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Обща характеристика. 

Приставката се прилага за диагностика на веригата на зареждане в автомобили, в които 

зареждащото напрежение на алтернатора се задава от компютърен уред за управление (ECU). 

Приставката е уред, който генерира процеси, съответстващи на действителните 

работни условия на регулатори на напрежението в транспортното средство. 

Приставката служи за проверка на алтернатори, монтирани в транспортното средство 

или върху масата за тестване, а също така на самите регулатори – с използване на стандартния 

тестер. 

Приставката създава възможност за установяване дали регулаторът на напрежение е 

в състояние правилно да се свързва с ECU в автомобила и дали правилно реагира на 

зададените параметри. 

Обслужваните стандарти на управление: 

– COM – интерфейси LIN, BSS(BSD) 

– SIG – Форд 

– P-D – Maзда 

– L-RVC – GM 

– RLO – Toйота 

Описание на изходи: 

 RC [син]  - подключване на сигнал COM 

- изход PWM 

 M [ зелен ] - вход за мониторинг на DFM 



B+[червен] - положителен полюс на акумулатора в изследваната верига, захранване 

на приставката.  

B-[черен] - отрицателен полюс на акумулатора в изследваната верига, захранване 

на приставката. 

Oбслужване на уреда. 

Приставката се включва автоматично след подключване на захранването към клемите 

B+ и B-. Тогава се появява меню за избор на предмет на тестването. Желателният параметър 

се избира с въртене на въртока и се утвърждава с кратко натискане на въртока, което 

предизвиква преминаване към тестов режим. 

В този момент върху дисплея се появява следната информация: 

1. напрежението, съществащо в изследваната верига (големи цифри) 

2. зададеното напрежение (малки цифри горе върху дисплея) 

3. степен на натоварване на алтернатора DF/DFM [% ] 

Кабелите RC и M трябва да се подключат към съответните пинове в гнездо на регулатора на 

напрежение. Трябва да се има предвид, че някои регулатори допълнително изискват за 

правилното действие подключване на други сигнали (най-често В+) с отделен кабел. Кабелът 

М при работата в режим COM може да остане неподключен. 

В тестовия режим въртене на въртока променя стойността на зададено напрежение. При 

проверка трябва да се наблюдава дали промяна на стойността на зададено напрежение 

предизвиква съответната промяна на изходното напрежение на алтернатора/регулатора и 

дали отчитане на DFM съответства на действителното състояние. 

Изход от тестовия режим става с придържане на натиснятия върток.   



Примери на подключване на тестер. 

 1. COM – Meрседес, Опел, Ауди, БМВ, Рено, Фолксваген, Форд 

 

Начин на подключване на тестер към алтернатора:   

Кабел, съединяващ пин за  DFM  на алтернатора със съединение М на тестера 

Кабел, съединяващ пин за  COM  на алтернатора със съединение  RC  на тестера  

Кабел, съединяващ съединение  B  на алтернатора със съединение  + B тестера   на  + 

Кабел, съединяващ  B  (корпус) на алтернатора със съединение  - B -  на тестера 



В главното меню трябва с въртене на въртока да се избере функция COM и да се 

утвърди с кратко натискане на въртока.  

 

Уредът ще премине към режим на тестване COM 

и ще проектира следната информация: 

Актуално избр. 

функция 

Стойност на напрежението, зададена с върток от  

Акт. стойност на DFM:потребителя 

Действителна стойност на  

напрежението, измерена в  

Информация за протокол на тестваната верига 

предаването 

По време на тест, след пускане на задвижването на алтернатора, действителна 

стойност на напрежението трябва да следва зададената стойност, а стойността на DFM 

следва да се променя съгласно актуално натоварване на алтернатора. 

Допустими са някои отклонения между стойности на напрежението. Съществената е преди 

всичко правилна реакция от страна на алтернатора, състояща се в увеличение или намаление 

на изходното напрежение съответно на зададеното напрежение. 

  

  



2. SIG – Форд, Мазда 

FRM 

SIGRC 

AB+ 

Начин на подключване на тестер към алтернатора: 

 

Подключване на пинове A трябва да се осъществи независимо от тестер, използвайки 

присъединенията, намиращи се в автомобила или съставящи оборудване на изпитвателния 

стенд. 

