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 WPROWADZENIE 

Symulator CBCR-CB służy do testowania elektronicznych pompowtryskiwaczy paliwa (EUI) 

montowanych w silnikach większości dostępnych obecnie na rynku MAREK i modeli samochodów. 

Produkowany przez naszą firmę symulator jest ciągle rozwijany i podlega nieustannym modyfikacjom, 

zgodnie z wymaganiami rynku i potrzebami Klienta. 

Symulator CBCR-CB może być użytkowany jedynie w połączeniu z urządzeniem Cam-Box 

 
 

Zespół mechaniczny skrzynki „Cam-box” o oznaczeniu składa się z następujących elementów: 

 
  

Zespół mechaniczny  

 

 Czarna skrzynka określana jako Cam-Box 

 Zespół przyłączeniowy do montażu wtryskiwaczy EUI zwykle o 

oznaczeniu CB0124-03), pozwalającym na montaż między 

innymi pompowtryskiwaczy Volvo, Bosch czy Iveco (duże 
modele) 

 Duży wał krzywkowy  

 Ramię 

 Zestaw śrub i nakrętek, w którego skład wchodzą: 

- prowadniki centrujące skrzynkę Cam-Box do platformy testowej 

- 2 szt. 

- śruby i tulejki służące do przymocowania skrzynki Cam-Box do 

platformy - 2 szt. 



 

 

 

 

 

 
 

  

Zespół podstawowy Cam-Box 

 

 złącze zwężki do zbierania rozpylonej cieczy - 1 szt.  

 przewód rurowy Rilsan - 1 szt. 

 tłumik odprowadzenia cieczy z rozpylacza do biurety - 

1 szt. 

 śruba z otworami (M14 x 1,5 mm) do wkręcenia na 

wlocie (IN) - 1 szt. 

 zawór zwrotny (M14 x 1,5 mm) do wkręcenia na 

wylocie (OUT) - 1 szt. 

 króciec na węża (IN/OUT), Ø 14 mm - 2 szt.  

 podkładki miedziane Ø 14 mm na złącze i zawór - 4 

szt. 

 pokrywy osłonowe - 2 szt. 



 

 

 

 

1. WŁĄCZENIE SYMULATORA 

Po podłączeniu symulatora do zewnętrznego źródła zasilania 220V 50-60Hz, przełącznik zasilania 

przestawić w położenie "I". Przełącznik ten znajduje się na tylnym panelu symulatora (patrz: Punkt 15). 

Na ekranie pojawi się ekran startowy (pokazany na Ilustracji 1.) 

 

Na ekranie startowym pojawi się: 

 Skrót nazwy symulatora, czyli 

"CBCR" 

 Wersja oprogramowania i bazy 

danych 

 Symbol „klucza” w górnym, prawym 

rogu, zapewniający dostęp do ustawień 

„specjalnych” symulatora (ustawienie 

języka itp.) 

 

 

2. PODŁĄCZENIE CEWKI POMPOWTRYSKIWACZA 

Po zamontowaniu pompowtryskiwacza na właściwym złączu i odpowiednim zainstalowaniu na skrzynce 

Cam-Box (patrz: część mechaniczne Instrukcji użytkowania, Punkt 17), połączyć przewód 

przyłączeniowy symulatora do cewki pompowtryskiwacza. 

ISTOTNE UWAGI: 

2.1. Cewki dwuwtykowe (na przykład PDE, Volvo Bosch lub Delphi) należy podłączać do symulatora za 

pomocą przewodu oznaczonego numerem 1. 

2.2. W przypadku cewek czterowtykowych (na przykład Volvo Delphi EUI-3), przewód oznaczony 

cyfrą 1 podłączyć do cewki nr 1 (dwa wtyki znajdujące się bliżej rozpylacza) . Przewód oznaczony cyfrą 2 

podłączyć do cewki nr 2 (dwa wtyki znajdujące się bliżej sprężyny pompowtryskiwacza).  

 

3. CZUJNIK ZBLIŻENIOWY 

Sprawdzić mocowanie oraz dystans czujnika zamocowanego wcześniej na skrzynce Cam-Box (patrz: 

część mechaniczna Instrukcji użytkowania, Punkt 17). Końcówkę przewodu czujnika zbliżeniowego 

należy podłączyć do gniazda „czujnik zbliżeniowy” na tylnym panelu symulatora (patrz: Punkt 15) 

 

4. WYBÓR TESTOWANEGO POMPOWTRYSKIWACZA 

Istnieją dwie metody wyboru testowanego pompowtryskiwacza: 

4.1. W przypadku pierwszej należy wcisnąć przycisk „DB”, ustawić BRAND (MARKA), TYPE 

(TYP), CODE (OZNACZENIE), a następnie przejść bezpośrednio do pozostałych czynności opisanych w 

Punkcie 4. 

4.2. W przypadku drugiej metody należy: 

4.2.1 Wcisnąć „FORWARD” (W PRZÓD)  (zielona strzałka). 

4.2.2 Wybrać rodzaj testu do wykonania. Na przykład „Test Injector” (Testowanie 

pompowtryskiwacza) (patrz: Ilustracja 2). 

4.2.3 By kontynuować, wcisnąć jeden raz „ENTER” (WEJŚCIE) (zielona strzałka). 

4.2.4 Wybrać rodzaj testu do wykonania. Na przykład, „eRLC”, czyli elektryczny test cewek 

(Ilustracja 3). Wcisnąć jeden raz „ENTER” (zielona strzałka), a następnie wprowadzić test „eRLC”. 

 
  

Il. 1 

Il. 2 

 

Il. 3 

 



 

 

 

 

4.3. Symulator CBCR wykryje, że podłączono nowy pompowtryskiwacz (Ilustracja 4) i wyświetli 

komunikat z pytaniem, czy operator chce ustawić nowe wartości dla MARKI, TYPU I OZNACZENIA. 

  

„Wciśnięcie przycisku „W PRZÓD/START” (zielona strzałka) umożliwia wejście do tego samego menu 

(Ilustracja 5), które jest wyświetlane po wciśnięciu przycisku „DB” (patrz: Punkt 4.1). 

 

5. WYBÓR PROFILU TESTOWANEGO pompowtryskiwacza 

W menu „Injector Profile” (Profil pompowtryskiwacza) (Ilustracja 5), przesuwać wskaźnik za pomocą 

strzałek góra/dół w celu wybrania opcji BRAND (MARKA), TYPE (TYP) oraz CODE (OZNACZENIE), 

w celu dostosowania ustawień symulatora CBCR do pracy z testowanym pompowtryskiwaczem.  

Należy postępować w następujący sposób: 

 

 

5.1. BRAND (MARKA): (Ilustracja 6.) 

5.1.1 Za pomocą strzałek góra/dół 

ustawić wskaźnik obok opcji BRAND 

(MARKA). 

