
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod k obsluze  

Přístroj PWM pro seřizování ventilů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice Tel.: + 48 (032) 6036107, 

Fax: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magentimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 



 

 

Obsah 

 

Návod k obsluze      3 

Sada PWM-Clima Tester     5 

Všeobecné informace a technické údaje   6 

Popis        7 

Připojení       8 

Příprava a spuštění      9 

Příprava před zahájením testování    10 

Připojení akumulátoru     11 

Zabránění chybovým kódům pomocí PWMSIM  11 

Průběh testování      12 

Možné chyby na elektromagnetickém ventilu  12 

 

 



  



Návod k obsluze 

 

 

PWM-Clima Tester – přístroj pro testování externě řízených kompresorů 
 

Vážená klientko, vážený kliente! 

Velice vám děkujeme, že jste se rozhodli pro přístroj PWM-Clima Tester firmy Magneti Marelli 

Aftermarket Sp. z o.o. 

 

PWM-Clima Tester můžete používat, abyste mohli po celý rok nezávisle na okolní teplotě testovat 

všechny bezespojkové, přímo řízené kompresory s externí kontrolou výkonu. 

 

Přístroj PWM-Clima Tester vyrobili technici pro techniky. 

  



Technické použití 

 

Přístroj PWM-Clima Tester slouží jako přímé silnoproudé napájení regulačního ventilu pro všechny 

bezespojkové, klimatizační kompresory s externí kontrolou výkonu bez nutnosti vytvoření spojení 

s elektrickou instalací vozidla. Uživatelsky přívětivý formát umožňuje značnou úsporu času při 

diagnostikování klimatizačních zařízení. Pomocí PWM-Clima Tester můžete rozšířit škálu 

prováděné diagnostiky klimatizační instalace.  



OBSAH  Popis 

 Centrální jednotka PWM-Clima Tester pro 

kontrolu bezespojkových kompresorů se 

silnoproudým kabelem. 

Pomocí této jednotky můžete kontrolovat 

bezespojkové kompresory firmy Denso, Sanden a 

Zexel. 

 Univerzální sada kabelů (2 m) pro připojení všech 

bezespojkových kompresorů. 

 Silnoproudý kabel pro připojení k akumulátoru ve 

vozidle. Vyžaduje se napájení proudem 12 V. 

 Připojovací kabel (2 m) pro kompresory Sanden 

(PXExx) do vozidel značky Audi, 

Lamborghini, Seat, Škoda a Volkswagen. 

 Připojovací kabel (2 m) pro kompresory Denso 

(6SEU16: 7SEU16) do vozidel značky BMW, 

General Motors, Jaguar, Lexus, Porsche, Land 

Rover, Mercedes, Rolls-Royce a Toyota. 

  Simulátor elektromagnetického ventilu, který 

zabraňuje generování chybových kódů v systému 

vozidla. 

 

  



Všeobecné informace a technické údaje 
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

•      Za účelem vyloučení chyb během testování si důkladně přečtěte tento návod k obsluze. 

Díky tomu zabráníte chybám na testovací jednotce a kompresoru. 

•      Technik musí být zaškolen z rozsahu obsluhy klimatizačních zařízení. 

•      Magneti Marelli neodpovídá za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním 

jednotky. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

•      Elektrické napájení: 11–15 V 

•      Teplotní rozsah: −10 až +40 °C 

•      Teplota skladování: −20 až +50 °C 

•      Odběr proudu: maximálně 3 A 

•      Řízení výkonu kompresoru: 3–100 % 

•     Hmotnost: asi 600 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPIS 

  1.             Tlačítko pro zvýšení výkonu kompresoru 

2.             Tlačítko pro snížení výkonu kompresoru 

3.             LED kontrolka krátkého spojení nebo přerušení elektromagnetického ventilu 

4.             LED kontrolka příliš vysoký odběr proudu elektromagnetického ventilu 

  5.             LED ukazatel (10 úrovní seřízení) změny výkonu regulačního ventilu   



Připojení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dvoupólová přípojka pro sadu kabelů k regulačnímu ventilu kompresoru 

2. Kabely napájející zařízení z akumulátoru 

  



Příprava a spuštění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sada silnoproudých kabelů pro propojení manuálního přístroje s akumulátorem vozidla 

 

2. Sada kabelů pro regulační ventil kompresoru, existují tři dostupné možnosti: 

 

• dvoupólová univerzální sada kabelů, katalogové číslo PWMUNI, pro připojení ke všem 

kompresorům. 

