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Prawa autorskie 
Dystrybucja i sprzedaż produktu odbywa się z przeznaczeniem do 

użytku przez pierwotnego nabywcę. Niniejszy dokument nie może być 

kopiowany, kserowany, reprodukowany, tłumaczony ani 

przekształcany do jakiejkolwiek formy elektronicznej odczytywalnej 

komputerowo form, w całości ani w części, bez wcześniejszej pisemnej 

zgody Magneti Marelli. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. 

Gwarancja 

 

2–LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRZYSTAWKĘ UA2 

Przedsiębiorstwo „Magneti Marelli” produkuje wyposażenie z nowych 
części i komponentów, zgodnie z praktykami stanowiącymi standard w 
branży. Magneti Marelli gwarantuje, że produkowane przezeń 
wyposażenie jest wolne od wad materiałowych i jakości wykonania.  
Okres gwarancji wynosi 2 lata począwszy od daty wystawienia przez 
Magneti Marelli faktury, zgodnie z poniższym opisem: 
  
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z przyczyn 
zewnętrznych, w tym powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, 
nieprawidłowego użycia, zarysowania elementów lub powierzchni 
zewnętrznych, problemów z zasilaniem elektrycznym, serwisowania 
nieautoryzowanego przez Magneti Marelli, użytkowania niezgodnie z 
instrukcja obsługi maszyny, niewykonania wymaganej konserwacji 
zapobiegawczej, niewymienienia próbnego oleju kalibracyjnego (i 
detergentu czyszczącego) kiedy potrzebę taką wskazuje maszyna, 
niewymienienia płynu próbnego (i czyszczącego) kiedy potrzebę taką 
wskazuje maszyna, dopuszczenia do pozostawania lub pracy pompy 
płynu bez płynu wewnątrz, stosowania w maszynie niewłaściwego 



płynu próbnego lub czyszczącego nie dostarczonych lub nie 
wskazanych/zatwierdzonych przez Magneti Marelli, zastosowanie 
części i komponentów nie dostarczonych lub nie zatwierdzonych przez 
Magneti Marelli. 
Uwaga: Niewyczyszczenie wtryskiwaczy przy pomocy urządzenia 
ultradźwiękowego Magneti Marelli (dołączone) przed wykonaniem 
wszelkich prób na stanowisku testowym przystawki UA2 unieważnia 
gwarancję na urządzenie. Jeśli odczyt czujnika jest poza specyfikacją 
lub jest niedokładny z uwagi na zabrudzenie (zweryfikowane), 
gwarancja na maszynę ulega unieważnieniu. 
 
Magneti Marelli naprawi lub wymieni części i komponenty zwrócone 
do zakładu producenta. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego 
prosimy o kontakt z Magneti Marelli w trakcie okresu gwarancji. Jeśli 
wymagane jest skorzystanie z serwisu gwarancyjnego, należy przesłać 
wadliwą część lub komponent w oryginalnym lub odpowiadającym mu 
opakowaniu, opłacając przesyłkę z góry i ubezpieczając ją, lub godząc 
się na ewentualność utraty lub uszkodzenia w trakcie wysyłki. Magneti 
Marelli odeśle naprawioną lub wymienioną część lub komponent 
opłacając koszty przesyłki. W razie naprawy lub wymiany części lub 
komponentu przez Magneti Marelli, okres jej gwarancji nie podlega 
wydłużeniu. 
 
Magneti Marelli nie ponosi odpowiedzialności wykraczającej poza 
środki zaradcze przedstawione w niniejszej gwarancji ani 
odpowiedzialności za szkody uboczne i wtórne. 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 1  
„Wstęp” 

 

 Systemy pompowtryskowe są powszechnie stosowane w 

zastosowaniach rolniczych, przemysłowych i w ciężkich samochodach 

ciężarowych. Każdy wtryskiwacz zawiera własny układ 

wysokociśnieniowy, stąd ich nazwa - systemy pompowtryskowe.  

 Obecnie zastosowanie sterowania elektronicznego systemów 

pompowtryskowych (wzbudzanie elektromagnetyczne lub 

piezoelektryczne) zapewnia dokładniejszą kontrolę nad nimi, 

umożliwiając uzyskanie wyższej mocy i oszczędności dla konsumenta. 