След подключване на тестер върху дисплея ще се покаже главното меню: 

Кабел, съединяващ  B  (корпус) на алтернатора със съединение  - B -  на тестера  

Кабел, съединяващ съединение  B +  на алтернатора със съединение  B +  на тестера  

Кабел, съединяващ пин за  FR  на алтернатора със съединение  M  на тестера  

Кабел, съединяващ пин за  SIG  на алтернатора със съединение  RC  на тесте ра  

Кабел, съединяващ пин А на алтернатора с клема  B + 



 

С въртене на въртока трябва да се избере функция SIG и да се утвърди с кратко натискане на 

въртока. Уредът ще премине към режим на тестване SIG и ще проектира следната 

информация: 

Актуално избр. 

функция 

Стойност на напрежението, зададена с върток от потребителя 

Действителна стойност на  

напрежението, измерена в  

Акт. стойност на DFMтестваната верига. 

По време на тест, след пускане на задвижването на алтернатора, действителна 

стойност на напрежението трябва да следва зададената стойност, а стойността на DFM 

следва да се променя съгласно актуално натоварване на алтернатора. 

Допустими са някои отклонения между стойности на напрежението. Съществената е преди 

всичко правилна реакция от страна на алтернатора, състояща се в увеличение или намаление 

на изходното напрежение съответно на зададеното напрежение. 



3. P-D – Maзда 

 

Начин на подключване на тестер към алтернатора:  

Кабел, съединяващ съединение  B +  на алтернатора със съединен ие  B ра   на тесте + 

Кабел, съединяващ пин  D  на алтернатора със съединение  RC  на тестера 

Кабел, съединяващ пин  P  на алтернатора със съединение  M  на тестера  

Кабел, съединяващ  B -  (корпус) на алтернатора със съединение  B -  на  тестера 



След подключване на тестер върху дисплея ще се появи главното меню: 

 

С въртене на въртока трябва да се избере функция P-D и да се утвърди с кратко 

натискане на въртока. Уредът ще премине към режим на тестване P-D.  

По време на тест, след пускане на задвижването на алтернатора, действителна 

стойност на напрежението трябва да следва зададената стойност. Допустими са някои 

отклонения между стойности на напрежението. Съществената е преди всичко правилна 

реакция от страна на алтернатора, състояща се в увеличение или намаление на изходното 

напрежение съответно на зададеното напрежение. 

4. L-RVC – GM 

 

След подключване на тестер върху дисплея ще се появи главното меню: 

 

С въртене на въртока трябва да се избере функция L-RVC и да се утвърди с кратко 

натискане на въртока. Уредът ще премине към режим на тестване L-RVC. 

По време на тест, след пускане на задвижването на алтернатора, действителна 

стойност на напрежението трябва да следва зададената стойност, a стойността на DFM 

следва да се променя съгласно актуално натоварване на алтернатора. 

 Допустими са някои отклонения между стойности на напрежението. Съществената е 

преди всичко правилна реакция от страна на алтернатора, състояща се в увеличение или 

намаление на изходното напрежение съответно на зададеното напрежение. 

  



5. RLO – Toйота 

Контролна лампичка за зареждане 

Подключване на пинове L и IG трябва да се осъществи независимо от тестер, използвайки 

присъединенията, намиращи се в автомобила или съставящи оборудване на изпитвателния 

стенд. 

След подключване на тестер върху дисплея ще се появи главното меню: 

Начин на подключване на тестер към алтернатора: 

Кабел, съединяващ съединение  B +  на алтернатора със съедине ние  B тера   на тес + 

Кабел, съединяващ  B  (корпус) на алтернатора със съединение  - B - ра   на тесте 

Кабел, съединяващ пин за  RLO ие   на алтернатора със съединен RC тестера  на  

Кабел, съединяващ пин за  DFM ние   на алтернатора със съедине M  на тестера 

Кабел, съединяващ пин за  IG  на алтернатора с  клема  B + 

н към пин  юче Кабел на контролната лампичка за зареждане, подкл L 



 

С въртене на въртока трябва да се избере функция RLO и да се утвърди с кратко 

натискане на въртока. Уредът ще премине към 

режим на тестване RLO. 

