
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 
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Инструкция за употреба 

 

 

ШИМ - Клима тестерът (PWM-Clima Tester) – е тестово оборудване за компресори с външно 

задвижване 

 

Уважаема Госпожо, Уважаеми Господине! 

Много Ви благодарим, че избрахте апарата ШИМ-Клима тестер на фирма „Магнети 

Марели Афтермаркет“ ООД („Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.“) 

 

ШИМ-Клима тестерът може да бъде използван през цялата година, независимо от околната 

температура, за тестване на всички автомобилни (без съединител) директно задвижвани 

компресори с външна регулация на производителността. 

 

ШИМ-Клима тестерът е изработен от техници за техници. 

  



Техническо приложение 

 

ШИМ - Клима тестерът служи като директно захранване на регулиращия клапан за всички 

автомобилни климатични компресори с променлив дебит и външна регулация на 

производителността, без необходимост за свързване с електрическата инсталация на 

превозното средство. Форма, удобна за потребителя, която дава възможност за значително 

спестяване на време при диагностицирането на климатичните уредби. С помощта на ШИМ - 

Клима тестера можете да разширите асортимента от предлаганите от Вас услуги за 

диагностика на климатичните инсталации.  



СЪДЪРЖАНИЕ  Описание 

 Основно тяло на ШИМ - Клима тестера за 

регулиране на автомобилни компресори със 

захранващ кабел. 

С помощта на това устройство можете да 

регулирате автомобилните компресори на 

фирмите „DENSO“, „Sanden“ и „Zexel“. 

 Универсален комплект кабели (2 m) за свързване 

на всички автомобилни компресори 

 Захранващ кабел за свързване към акумулатора 

на превозното средство. Необходимо е 

захранване с ток 12 V. 

 Захранващ кабел с букса (2 m) за компресори 

„Sanden“ (PXExx) и автомобили марка: „Audi“, 

„Lamborghini“, „Seat“, „Skoda“ и „Volkswagen“. 

 Захранващ кабел с букса (2 m) за компресори 

„Denso“ (6SEU16: 7SEU16) и автомобили марка: 

„BMW“, „General Motors“, „Jaguar“, „Lexus“, 

„Porsche“, „Land Rover“, „Mercedes“, „Rolls-

Royce“ и „Toyota“. 

  Симулатор на електромагнитния клапан, който 

предотвратява генерирането на кодове за 

грешки в системата на автомобила. 

 

  



Обща информация и технически данни 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

•      За да се избегнат грешки по време на теста, Ви молим внимателно да се запознаете с 

настоящата инструкция за употреба. Така ще избегнете грешките в тестовата апаратура и 

компресора. 

•      Техникът трябва да е обучен за обслужването на климатичната апаратура. 

•       „Магнети Марели“ не носи отговорност за щети, нанесени от неправилното 

използване на апарата. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

• Електрозахранване: 11-15 V 

• Температурна амплитуда: -10 до +40°C 

• Температура на съхранение: -20 до +50°C 

• Максимална консумация на електричество: 3 A 

• Продуктивност при стартиране на компресора: 3-100% 

• Тегло: приблизително 600 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ 

1. Бутон за увеличаване на производителността на компресора 

2. Бутон за намаляване на производителността на компресора 

3. Контролна LED лампичка за късо съединение или прекъсване на електромагнитния 

клапан 

4. Контролна LED лампичка за прекалено висок разход на електроенергия от 

електромагнитния клапан 

5. LED индикатор (10 нива на регулация) за промяна на производителността на 

регулиращия клапан   



СВЪРЗВАНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2-полюсна букса към комплекта кабели за свързване на регулиращия клапан на 

компресора  

2. Проводник с клеми за захранване на апарата с ток от акумулатора 

  



Подготовка и въвеждане в експлоатация 
 

1. Комплект захранващи кабели за свързване на апарата към акумулатора на автомобила 

 

2. Комплект кабели за регулиращия клапан на компресора с три възможни опции: 

 

•  2-полюсен универсален комплект кабели, каталожен номер „PWMUNI“, за свързване 

към всички видове компресори. 

•  Комплект кабели за „Фолксваген - Ауди Груп“ с каталожен номер „PWMVAG“ за 

свързване с моделите на фирма „Фолксваген - Ауди Груп“. 

