schutz
Fahrzeug Diagnose (SFD). U některých modelů Renault
se norma též objevuje. Další výrobci vozidel na této
technologii pracují.
Co je důvodem?
f Zvyšující se nároky na zabezpečení sítě vozidla
f Snaha výrobců o zamezení připojení neautorizovaného
vybavení
f Evidence servisních úkonů na server výrobce vozidla
f Ochrana před kybernetickým útokem, zvláště
u autonomního řízení

f Jeep Grand Cherokee (04/2011-)
f Jeep Cherokee KL (01/2014-08/2018)
f Mercedes-Benz C 300 de (05/2019-)
f Mercedes-Benz všechna vozidla od 4.Q 2019
f Všechny nové modely vozidel od 09/2020
Co se stane?
Při komunikaci s ŘJ probíhá vyčítání softwaru ŘJ, chybových
hlášení a skutečných hodnot standardně.
V rámci pokusu o nastavení/změnu/zápis do ŘJ bude funkce
blokována.
Tedy dnes běžné vymazání chyby, nastavení servisu oleje,
údržby, atd. bude bez provedení odemčení diagnostických
funkcí hůře proveditelné, nebo zcela nemožné (v závislosti
od konkrétního modelu).
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Co s tím?
Při komunikaci je nutno splnit několik podmínek:
f Používat dvoukanálový diagnostický přístroj
‒ online komunikace server výrobce/vozidlo
(např. Bosch KTS 560, 590, 350, 250)
f Stabilní připojení k internetu
f Registrace, aktivace a platba u výrobce vozidla
f Znát servery a odlišnosti podmínek u různých výrobců
Toto jsou základní podmínky a u každého z výrobců
se mohou lišit.
Podrobné informace a praktické ukázky zabezpečuje
společnost Bosch prostřednictvím vlastního školení.
V současné době omezující shromažďo
vání osob lze využít
moderní formu školení, tedy absolvování on-line školení, na
které není potřeba speciální aplikace/program. Postačí PC,
internetový prohlížeč a stabilní internetové připojení.
Aktuální termíny školení Bosch naleznete ZDE

Pro bližší informace kontaktujte svého
obchodního zástupce společnosti Bosch ZDE

Užitečné linky pro více informací ze světa Bosch
f Bosch Automobilová technika www.boschaftermarket.cz a
www.boschaftermarket.sk
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Bonusový program Bosch Extra CZ a SK
Akumulátory Bosch CZ a SK
Facebook Bosch
Youtube Bosch