5.1.2 Wcisnąć „ENTER” (zielona 

strzałka), by wejść do listy BRAND (lista 

MAREK) (Ilustracja 6.1). 

5.1.3 Wybrać żądaną MARKĘ 

przesuwając wskaźnik za pomocą strzałek 

góra/dół. 

5.1.4 Wcisnąć jeden raz „ENTER” (zielona strzałka) w celu zatwierdzenia ustawień. 

 
 

Symulator CBCR wyświetli na ekranie menu „Injector Profile” (Profil pompowtryskiwacza) (Ilustracja 

5). 

  

Il. 4 

 

Il. 5 

 

Il. 6 

 

Il. 6.1 

 



 

 

 

 

 

5.2. TYP: (Ilustracja 7.) 

Za pomocą strzałek góra/dół 

ustawić wskaźnik obok opcji TYPE 

(TYP). 

5.2.1 Wcisnąć „ENTER”(zielona 

strzałka), by wejść do listy TYPE (lista 

TYPÓW) (Ilustracja 7.1). 

5.2.2 Wybrać żądany TYP 

przesuwając wskaźnik za pomocą 

strzałek góra/dół. 

5.2.3 Wcisnąć „ENTER” (zielona 

strzałka) w celu zatwierdzenia ustawień. 

 

 
Symulator CBCR wyświetli na ekranie menu „Injector Profile” (Profil pompowtryskiwacza) (Ilustracja 

5). 

5.3. OZNACZENIE: (Ilustracja 8.) 

 

Za pomocą strzałek góra/dół ustawić 

wskaźnik obok opcji CODE 

(OZNACZENIE). 

5.3.1 Wcisnąć „ENTER” (zielona 

strzałka), by wejść do listy CODE (lista 

OZNACZEŃ) (Ilustracja 8.1). 

5.3.2 Wybrać żądane OZNACZENIE 

przesuwając wskaźnik za pomocą 

strzałek góra/dół. 

Na przykład oznaczenie Volvo-E3 dla 

czterowtykowego pompowtryskiwacza 

Volvo Delphi. 

5.3.3 Wcisnąć „ENTER” (zielona 

strzałka) w celu zatwierdzenia ustawień. 

 
 

Symulator CBCR wyświetla informacje początkowe na temat wybranego pompowtryskiwacza 

(Ilustracja 9). 

 

 

Il. 7 

 

Il. 7.1 

 

Il. 8.1 

 

Il. 8 

 



 

 

 

 

6. WYBRANE INFORMACJE NA TEMAT OZNACZENIA 

 
Po potwierdzeniu marki, typu i oznaczenia pompowtryskiwacza, na ekranie symulatora CBCR zostaną 

wyświetlone informacje początkowe na temat wybranego pompowtryskiwacza.  

6.1. Są to informacje podstawowe (Ilustracja 9), lecz niezwykle istotne, gdyż dzięki nim operator 

zdobywa następującą wiedzę: 

6.1.1 Wybrany pompowtryskiwacz to model CEWKOWY, a nie PIEZOELEKTRYCZNY. 

6.1.2 Maksymalne ciśnienie podawania na złączu wejściowym (IN) nie może przekraczać 5 barów.  

6.1.3 Należy wcisnąć „STOP” (czerwony przycisk), gdy symulator jest gotowy do wykonania testu 

złączy i linii.  

 

7. TESTY ZŁĄCZY I LINII 

 
Na wyświetlaczu symulatora CBCR ukaże się nowy ekran (Ilustracja 10) z zapytaniem, czy operator chce 

przetestować złącza i linię. Podczas testu są sprawdzane złącza hydrauliczne (WEJŚCIE/WYJŚCIE), 

złącza elektryczne (podłączenie przewodów pompowtryskiwacza) oraz złącze rozpylacza z biuretą. 

By wykonać test, należy wcisnąć przycisk „START” (zielona strzałka), a następnie wykonać wszystkie 

czynności z punktu 5.1.  

Jeśli test nie musi być wykonywany, należy wcisnąć przycisk „STOP” (czerwona strzałka), a następnie 

wykonać czynności z punktu 5.2. 

SUGESTIA: Aby pominąć test, należy wcisnąć przycisk „STOP” (czerwony przycisk)! 

7.1. Wcisnąć „START” (zielona strzałka), aby potwierdzić potrzebę wykonania testu złączy i 

rozpocząć test (Ilustracja 10.1). 

 

7.1.1 Upewnić się, że wszystkie przewody 

zasilające i połączeniowe zostały podłączone w 

sposób prawidłowy, adapter podawania (RSP, 

Punkt 13) został zainstalowany, a na biurecie 

zainstalowano zawór. 

7.1.2 Po zakończeniu przygotowań wcisnąć 

„FORWARD” (W PRZÓD)  (zielona strzałka). 

7.1.3 Na symulatorze CBCR zostanie 

wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 10.2) z 

następującymi instrukcjami: 

 

  

Il. 9 

 

Il. 10 

 

Il. 10.1 

 



 

 

 

 

 
Wyregulować ciśnienie podawania do 5 barów. 

Sprawdzić cały układ pod kątem potencjalnych wycieków. 

Wcisnąć przycisk „START” po zakończeniu przygotowań do wykonania testu. 

7.1.4 po wciśnięciu przycisku „START” (patrz: Punkt 7.1.3), na wyświetlaczu symulatora CBCR 

zostanie wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 10.3) z informacją „Running...” (w toku), co oznacza, że test 

znajduje się w toku.  

 
 

Dlatego też konieczna jest regulacja obrotów stanowiska testowego (do +/- 500 obr./min) w celu 

rozpoczęcia procesu rozpylania. 

Faza ta ma na celu sprawdzenie układu pod kątem potencjalnych wycieków! 

7.1.5 Aby zakończyć test, należy jeden raz wcisnąć przycisk „STOP” (czerwony przycisk). Na 

wyświetlaczu symulatora zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran (Ilustracja 10.2). 

W przypadku wycieków w układzie, należy usunąć ich przyczyny i powtórnie wykonać test (patrz: 

paragrafy 7.1.4 i 7.1.5). 

7.1.6 Wcisnąć przycisk „STOP” (czerwony przycisk), co spowoduje zatrzymania uruchomionego testu. 

Wykonywanie pozostałych testów opisanych w Punkcie 6 będzie kontynuowane. 

  

Il. 10.2 

 

Il. 10.3 

 



 

 

 

 

7.2.  Wcisnąć przycisk „STOP” (czerwony przycisk), by pominąć test złączy. 

Na ekranie symulatora CBCR zostanie wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 10.4) z następującymi 

instrukcjami: 

 
7.2.1 Podłączyć odpowiedni przewód połączeniowy do złącza pompowtryskiwacza. 

7.2.2 Sprawdzić polaryzację, gdyż w przypadku niektórych systemów pompowtryskiwaczy EUI 

polaryzacja ma znaczenie i przewody nie mogą być łączone w dowolny sposób. 

