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WPROWADZENIE 

Symulator DGIC-CB jest używany do testowania pompowtryskiwaczy EUI, stosowanych w pojazdach 

najważniejszych spośród dostępnych obecnie na rynku marek i modeli. 

Nasze urządzenie jest stale doskonalone i rozwijane – stosownie do wymagań rynku i potrzeb klientów. 

Symulator DGIC-CB należy stosować łącznie z urządzeniem Cam-Box. 

 

W skład podstawowego zestawu mechanicznego Cam-Box wchodzą następujące elementy: 
 

 Cam-Box właściwy jako cybernetyczna „czarna skrzynka“ 

 Podstawowy blok pośredniczący do pompowtryskiwaczy EUI 

(zwykle oznaczony kodem SRA0124-03), który umożliwia 

zamontowanie pompowtryskiwaczy takich firm jak Volvo Bosch i Iveco 

(duży model) 

 Duży wał z krzywką 

 Wahacz 

 Zastaw nakrętek i śrub podstawy, na który składają się: 

- 2 prowadniki centrujące z podestem do mocowania na stole 

pomiarowym 
- 2 śruby i tuleje śrub mocujące Cam-Box do podestu 

 

Elementy zestawu 



 1 złącze pośredniczące do odbioru strumienia rozpylonej cieczy 

 1 rurka z powłoką Rilsan 

 1 przepustnica strumienia rozpylonej cieczy kierująca ciecz z 

rozpylacza do biurety 

 1 śruba perforowana (M14x1.5 mm) montowana na wlocie (IN) 

 1 zawór zwrotny (M14x1.5 mm) montowany na wylocie (OUT) 

 2 złączki haczykowate (IN/OUT), średnica otworu 14 mm 

 4 podkładki miedziane o średnicy 14 mm do złącza i zaworu 

 2 osłony 

1. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA 

Po podłączeniu symulatora do źródła zasilania prądem 220V 50-60Hz należy ustawić wyłącznik 

zapłonu w położeniu „I“. 

Przełącznik znajduje się na tylnej płycie urządzenia (zob. punkt 15). 

Na ekranie wyświetlacza pojawi się strona główna (Ilustr. 1). 

Informacje podawane na stronie głównej: 

 Podstawowa nazwa skrócona symulatora 

„DGIC“ 

 Wersja oprogramowania i bazy danych 

 Symbol „klucza“ w prawym górnym rogu, 

którego wybranie umożliwia dostęp do ustawień 

„specjalnych“ symulatora (np. języka). 

 

 

2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE CEWKI 

Po zamontowaniu pompowtryskiwacza w specjalnym bloku pośredniczącym i po umocowaniu go 

prawidłowo w urządzeniu Cam-Box (zob. część mechaniczna instrukcji użytkowania, punkt 17), 

należy przyłączyć przewody elektryczne do cewki. 

WAŻNE INFORMACJE: 
2.1. W przypadku cewki 2-wtykowej (np. PDE, Volvo Bosch lub Delphi), należy podłączyć do 

cewki jedynie przewód oznaczony numerem 1. 

2.2. W przypadku cewki 4-wtykowej (np. Volvo Delphi EUI-3) – podłączyć przewód oznaczony 

numerem 1 do złącza 1 cewki (tj. do dwóch wtyków położonych bliżej rozpylacza). Podłączyć 

przewód oznaczony numerem 2 do złącza 2 cewki (tj. do dwóch wtyków położonych bliżej sprężyny 

pompowtryskiwacza). 

3. CZUJNIK ZBLIŻENIOWY 

Sprawdzić zamocowanie i fazę czujnika zamontowanego wcześniej na urządzeniu Cam-Box (zob. 

część mechaniczna instrukcji użytkowania, punkt 17). Drugi koniec przewodu czujnika należy 

podłączyć do gniazdka „czujnika zbliżeniowego“ urządzenia (zob. punkt 15). 

4. WYBÓR POMPOWTRYSKIWACZA 

Rodzaj badanego wtryskiwacza można ustalić dwoma sposobami: 

Cam-Box właściwy 

Ilustr. 1 
 



4.1. Pierwszy sposób: nacisnąć przycisk „DB“, ustalić markę (BRAND), typ (TYPE), kod 

(CODE), po czym przejść bezpośrednio do punktu 4. 