 Magneti Marelli, wiodący producent rozwiązań w zakresie 

obsługi motoryzacyjnych systemów wtryskowych, oferuje przystawkę 

UA2 służącą do obsługi wszystkich stosowanych obecnie systemów 

pompowtryskowych (UIS), zapewniając możliwości rozbudowy 

urządzenia i jego dostosowania do obsługi przyszłych wtryskiwaczy.  

Wykaz wyposażenia 

Ostrożnie rozpakować maszynę i jej podzespoły. Zachować 
pudełko i materiały opakowaniowe do przyszłego wykorzystania. 

 
 Sprawdzić czy otrzymaliście Państwo wszystkie następujące 
elementy: 

- Przystawka UA2 
- zestaw złączek i osprzętu do prób wtryskiwaczy [patrz Błąd! 

Nie można odnaleźć źródła odwołania.] 



- zestaw adapterów i osprzętu do czyszczenia wtryskiwaczy 
[patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.] [tylko 
UA2-X1] 

- Instrukcja obsługi i świadectwo kontroli jakości 
 

Opcje 

Istnieje wiele opcji pozwalających na zwiększenie możliwości i 
uniwersalności przystawki UA2 w zakresie diagnozowania i 
serwisowania wtryskiwaczy Diesel. Dostępne są następujące 
opcje: 
 

KOD Opis 
Konieczny 
osprzęt 

Modele 

MACC 
Zestaw 
rozbudowujący  

TAK UA2-X0 

EUI 
ADAPTS 

Adaptery wtryskiwacz 
EUI  
(Prosimy zapytać 
lokalnego dealera o 
wykaz dostępnych 
adapterów) 

TAK UA2-XX 

PS1 
Przenośny stojak do 
przystawki UA2 

TAK UA2-XX 

 
 





 

Rozdział 2   
„Przegląd produktu” 

 

Rozdział ten zawiera przegląd widoków zewnętrznych i połączeń 

przystawki UA2. Obejmuje on następujące tematy: 

- Widok z przodu 

- Widok z boku 

- Widok z tyłu 

- Widok symboli z tyłu 

- Tabliczka znamionowa 

Nowy użytkownik powinien zaznajomić się z wszystkimi 

widokami i połączeniami omawianymi a niniejszym rozdziale.

  

  



Widok z przodu 

 
a. Panel przedni 
b. Ciśnienie zwrotne wtryskiwacza UIS[P] 
c. Wskaźnik ciśnienia zwrotnego wtryskiwacza 
d. Szuflada komory natryskowej wtryskiwacza 
e. Komora natryskowa wtryskiwacza  
f. Wyciąg oparów z komory natryskowej wtryskiwacza 
g. Przezroczysta pokrywa ochronna 
h. Zespół adaptera wtryskiwacza (próbka) 
i. Wtryskiwacz EUI (brak w komplecie / próbka) 
j.  Popychacz wtryskiwacza 
k. Podkładka popychacza  
m.  Cylinder napędu pneumatycznego  
n. LED komory natrysku 
o. [D] Hydrauliczna szybkozłączka  do zespołu głównego (przepływ z 

komory natrysku) (niektóre wersje nie wymagają tego 
połączenia) 

p. Regulowane nóżki podpierające urządzenia 
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Widok z boku 

a. Przyłącze elektryczne [x.1] do komunikacji cyfrowej z 
urządzeniem głównym 

 

Rysunek 2-ii 

a 



 

 

Widok z tyłu 

 
a. Tabliczka znamionowa 
b. Wyjście / Adapter - połączenia hydrauliczne 

i. Powrót [R]: Powrót do urządzenia głównego 
Połączenie z [R] podczas prób, lub z [C] podczas czyszczenia 

ii. Regulowane połączenie powrotne [RR]  
Podłączenie do portu Powrotnego Adaptera (UI/UP górny 
port adaptera) 

iii. Linia zasilania [F] 
Podłączenie do portu Zasilania Powrotnego Adaptera (UI/UP 
dolny port adaptera) 

iv. Swobodne połączenie powrotne [FR] 
Połączenie z portem powrotnym adaptera (np. Adapter 
Cumminsa) 

c. Przyłącze elektryczne [x.2] do instrukcji z urządzenia głównego 
d. Zasilanie połączeń hydraulicznych z urządzenia głównego 

i. Płyn do czyszczenia (lewy) [UA2-X1] 
ii. Płyn do prób (prawo) 

e. Wylot wyciągu oparów z komory natryskowej 
f. Wlot regulowanego i filtrowanego sprężonego powietrza 
g. Panel tylny 
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Rozdział 3   
„Rozpoczęcie pracy” 

 

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące 

rozpoczęcia pracy przystawki UA2 i obejmuje następujące 

tematy: 

[informacja] 

Wszyscy użytkownicy powinni być zaznajomieni z układami 

Diesla i powinni zawsze stosować okulary i rękawice ochronne. 