•  Комплект кабели за „Denso“, каталожен номер „PWMDEN“, за свързване с моделите 

на „BMW“, „Mercedes“, „Тоyota“ и др. 

  



 

Подготовка преди стартиране на теста 
 

•  Превозното средство трябва да е загрято до работна температура. 

•  Климатичната уредба трябва да е нагласена на максимална мощност (охлаждане). 

•  Вентилаторът трябва да е нагласен на максимална мощност. 

•  Въздухът трябва да излиза само от централния елерон на таблото, всички останали 

отвори в автомобила да се затворят. 

•  Въздушната струя да се насочи на височината на лицето. За да измерите 

температурата на подавания въздух, използвайте термометър, кайто да разположите на 

централно място. 

•  Включете манометър и някой от сервизните портове, за да получите информация за 

настройките на производителността на компресора за ниско и високо налягане. 

•  Разхлабете буксата на компресора и използвайте съответния комплект от кабели на 

ШИМ-Клима тестера (PWMUNI, WPMVAG, PWMDENSO). 

•  Свържете симулатора с буксата. 

Обща препоръка: 

За да защитите тестовото оборудване и компресора поддържайте ел. захранването в 

акумулатора в границите на 12V. 

  



Свързване към акумулатора 
 

Трябва да се свържат клемите на 12-волтовият акумулатор с акумулатора на превозното 

средство. По време на този процес трябва да се обърне внимание на съответните полюси, за 

да не повредите апарата ШИМ-Клима тестер. 

Или: 

Червен = плюс = положителен полюс = 30 Черен = отрицателен = заземяване = 31 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяване на кодове за грешка с помощта на ШИМ-симулатора 

 

 

 

 

 

 

 

С помощта на симулатора (каталожен номер „PWMSIM“) ще избегнете отбелязването на 

кода за грешка в електрониката на превозното средство. Трябва да свържете симулатора с 

изтеглената букса. 

ШИМ-симулаторът има двуполюсни универсални клеми, които пасват на всички превозни 

средства. Ако превозното средство е само с един извод, другата клема на симулатора трябва 

да се заземи.   



Протичане на теста 
 

Трябва два пъти да кликнете върху бутона минус (-), докато се изключи апаратът. 

Индикаторът с осем LED точки не свети (няма мощност за работа на компресора). 

•  Трябва да включите автомобила и да го оставите да работи. Трябва да увеличите 

скоростта на оборотите на празен ход до около 1500 оборота в минута. 

•  Трябва да кликвате на интервали от 15 секунди върху бутона плюс (+). По този начин 

ще се увеличи механичната ефективност на регулиращия клапан на компресора. Трябва да се 

уверите, че работните параметри на климатичната система се променят от страната на ниско 

и високо налягане въз основа на показанията на манометрите. 

•  Трябва да обърнете внимание, че налягането от страна на високото налягане по време 

на тестването с „CLT1“ може да се увеличи и при високи стойности на зададена мощност да 

прекъсне изправното протичане на теста на регулиращия клапан на климатичния компресор, 

т.е. да изключи клапана. 

•  Постоянно трябва да се внимава за температурата и параметрите на налягането в 

климатичната система по време на провеждането на тестове с ШИМ-Клима тестера. 

•  Трябва да обърнете внимание дали в промеждутъците при всяко увеличение 

компресорът достига съответните стойности. 

 

Настройка 

Максимум 

Минимум 

Ниско налягане 

1,6 +/- 0,5 бара  

3 +/- 0,7 бара 

Температура на подавания 

въздух*  

0°C +/- 3° 

10°C +/-3° 

 

Моля, обърнете внимание, че допустимият толеранс се регулира спрямо условията на 

натоварване на компресора спрямо околната температура. Те трябва да бъдат анализирани по 

време на теста на компресора за минимални и максимални стойности. Промените от страна 

на ниското налягане трябва да отговарят на промените в настройките на ШИМ-Клима 

тестера. 

Отстраняване на проблеми 
 

Контролна лампичка „X” свети 

•  Лош контакт на регулиращия клапан 

•  Цялостно прекъсване на регулиращия клапан 

•  Късо съединение в регулиращия клапан (под 3 ома) 

Контролната лампичка „!” свети: 

•  Твърде висока консумация на ток при клапана 