4.2. Drugi sposób: 

4.2.1 Nacisnąć „FORWARD“ [W PRZÓD] (zielona strzałka). 

4.2.2 Wybrać próbę, którą należy wykonać. Przykład: „Test Injector“ [Próba wtryskiwacza] (zob. 

Ilustr. 2). 

4.2.3 Przejść do kolejnej czynności naciskając jednokrotnie „ENTER“ (zielona strzałka). 

4.2.4 Wybrać próbę, którą należy wykonać. Przykład" próba elektryczna cewek „eRLC“ (Ilustr. 

3). Nacisnąć jeden raz „ENTER“ (zielona strzałka) i wprowadzić próbę „eRLC“. 

 

4.3. Po wykryciu przez symulator DGIC podłączenia nowego pompowtryskiwacza (Ilustr. 4) 

wyświetlone zostaje pytanie, czy operator chce ustawić parametry dla marki (BRAND), typu (TYPE) 

i kodu (CODE). 

 
Po naciśnięciu przycisku „FORWARD“/„START“ (zielona strzałka) można wyświetlić to samo 

menu (Ilustr. 5), naciskając klawisz „DB“ (zob. punkt 4.1). 

5. WYBÓR PROFILU TESTOWANEGO POMPOWTRYSKIWACZA 

W menu „Injector Profile“ [Profil wtryskiwacza] (Ilustr. 5) wybrać za pomocą strzałek „w górę“ / 

„w dół“ opcje dla marki typu i kodu, aby umożliwić pracę symulatora z badanym 

pompowtryskiwaczem. 

Procedura: 

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

5.1.1 Za pomocą strzałek „w górę“ / „w 

dół“ umieścić kursor w pobliżu pola 

BRAND. 

5.1.2 Naciśnięciem „ENTER“ (zielona 

strzałka) wprowadzić listę marek (BRAND) 

(Ilustr. 6.1). 
 

 

5.1.3 Wybrać właściwą markę, 

przemieszczając odpowiednio kursor 

Ilustr. 2 

 

Ilustr. 3 

 

Ilustr. 4 

 

Ilustr. 5 

 

Ilustr. 6 

 



strzałkami „w górę“ / „w dół“ . 

5.1.4 Potwierdzić wybór ustawienia naciśnięciem „ENTER“ (zielona strzałka). 

 
Na ekranie wyświetlacza symulatora pojawia się menu „Injector Profile“ [Profil wtryskiwacza] 

(Ilustr. 5). 

5.2. TYP (TYPE): (Ilustr. 7) 

Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ 

umieścić kursor w pobliżu pola TYPE. 

 

5.2.1 Naciśnięciem „ENTER“ (zielona 

strzałka) wprowadzić listę typów (TYPE) 

(Ilustr. 7.1). 

5.2.2 Wybrać właściwy typ, 

przemieszczając odpowiednio kursor 

strzałkami „w górę“ / „w dół“ . 

5.2.3 Potwierdzić wybór ustawienia 

naciśnięciem „ENTER“ (zielona strzałka). 

 
 

Na ekranie wyświetlacza symulatora pojawia się menu „Injector Profile“ [Profil wtryskiwacza] 

(Ilustr. 5). 

5.3. KOD (CODE): (Ilustr. 8) 

Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ 

umieścić kursor w pobliżu pola CODE. 

5.3.1 Naciśnięciem „ENTER“ (zielona 

strzałka) wprowadzić listę kodów (CODE) 

(Ilustr. 8.1). 

5.3.2 Wybrać właściwy kod, 

przemieszczając odpowiednio kursor 

strzałkami „w górę“ / „w dół“ . 

Przykład: kod Volvo-E3 dla the 4-

wtykowego Volvo Delphi. 

Ilustr. 6.1 

 

Ilustr. 7 

Ilustr. 7.1 

Ilustr. 8 

 



5.3.3 Potwierdzić wybór ustawienia naciśnięciem „ENTER“ (zielona strzałka). 

 

 
Symulator wyświetla pierwszą informację dotyczącą ustalonego pompowtryskiwacza (Ilustr. 9). 