- Rozpakowanie i ustawienie 

- Połączenia elektryczne 

- Podłączenie pneumatyki  

- Podłączenie hydrauliki 

Nowy użytkownik obsługując urządzenie powinien postępować 

zgodnie z krokami opisanymi w każdej z sekcji niniejszego 

rozdziału.   



Rozpakowanie i ustawienie 

- Sprawdzić czy obecne są wszystkie elementy znajdujące się na 
wykazie wyposażenia w sekcji Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. 

- Umieścić przystawkę UA2 w czystym, przewiewnym miejscu, 
po lewej stronie urządzenia głównego 

- Ustawić urządzenie na wypoziomowanym, stabilnym stole 
mogącym utrzymać masę i wytrzymać wibracje urządzenia, 
lub zastosować przenośny stojak PS1 [opcjonalny]. Przy 
stosowaniu PS1 należy zdemontować regulowane nóżki 
podpierające przystawkę UA2 (Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.). 

 
  

 

Rysunek 3-i 

  



 

Połączenia elektryczne 

Sprawdzić czy połączenia elektryczne x.1 i x.2 są połaczonoe z 

urządzeniem głównym o przystawką UA2 przed włączeniem 

urządzenia głównego (Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.). 

 

Rysunek 3-ii 

 



Podłączenie pneumatyki  

[informacja] 

- Przy podłączeniu zasilania powietrzem do urządzenia zawsze 

stosować syfon/filtr/regulator, nawet jeśli zakładowa 

sprężarka powietrza posiada zainstalowany osuszacz. 

- Zawsze podłączać urządzenie najkrótszą drogą do zakładowej 

sprężarki powietrza, aby uniknąć zwężeń na przewodach 

powietrznych i aby uzyskać maksymalne ciśnienie i przepływ 

powietrza. Postępować zgodnie ze specyfikacją zawartą w 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..  

- Kiedy urządzenie działa, ciśnienie wejściowe nie powinno 

spaść poniżej 6,5 bara. Jeśli to się stanie sprężarka nie jest w 

stanie zapewnić odpowiedniego przepływu przy żądanym 

ciśnieniu. 

 

Zastosować złączkę [b] (nie dołączona) do podłączenia 

syfonu/regulatora do węża prowadzącego do zakładowej sprężarki 

powietrza 

 

[ważne] 

- Konieczne jest okresowe opróżnianie kolektora podciśnienia.  

  



 

Podłączenie hydrauliki  

Podłączyć otwory spustowe z urządzenia głównego z tylnymi 

portami zasilania UA2, dla płynów próbnych i czyszczących, 

oraz włączyć zawory, aby płyn przepływał do przystawki UA2 

(Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.).  

 

 

Rysunek 3-iii 
 





 

Rozdział 4   
„Przegląd 

oprogramowania” 
 

Niniejszy rozdział zawiera przydatne informacje na temat menu 

LCD urządzenia UA2. Obejmuje on następujące tematy: 

- Wybór właściwego wtryskiwacza 

- Regulacja charakterystyk eksploatacji 

Nowy użytkownik powinien zrozumieć ten rozdział przed obsługą 

przystawki UA2.  



Wybór właściwego wtryskiwacza 

Postępować zgodnie instrukcja obsługi urządzenia głównego np. 

instrukcja obsługi DS2 

 

Przykładowo dla urządzenia DS2 wybieramy opcje numer 2: 

 

 

 

  

 

 

 

  

SELECT INJECTOR TYPE 
1.Common-Rail 

Diesel    Injector     

(CRDI) 

2.UI/EUI              

Unit Injectors    

3.Conventional Diesel 

 Injector(Mechanical) Rysunek 4-i 



 

Regulacja charakterystyk eksploatacji 

Podczas pracy programu Prób lub Czyszczenia pojawia się 

ekran podobny jak przedstawiony poniżej (Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.). Wartości „T” i „W” można 

dokładniej wyregulować w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość “T”: jest wykorzystywana do regulacji synchronizacji 

ruchu w dół popychacza (CAM) w odniesieniu do wzbudzenia 

elektrycznego wtryskiwacza. Typowe wartości mieszczą się w 

przedziale -2..+2. Wartość ta jest różna dla różnych 

producentów wtryskiwaczy i jest ładowana automatycznie 

przy dokonaniu wyboru. W celu dokładniejszej regulacji 

proszę użyć strzałek w prawo i w lewo na urządzeniu 

głównym. 