7.2.3 Po zakończeniu przygotowań do wejścia w ekran testowy „eRLC” wcisnąć przycisk „START” 

(zielona strzałka). 

 

8. TEST ELEKTRYCZNY „eRLC”  

Na wyświetlaczu symulatora CBCR zostanie wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 11), umożliwiający 

uruchomienie rzeczywistego elektrycznego testu cewki pompowtryskiwacza. 

 

Na Ilustracji 11 przedstawiono następujące informacje: 

8.1. 0,2 - 3,0 Ω = rezystancja cewki w omach. Wartość zmierzona przez symulator CBCR zostanie 

wyświetlona powyżej zakresu podanego w omach. 

8.2. 130 - 9000 µH = indukcyjność cewki podana w mikrohenrach. Wartość zmierzona przez symulator 

CBCR zostanie wyświetlona powyżej zakresu podanego w mikrohenrach. 

Następnie wykonać kolejne czynności (Ilustracja 12): 

8.3. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja: Wciśnij „START” (zielona strzałka), by rozpocząć 

test elektryczny. 

 
  

Il. 10.4 

 

Il. 11 

 

Il. 12 

 



 

 

 

 

8.3.1 Symulator CBCR rozpocznie wykonywanie testu „eRLC” (Ilustracja 13) z zastosowaniem 

rzeczywistych wartości rezystancji (Ω) oraz indukcyjności (µH) dla wszystkich poszczególnych zaworów 

wyświetlanych w poszczególnych polach na ekranie (patrz: Punkty 8.1 i 8.2). 

 
8.3.2 Sprawdzić czy wyniki testu są poprawne, to jest czy wartości rezystancji „Ω” i indukcyjności „µH” 

mieszczą się w zadanych zakresach. Jeśli w obwodzie cewki doszło do zwarcia, lub obwód jest otwarty, 

informacje te zostaną wyświetlone na ekranie.  

UWAGA:  W przypadku pompowtryskiwaczy EUI-E3 (4 WTYKI), ich przewody powinny zostać 

podłączone w odpowiedni sposób:  

Cewkę 1 (od strony rozpylacza) podłączyć do przewodu nr 1  

Cewkę 2 (od strony sprężyny) podłączyć do przewodu nr 2  

Test eRLC należy wykonać dla obydwu cewek dlatego, po przetestowaniu pierwszej cewki należy wcisnąć 

prawą strzałkę i wybrać cewkę nr 2. 

W prawym dolnym rogu wyświetlacza symulatora CBCR (Ilustracja 13), obok symbolu kratki (#), pojawi 

się numer przewodu z którego CBCR będzie pobierał parametry cewki.  

Kontynuować test eRLC zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Punkcje 6. 

 
 

8.4. Wcisnąć „STOP” (czerwony przycisk, by powrócić do ekranu menu testowego (Ilustracja 3 i 14).  

 
 

Za pomocą strzałek góra/dół ustawić wskaźnik obok opcji SPR (Ilustracja 15).  

8.5. Wcisnąć jeden raz „ENTER” (zielona strzałka), by kontynuować i uzyskać dostęp do testu SPR. 

  

Il. 13 

 

Il. 14 

 

Il. 15 



 

 

 

 

9. TEST POMPOWTRYSKIWACZA „SPR” 

Symulator CBCR (na ilustracji) przekazuje operatorowi wszelkie informacje niezbędne do 

zweryfikowania, czy wszystkie parametry niezbędne do rozpoczęcia testu zostały ustawione poprawnie 

(Ilustracja 16). 

 
 

9.1. W trakcie testu SPR wykonywane są 4 wtryski próbne, oznaczane jako  "SPR.1", "SPR.2 ", 

"SPR.3", and "SPR.4" (Ilustracja 17) (patrz: Punkt 9.5). 

Testy powinny być wykonywane w następujący sposób: 

9.1.1 Prędkość obrotowa stanowiska testowego. 

9.1.2 Wartość parametru "P[1]" oznacza czas pomiędzy kolejnymi otwarciami cewki wyrażony w "µs" 

lub całkowity czas wtrysku. 

9.1.3 Wartość parametru "T".  

By w poprawny sposób ustawić parametry "P[1]" i "T", należy postępować zgodnie z instrukcjami z 

Punktu 7.4 i kolejnych punktów. 

9.2. Upewnić się, że pompowtryskiwacz został poprawnie zainstalowany na skrzynce Cam-Box 

(patrz: część mechaniczna Instrukcji użytkowania, Punkt 17). 

9.3. Upewnić się, że ustawiono właściwą odległość i prześwit pomiędzy czujnikiem zbliżeniowym, 

wałem krzywkowym oraz popychaczem w stanie sprężonym (patrz: część mechaniczna Instrukcji 

użytkowania, Punkt 17). 

9.4. Wcisnąć „ENTER” (zielona strzałka), by wejść w ekran startowy testu SPR. 

9.5. Na wyświetlaczu symulatora CBCR zostanie wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 17), 

umożliwiający uruchomienie testowego cyklu wtrysku. 

 
9.6. Na ekranie pokazanym na Ilustracji 17, istnieje możliwość wyboru następujących opcji:  

9.6.1  STRK, 50, *. 

Gdzie: 

9.6.1.1 "STRK"  to wartość prędkości obrotowej stanowiska testowego. 

9.6.1.2 "50" to "fikcyjna" wartość prędkości obrotowej wyświetlana na ekranie CBCR, 

która nie oddaje stanu faktycznego, jeśli obok niej jest wyświetlana gwiazdka "*"  (patrz: Punkt 9.6.1.3). 

9.6.1.3 "*" to tryb automatycznego odczytu prędkości obrotowej.  

Wartość prędkości obrotowej jest odczytywana z czujnika zbliżeniowego. 

9.6.1.4 "P[1]" to czas otwarcia cewki w µs (patrz: Punkt 9.1.2). 

9.7. Prędkość obrotowa stanowiska testowego musi zostać ustawiona bezpośrednio na stanowisku 

przez operatora. Prędkość stanowiska testowego nie jest regulowana z poziomu symulatora CBCR, lecz 

jedynie odczytywana przez symulator!!!  

 

 

Il. 16 

 

Il. 17 

 



 

 

 

9.8.            Parametr "P[1]" może być modyfikowany przez operatora bezpośrednio na symulatorze 

CBCR, z poziomu ekranu pokazanego na Ilustracjach 17, 19 i 20, w sposób opisany poniżej: 

9.8.1 Wcisnąć jeden raz przycisk "F" (Ilustracja 18). 

9.8.2 Wskaźnik ustawi się obok SPR.1 i nie będzie migał. Kolejny wskaźnik zostanie wyświetlony 

obok STRK. 