 

6. INFORMACJA DOT. WYBRANEGO KODU 

 
Po potwierdzeniu marki, typu i kodu, symulator wyświetla pierwszą informację dotyczącą 

wybranego pompowtryskiwacza. 

6.1. Ekran wyświetlacza w prostej formie (Ilustr. 9) przekazuje istotne dla operatora 

informacje, np.: 

6.1.1 Wybranym pompowtryskiwaczem jest COIL, a nie „PIEZO“. 

6.1.2 Maksymalne ciśnienie generowane przez stół na złączu wlotowym „IN“ musi wynosić 

maks. 5 bar. 

6.1.3 Aby przystąpić do próby połączeń i przewodu, należy nacisnąć „STOP“ (czerwony klawisz). 

7. PRÓBY POŁĄCZEŃ I PRZEWODÓW 

 
Symulator wyświetla kolejny ekran (Ilustr. 10) z pytaniem do operatora dotyczącym testu połączeń 

i przewodów. Chodzi o sprawdzenie połączeń hydraulicznych (WEJŚCIA/WYJŚCIA), 

elektrycznych (podłączenie przewodów) oraz połączeń między rozpylaczem i biuretą. 

Jeśli próba musi być przeprowadzona, nacisnąć „START“ (zielona strzałka) i kontynuować 

procedurę od punktu 5.1. 

Ilustr. 8.1 

 

Ilustr. 9 

 

Ilustr. 10 

 



Jeśli próba nie jest konieczna, nacisnąć „STOP“ (czerwony klawisz) i kontynuować procedurę od 

punktu 5.2. 

WSKAZÓWKA: Naciśnięcie „STOP“ (czerwony klawisz) pozwala pominąć próbę! 

7.1. Nacisnąć przycisk „START“ (zielona strzałka), aby potwierdzić polecenie wykonania próby 

połączeń i rozpocząć test (Ilustr. 10.1). 

7.1.1 Sprawdzić, czy podłączono właściwe przewody 

oraz właściwe rurki: zasilania i powrotną, czy 

zamocowano łącznik zbiorczy podawania (RSP, punkt 

13) i czy w biurecie zamontowano przepustnicę. 

7.1.2 Potwierdzić gotowość naciśnięciem „START“ 

(zielona strzałka). 

7.1.3 Na wyświetlaczu symulatora pojawia się nowy 

ekran (Ilustr. 10,2) z zapytaniem: 

 

 

 
Ustawić ciśnienie mocy na poziomie 5 bar. 

Sprawdzić szczelność układu. 

Potwierdzić naciśnięciem „START“ gotowość do rozpoczęcia próby. 

7.1.4 Po naciśnięciu „START“ (zob. punkt 7.1.3), symulator wyświetla nowy ekran (Ilustr. 10.3) 

informujący o trwającej („Running...“) próbie. 

 
Konieczne jest wyregulowanie obrotów stołu pomiarowego (+/- 500 RPM (obroty na minutę), aby 

umożliwić wtrysk. 

Celem tej fazy jest sprawdzenie szczelności układu! 

7.1.5 Jednokrotne naciśnięcie „STOP“ (czerwony klawisz) pod koniec próby powoduje jej 

przerwanie. Symulator wyświetla ponownie poprzedni ekran (Ilustr. 10.2). 

W przypadku nieszczelności układu należy usunąć wykryte wycieki i powtórzyć próbę (zob. punkty 7.1.4 i 

7.1.5). 

7.1.6 Nacisnąć ponownie „STOP“ (czerwony klawisz), aby zakończyć pracę z wykonanym testem 

i przejść do innych prób opisanych w punkcie 6. 

Ilustr. 10.1 

 

Ilustr. 10.2 

 

Ilustr. 

10.3 
 



7.2. Naciśnięcie „STOP“ (czerwony klawisz) spowoduje pominięcie próby połączeń. 

Na wyświetlaczu symulatora pojawia się nowy ekran (Ilustr. 10,4) zawierający następujące 

polecenia: 

 
7.2.1 Podłączyć odpowiedni przewód do złącza pompowtryskiwacza. 

7.2.2 Sprawdzić, biegunowość – dotyczy to niektórych systemów EUI. 

7.2.3 Nacisnąć „START“ (zielona strzałka), aby wyświetlić ekran próby „eRLC“. 

8. PRÓBA ELEKTRYCZNA „eRLC“ 

Symulator wyświetla nowy ekran (Ilustr. 11) umożliwiający przeprowadzenie rzeczywistej próby 

cewki elektrycznej. 