Актуално 

избр.функция 

Зададена стойност на напр.  

Действителна стойност на  

напрежението, измервана в  

Моментална стойност натестваната верига. DFM 

По време на тест, след пускане на задвижването на алтернатора, действителна 

стойност на напрежението трябва да следва зададената стойност, a стойността на DFM 

следва да се променя съгласно актуално натоварване на алтернатора. 

 Допустими са някои отклонения между стойности на напрежението. Съществената е 

преди всичко правилна реакция от страна на алтернатора, състояща се в увеличение или 

намаление на изходното напрежение съответно на зададеното напрежение. 

  



Често задавани въпроси: 

Може ли уредът да се повреди в резултат на неправилно подключване? 

Уредът е устойчив към грешки в подключване в типичните видове приложение и диапазони 

на напрежението. 

Може ли уредът да повреди подключените към него подвъзли? 

Уредът не може директно да повреди подключения подвъзел, обаче следва да се помни, че 

диапазон на регулация на зададеното на алтернатора напрежение е много широк и включва 

също така недозволени стойности (над 15 V), които – ако алтернаторът се тества без 

демонтаж от транспортното средство – могат да предизвикат появяване на присъщи на 

такива ситуации грешки в електрическите съединения. 

Ще предизвика ли избор на несъответстващата функция за тестване повреда на уреда или 

на подключените подвъзли? 

Единственото следствие на неправилен избор на режима на тестване е бездействие на 

подключения алтернатор. 

Трябва ли винаги съединението М да е подключено? 

В някои алтернатори, снабдени със съединение COM, не е налице аналоговият изход DFM, 

тогава кабел М остава неподключен. 

Могат ли да се употребят по-дълги кабели, подключени към уреда? 

Уредът работи без проблем дори при кабели с дължина 5 метра. 

Може ли тестерът да се употребява в съоръженията от 24V? 

Да. 

Какво да се прави, ако след подключване на уреда не се появява осветлението му, 

стартовият екран и главното меню? 

В такъв случай трябва да се провери правилно подключване на тестера и дали в 

инсталацията, към която той е подключен, е налице съответно напрежение, а ако да, да се 

провери и непрекъснатост на присъединителните кабели. 

Как да се съхранява тестерът? 

Най-добре е оборудването да се съхранява в приложения транспортен куфар, в сухо и топло 

помещение. 

Как могат да се отстранят замърсявания от корпуса? 

Тестерът трябва да се пази от въздействие на каквито и да било течности и други вещества, 

които могат да проникнат вътре в него. Замърсявания по корпуса трябва да се отстраняват с 

мека, леко влажна кърпичка с мек детергент. Употреба на бензин и разтворители не е 

разрешена и може да доведе до загуба на яркост на екрана и до повреда на покритието. 

Може ли тестерът да се монтира към изпитвателна маса? 

Да, при условие, че корпусът му ще остане неповреден. Не трябва да се пробиват никакви 

отвори в него или да се завиват винтове. 

По каква причина тестерът в режим COM показва грешка, когато алтернаторът престава 

да се върти? 



Регулатори на напрежение с дигитално управление генерират към момента на откриване на 

параметрите, превишаващи допустими стойности, информация за грешка, която се 

проектира върху екран на тестера. В случай на спиране на алтернатора това е просто грешка 

на липса на обороти, която трябва да изчезне, когато ротор на алтернатора ще възобнови 

оборотите си. Разбира се, този тип поведение е нормален и свидетелства за правилно 

действие на алтернатора. 

Защо алтернаторът с COM-изход започва да работи чак след първа промяна на зададеното 

напрежение? 

Това следва от функция на регулатор на напрежението в алтернатора, нормално е и 

свидетелства за правилно действие на алтернатора. 

Мога ли да проверя с тестера алтернатори със щепсел, означен F1 – F2? 

Този тип алтернатори сътрудничи с външен регулатор на напрежение и изисква друг начин на 

тестване.  
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