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Souprava obsahuje : 

Testr 

 
 

Propojovací kabely 

 
 

Odpor 

  



Návod k obsluze  

  
Vcomp – testový přístroj pro externě ovládané kompresory  
 

Vážení zákaznici! 
Velice Vám děkujeme, že jste se rozhodli pořídit zařízení Pwm-Clima Tester 
firmy Adiator. 
 
Pwm-Clima Tester můžete používat celý rok nezávisle na okolní teplotě pro 
testování všech bezspojkových kompresorů s přímým pohonem a externě 
ovládaným výkonem.  
 

 

Technické použití 

Pwm-Clima Tester slouží jako přímé napájení energií regulačního ventilu pro 
všechny bezspojkové, přímo poháněné klimatizační kompresory s externím 
ovládáním výkonu bez nutnosti připojení k elektrické instalaci vozidla. 
Uživatelsky přívětivý formát umožňuje významnou úsporu času při diagnostice 
klimatizačních zařízení. Pomocí Pwm-Clima Tester můžete rozšířit spektrum 
prováděných diagnostik klimatizačních zařízení. 

 

 

 

Obecné informace a technické údaje 

  
OBECNÉ INFORMACE 
 Aby se předešlo chybám během testování, přečtěte si pozorně tento návod  

k obsluze. Takto se můžete vyhnout chybám na testovací jednotce a 
kompresoru. 

 Technik musí být proškolen z provozování klimatizačních zařízení. 

 Distributor neodpovídá za škody, které byly způsobeny nesprávným 
použitím testeru. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 Elektrické napájení: 11-15 V 

 Pracovní teploty: -10 až +40°C 

 Skladovací teplota: -20 až +50°C 



 Odebíraný proud: maximálně 3 A 

 Řízený výkon kompresoru: 3-100% 

 Váha: cca 600 g 
 

 

Máte informace o klimatizačních zařízeních? 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

1. Tlačítko zvyšování výkonu kompresoru. 
2. Tlačítko snižování výkonu kompresoru. 

 

Připojení  

  
 

 

 

1. Dvoupólový konektor pro připojení 
kabelové soupravy k regulačnímu 
ventilu kompresoru 

2. Třípólový konektor pro připojení 
elektrického napájení z akumulátoru 
vozidla 12V. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příprava a zprovoznění  

  
 

 

 

1. Souprava napájecích kabelů pro připojení ručního přístroje s akumulátorem 
vozidla. 

2. Kabelová souprava k regulačnímu ventilu kompresoru, existuji tři dostupná 
provedení 

 

 

 

 

  



Přípravné práce před začátkem testu  

 
 

 Vozidlo by mělo být zahřáté na provozní teplotu. 

 Klimatizační zařízení nastavte na maximální výkon (chlazení). 

 Ventilátor nastavte na nejvyšší stupeň výkonu. 

 Proud vzduchu by měl směřovat jen z prostředních výdechů na palubní 
desce, ostatní výdechy je třeba uzavřít. 

 Proudění vzduchu by mělo směřovat do výšky obličeje. Pro účel měření 
teploty výstupu vzduchu použijte centrálně umístěný teploměr. 

 Připojte (manometr, nebo plničku A/C) pro servisní obsluhu klimatizačních 
zařízení za účelem získání informací o nastavitelných parametrech na straně 
nízkého a vysokého tlaku. 

 Uvolněte konektor na kompresoru a použijte příslušnou kabelovou 
koncovku k připojení testru ke kompresoru.  

 K odpojenému kabelu z kompresoru připojte odpor (zapojení černých vodičů 
v tomto případě nerozhoduje. Jedná se pouze o odpor, který zajistí, aby 
řídící jednotka nevyhodnocovala uvolněný kabel jako servisní chybu. 
 

 

 

 

 

Užitečný pokyn 
Za účelem ochrany testového vybavení a kompresoru je nezbytné dodržet 12 V 
napájení z akumulátoru. 
  



Připojení k akumulátoru 

  
Připojte upínací svorky napájecího kabelu 12 V na akumulátor vozidla. Během 
toho dbejte o správnou polaritu, aby nedošlo ke zničení testeru Pwm-Clima 
Tester. 
Znamená to: 

Červená = kladný = kladný pól = 30 

Černá = záporný = kostra = 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předcházení hlášením chybových kódů pomocí odporu 

Pomocí simulátoru (Pwm-Clima Tester) můžete předejít  chybným kódovým 
hlášením v elektronice vozidla. Připojte odpor k vytaženému konektoru z 
kompresoru. 
Odpor má 2 vodiče, který je vhodný pro všechna vozidla. U vozidel jen s jedním 
kabelem druhý konec simulátoru připojte s kostrou.  
  



Průběh testu 

 
Opakovaně klikněte na tlačítko minus (-), až přístroj se vypne. 
Osmimístný LED displej nesvítí (kompresor je bez zatížení). 
 

 Nastartujte vozidlo a nechte je běžet. Zvyšte volnoběžné otáčky na  
1500 ot./min. 

 Klikněte vždy v 15-sekundových intervalech na tlačítko plus (+). Tím 
způsobem se zvyšuje mechanický výkon regulačního ventilu kompresoru. 
Sledujte, zda se mění pracovní parametry klimatizačního zařízení na straně 
nízkého a vysokého tlaku na manometrech.  

 Pamatujte, že tlak na straně vysokého tlaku se během testu pomocí Pwm-
Clima Tester může zvýšit a že provoz při včasném spuštění regulačního 
ventilátoru ve vozidle přeruší průběh testu regulačního ventilu 
klimatizačního kompresoru. 

 Dávejte pořád pozor na teplotu a parametry tlaku klimatizačního systému 
během provádění testu pomocí Pwm-Clima Tester 

 Při každém zvýšení musíte dohlížet, zda kompresor realizuje patřičnou 
úroveň výkonu. 

 

Nastavení   Nízký tlak  Teplota výstupního vzduchu* 

Maximum   1,6 +/- 0,5 bar  0°C +/- 3° 

Minimum   3 +/- 0,7 bar   10°C +/-3° 
* Vezměte na vědomí, že tolerance se upravují podle podmínek zatížení kompresoru při dané okolní teplotě. 

Musí se vyhodnocovat během testu kompresoru na minimální a maximální úrovni. Změny na straně nízkého 

tlaku musí odpovídat změnám nastavení na CLT1. 
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