 
Ekran z Ilustr. 11 zawiera następujące informacje: 

8.1. 0,2 – 3,0 Ω = wartość rezystancji cewki w omach. Wartość wykryta przez symulator 

zostanie wyświetlona ponad przedziałem wartości w omach. 

8.2. 130 – 9000 µH = wartość indukcyjności w mikrohenrach. Wartość wykryta przez symulator 

zostanie wyświetlona ponad przedziałem wartości w mikrohenrach. 

Kontynuować próbę w następujący sposób (Ilustr. 12): 

8.3. Informacja wyświetlana na ekranie: Nacisnąć „START“ (zielona strzałka), aby rozpocząć 

próbę elektryczną. 

 

Ilustr. 10.4 
 

Ilustr. 11 

Ilustr. 12 



8.3.1 Symulator rozpoczyna próbę „eRLC“ (Ilustr. 13), wyświetlając w odpowiednich polach 

ekranu rzeczywiste wartości rezystancji (Ω) i indukcyjności (µH) (zob. punkty 8.1 i 8.2). 

 
8.3.2 Sprawdzić, czy wyniki są prawidłowe; wartości „Ω“ i „µH“ powinny mieścić się w 

przedziale tolerancji. Jeśli cewka jest „krótko zwarta“ lub „otwarta“, informacja o stanie jest 

wyświetlana na ekranie. 

UWAGA: W przypadku modelu EUI-E3 (4 WTYKI) przewody należy podłączyć w 

odpowiedni sposób: 

Cewka 1 (po stronie rozpylacza) z przewodem nr 1 

Cewka 2 (po stronie sprężyny) z przewodem nr 2 

Próba eRLC musi być wykonana na obu cewkach, zatem po wykonaniu próby cewki 1 należy 

nacisnąć jeden raz strzałkę „w prawo“, aby wybrać cewkę 2. 

W prawym dolnym rogu wyświetlacza symulatora (Ilustr. 13), w pobliży znaku „kratki“ (#), 

widnieje numer przewodu, którym przesyłane są wartości parametrów cewki. 

Kontynuować próbę eRLC test w sposób opisany w punkcie 6. 

 
8.4. Naciśniecie „STOP“ (czerwony klawisz) spowoduje powrót do ekranu menu próby (Ilustr. 3 

i Ilustr. 14). 

 
Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ umieścić kursor w pobliżu pola SPR (Ilustr. 15). 

8.5. Aby przejść do kolejnej próby (SPR), należy nacisnąć „ENTER“ (zielona strzałka). 

Ilustr. 13 

 

Ilustr. 14 

 

Ilustr. 15 

 



9. PRÓBA WTRYSKU „SPR“ 

Symulator (Ilustr. ) zaleca operatorowi sprawdzenie, czy wszystko jest przygotowane prawidłowo 

do wykonania próby wtrysku (Ilustr. 16). 

 
9.1. Próba wtrysku (SPR) polega na wykonaniu czterech próbnych wtrysków oznaczonych 

symbolami „SPR.1“, „SPR.2“, „SPR.3“ i „SPR.4“ (Ilustr. 17) (zob. punkt 9.5). Próby wykonuje 

się następująco: 

9.1.1 Obroty stołu pomiarowego. 

9.1.2 Wartość parametru „P[1]“, czyli przerwa otwarcia cewki wyrażona w mikrosekundach 

(„µs“), względnie czas trwania wtrysku. 

9.1.3 Wartość parametru „T“. 

Prawidłowe wartości parametrów „P[1]“ i „T“ ustala się w sposób wskazany w punkcie 7.4 i 

kolejnych. 

9.2. Sprawdzić, czy pompowtryskiwacz jest prawidłowo zamocowany w konstrukcji Cam-Box 

(zob. część mechaniczna instrukcji użytkowania, punkt 17). 

