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Zed-FULL - Immobiliser Solutions by IEA 

Zed Full е уникална транспондер машина, съчетаваща в себе си всички функции. Вече не е 

нужно да имате отделни прибори като: копираща чипове машина, машина за обучение през 

OBD, машина за клониране на дистанционни, машина за копиране на пулове и тн.  

• Клонира фиксирани и крипто транспондери 

• Измерва и клонира дистанционни 

• Клонира пулове и Mifare карти 

• Генерира предкодирани транспондери и вади пин  

• Програмира ключове и дистанционни през OBD-II  

Zed FuLL е създадена да задоволи всички нужди на автоключарите. Машината има 5 различни 

антени, за 125 KHz транспондери, 13,56 MHz карти пулове,  315, 433, 868 MHz дистанционни и 

Holden Commodore remote 

 

1. Клониране на транспондери (key to key) 

Fixed codes: 

• 11 - на T5 (Sokymat), TK5551 (Temic) 

• 12 - на T5 (Sokymat), TK5551 (Temic) 

• 13 - на T5 (Sokymat), TK5551 (Temic) 

• 14 - на T5 (Sokymat), TK5551 (Temic) 

• 33 - на T5 (Sokymat), PCF7930 (Philips), PCF7931 (Philips) 

• 73 - на T5 (Sokymat), PCF7930 (Philips), PCF7931 (Philips) 

• 4C - на EH1(Silca Electronic Head), EH2 (Sica Electronic Head), TK23 (Keyline Electronic Head), 

TK24 (Keyline Electronic Head), Z4C (IEA glass transponder), TPX1 (JMA glass transponder) , 

CN2 (China carbon transponder) 



Philips crypto (PCF7935 based): 

• Някой  40 на T5 (Sokymat), PCF7930 (Philips), PCF7931 (Philips), PCF7935 (Philips) 

• 41 на PCF7935 (Philips) 

• 42 на PCF7935 (Philips) 

• 44 (Unlock VAG) на PCF7935 (Philips) 

• 45 на PCF7935 (Philips) 

Philips crypto(PCF7936 based): 

• 46 на TPX3-TPX4 (JMA Glass Transponder), TK60 (Keyline Electronic Head), TS-46 (China 

Carbon Transponder) 

Texas Crypto DST 4D(40 Bits): 

• 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70 - на EH2 (Silca Electronic Head), TPX2 (JMA Glass 

Transponder), CN2 (China Carbon Transponder) 

• 64 - на EH2 (Silca Electronic Head), TPX2 (JMA Glass Transponder) -Temic Crypto 

• 8C - на Precoded 8C Transponder (може да се купи от нашият офис) 

 

2. Клониране на дистанционни 

Една от най-важните функции на Zed-FULL е клониране на Fiat оригинални дистанционни с ID48 

транспондер върху произведени от IEA дистанционни.  

Клонира следните дистанционни: Fiat Doblo (1 бутон), Albea, Punto, Palio (с ID48 транспондер) и 

с 2 и 3 бутона Fiat Linea, Bravo, Stilo, Ypsilon (с ID48 транспондер) 

 

 

 

 



3. Eeprom и MCU приложения (киймейкъри) 

Zed-FULL има 215 различни киймейкъра. С помощтта на киймейкърите можете да генерирате 

пинкода,  да изработите палещ автомобила транспондер при изгубени ключове или за 

резервен автоключ. Трябва да свалите имобокса, ECU-то или BSI-то от автомобила и да 

прочетете съдържанието на микрочипа без нуждата от компютър. 

Всички детайли свързани с  Immobox, BSI, ECU и кой микрочип да прочетете са показани на  

цветния тъчскриин дисплей. 

Ако пък имате отпреди прочетен файл с помощтта на  Zed-FULL PC софтуера  направо си 

генерирате чип или смятате пинкод.. 

 

 

4. OBD обучаване на транспондери и оригинални автоключове с комфорт 

Zed-FULL вади пин кодовете през OBD порта по време на обучаването на чипа или 

дистанционното.  