 

Wartość “W”: jest wykorzystywana do symulacji krzywej 

występu krzywki, mówiąc inaczej łączny czas aktywności 

popychacza podczas suwu. Wartość domyślna to 35. W celu 

SPRAY TESTING 
STRK   msec   Time 

0050  010.00  02:35 min 

 

◄[¯¯¯¯¯▓¯¯¯¯¯¯]► T:-1.5 

▼[¯¯▓¯¯¯¯¯¯¯¯¯]▲ W: 035 

SENSOR TIMING ERROR 

 

 

 

 

 

Rysunek 4-ii 



dokładniejszej regulacji proszę użyć strzałek w górę i w dół na 

urządzeniu głównym. 

 

[ważne] 

- Jeśli u dołu ekranu pojawi się komunikat SENSOR TIMING 

ERROR (błąd synchronizacji czujnika), wtryskiwacz nie będzie 

działał, patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

 



 

Rozdział 5   
„Przygotowanie do 

eksploatacji” 
 

Rozdział ten zawiera przydatne informacje na temat 

przygotowania przystawki UA2 i wtryskiwaczy do początkowego 

działania. Obejmuje on następujące tematy: 

- Płyny i połączenia 

- Panel sterowania 

- Zespół Wtryskiwacz – Adapter 

- Montaż wtryskiwacza na urządzeniu UA2 

- Regulacja popychacza i podkładek 

- Zasilanie elektryczne wtryskiwacza  



 Płyny i połączenia 

Przystawka UA2 dostarczana jest z wypełnionym do połowy 
zbiornikiem płynu próbnego (olej kalibracyjny diesel) oraz z 
pustym zbiornikiem płynu do czyszczenia. Wskaźniki, filtry i 
zawory spustowe zbiornika podzielone są na dwie części, 
lewą/prawą i są wskazane na panelu tylnym maszyny (Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.). 
 

 
Rysunek 5-i 

 
 
[informacja] 

- Zawsze sprawdzać czy poziom płynów jest właściwy. 

 
[ważne] 

- Hydrauliczne linie zasilające musza być zawsze połączone z 

urządzenia głównego do zespołu UA2. 

- Zawsze WŁ./WYŁ. zawory spustowe płynu na panelu tylnym 

urządzenia głownego. 

  



 

Panel sterowania 

Używając przystawki UA2, zawsze korzystać z Opcji na panelu 

sterowania: Typy "pompowtryskiwaczy UI/EUI/HEUI”. 

 

Zespół Wtryskiwacz – Adapter 

Każdy wtryskiwacz lub pompa wymagają do prawidłowej pracy 

specjalnych adapterów, które można nabyć od lokalnego dealera. 

 

[ważne] 

- Zawsze nakładać niewielką ilość smaru na o-ringi 

wtryskiwacza w celu umożliwienia prawidłowej instalacji 

adaptera 

- Zawsze instalować wtryskiwacz do adaptera stosując wcisk w 

dół z obrotem 

 



 

Rysunek 5-ii 



 

Montaż wtryskiwacza na urządzeniu UA2 

Kiedy zespół wtryskiwacz – adapter jest gotowy, można zamontować 

go w urządzeniu UA2. 

 

[informacja] 

- W razie potrzeby przewody hydrauliczne można podłączyć do 

adaptera przed zamontowaniem do urządzenia UA2 

 



 

Rysunek 5-iii 



 

Regulacja popychacza i podkładek 

Każdy typ wtryskiwacza korzysta z własnego popychacza. Po 

zamontowaniu wtryskiwacza do urządzenia UA2 popychacz i podkładki 

przemieszczające do właściwego działania wymagają regulacji. 

Instrukcje dotyczące popychacza sprężyny wtryskiwacza: 

1. Przykręcić do odpowiedniego popychacza 

2. Podnieść popychacz stosując siłę 

3. Podnosząc popychacz, odkręcić go (przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara) w celu pewnego osadzenia na sprężynie 

wtryskiwacza 

4. Wyrównać popychacz w ten sposób aby dokręcić 

zabezpieczającą śrubę imbusową. 