• Sada kabelů pro skupinu Volkswagen-Audi katalogové číslo PWMVAG, pro připojení 

k modelům skupiny Volkswagen-Audi. 

• Sada kabelů, katalogové číslo PWMDEN, pro připojení k modelům BMW, Mercedes, 

Toyota atd. 

 

  



 

Příprava před zahájením testování 
 

• Vozidlo musí mít provozní teplotu. 

• Klimatizační zařízení nastavte na maximální výkon (chlazení). 

• Ventilátor nastavte na maximální výkon. 

• Vzduch musí foukat pouze z prostředních průduchů v palubní desce, všechny ostatní 

průduchy zavřete. 

• Proud vzduchu nasměrujte do výšky obličeje. Chcete-li změřit teplotu výfuku, použijte 

teploměr postavený do středu. 

• Připojte manometr nebo jakoukoli jednotku pro údržbu klimatizačních instalací, abyste 

získali přehled o nastavitelných parametrech na straně nízkého a vysokého tlaku. 

• Uvolněte zástrčku na kompresoru a použijte vhodnou sadu kabelů PWM-Clima Tester 

(PWMUNI, WPMVAG, PWMDENSO). 

• Zapojte simulátor do vytažené zástrčky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný pokyn 

Abyste chránili testovací zařízení a kompresor, udržujte silnoproudé napájení z akumulátoru 

12 V. 

  



Připojení akumulátoru 
 

Propojte svorky akumulátoru 12 V s akumulátorem ve vozidle. Přitom dávejte pozor na správnou 

polaritu, abyste nezničili jednotku PWM-Clima Tester. 

To znamená: 

Červený = kladný = kladný pól = 30 Černý = záporný = kostra = 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabránění chybovým kódům pomocí PWMSIM 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocí simulátoru (katalogové číslo PWMSIM) zabráníte zaznamenání chybového kódu v 

elektronice vozidla. Připojte simulátor s vytaženou zástrčkou. 

PWMSIM má dvoupólovou univerzální přípojku, která je vhodná do všech vozidel. V případě 

vozidel pouze s jedním kabelem propojte druhou přípojku simulátoru s kostrou.  



Průběh testování 
 

Dvakrát klikněte na tlačítko minus (−), až se vypne jednotka. Osmimístný LED displej nesvítí (není 

zatížen výkon kompresoru). 

• Nastartuje vozidlo a nechte jej běžet. Zvyšte rychlost otáček volnoběhu asi na 1500 

otáček/min. 

• Klikněte v intervalech každých 15 s na tlačítko plus (+). Takto zvýšíte mechanický přenos 

výkonu regulačního ventilu v kompresoru. Ujistěte se, že se mění provozní parametry klimatizační 

instalace na straně nízkého a vysokého tlaku na základě měřicích údajů v rozdělovači. 

• Všimněte si, že tlak na straně vysokého tlaku během testování pomocí CLT1 může narůst a 

provoz při rychlém spuštění regulačního ventilátoru ve vozidle přerušuje správný průběh testování 

regulačního ventilu klimatizačního kompresoru. 

• Dávejte neustálý pozor na teploty a parametry tlaku klimatizačního systému při provádění 

testů pomocí PWM-Clima Tester. 

• Hlídejte mezi každým zvýšením, zda kompresor správně realizuje úrovně. 

 

Nastavení 

Maximum 

Minimum 

Nízký tlak 

1,6 +/− 0,5 bar 

3 +/− 0,7 bar 

Teplota foukání* 

0°C +/− 3° 

10°C +/−3° 

 

Všimněte si, že tolerance jsou přizpůsobovány podmínkám zatížení kompresoru v případě okolní 

teploty. Musí se analyzovat během testu kompresoru na minimální a maximální úrovni. Změny na 

straně nízkého tlaku musí odpovídat změnám nastavení PWM-Clima Tester. 

Odstraňování problémů 
 

Kontrolka „X“ svítí 

• Nedostatečné připojení regulačního ventilu 

• Úplné přerušení na regulačním ventilu 

• Krátké spojení na regulačním ventilu (pod 3 ohmy) 

Kontrolka „!“ svítí: 

• Příliš vysoký odběr proudu ventilu 


