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Obecná charakteristika. 

Nástavec se používá pro diagnostiku nabíjecího obvodu u aut, ve kterých se nabíjecí napětí 

alternátoru zadává počítačovou řídicí jednotkou (ECU). 

Nástavec je zařízení, které generuje průběhy, které odpovídají skutečným pracovním 

podmínkám regulátorů napětí ve vozidle. 

Nástavec slouží ke kontrole alternátorů namontovaných na vozidle nebo na zkušebním stole a 

také samotných regulátorů – s použitím standardního testeru. 

Nástavec umožňuje zjistit, zda je regulátor napětí schopen správně komunikovat s ECU ve 

vozidle a zda správně reaguje na zadané parametry. 

Podporované standardy řízení: 

– COM – rozhraní LIN, BSS(BSD) 

– SIG – FORD 

– P-D – Mazda 

– L-RVC – GM 

– RLO – Toyota 

Popis přípojek: 

RC [modrý] - připojení signálu COM 

- výstup PWM 

 M [zelený]  - vstup pro monitorování DFM 

B+[červený] - kladný pól akumulátoru ve zkoušeném obvodu, napájení nástavce.  



 B-[černý] - záporný pól akumulátoru ve zkoušeném obvodu, napájení nástavce. 

Obsluha zařízení. 

Nástavec se zapíná automaticky po připojení napájení ke svorkám B+ a B-. Objeví se menu 

volby předmětu zkoušení. Požadovaný parametr se volí otáčením knoflíkem a potvrdí se krátkým 

stisknutím knoflíku, po kterém následuje přechod do testovacího režimu. 

V tomto okamžiku se na displeji zobrazí následující informace: 

1. napětí ve zkoušeném obvodu (velké číslice) 

2. zadané napětí (malé číslice v horní části displeje) 

3. stupeň zatížení alternátoru DF/DFM [% ] 

Vodiče RC a M je třeba připojit k příslušným pinům ve zdířce regulátoru napětí. Je třeba pamatovat 

na to, že některé regulátory vyžadují ke správné funkci dodatečné připojení jiných signálů (nejčastěji 

B+) samostatným vodičem. 

Vodič M může zůstat během provozu v COM režimu nezapojený. 

V testovacím režimu se při otáčení knoflíkem mění hodnota zadaného napětí. Během kontroly je 

nutné sledovat, zda změna hodnoty zadaného napětí způsobuje odpovídající změnu napětí na výstupu 

z alternátoru/regulátoru a zda naměřená hodnota DFM odpovídá skutečnému stavu. 

Opuštění testovacího režimu se provádí podržením stisknutého otočného knoflíku.   



Příklady připojení testeru. 

1. COM – Mercedes, Opel, Audi, BMW, Renault, VW, Ford 

 

Způsob připojení testeru k alternátoru:  

 
V hlavním menu je třeba otáčením otočným knoflíkem zvolit funkci COM a potvrdit krátkým 

stisknutím knoflíku.  

 

Vodič spojující pin DFM alternátoru s konektorem M testeru 

Vodič spojující pin COM alternátoru s konektorem RC testeru 

Vodič spojující konektor B+ alternátoru s konektorem B+ testeru 

Vodič spojující B- (plášť) alternátoru s konektorem B- testeru 



Zařízení přejde do testovacího režimu COM a 

zobrazí následující informace: 

Aktuálně zvolená funkceHodnota napětí 

zadávaná  

uživatelem otočným knoflíkem  

Okamžitá hodnota DFM: 

Skutečná hodnota napětí naměřená v testovaném obvodu 

Během testu by měla po spuštění pohonu alternátoru skutečná hodnota napětí následovat 

zadanou hodnotu a hodnota DFM by se měla měnit v souladu s aktuálním zatížením alternátoru. 

Určité rozdíly mezi hodnotami napětí jsou povoleny. Důležitá je především správná reakce na straně 

alternátoru, který by měl zvyšovat nebo snižovat napětí na výstupu podle zadaného napětí. 

2. SIG – Ford, Mazda 

FRM 

SIGRC 

AB+ 



 

Připojení pinů A je nutné uskutečnit nezávisle na testeru s využitím přípojek instalovaných ve 

vozidle nebo těch, které jsou vybavením zkušební stolice. 