Instrukcje dotyczące podkładek przemieszczających sprężyny 

wtryskiwacza: 

1. Zespół UA2 dostarczany jest z podkładkami o różnej 

wysokości (5, 4, 3 i 2 mm) 

2. Łączne przemieszczenie popychacza wynosi 24mm 

3. Zastosować tyle podkładek ile potrzeba, aby zmniejszyć tę 

łączną długość. Wyznaczać ona będzie końcowy suw 

wtryskiwacza 

4. Po zakończeniu zabezpieczyć dołączonymi do podkładek 

ręcznymi nakrętkami mocującymi. 

 

 

Dodatkowe informacje - patrz podręcznik producenta. 



 

Rysunek 5-iv 



 

 

Rysunek 5-v 

 

 

 

Rysunek 5-vi 

 

  



Zasilanie elektryczne wtryskiwacza 

Wykorzystując wiązkę wtryskiwacza [ih] z urządzenia głównego oraz 

wszelkie konieczne adaptery, podłączyć do wtryskiwaczy elektryczne 

urządzenie wzbudzające. Jeśli na wtryskiwaczu oznaczona jest 

polaryzacja, [ih] jest wyraźnie zaznaczone czerwoną kropką 

oznaczającą stronę dodatnią (+). 

 

 

Rysunek 5-vii 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 6   
„Podstawy obsługi” 

 

Niniejszy rozdział zawiera instrukcje i rysunki wskazujące w jaki 

sposób należy wykonywać podstawowe operacje przy pomocy 

przystawki UA2. Obejmuje on następujące tematy: 

- Czyszczenie wtryskiwaczy urządzeniem ultradźwiękowym 

- Połączenia hydrauliczne wtryskiwacza  

- Pozycja i połączenia komory wtrysku wtryskiwacza 

- Połączenia i pozycja objętościowa wtryskiwacza 

- Pozycja i połączenia MACC wtryskiwacza 

- Regulacja powrotu pompowtryskiwacza UIS[P] 

- Procedura próbki w testowaniu wtryskiwaczy 

- Procedura próbki czyszczenia MACC wtryskiwaczy 

- Właściwości i ustawienia wtryskiwaczy 

Nowy użytkownik powinien w pełni zrozumieć ten rozdział przed 

obsługą przystawki UA2.  



Ultradźwiękowe urządzenie do wtryskiwaczy 

Przed zamontowaniem jakiegokolwiek wtryskiwacza w 

przystawce UA2 należy obowiązkowo wyczyścić wtryskiwacze 

(Dysze) (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) w 

urządzeniu ultradźwiękowym 

 

 

Rysunek 6-i 
 
Czyszczenie ultradźwiękowe wtryskiwacza jest obowiązkowe  
Niewyczyszczenie wtryskiwaczy przy pomocy urządzenia 

ultradźwiękowego Magneti Marelli (dołączone) przed 

wykonaniem wszelkich prób na stanowisku testowym 

unieważnia gwarancję na wszystkie połączone urządzenia. Jeśli 

wewnątrz zaworów zostaną odkryte cząsteczki zanieczyszczeń z 

wtryskiwacza (zweryfikowane), gwarancja na maszynę traci 

ważność. 

Czynność ta jest potrzebna przede wszystkim po to, aby oczyścić 

otwory dysz (mikrometra) w ramach serwisowania wtryskiwacza, 

a poza tym aby uniknąć dostania się jakichkolwiek zabrudzeń do 

układu hydrauliki urządzenia głównego. 



 

Operację czyszczenia ultradźwiękowego należy przeprowadzać 

przez przynajmniej 15 minut, chociaż zaleca się by trwała 30 

minut. 

 

Połączenia hydrauliczne wtryskiwacza 

 Przed rozpoczęciem eksploatacji wtryskiwacza, upewnić się czy 

wszystkie połączenia hydrauliczne (z tyłu i z przodu) są podłączone 

prawidłowo. Oprócz tego, proszę wcisnąć lub wyciągnąć zespół 

cylindra rozpylającego ze śrubą zabezpieczającą tak jak pokazano na 

rysunku poniżej, przy wykonywaniu próbę wtrysku, objętości lub 

MACC. 



 

Rysunek 6-ii 

 

 

[ważne] 

- Złącze [R] urządzenia UA2 łączy się ze złączem [R] urządzenia 

głównego. 