Zed-FULL работи през OBD със следните автомобили: 

• VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) 

• Opel/Vauxhall 

• Renault/Dacia 

• Toyota/Lexus 

• Ford/Mazda (Europe, USA, Australia), Falcon 

• Fiat, Alfa Romeo, Lancia 

• Daewoo/Chevrolet 

• Hyundai/Kia 

• Peugeot/Citroen 

• Nissan 

• Proton 

• Mitsubishi 

• Subaru 

• Honda 

• Holden 

• Isuzu 

• Chrysler, Dodge, Jeep, GMC, GM 

• Renault/Volvo Trucks (24Volt) обучава ключове и дистанционни през OBD-II на 

камионите 



 

 

5. Генериране на пред кодирани транспондери 

За да програмирате ключ към автомобила трябва да използвате подходящ транспондер. Тези 

предкодирани транспондери са скъпи и според марката, модела и годината е нужно да 

поддържате на склад безброй скъпи транспондери. Вместо да правите тази скъпа инвестиция, 

можете да поддържате няколко празни транспондера и да си генерирате нужният 

предкодиран за даден автомобил, който да бъде обучен през OBD.  Zed-FULL използва 

следните бланк транспондери PCF7930, PCF7931, PCF7935, PCF7936, Texas 4D-60 и т.н. 

• 40 Opel, 41 Nissan, 42 VAG, 44 VAG/Mitsubishi, 45 Peugeot/Citroen транспондери могат да 

бъдат генерирани от PCF7935 транспондери 

• Различни типове ID 33 транспондери като Peugeot 33, Nissan 33, VAG 33, Renault 33 

могат да бъдат генерирани от PCF7930, PCF7931, PCF7935, T5 транспондери. 

• 61 Mitsubishi, 62 Mitsubishi, 63 Ford/Mazda, 65 Suzuki, 67 Toyota/Lexus, 68 Toyota/Lexus, 

69 Toyota/Lexus, 70 Toyota/Lexus транспондери могат да бъдат генерирани от Texas 4D-

60, TPX2 JMA ампула или CN2 carbon 4C/4D транспондери. 

• 73 Mitsubishi транспондери могат да бъдат генерирани от blank PCF7930, PCF7931, 

PCF7935 транспондери 

• 46 (Hitag 2) Audi, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Isuzu, Peugeot, Hyundai, Honda, Kia, GMC, 

Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Saab, Volkswagen и т.н. транспондери могат да 

бъдат генерирани от blank PCF7936 транспондери. 

• Mercedes E, C, G class master key транспондери до 1999 година могат да бъдат 

генерирани със Zed-FULL от blank PCF7935 транспондери. 

 

 

6. Рециклиране на транспондери и дистанционни втора употреба 

Някой от оригиналните автоключове с комфорт не могат да се обучават върху друг автомобил 

след като са били вече обучени един път - те са заключени. В случай, че имате евтини 

оригинални автоключове от морга е много изгодно за автоключарите да ги отключат с помощта 

на Zed-FULL и да бъдат използвани отново. Понякога е възможно директно отключване, а при 

други трябва да смени чипа на платката след което ключът се подготвя със Zed-FULL. Машината 

сама ви показва стъпките, които вие следвате и в краен резултат правите повече пари с по-

малко вложения.  



Автоключове на които трябва да смени чипа PCF7946 или PCF7947 на платката: 

• Opel Vectra C 2-3 бутони дистанционни 

• Renault Clio 2 

• Master, Movano, Traffic 

• Clio 3 

• Modus 1-2-3 бутонни дистанционни 

• Laguna 2 карти 

• Megane 2 карти  

• Nissan с ID46 дистанционни 

• Honda с ID46  дистанционни 

• Saab с ID46  дистанционни 

• Някой  Chrysler, Dodge, Jeep дистанционни (с големи  бутони) могат да бъдат отключени 

без смяна на чип. Suzuki  с PCF7936 и  Honda дистанционни с PCF7961 също могат да 

бъдат отключени софтуерно. 

7. PC Software, работа с компютър и ъпдейти 

Zed-FULL принципно работи като самостоятелен уред без нужда от включване към компютър. 

При нужда има вградени  USB порт и Bluetooth  модул за комуникация с компютър. Включвайки 

машината през USB порта към компютър драйверите се качват автоматично на Windows 7 и 

Windows 8 OS.  Zed-FULL PC софтуера се полза за следните апликации: 

• Online клониране на транспондери 

• Online pincode калкулации 

• Активиране на уреда 

• Синхронизиране и активиране на софуери на Zed-FULL 

• Киймейкъри 

• Отключване на емулатори  

• Зареждане на кредити в Zed-FULL  

PC софтуера не работи без Zed-FULL, и работи лимитирано без интернет връзка. След като 

включите софуера на компютъра и вържете Zed-FULL през кабела, интерфейса сам прави 

проверка за ъпдейти и ако има такъв ви предлага.  

В момента е в процес на разработка приложение за Android с което Zed-FULL  ще може да 

работи през вашият смартфон. 