 

 

Jeśli obok danego pola pojawi się wskaźnik migający, to oznacza że istnieje możliwość zmiany wartości 

znajdującej się w danym polu. W przypadku pola STRK (Ilustracja 19), gdy obok jest wyświetlany 

symbol gwiazdki (*), to nie ma możliwości zamiany wartości.  

9.8.3 Wcisnąć jeden raz prawą strzałkę, by przesunąć migającą strzałkę na pole z wartością parametru 

P[1] (Ilustracja 20). 

 
9.8.4 Za pomocą strzałek góra/dół zmienić wartość parametru "P[1]" . 

9.8.5 Zmiana wartości parametru "P[1]" przekłada się na natychmiastową zmianę tej wartości na 

stanowisku testowym. Zaleca się wciśnięcie przycisku "F" w celu zatwierdzenia zmiany. Wciśnięcie 

przycisku "F" umożliwia również wyjście z ekrany zmiany parametrów   (Ilustracja 19 oraz Ilustracja 20) 

i powrót do ekranu testowego SPR.1 (Ilustracja 17). 

9.9.  Jeśli jest to wymagane, istnieje również możliwość zmiany parametru "T" w tabeli kalibracji.  

Aby wejść w ekran zmiany parametru T (Ilustracja 21, Ilustracja 22 oraz Ilustracja 23), należy otworzyć 

ekran pokazany na Ilustracji 10 i wykonać kilka opisanych poniżej, prostych kroków: 

9.9.1 Utrzymać przycisk "F" przez 3-4 sekundy w stanie wciśniętym (Ilustracja 18). 

9.9.2 Na wyświetlaczy symulatora CBCR zostanie wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 21). 

 
9.9.3 Wcisnąć jeden raz prawą strzałkę, by przesunąć migający wskaźnika z parametru "W" na parametr 

"T"  (Ilustracja 22). 

  

Il. 18 

 

Il. 19 

 

Il. 20 

 

Il. 21 

 



 

 

 

 

 
 

9.9.4 Za pomocą strzałki góra/dół zmienić wartość parametru "T". 

 
9.9.5 Zmiana parametru "T" przekłada się na natychmiastową zmianę tej wartości na stanowisku 

testowym. Wcisnąć jeden raz przycisk "ENTER" (zielona strzałka) w celu potwierdzenia zmiany, a 

następnie wyjść z ekranu zmiany parametru (Ilustracja 21, 22 i 23) i przejść do ekranu wykonywania testu 

SPR (Ilustracja 24) z załączonym trybem "Running" (Test w toku). 

 

9.10. Parametr "Slope" (Nachylenie) musi być zawsze ustawiony na wartość dodatnią (+). 

Jeśli parametr "Slope" posiada wartość ujemną (-), istnieje konieczność jego zmiany na wartość dodatnią 

(patrz: Punkt 16). 

 

  

Il. 22 

 

Il. 23 

 



 

 

 

 

9.11. Po wciśnięciu "ENTER" (zielona strzałka) w Punkcie 7.9.5, na wyświetlaczu CBCR zostanie 

wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 24) uruchomienia pierwszego testu rozpylacza SPR.1. 

 
Tryb "Running.." (Test w toku) wskazuje, że test SPR.1 jest w toku (patrz: wskaźnik obok SPR.1). 

Operator musi wprowadzić prędkość obrotową oraz rezerwację stanowiska testowego. 

 

WAŻNE: 

9.11.1 Prędkość obrotowa jest tymczasowo wyświetlana w podanej tabeli kalibracji. W kolejnej wersji 

oprogramowania zostanie to skorygowane. 

9.11.2 Długość otwarcia biurety podczas testu pompowtryskiwacza nie ma istotnego znaczenia. Ekran 

wykonywania testu SPR służy do sprawdzenia czy test jest w toku oraz parametrów pracy rozpylacza. 

Test ten jest w pełni "przejrzysty". Podczas testu nie rejestruje się pomiarów objętościowych. 

Po aktualizacji oprogramowania zostaną dodane nowe możliwości, wykorzystujące w pełni 

funkcjonalność symulatora CBCR. 

9.12. Po zakończeniu testu SPR.1 można uruchomić kolejny test (na przykład SPR.2), wdrażając jedną 

z dwóch procedur. 

9.12.1 Wcisnąć jeden raz prawą strzałkę. Wskaźnik zostanie przesunięty w położenie SPR.2, a tryb 

"Running.." (Test w toku) będzie przez cały czas aktywny. Jedyna trudność podczas wdrażania procedury 

to ciągła praca pompowtryskiwacza. 

9.12.1.1 Wykonać zmianę parametrów "P[1]" i "T" zgodnie z wytycznymi z Punktów 7.8 i 7.9, przy 

aktywnym trybie "Running.." (Test w toku). 

9.12.2 Wcisnąć jeden raz "STOP" (czerwony przycisk). Symulator CBCR opuści tryb Running (Test w 

toku) i praca pompowtryskiwacza zostanie zatrzymana. 

9.12.2.1 Wcisnąć jeden raz prawą strzałkę. Wskaźnik zostanie w położeniu SPR.2. 

9.12.2.2 Wykonać zmianę parametrów  "P[1]" i "T" zgodnie z instrukcją dla testu SPR.1 (patrz: Punkty 

9.8 i 9.9). 

9.13. Aby zakończyć ostatni test SPR.4, należy jeden raz wcisnąć przycisk „STOP” (czerwony 

przycisk). 

9.14. Ponownie wcisnąć „STOP” (czerwony przycisk), aby wyjść z testów SPR i powrócić do ekranu 

menu testowego (Ilustracja 15). 

9.15. Za pomocą strzałek góra/dół ustawić wskaźnik obok opcji testu objętościowego "iVM"  

(Ilustracja 30). 

  

Il. 24 



 

 

 

 

10. TEST OBJĘTOŚCIOWY "iVM" 

 
Symulator CBCR (Ilustracja 25) przekazuje operatorowi wszelkie informacje niezbędne do 

zweryfikowania, czy wszystkie parametry konieczne do rozpoczęcia testu objętościowego zostały 

ustawione poprawnie (Ilustracja 26). 

 
 

Po wyświetleniu ekranu z Ilustracji 26 (gdzie na ekranie jest wyświetlona informacja dla operatora o 

poprawnej nastawie parametrów), wcisnąć jeden raz przycisk FORWARD (W PRZÓD) (zielona 

strzałka), by rozpocząć rozgrzewania pompowtryskiwacza (Ilustracja 27). 

Podczas fazy rozgrzewania pompowtryskiwacza, stanowisko testowe musi być aktywne (na przykład 

pracować z prędkością obrotową (500 obr./min). Dolna wartość ciśnienia powinna być ustawiona na 

wartość co najmniej 23,5 bar. 