- Złącze [RR] urządzenia UA2 łączy się z połączeniem 

powrotnym adaptera wtryskiwacza (Jeśli trzeba wyregulować 

powrót – większość standardowych typów wtryskiwaczy). 

Do       [R] 

Urządzenia 

głównego 



 

- Złącze [F] z urządzenia UA2 łączy się z wtryskiwacz 

przewodem zasilania adaptera wtryskiwacza. Jeśli 2 

połączenia adaptera mają taką sama wysokość, nie ma 

problemu z miejscem podłączenia linię zasilania, w 

przeciwnym razie linia zasilania jest wyraźnie oznaczone 

wytłoczoną kropką. 

- Niektóre adaptery wtryskiwaczy (np. adaptery wtryskiwaczy 

Cummins), mają 3 porty przyłączeniowe. Złącze [FR] 

urządzenia UA2 łączy się z portem adaptera wtryskiwacza i 

zapewnia swobodny powrót, podczas gdy [F] i [RR] łączy się ze 

złączem Y od strony portu zasilania adaptera. 

 

Standardowe połączenie adaptera: 

 

Rysunek 6-iii 

  

[RR] 

[F] 



Połączenie adaptera Cummins: 

 

Rysunek 6-iv 

 

Pozycja i połączenia komory wtrysku 

wtryskiwacza 

W celu wykonania próby wtrysku na urządzeniu UA2, zespół 
komory wtrysku musi zostać wyjęty i zabezpieczony przed 
włożeniem wtryskiwacza. Złącze [D] znajdujące się w 
przedniej części [opcjonalne] jest wykorzystywane do 
dostarczenia rozpylonej ilości z powrotem do urządzenia 
głównego (również z wykorzystaniem złącza [D] urządzenia 
głównego). Niektóre wersje nie wymagają tego złącza. 
 

[FR] 
[F] 

[RR] 



 

 
Rysunek 6-v 

  

Nakrętka 

zabezpieczają

ca komory 

wtrysku 



Połączenia i pozycja objętościowa wtryskiwacza 

W celu wykonania próby objętościowej urządzenia UA2, 
zespół komory wtrysku musi zostać wypchnięty i 
zabezpieczony przed włożeniem wtryskiwacza; również złącze 
D-Adapt (dostarczane z urządzeniem głównym) musi być 
podłączone do dyszy wtryskiwacza, a następnie do złącza [D] 
urządzenia głównego. 
 
 

 

Rysunek 6-vi 

Nakrętka 

zabezpiecza-

ąca komory 

wtrysku 

 

Do portu [D]  

urz. głównego 



 

 

Pozycja i połączenia MACC wtryskiwacza 

W celu wykonania czyszczenia MACC przy użyciu urządzenia 
UA2, zespół komory wtrysku musi zostać wypchnięty i 
zabezpieczony przed włożeniem wtryskiwacza; również złącze 
C-Adapt (dostarczane z urządzeniem głównym) musi być 
podłączone do dyszy wtryskiwacza, a następnie do złącza [C] 
urządzenia głównego wraz z połączeniem powrotnym 
wtryskiwacza [R]. 
 
 
 

 
Rysunek 6-vii 

 
 

  

Do portu [C] 

Urz. głownego 



Regulacja powrotu pompowtryskiwacza UIS[P] 

Każdy wtryskiwacz musi mieć niskie ciśnienie (0-10bar) na 
adapterze, albo na porcie powrotnym albo na porcie 
zasilającym (np. Cummins). Regulator UIS[P] zamontowany 
jest w celu zapewnienia możliwości wybrania odpowiedniego 
ciśnienia dla wtryskiwacza. 
 

 [ważne] 

- Zawsze ustawiać ciśnienie zgodnie ze specyfikacjami 

producenta. 

 

 

Rysunek 6-viii 

 

  



 

Procedura próbki w testowaniu wtryskiwaczy 

Przeprowadzając próbę na systemie UIS, zawsze upewnić się, że: 

- wszystkie połączenia hydrauliczne są prawidłowo i pewnie 

połączone 

- wszystkie połączenia pneumatyczne są prawidłowo i pewnie 

połączone 

- wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowo i pewnie 

połączone 

- wtryskiwacz jest prawidłowo zamontowany w adapterze i w 

urządzeniu 

- Wybrano prawidłowe adaptery [D] i [R] 

- Wybrano odpowiedni wtryskiwacz z panelu sterowania 

urządzenia głównego. 