9.3. Sprawdzić, czy prawidłowo ustawiono zero i fazę w połączeniach między czujnikiem 

zbliżeniowym, wałem z krzywką i obciążeniem wstępnym popychacza (zob. część mechaniczna 

instrukcji użytkowania, punkt 17). 

9.4. Nacisnąć „START“ (zielona strzałka), aby wyświetlić ekran prób SPR. 

9.5. Symulator wyświetla nowy ekran (Ilustr. 17) umożliwiający rozpoczęcie próby wtrysku. 

 
9.6. Ekran z Ilustr. 17 zawiera następujące opcje: 

9.6.1 STRK, 50, *. 

Gdzie: 

9.6.1.1 „STRK“ liczba obrotów stołu pomiarowego 

9.6.1.2 „50“ „fikcyjna“ liczba obrotów pokazana na wyświetlaczu symulatora – 

bezużyteczna, jeśli występuje z asteryskiem („*“) (zob. punkt 9.6.1.3). 

9.6.1.3 „*“ tryb odczytu automatycznego obrotów. 

Odczyt obrotów umożliwia czujnik zbliżeniowy. 

9.6.1.4 „P[1]“ czas otwarcia cewki w mikrosekundach (µs) (zob. punkt 9.1.2). 

9.7. Obroty stołu pomiarowego operator ustawia na samym stole. 

Symulator DGIC nie reguluje obrotów stołu pomiarowego, a jedynie umożliwia ich odczyt!!! 

9.8. Operator może zmienić parametr „P[1]“ za pomocą symulatora – korzystając z ekranów 

pokazanych na Ilustr. 17, 19 i 20 – wykonując trzy proste operacje: 

Ilustr. 16 

 

Ilustr. 17 

 



9.8.1 Nacisnąć raz klawisz „F“ (Ilustr. 18). 

9.8.2 kursor w pobliżu pola SPR.1 pozostaje nieruchomy – nie miga – 

natomiast obok pola STRK pojawia się drugi kursor. 

 
Obecność migającego kursora obok danego pola oznacza, że można zmienić wyświetloną w nim 

wartość. 

W przypadku pola STRK (Ilustr. 19), widniejący obok niego asterysk (*) oznacza, że wartości nie 

można zmienić. 

9.8.3 Nacisnąć raz klawisz strzałki w prawo, aby przenieść migający kursor na pole wartości P[1] 

(Ilustr. 20). 

 
9.8.4 Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ zmienić wartość parametru „P[1]“. 

9.8.5 Zmiana parametru „P[1]“ jest możliwa od razu. Zaleca się naciśnięcie klawisza „F“ jeden 

raz w celu zatwierdzenia zmiany. Umożliwi to opuszczenie ekranu zmiany parametru (Ilustr. 19 i 

20) i powrót do ekranu próby SPR.1 (Ilustr. 17). 

9.9. Konieczna jest również zmiana parametru „T“, jeśli wynika to z tabeli kalibracji. 

Aby wyświetlić ekran zmiany parametru „T“ (Ilustr. 21, 22 i 23), należy wykonać trzy proste 

operacje, wychodząc od ekranu zamieszczonego na Ilustr. 17: 

9.9.1 Wciskać klawisz „F“ (Ilustr. 18) przez 3-4 sekundy. 

9.9.2 Na wyświetlaczu symulatora pojawia się nowy ekran (Ilustr. 21). 

 
9.9.3 Nacisnąć raz klawisz strzałki w prawo, aby przenieść migający kursor z pola parametru „W“ 

na pole parametru „T“ (Ilustr. 22). 

Ilustr. 19 

 

Ilustr. 18 

 

Ilustr. 20 

 

Ilustr. 21 

 



 
9.9.4 Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ zmienić wartość parametru „T“. 

 
9.9.5 Zmiana parametru „T“ jest możliwa od razu. Należy nacisnąć jeden raz „ENTER“ (zielona 

strzałka), aby zatwierdzić zmianę i przejść z ekranu zmiany parametru (Ilustr. 21, 22 i 23) do 

ekranu wykonywania próby SPR (Ilustr. 24) z włączonym trybem bieżącym („Running..“). 