Po připojení testeru se na obrazovce zobrazí hlavní menu: 

 

Otáčením otočným knoflíkem je třeba zvolit funkci SIG a potvrdit krátkým stisknutím knoflíku. 

Zařízení přejde do testovacího režimu SIG a zobrazí následující informace: 

Aktuálně zvolená funkceHodnota napětí zadávaná  

Spůsob připojení testeru k alternátoru: 

Vodič spojující B- (plášť) alternátoru s konektorem B- testeru 

Vodič spojující konektor B+ alternátoru s konektorem B+ testeru 

Vodič spojující pin FR alternátoru s konektorem M testeru 

Vodič spojující pin SIG alternátoru s konektorem RC testeru 

Vodič spojující pin A alternátoru se svorkou B+ 



uživatelem otočným knoflíkem 

Skutečná hodnota napětí  

 Okamžitá hodnota DFM naměřená v testovaném  

obvodu. 

Během testu by měla po spuštění pohonu alternátoru skutečná hodnota napětí následovat 

zadanou hodnotu a hodnota DFM by se měla měnit v souladu s aktuálním zatížením alternátoru. 

Určité rozdíly mezi hodnotami napětí jsou povoleny. Důležitá je především správná reakce na straně 

alternátoru, který by měl zvyšovat nebo snižovat napětí na výstupu podle zadaného napětí. 

3. P-D – Mazda 

 

Způsob připojení testeru k alternátoru: 



 
Po připojení testeru se na obrazovce zobrazí hlavní menu: 

 

Otáčením otočným knoflíkem je třeba zvolit funkci P-D a potvrdit krátkým stisknutím 

knoflíku. Zařízení přejde do testovacího režimu PD a zobrazí následující informace: 

Vodič spojující konektor B+ alternátoru s konektorem B+ testeru 

Vodič spojující pin D alternátoru s konektorem RC testeru 

Vodič spojující pin P alternátoru s konektorem M testeru 

Vodič spojující B- (plášť) alternátoru s konektorem B- testeru 



Během testu by měla po spuštění pohonu alternátoru skutečná hodnota napětí následovat 

zadanou hodnotu. Důležitá je především správná reakce na straně alternátoru, který by měl zvyšovat 

nebo snižovat napětí na výstupu podle zadaného napětí. 

4. L-RVC – GM 

 

Po připojení testeru se na obrazovce zobrazí hlavní menu: 

 

Otáčením otočným knoflíkem je třeba zvolit funkci L-RVC a potvrdit krátkým stisknutím 

knoflíku. Zařízení přejde do testovacího režimu L-RVC a zobrazí následující informace: 

Během testu by měla po spuštění pohonu alternátoru skutečná hodnota napětí následovat 

zadanou hodnotu a hodnota DFM by se měla měnit v souladu s aktuálním zatížením alternátoru. 

Určité rozdíly mezi hodnotami napětí jsou povoleny. Důležitá je především správná reakce na straně 

alternátoru, který by měl zvyšovat nebo snižovat napětí na výstupu podle zadaného napětí.  



5. RLO – Toyota 

Kontrolka nabíjení 

 

Připojení pinů L a IG je nutné uskutečnit nezávisle na testeru s využitím přípojek 

instalovaných ve vozidle nebo těch, které jsou vybavením zkušební stolice. 

Po připojení testeru se na obrazovce zobrazí hlavní menu: 

Způsob připojení testeru k alternátoru: 

Vodič spojující konektor B+ alternátoru s konektorem B+ testeru 

Vodič spojující B- (plášť) alternátoru s konektorem B- testeru 

Vodič spojující pin RLO alternátoru s konektorem RC testeru 

Vodič spojující pin DFM alternátoru s konektorem M testeru 

Vodič spojující pin IG alternátoru se svorkou B+ 

Vodič kontrolky nabíjení připojený k pinu L 



 

Otáčením otočným knoflíkem je třeba zvolit funkci RLO a potvrdit krátkým stisknutím 

knoflíku. Zařízení přejde do testovacího režimu RLO a 

zobrazí následující informace: 

Aktuálně zvolená 

funkce 

Zadávaná hodnota napětí 

Skutečná hodnota napětí  

naměřená v testovaném  

Okamžitá hodnota DFMobvodu. 