 
 

Podczas fazy rozgrzewania pompowtryskiwacza jest realizowany sześćdziesięciosekundowy test  

"wstępny", wykonywany jedynie w celu rozgrzania pompowtryskiwacza EUI. Podczas testu operator 

powinien sprawdzić, czy wszystkie złącza i przewody są szczelne i wszystko działa we właściwy sposób.  

Cykl rozgrzewania pompowtryskiwacza może zostać w każdej chwili przerwany przez pojedyncze 

naciśnięcie STOP (czerwony przycisk). Po zatrzymaniu cyklu rozgrzewania można przejść bezpośrednio 

do ekranu testów iVM (Ilustracja 28). 

Po zakończeniu sześćdziesięciosekundowego testu "wstępnego", na ekranie symulatora CBCR zostanie 

wyświetlony ekranu testów objętościowych iVM (Ilustracja 28).  

  

Il. 25 

Il. 26 

Il. 27 



 

 

 

 

10.1. Podczas cyklu testów objętościowych iVM są wykonywana 4 testy oznaczone jako "VTP.1", 

"VTP.2 ", "VTP.3 ", i "VTP.4" (Ilustracja 28). 

 
 

10.1.1 Na ekranie testów objętościowych iVM  (Ilustracja 28) są wyświetlane następujące informacje: 

10.1.1.1 VTP.1 = test objętościowy nr 1 

10.1.1.2 VTP.2 = test objętościowy nr 2 

10.1.1.3 VTP.3 = test objętościowy nr 3 

10.1.1.4 VTP.4 = test objętościowy nr 4 

10.1.1.5 STRK = prędkość obrotowa stanowiska testowego podczas testu. W przypadku testu 

VTP.1, zgodnie z przykładem zamieszczonym na Ilustracji 28, na ekranie jest wyświetlana wartość 

prędkości obrotowej stanowiska, wprowadzana przez operatora z poziomu stanowiska testowego. 

Wartość prędkości powinna wynosić 679 obr./min. 

Symbol gwiazdki (*) obok pola z wartością prędkości obrotowej oznacza, że symulator CBCR pracuje w 

trybie automatycznego sczytywania prędkości obrotowej. Symulator CBCR pozyskuje wartość prędkości 

obrotowej stanowiska testowego z czujnika zbliżeniowego. Bardzo ważne jest, by ustawić prędkość 

obrotową tak jak podano w polu STRK. Jeśli prędkość obrotowa stanowiska testowego jest inna od 

wartości podanej w polu SRTK, należy podejrzewać, że niektóre cykle rozpylania są omijane i podczas 

testu dojdzie do wykrycia nieregularności w pracy pompowtryskiwacza.  

10.1.1.6 P = czas otwarcia cewki w mikrosekundach. 

10.1.1.7 Parametry P(2) i P(3) są stosowane do ustawiania wtrysku wielokrotnego, lecz w tym 

momencie parametry te nie są wymagane. 

10.1.1.8 60 sekund = czas trwania testu. Informuje operatora, że pierwszy cykl testu VTP.1 będzie 

trwał 60 sekund i będzie on musiał nastawić rezerwacje stanowiska testowego (otwarcie biurety) na cały 

czas trwania testu, czyli właśnie 60 sekund. Dodatkowo, po zainicjowaniu testu, operator powinien 

sprawdzić, czy w stosownym momencie rzeczywiście dochodzi do otwierania i zamykania się biurety, 

czyli na początku testu VTP i na jego końcu. Podczas testu należy obserwować czasomierz. Czas 

wykonywania testu jest wyświetlany na ekranie symulatora CBCR w formie sekundnika liczącego czas 

od tyłu, na przykład od 60 do 0 s. 

10.1.1.9 Po wciśnięciu przycisku START (zielona strzałka), jeszcze przed rozpoczęciem testu 

właściwego (na przykład sześćdziesieciosekundowego) symulator CBCR: 

Wykona piętnastosekundowy test podczas którego dojdzie do opróżnienia biurety (Ilustracja 29). 

 
Przerwę tę można ominąć przez pojedyncze wciśnięcie przycisku STOP (czerwony przycisk). 

 

Przypomni operatorowi o konieczności wykonania poprawnej regulacji  ciśnienia (lub niskiego ciśnienia) 

i o wciśnięciu przycisku START (zielona strzałka) po zakończeniu regulacji (Ilustracja 30).  

 

 

 

 

Il. 28 

Il. 29 



 

 

 

 
 

Wykona piętnastosekundowy test z rzeczywistymi parametrami VTC ustawionymi do testu VTP.1 

(przykład podano na Ilustracji 31), 

 
zaś po zakończeniu testu piętnastosekundowego, symulator CBCR zainicjuje test właściwy (Ilustracja 

32), czyli rozpocznie odliczanie czasu trwania testu właściwego VTP.1 

 
Zawór biurety powinien zostać otwarty na początku odliczania, a następnie zamknięty, gdy odliczanie się 

zakończy.  

 
 

Na końcu każdego testu VTP, symulator CBCR zostaje zatrzymany tak, by operator miał możliwość 

sprawdzenia objętości cieczy zgromadzonej w biurecie i porównania jej z objętością wskazywaną 

(Ilustracja 33) na wyświetlaczu w polu D= podawanie/objętość. 

 

 

 

 

 

Il. 30 

Il. 31 

Il. 32 

Il. 33 



 

 

 

10.1.2 By powtórzyć ostatnio wykonany test, należy wcisnąć przycisk START (zielona strzałka) lub 

STOP (czerwony przycisk), co spowoduje powrót do ekranu pokazanego na Ilustracji 28 i umożliwi 

ponowne wykonanie testu VTP.1 

10.1.3 Symulator CBCR powtórzy test zgodnie z opisanymi powyżej krokami. 

10.1.4 By wykonać inne testy VTP (na przykład VTP.2), pod koniec pierwszego testu VTP należy 

jeden raz wcisnąć przycisk FORWARD (DO PRZODU) (zielona strzałka). Na wyświetlaczu symulatora 

CBCR zostanie ponownie wyświetlony ekran informacji ogólnych testu VTP (Ilustracja 28). Wcisnąć 

jeden raz lub kilka razy prawą strzałkę, by przesunąć wskaźnik na pole uruchomienia testu, na przykład 

na pole testu VTP.2. 

UWAGA: Dla każdego testu VTP, operator powinien ustawić z poziomu stanowiska testowego właściwą 

wartość prędkości obrotowej (STRK). 