 

9.10. Parametr „Slope“ [Nachylenie] musi być stale ustawiony jako dodatni (+). 

Jeśli obok parametru jest znak (-), należy zmienić ustawienie (zob. punkt 16). 

 

9.11. Po naciśnięciu „ENTER“ (zielona strzałka) in punkcie 7.9.5 pojawi się nowy ekran (Ilustr. 

24), oznaczający rozpoczęcie pierwszej próby wtrysku SPR.1. 

 
Tryb bieżący (“Running..”) oznacza, trwa próba SPR.1 (kursor znajduje się obok pola SPR.1). 

Operator musi ustawić liczbę obrotów i kurek stołu pomiarowego. 

 

WAŻNE! 
9.11.1 Liczba obrotów jest wskazywana w tablicy kalibracji do czasu kolejnej aktualizacji 

oprogramowania. 

9.11.2 Czas otwarcia biurety w trakcie prób wtrysku nie ma znaczenia. Próba SPR umożliwia 

jedynie sprawdzenie, czy wtrysk ma miejsce i ocenę jego jakości. Ta próba jest całkowicie 

„wzrokowa“. Brak pomiaru objętościowego. 

Po kolejnej aktualizacji oprogramowania operator będzie mógł korzystać z wszystkich 

potencjalnych możliwości symulatora. 

Ilustr. 22 

 

Ilustr. 23 

 

Ilustr. 24 

 



9.12. Aby po ukończeniu próby SPR.1 przejść do kolejnych prób (np. SPR.2), należy skorzystać z 

jednej z dwóch procedur. 

9.12.1 Można nacisnąć jeden raz strzałkę w prawo. Kursor pojawi się obok pola SPR.2, przy czym 

tryb bieżący („Running..“) będzie stale włączony. Jedyna trudność związana z procedurą polega na 

tym, że pompowtryskiwacz będzie stale działał. 

9.12.1.1 Zmienić parametry „P[1]“ i „T“ w sposób opisany w punktach 7.8 i 7.9 – tryb bieżący 

jest stale włączony. 

9.12.2 Nacisnąć jeden raz przycisk „STOP“ (czerwony). Tryb bieżący symulatora zostaje 

wyłączony, a pompowtryskiwacz przestaje pracować. 

9.12.2.1 Nacisnąć raz strzałkę w prawo. Kursor zostanie umieszczony w pobliżu pola SPR.2. 

9.12.2.2 Zmienić parametry „P[1]“ i „T“ w sposób opisany w odniesieniu do próby SPR.1 (zob. 

punkty 9.8 i 9.9). 

9.13. Jednokrotne naciśnięcie „STOP“ (czerwony klawisz) pod koniec ostatniej próby SPR.4 

powoduje jej zatrzymanie. 

9.14. Nacisnąć ponownie „STOP“ (czerwony klawisz), aby zakończyć próby SPR i powrócić do 

ekranu menu prób (Ilustr. 15). 

9.15. Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ umieścić kursor w pobliżu pola próby objętościowej 

„iVM“ (Ilustr. 30). 

 

10. PRÓBA OBJĘTOŚCIOWA „iVM“ 

 
 

Symulator (Ilustr. ) zaleca operatorowi sprawdzenie, czy wszystko jest przygotowane prawidłowo 

do wykonania próby objętościowej (Ilustr. 26). 

 
Gdy pojawi się ekran pokazany na Ilustr. 26 (z zaleceniami dla operatora, aby sprawdził 

prawidłowość ustawień), nacisnąć jeden raz przycisk FORWARD (zielona strzałka), aby rozpocząć 

nagrzewanie wtryskiwacza (Ilustr. 27). 

W trakcie fazy nagrzewania stół pomiarowy powinien obracać się (np. z prędkością 500 RPM), a 

parametr niskiego ciśnienia musi być nastawiony na poziomie co najmniej 3,5 bar. 

Ilustr. 25 

 

Ilustr. 26 



 

„Nagrzewanie“ polega na wykonaniu minutowej (60") próby „swobodnej“, umożliwiającej 

samoczynne rozgrzanie symulatora. W tym czasie operator może sprawdzić, czy nie ma wycieków 

w układzie i czy wszystko działa prawidłowo. 