 

Během testu by měla po spuštění pohonu alternátoru skutečná hodnota napětí následovat 

zadanou hodnotu a hodnota DFM by se měla měnit v souladu s aktuálním zatížením alternátoru. 

Určité rozdíly mezi hodnotami napětí jsou povoleny. Důležitá je především správná reakce na straně 

alternátoru, který by měl zvyšovat nebo snižovat napětí na výstupu podle zadaného napětí. 

 

Často kladené dotazy: 

Může se zařízení poškodit v důsledku nesprávného zapojení? 

Zařízení je odolné vůči chybám v zapojení při typickém použití v typickém rozsahu napětí. 

Může zařízení poškodit podsestavy, které jsou k němu připojeny? 

Zařízení nemůže přímo poškodit připojenou podsestavu, je však třeba pamatovat na to, že rozsah 

regulace napětí přiváděného do alternátoru je velmi rozsáhlý a zahrnuje také nepřípustné hodnoty 

(nad 15 V), které mohou způsobit, je-li alternátor zkoušen bez demontáže z vozidla, vznik chyb v 

elektrické instalaci charakteristických pro takové situace. 

Způsobí volba nesprávné funkce testování poškození zařízení nebo připojených podsestav? 

Jediným důsledkem nesprávné volby režimu testování je to, že připojený alternátor nebude 

fungovat. 



Musí být konektor M vždy připojen? 

V některých alternátorech vybavených konektorem COM chybí analogový výstup DFM, v těch 

případech zůstane vodič M nepřipojen. 

Lze použít delší vodiče připojené k zařízení? 

Zařízení pracuje bez problému i s vodiči o délce 5 metrů. 

Lze tester používat v instalacích 24 V? 

Ano. 

Co dělat, když po připojení zařízení nedojde k jeho podsvětlení, nerozsvítí se úvodní obrazovka 

ani hlavní menu? 

V takovém případě je třeba zkontrolovat správnost připojení testeru a to, zda je v instalaci, ke které je 

připojen, příslušné napětí. Pokud ano, zkontrolovat také celistvost připojovacích vodičů. 

Jak je třeba tester skladovat? 

Zařízení skladujte nejlépe v přiloženém přepravním kufříku, v suché a teplé místnosti. 

Jak odstranit nečistoty ze schránky zařízení? 

Tester je nutné chránit před jakýmikoli tekutinami a dalšími látkami, které by mohly vniknout 

dovnitř. Nečistoty ze schránky je třeba odstranit měkkou, lehce navlhčenou utěrkou s přídavkem 

jemného saponátu. Používání benzínu a rozpouštědel je zakázáno, protože může způsobit zmatnění 

obrazovky a poškození schránky. 

 

Lze tester připevnit ke zkušební stolici? 

Ano, pod podmínkou, že nedojde k poškození jeho schránky. Není dovoleno vrtat do ní žádné otvory 

ani šroubovat šrouby. 

 

Proč tester v režimu COM hlásí chybu, když se alternátor přestane otáčet? 

Regulátory napětí jsou ovládány digitálně, v okamžiku zjištění parametrů, které překračují přípustné 

hodnoty, generují informaci o chybě, která se zobrazí na obrazovce testeru. V případě zastavení 

alternátoru je to prostě chyba chybějících otáček, která by měla zmizet, jakmile se rotor alternátoru 

opět začne otáčet. Toto chování je samozřejmě normální a vypovídá o správné práci alternátoru. 

Proč alternátor s výstupem COM začíná pracovat teprve po první změně zadaného napětí? 

Vyplývá to z funkce regulátoru napětí v alternátoru, je to normální a vypovídá o správné práci 

alternátoru. 

Lze testerem kontrolovat alternátory se zástrčkou označenou F1 – F2. 

Alternátory tohoto typu spolupracují s vnějším regulátorem napětí a vyžadují odlišný způsob 

testování. 
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