10.1.5 Po wprowadzeniu ustawień wcisnąć START (zielona strzałka), by uruchomić sekwencje 

opisaną punktach opisujących realizacje testu VTP.1 

10.1.6 Po zakończeniu każdej czynności, należy sprawdzić wykrytą wartość objętości. 

10.1.7 Po zakończeniu testu VTP.4 wcisnąć jeden raz przycisk „STOP” (czerwony przycisk), aby 

wyjść z testów iVM  i powrócić do ekranu menu testowego (Ilustracja 25). 

 

UWAGA: Obecnie, aby zainicjować test iVM dla pompowtryskiwaczy EUI-E3, konieczne jest ustawienie 

wartości parametru DWELL (PRZERWA) na poziomie D=2000. 

Do ustawień parametru DWELL należy przejść zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Punkcie 13 i 

kolejnych, a następnie, bez wyłączania symulatora CBCR, wejść w ekran testów iVP i uruchomić testy 

VTP zgodnie z opisem zamieszczonym w Punkcie 10. 

 

10.2. Za pomocą strzałek góra/dół ustawić wskaźnik obok opcji testu objętościowego "BIP".  

Obecnie test BIP jest dostępny jedynie w przypadku, gdy urządzenie posiada zainstalowany czujnik RSP 

(opcjonalny).  

Opis procedury testu BIP zostanie dostarczony wraz z kolejną aktualizacją oprogramowania. 

 

11. WYŁĄCZENIE SYMULATORA 

Powrócić do strony startowej i przestawić przełącznik ON-OFF (ZAŁ-WYŁ) w pozycję "0", by wyłączyć 

symulator.  

11.1. Odłączyć przewód połączeniowy pompowtryskiwacza. 

 

UWAGA: Od niniejszego Punktu, niektóre ilustracje zostały zamieszczone ponownie dla lepszego 

zrozumienia treści instrukcji! 

 

12. USTAWIENIA PARAMETRÓW "T" i "W" 

12.1. Aby ustawić parametr "T", konieczne jest przejście do pierwszego ekranu testów rozpylacza 

(Ilustracja 17). 

 
 

Aby wejść w ekran zmiany parametru T (Ilustracja 21, Ilustracja 22 oraz Ilustracja 23), należy otworzyć 

ekran pokazany na Ilustracji 10 i wykonać kilka opisanych poniżej, prostych kroków: 

12.1.1 Utrzymać przycisk "F" przez 3-4 sekundy w stanie wciśniętym (Ilustracja 18). 

12.1.2 Na wyświetlaczu symulatora CBCR zostanie wyświetlony nowy ekran (Ilustracja 21). 

 

 

Il. 17 



 

 

 

 

12.1.3 Wcisnąć jeden raz prawą strzałkę, by przesunąć migającą strzałkę z pola ustawień parametru "W". 

na pole ustawień parametru "T" (Ilustracja 22).  

 
12.1.4 Za pomocą strzałki góra/dół zmienić wartość parametru "T". 

 
12.1.5 Zmiana parametru "T" przekłada się na natychmiastową zmianę na stanowisku testowym. Należy 

wcisnąć jeden raz przycisk "ENTER" (zielona strzałka) w celu potwierdzenia zmiany, a następnie wyjść z 

ekranu zmiany parametru (Ilustracja 21, 22 i 23) i wejść w ekran wykonywania testu SPR (Ilustracja 24) z 

załączonym trybem "Running" (Test w toku). 

 

12.2. By zmienić parametr "W", należy postępować w sposób identyczny jak dla zmiany parametru "T", 

lecz w takim przypadku należy ustawić wskaźnik obok pola z parametrem "W". 

 

UWAGA: WPROWADZONE WARTOŚCI PARAMETRÓW "T" I "W" ZOSTANĄ UTRACONE 

(SKASOWANE) ZA KAŻDYM RAZEM, GDY ZOSTAJE ZAMKNIĘTY EKRAN TESTÓW SPR ORAZ ZA 

KAŻDYM RAZEM, GDY SYMULATOR CBCR ZOSTAJE WYŁĄCZONY! 

 

13. USTAWIENIA PARAMETRÓW "DWELL" 

13.1. Aby uzyskać dostąp do parametru DWELL, konieczne jest przejście do pierwszego ekranu 

testów rozpylacza (Ilustracja 17). 

 

 

  

Il. 21 

Il. 22 

Il. 23 



 

 

 

 

 
13.1.1 By obejrzeć parametry DWELL, wcisnąć jeden raz przycisk zlokalizowany w górnym lewym 

rogu (patrz: Panel przedni, Punkt 16), przycisk z numerem 13. 

13.1.2 Na wyświetlaczu symulatora CBCR zostanie wyświetlony ekran parametrów DWELL 

(Ilustracja 34). 

 
UWAGA: WPROWADZONA ZMIANA PARAMETRU DWELL ZOSTANIE UTRACONA (SKASOWANA) 

PO KAŻDYM WYŁĄCZENIU SYMULATORA CBCR! 

 

14. USTAWIENIA PARAMETRÓW "SLOPE" 

14.1. Parametr "SLOPE" (NACHYLENIE) jest stosowany do określonego odczytu danych dostarczanych 

przez czujnik zbliżeniowy. 

W takim przypadku, czujnik zbliżeniowy podaje wartości dodatnie, a więc wartość parametru również 

musi być dodatnia. Niestety, może się zdarzyć, że podczas zmiany oprogramowania dojdzie do 

wprowadzenia nieprawidłowej wartości parametru "SLOPE" Aby ustawić poprawną wartość parametru 

"SLOPE", należy wykonać następujące proste kroki: 

14.1.1 Przejść do ekranu realizacji testów SPR (Ilustracja. 17). 

14.1.2 Utrzymać przycisk "F" przez 3-4 sekundy w stanie wciśniętym (Ilustracja 18). 

14.1.3 Na wyświetlaczu symulatora CBCR pojawi się ekran zmiany parametrów "W" i "T" (opisany 

wcześniej na Ilustracji 12, przywołany ponownie w tym miejscu dla lepszego zrozumienia). 

 
14.1.4 Trzykrotnie wcisnąć prawą strzałkę, by przesunąć wskaźnik z parametru "W" (Ilustracja 21) 

na parametr "T" (Ilustracja 22), a następnie ponownie na parametr "SLOPE" (Fig. 35). 

 

 

 

 

 

 

Il. 17 

Il. 34 

Il. 21 



 

 

 

 
14.1.5 Za pomocą strzałki góra/dół zmienić wartość dodatnią (+) parametru "Slope" (Ilustracja 35). 

14.1.6 Zmiana parametru "T" przekłada się na natychmiastową zmianę na stanowisku roboczym. 

Zaleca się pojedyncze wciśniecie przycisku "ENTER" (zielona strzałka) w celu potwierdzenia zmiany i 

wyjścia z ekranu zmiany parametru "T".  

Na wyświetlaczu symulatora zostanie ponownie wyświetlony poprzedni ekran (Ilustracja 17). Powtórka z 

Punktu 7.5. 