 

Procedura próby wtrysku lub objętości jest podobna jak w przypadku 

urządzenia głównego. Należy zawsze upewnić się, że wybrano 

odpowiednią pozycję montażu zespołu cylindra rozpylającego i 

ustawiono wartości T i W z urządzenia głównego, zależnie od potrzeb. 

 

[ważne] 

- Jeśli u dołu ekranu pojawi się komunikat SENSOR TIMING 

ERROR (błąd synchronizacji czujnika), wtryskiwacz nie będzie 

działał, patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

 



Procedura próbki czyszczenia MACC wtryskiwaczy 

Przeprowadzając czyszczenie MACC na systemie UIS, zawsze 

upewnić się, że: 

- wszystkie połączenia hydrauliczne są prawidłowo i pewnie 

połączone 

- wszystkie połączenia pneumatyczne są prawidłowo i pewnie 

połączone 

- wszystkie połączenia elektryczne są prawidłowo i pewnie 

połączone 

- wtryskiwacz jest prawidłowo zamontowany w adapterze i w 

urządzeniu 

- Wybrano prawidłowe adaptery [C]  

- Wybrano odpowiedni wtryskiwacz z panelu sterowania 

urządzenia głównego. 

 

Procedura czyszczenia MACC jest podobna jak w przypadku 

urządzenia głównego. Należy zawsze upewnić się, że zespół cylindra 

rozpylającego został wepchnięty, zastosowano złącza C-Adapt  i 

ustawiono wartości T i W z urządzenia głównego, zależnie od potrzeb. 

 

[ważne] 

- Jeśli u dołu ekranu pojawi się komunikat SENSOR TIMING 

ERROR (błąd synchronizacji czujnika), wtryskiwacz nie będzie 

działał, patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

 



 

Właściwości i ustawienia wtryskiwaczy 

Poniżej znajdują się informacje ogólne dotyczące ustawień każdej 

marki wtryskiwacza oraz sposób użycia UA2: 

VOLVO / SCANIA / IVECO: 
  Zakres działania 3-20 ms  
  T < > -2.5 > +2.5 (domyślnie -1.6)  
  W ^ 35  
  Ciśnienie paliwa UIS[P] 4.5Bar / 65 psi  
  Skok krzywki 14 mm – podkładki 5mm, 3mm, 2mm 
VW PDE: 
  Zakres działania 2-15 ms  
  T < > -2.0 > +2.0 (domyślnie -1.7)  
  W ^ 32  
  Ciśnienie paliwa UIS[P] 6-8Bar / 90-115psi  
  Skok krzywki 10-12 mm - podkładki 5mm, 5mm, 5mm  
  
ACTROS / ATEGO: 
  Zakres działania 10-30 ms  
  T < > -4.0 > +2.0 (domyślnie -1.5)  
  W ^ 35  
  Ciśnienie paliwa UIS[P] 4.5Bar / 65 psi  
  Skok krzywki 16 mm – podkładki 5mm, 3mm, 
 
Detroit Diesel: 
  Zakres działania 5-20 ms  
  T < > -1.6  
  W ^ 35  
  Ciśnienie paliwa UIS[P] 4.5Bar / 65 psi  
  Skok krzywki 15 mm – podkładki 5mm, 4mm,  
  Ładunek wstępny 10 płask. 
 
  



CAT (3406E): 
  Zakres działania 5-25 ms  
  T < > -1.5  
  W ^ 35  
  Ciśnienie paliwa UIS[P] 4-5.5 Bar / 60-80 psi  
  Skok krzywki 16-18 mm - podkładki 4mm i 2mm 
        (lub 4mm i 4mm) 
  Ładunek wstępny 12 płask.  
 
CAT (3176 A&B&C): 
  Zakres działania 15-35 ms  
  T < > -1.5  
  W ^ 35  
  Ciśnienie paliwa UIS[P] 6 bar / 90 psi  
  Skok krzywki 15-18mm - podkładki 4mm i 5mm 
        (lub 4mm i 3mm) 
  Ładunek wstępny 2 płask.  
  
Cummins Celect: 
  Czas trwania 10-30ms 
  T < > 80-160 (domyślnie 120) 
  W ^ 35 
  Ciśnienie paliwa 7Bar / 100 psi 
  Skok krzywki 16mm – podkładki 5mm i 3mm, 
  Ładunek wstępny 3 płask. 
 