8. Hardware Details 

• 7 инчов HD TFT тъчскрийн дисплей  

• Zed-FULL има само един OBD-II кабел за всички OBD-II автомобили  

• Стойка за волана на автомобила - докато работите през OBD-то закачате на волана 

машината и работите спокойно с тъчскрийна, дистанционни и ключове с двете ръце 

• Zed-FULL е уникална имобилайзер машина, която работи на 12 и 24 волта. Камионите 

също могат да бъдат програмирани без покупка на допълнително оборудване 

• With Zed-FULL има сонди за проверка на волтаж и съпротивление 

• Има вградено фенерче 

• Имо вградена функция за зареждане на ключове на BMW 

• Солиден куфар 



9. Допълнителни екстри 

• Четене на километри, шаси номер и инфо за ключовете при BMW с EWS 

• Fiat Panda ID46 прочитане на пин кода от ключа (през интернет) 

• Nissan Almera и Primera ID46 прочитане на пин кода от ключа (през интернет) 

• Renault Symbol/Dacia Duster Continental Box ID46 прочитане на пин кода от ключа 

(през интернет) 

• ID33 Renault, ID45 Peugeot, Reanult ID60-64 прочитане на пин кода от ключа (през 

интернет) 

• Hyundai/Kia калкулиране на пин кода от VIN номера (поддържани до 2007) 

• Hyundai/Kia калкулиране на пин кода  от ключа (без интернет) 

• Nissan ICU-SEC-BCM immobiliser box labels калкулиране на пин кода   

• Отключване на Megamos ID48 Magic-II  

• Клиентска база данни на PC software 

• 48 Unlockable CAN Bus транспондери - програмиране 

• Транспондер каталог по марка, модел и година 

• Генериране на  Fix coded транспондери (ID11, 12, 13, 33 Renault, Texsas 4C) from 

Eeprom data 

• Ресетване на отключени 4D60 Texas crypto транспондери 

• Честотомер на  315, 433, 868 MHz честоти 

10. Покупка на Zed-FULL 

 

Има три различни начина за покупка на Zed-FULL софтуери. Първо, вие трябва да закупите 

самият уред - Zed-FULL Basic Unit (2950 EUR без ДДС), след това избирате една от трите опции за 

софтуерите: 

1. Плати колкото ползваш (Кредитна система-токени) - вместо да купувате отделни софтуери, 

можете да си закупите кредити и да ползвате уреда напълно отключен, като при извършване 

на конкретна операции ви взима определени кредити. Един кредит е 1 лев. 

 Цени кредити:  

              250 бр. -  250.00 лв 

              500 бр. - 500.00 лв 

             1000 бр. - 1000.00 лв 

             2000 бр. - 2000.00 лв 

2. Закупуване на отделни софтуери или по-евтини пакети от софтуери. Можете да си купите 

софтуерите за най-правените автомобили и да не изразходвате кредити. При по-редките 

автомобили да работите с кредити. 

3. Неограничен достъп (LIFS): Вие не купувате софтуери или кредити - купувате определен 

период от време, примерно за 3 месеца, 6 месеца или 1 година. В този случай няма да имате 

никакви лимити и кредити - всички функции и софтуери са отключени. 

 Цени LIFS: 

 3 месеца пакет - 1500.00 лв 

 6 месеца пакет - 2400.00 лв 

 12 месеца пакет -  4400.00 лв 



11. Допълнителни кабели: 

•••• ZEDEDZFH-CO1 Specialised cable for connection TPH Cloner to Zed Full for Stand-Alone ID46 

Cloning - 160.00 лв 

•••• ZEDEDZFH-CO2 Specialised cable to add & delete keys to VAG with UDS dash with 24C64 

eeprom using ID48 transponder - 190.00 лв 

•••• ZEDEDZFH-CO3 Universal lead for eepromming various motorcycle modules in circuit - 

160.00 лв 

•••• ZEDEDZFH-CO4 BMW CAS Lead - 160.00 лв 

•••• ADC187 Specialised lead for VAG Ignition bypass - 100.00 лв 

•••• ZFH-EPA Emulator programming adaptor lead – 90.00 лв 

 

 

12. Допълнителни донгъли: 

• ZFH-DONGLE2 - For Chrysler VPW applications - 90.00 лв 

• ZFH-DONGLE3-For Renault Megane1, Scenic1 OBD key programming applications - 90.00 лв  

• ZFH-DONGLE4 -For Mitsubishi K-Line OBD key programming applications - 90.00 лв 

 

YouTube videos & demonstrations: 

You can watch some of Zed-FULL applications on youtube from IEA-Zed-FULL page or searching 

directly from youtube. 

 