  

Il. 35 



 

 

 

 

15. PANEL TYLNY 

 
 

 

 

16. PANEL PRZEDNI 

 
 

Jak wcześniej wyjaśniono, symulator CBCR to symulator "główny". W zależności od potrzeb Klienta, 

może on zostać skonfigurowany jako:  

 CBCR-CB, symulator Cam-Box 

 CBCR-4, symulator systemu Common Rail 

 CBCR-4-CB, symulator systemu Common Rail oraz symulator Cam-Box. 

 

Na panelu przednim umieszczono wiele przycisków, niektóre z nich nie są aktywne i nie służą do 

zarządzania skrzynką Cam-Box. 

 

  

1 = Wyłącznik zasilania 

2 = Gniazdo przewodu 

zasilania 220V 

3 = Przewody połączeniowe 

pompowtryskiwaczy (Dla 
systemu Common Rail) 

7 = Gniazdo czujnika RSP 

8 = Gniazdo czujnika 

zbliżeniowego 

 

1 = Enter, Start, Do 

przodu 

2 = STOP 

5  = Strzałka w prawo 

 

7 = Strzałka w górę 

8 = Przycisk usterki 

9 = Strzałka w dół 

 

11 = Lewa strzałka 

12 = DB 

13 = Ustawienia 

14 = Automat./ręczne 

 



 

 

 

 

MECHANICZNA CZĘŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA 

Skrzynka Cam-box  została zaprojektowana do wykonywania testów różnych modeli pompowtryskiwaczy.  

W następnym punkcie zamieszczono informacje dotyczące zmian konfiguracji stanowiska testowego 

i skrzynki Cam-Box, umożliwiających testowanie pompowtryskiwaczy EUI. 

 

17. INSTALACJA SKRZYNKI CAM-BOX NA STANOWISKU TESTOWYM 

 

UWAGA 1: Należy sprawdzić, czy pod skrzynką Cam-Box zostały zamontowane dwa cylindryczne 

prowadniki centrujące. Prowadniki te pomagają we właściwym posadowieniu i wyosiowaniu struktury 

(skrzynki Cam-Box) w stosunku do złączek ISO na stanowisku testowym. 

Należy się upewnić, że prawy wał krzywkowy został zainstalowany. Wybór wałów krzywkowych jest ściśle 

powiązany z rodzajem testowanych pompowtryskiwaczy. 

Na wale krzywkowym należy zainstalować sprzęg silnika w postaci stożka 30 mm (AG0030-01). 

Przygotować właściwy adapter. Każdy model pompowtryskiwacza EUI posiada swój własny, dedykowany 

adapter. 

Na biurecie zainstalować tłumik 

 

17.1.1 Nałożyć pompowtryskiwacz na adapter i przymocować za 

pomocą odpowiedniego wspornika i  śruby mocującej. 

17.1.2 Zainstalować na rozpylaczu adapter ("AZ0034-09" ø 7 mm lub 

"AZ0034- 09A" ø  9 mm). 

17.1.3 Zainstalować adapter z zainstalowanym pompowtryskiwaczem 

na skrzynce Cam- Box (Ilustracja B). 

Zamocować we właściwym położeniu na skrzynce Cam-Box i dokręcić 

śruby mocujące. 

17.1.4 Podłączyć przewód rurowy Rilsan od adaptera odbioru 

wtryskiwanej cieczy do tłumika na biurecie. 

17.1.5 Podłączyć przewody ciśnieniowe (IN-OUT) od stanowiska 

testowego do otworu wlotowego (IN) i wylotowego (OUT) na adapterze 

(złączki dostarczone wraz z urządzeniem). 

17.1.6 Należy pamiętać, by na wyjściu adaptera (OUT) zainstalować 

zawór zwrotny (zawór skalibrować na ciśnienie minimalne 3/3,5 Bar). 

 

17.2.  USTAWIENIA DYSTANSU ORAZ POPYCHACZA "UI" I 

"PDE". 

 

UWAGA 2: Całą procedurę ustawiania skrzynki Cam-Box należy wykonywać przy wyłączonym 

stanowisku testowym (nie może znajdować się w ruchu!) i pompowtryskiwaczu zainstalowanym we 

właściwej pozycji. 

 

17.2.1 Przekręcić ręcznie koło zamachowe stanowiska testowego, 

ustawiając wał krzywkowy w położeniu "PMI" (Punto Morto Inferiore 

[BMP, dolny martwy punkt]), jak pokazano na Ilustracji C.  

17.2.2 Utrzymując kontakt między rolką z wahaczem, a wałem 

krzywkowym, wyregulować śrubę popychacza w taki sposób, by 

całkowicie usunąć luz.  

 

 

  

Il. A 

 
Il. B 

 

Il. C 

 



 

 

 

 

17.2.3 Po wyeliminowaniu mechanicznego luzu na popychaczu, 

przekręcić ręcznie koło zamachowe, ustawiając wał krzywkowy w pozycji 

"PMS" (Punto Morto Superiore [GMP, górny martwy punkt]), upewniając 

się, że element pompujący znajduje się w maksymalnym położeniu 

pompującym wału krzywkowego (Ilustracja D).  

UWAGA 3: Wał krzywki należy utrzymywać w  GMP (górny martwy punkt). 

 

17.2.4 Dokręcić do końca śrubę popychacza (Ilustracja E), upewniając 

się, że element pompujący znajduje się w skrajnym maksymalnym 

położeniu. 

17.2.5 Po osiągnięciu przez element pompujący punktu krańcowego, 

obrócić śrubę popychacza (Ilustracja E) o około -240° (w przeciwnym 

kierunku), a następnie dokręcić odpowiednio śrubę i nakrętkę blokującą. 

17.2.6 Zainstalować czujnik zbliżeniowy na właściwym wsporniku 

czujnika. 

17.2.7 Ustawić odległość pomiędzy czujnikiem, a gwintem koła 

fonicznego na poziomie około 8 mm (Ilustracja G). Odległość zmierzyć za 

pomocą grubościomierza.  

UWAGA 4: Podłączyć przewód czujnika zbliżeniowego do właściwego 

gniazda (patrz: Paragraf 15).  

17.2.8 Podłączyć przewód połączeniowy do cewki (patrz: Punkt 2). 

17.2.9 Włączyć symulator CBCR przestawiając przełącznik 0-1 

w położenie "I". 

17.2.10 Ręcznie ustawić wał krzywkowy w położeniu "IR" (Inizio 

Rampa, [rozpoczęcie podawania]). Jest to punkt, w którym wałek 

krzywkowy zaczyna naciskać na rolkę popychacza pompowtryskiwacza 

(patrz: przykład na Ilustracja H). 