 

 

 

Rozdział 7   
„Rozwiązywanie 

problemów” 
 

Firma Magneti Marelli zaprojektowała przystawkę UA2 tak, aby 
zapewnić jej trwałość. Jednakże w razie wystąpienia problemów, 
postępowanie zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym 
rozdziale może pomóc w określeniu przyczyny. 
 
Wszyscy operatorzy UA2 powinni zapoznać się z niniejszym 
rozdziałem. Wiedza o tym co może działać nieprawidłowo może 
pomóc zapobiegać występowaniu problemów. 
  



 

Objaw / 
Problem 

szczegółowy opis Rozwiązanie / naprawa 

WTRYSKIWA
CZ NIE 
DZIAŁA 

 
 
 

BŁĄD 
SYNCHRONIZ
ACJI 
CZUJNIKA 
Miga na 
panelu 
sterowania 
urządzenia 
głównego 

Możliwa przyczyna: 

 Brak lub niedostateczne zasilanie 
powietrzem 

 Złącza X.1 i X.2 nie są podłączone 

 Wybrano nieprawidłowego producenta 
wtryskiwacza 

 T  i W nie są prawidłowo skalibrowane 

 Popychacz nie jest prawidłowo 
ustawiony 

 Czujnik na cylindrze nie jest na swoim 
miejscu 

Rozwiązania: 

 Sprawdzić wszystkie połączenia 
pneumatyczne, hydrauliczne i 
elektryczne 

 Zapewnić odpowiednie ciśnienie i 
przepływ zasilania powietrzem 

 Wyregulować wartości T i W, lub LOAD 
DEFAULTS (wartości domyślne) z menu 
SETTINGS (Ustawienia) urządzenia 
głównego  

 Używając imbusowego klucza do 
wkrętów zdjąć tylną pokrywę górną i 
wyregulować czujnik pozycji w trakcie 
pulsowania komunikatu, aż do 
zatrzymania pulsowania. 

 
Wadliwy 
wtryskiwacz 

Wtryskiwacz nie działa 



 

 

 

 

Do 
wtryskiwacza 
nie dostaje 
się płyn 

 Sprawdzić czy w zbiornikach znajduje 
się odpowiedni płyn 

 Upewnić się, że zawór spustowy płynu 
jest otwarty i że przewody są 
podłączone do urządzenia głównego i 
do UA2 

 Upewnić się, że złącza x.1 i x.2 są 
podłączone prawidłowo 

 Wyregulować UIS[P] zgodnie z 
odpowiednią specyfikacją producenta 

Załącznik A   „Specyfikacja” 
 

Opis Jednostki Wartość 

Moc wejściowa - x.1 / x.2 

Wymiary zewnętrzne S / G / W (mm)  mm 117 / 44 / 33  

Masa UA2 kg / funtów 38 / 84  

Masa UA2 [Kompletny zestaw] kg / funtów 45 / 99 

Wejściowe ciśnienie układu 
powietrznego 

Bar / Psi 
07-10 / 
100-145 

Zalecane min. ciśnienie robocze  Bar / Psi 08 / 115 

Min. średnica wewnętrzna węża 
zasilającego 

mm 10 

Min. wąż wylotowy jeśli jest 
stosowany zamiast tłumika  

mm 14 

 





 

 

Załącznik B  
”Adaptery i złącza” 

KOD Opis Ilość Rysunek 

D-
HOSE 

Wąż D-Adapt do 
przepływowego 
testowania przy użyciu 
oleju kalibracyjnego do 
szybkozłączek [D] 

1 
 

R-
HOSE 

Wąż R-Adapt do 
zwrotnego testowania 
przy użyciu oleju 
kalibracyjnego dla 
szybkozłączek [R] 

1 
 

C-
HOSE 

Wąż C-Adapt do 
procesu czyszczenia 
MACC dla 
szybkozłączek [C] 

1 

 

D-
ADAP
T 
.10 

9mm złączka D-Adapt 
do testowania przy 
użyciu oleju 
kalibracyjnego 
do szybkozłączki [D] 

1 

 



 

 

VMF 

Tłumik podciśnieniowy 
do podłączenia do 
wyciągu spalin tylnej 
komory wtrysku (Błąd! 
Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.-[e]) 

1 

 

SHIM 

Podkładki 
przemieszczające o 
różnych szerokościach 
(5, 4, 3, 2 mm) 

4 

 

MISC 

Różne węzę i adaptery 
do przewodów 
zasilania i powrotnych 
wtryskiwacza, a także 
adaptery metaliczne i 
kable 

- Brak zdjęcia 
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