UWAGA 5: By ułatwić identyfikację tego punktu, zaleca się użycie czujnika 

zegarowego zainstalowanego na magnetycznej podstawie. Pręcik czułkowy 

czujnika zegarowego powinien się stykać z płytką sprężyny 

pompowtryskiwacza. 

17.2.11 Utrzymując położenie początkowe połączenia, pokręcić ręcznie 

kołem fonicznym (w kierunku w którym jest realizowany test) tak, by 

początek gwintu znalazł się dokładnie pod czujnikiem zbliżeniowym, 

w miejscu gdzie zapala się żółta lampka czujnika zbliżeniowego (Ilustracja 

I). 

UWAGA 9: Prawidłowe położenie koła fonicznego to takie, w którym 

zapala się lampka czujnika zbliżeniowego!!! 

Ustawienie prześwitu pomiędzy czujnikiem 

zbliżeniowym, wałem krzywkowym i 

popychaczem określa punkt zerowy (rozpoczęcie 

pompowania). Jeśli istnieje potrzeba wstępnego 

zaplanowania opóźnienia wtrysków, planowanie 

takie może być zarządzane z poziomu symulatora 

CBCR. 

17.2.12  Uruchomić test ponownie z poziomu 

pola wyboru  "profil pompowtryskiwacza" 

(patrz: Punkt 4).  

17.3.  USTAWIENIA FAZY I POPYCHACZA POMPKI 

JEDNOSTKOWEJ "UP"  

UWAGA 7: Całą procedurę ustawiania skrzynki Cam-Box należy 

wykonywać przy wyłączonym stanowisku testowym (nie może znajdować się 

w ruchu!), pompowtryskiwaczu zainstalowanym we właściwej pozycji oraz z 

zainstalowanym właściwym wałem krzywkowym.  

Pompki jednostkowe "UP", na przykład marki Mercedes lub DAF, zwykle wykorzystują duży wał 

krzywkowy.  

Na wale krzywkowym zainstalować sprzęg silnika w postaci stożka 30 mm (AG0030-01). 
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Przygotować właściwą tuleję redukcyjną. Każdy model pompki jednostkowej "UP" wymaga oddzielnej 

tulei do wykonania testu. 

Ściągnąć wahacz wraz z ośką. Zaczopować otwory w obudowie ośki za pomocą dostarczonych zaślepek. 

Na potrzeby testu należy zastosować oryginalny pompowtryskiwacz lub pompowtryskiwacz testowy ISO. 

Ustawić czujnik zbliżeniowy zgodnie z wytycznymi z Punktu "12.1.6", "12.1.7" oraz "Uwagi 4". 

 

17.3.1 Wsunąć pompowtryskiwacz w tuleję redukcyjną (Ilustracja L) i 

skręcić pompkę z tuleją redukcyjną za pomocą śrub. 

17.3.2 Zainstalować tuleję redukcyjną z pompką jednostkową UP we 

właściwym położeniu na skrzynce Cam-Box (Ilustracja M). Zamocować we 

właściwym położeniu na skrzynce Cam-Box i dokręcić śruby mocujące. 

17.3.3 Za pomocą przewodu rurowego (Ilustracja M) połączyć otwór 

podawania (złącze M14 x 1.5 mm) z pompowtryskiwaczem testowym ISO 

lub z pompowtryskiwaczem oryginalnym (patrz: Uwaga 7). 

17.3.4 Połączyć przewody ciśnieniowe (IN-OUT) od stanowiska 

testowego do otworu wlotowego (IN) i wylotowego (OUT) tulei redukcyjnej 

(złączki dostarczono wraz z urządzeniem). 

17.3.5 Należy pamiętać, by na wyjściu tulei redukcyjnej (OUT) 

zainstalować zawór zwrotny (zawór skalibrować na ciśnienie minimalne 

3/3,5 Bar). 

17.3.6 Ręcznie pokręcić kołem zamachowym na stanowisku testowym 

tak, by wał krzywkowy znalazł się w położeniu "PMI" (Punto Morto 

Inferiore, [DMP, dolny martwy punkt]) . 

UWAGA 8: W przypadku pompowtryskiwacza z pompką jednostkową 

"UP", konieczne jest usunięcie całego luzu na popychaczu, jako że rolka 

pompowtryskiwacza (popychacz) zawsze naciska na wał krzywkowy, co jest 

nieuniknione przy tego rodzaju połączeniu mechanicznym. 

17.3.7 Podłączyć przewód do cewki (patrz: Punkt 2). 

17.3.8 Włączyć symulator CBCR za pomocą przycisku "I". 

17.3.9 Ręcznie ustawić wał krzywkowy w położeniu "IR" (Inizio 

Rampa, [rozpoczęcie podawania]). Jest to punkt, w którym wałek 

krzywkowy zaczyna naciskać na rolkę popychacza pompowtryskiwacza 

(patrz: przykład na Ilustracja N). 

17.3.10 Ustawić prześwit pomiędzy czujnikiem zbliżeniowym, 

wałem krzywkowym/popychaczem i kołem fonicznym, zgodnie z opisem z 

Punktu 12.1.11 oraz Uwagą 6. Jeśli istnieje potrzeba wstępnego 

zaplanowania opóźnienia wtrysków, planowanie takie może być zarządzane 

z poziomu symulatora CBCR. 

17.3.11 Uruchomić test ponownie z poziomu pola wyboru  "profil pompowtryskiwacza" (patrz: 

Punkt 4). 
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18. CZUJNIK RSP 

Czujnik RSP to element opcjonalny. 

Czujnik RSP może być wykorzystywany do wykonywania testu wykrywania BIP.  

W celu prawidłowego wykonania testu, należy zainstalować czujnik RSP na właściwym wsporniku 

i odpowiednio przymocować do pompy pompowtryskiwacza, jak najbliżej punktu roboczego cewki zaworu 

elektromagnetycznego. 

Czujnik RSP wykrywa "pulsowanie" generowane przez zawór otwierający połączony z cewką. Praca 

cewki jest nadzorowana przez symulator CBCR, który realizuje test BIP W rezultacie, realizacja testu 

RSP ma uzasadnienie jedynie w przypadku, gdy stanowisko testowe jest wyposażone w czujnik RSP. Dane 

zebrane przez czujnik są przetwarzane przez symulator CBCR, który wyświetla na ekranie wartość BIP i 

brak reakcji zaworu przy każdej aktywacji cewki. 

Innymi słowy, symulator CBCR wysyła do cewki określona liczbę komend elektrycznych, i cewka powinna 

otworzyć zawór określoną ilość razy. Jeśli liczby te się nie pokrywają, to oznacza że cewka mimo 

otrzymanego sygnału nie otworzyła w kilku przypadkach zaworu, a więc pompowtryskiwacz nie jest w 

pełni sprawny.  

 

  



 

 

 

 

Załącznik do Punktu 2 
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