Nagrzewanie można przerwać, naciskając jeden raz STOP (czerwony klawisz), co pozwoli przejść 

bezpośrednio do ekranu prób iVM (Ilustr. 28). 

Po upływie czasu próby (60") symulator automatycznie wyświetli ekran prób objętościowych iVM 

(Ilustr. 28). 

 

10.1. Próba iVM polega na wykonaniu czterech prób objętościowych oznaczonych symbolami 

„VTP.1“, „VTP.2“, „VTP.3“ i „VTP.4“ (Ilustr. 28). 

 
 

10.1.1 Ekran główny prób iVM zawiera następujące informacje (Ilustr. 28): 

10.1.1.1 VTP.1 = próba objętościowa 1 

10.1.1.2 VTP.2 = próba objętościowa 2 

10.1.1.3 VTP.3 = próba objętościowa 3 

10.1.1.4 VTP.4 = próba objętościowa 4 

10.1.1.5 STRK = liczba obrotów wymagana do wykonania próby. W przypadku próby VTP.1 z 

przykładu podanego na Ilustr. 28, liczba obrotów, którą operator musi ustawić na stole 

pomiarowym wynosi 679 RPM. 

Symbol asterysku (*) obok pola obrotów oznacza, że symulator pracuje w trybie automatycznego 

odczytu obrotów. Symulator odczytuje obroty stołu pomiarowego za pomocą czujnika 

zbliżeniowego. Bardzo ważne jest, aby obroty były ustawione zgodnie ze wskazaniem z pola 

STRK. Jeśli liczba obrotów stołu pomiarowego różni się od liczby podanej w polu SRTK, możliwe 

jest pominięcie niektórych wtrysków, a w konsekwencji zakłócenia w przebiegu próby. 

10.1.1.6 P = czas otwarcia cewki w mikrosekundach. 

10.1.1.7 Parametry P(2) i P(3) służą do ustawienia wtrysku, ale na razie nie są wymagane. 

10.1.1.8 60" = czas trwania próby. Oznacza to, że pierwszy cykl próby VTP.1 będzie trwał 60 

sekund (60") i że operator musi ustawić kurek stołu pomiarowego (otwarcie biurety) na cały czas 

trwania próby, tj. 60 sekund, sprawdzając, czy rzeczywiste otwarcie i zamknięcie biurety następuje 

w odpowiednim momencie, w sposób zsynchronizowany z początkiem i końcem próby VTP. 

Ilustr. 27 

Ilustr. 28 

 



Należy zwrócić uwagę na czasomierz. Czas trwania próby jest wskazywany na wyświetlaczu 

symulatora w formie czasomierza, który odlicza czas np. od 60" do 0". 

10.1.1.9 Po naciśnięciu przycisku START (zielona strzałka), a przed faktycznym rozpoczęciem 

próby (np. 60 sekund wcześniej) symulator: 

Wykonuje piętnastosekundowy test, w trakcie którego opróżnia biuretę (Ilustr. 29). 

 
Tę pauzę można pominąć, naciskając jeden raz przycisk STOP (czerwony klawisz). 

 

Przypomina operatorowi o konieczności prawidłowego wyregulowania ciśnienia zasilania 

(lub ciśnienia niskiego) i naciśnięciu przycisku START (zielona strzałka) po zakończeniu 

przygotowań (Ilustr. 30). 

 
 

Wykonuje piętnastosekundowy test z zastosowaniem prawdziwych parametrów VTP, 

wybranych do wykonania przykładowej próby VTP.1 (Ilustr. 31), 

 
a po zakończeniu testu automatycznie rozpoczyna prawdziwą próbę (Ilustr. 32), uruchamiając 

rzeczywiste odliczanie czasu wykonania próby VTP.1. 

Ilustr. 29 

 

Ilustr. 30 

 

Ilustr. 31 

 



 
Kurek biurety musi być otwarty w momencie rozpoczęcia odliczania i zamknięty po jego 

zakończeniu. 

 
Pod koniec każdej próby VTP następuje zatrzymanie symulatora, co pozwala operatorowi 

sprawdzić objętości wykryte w biurecie i porównać je z objętościami wskazanymi na wyświetlaczu 

(Ilustr. 33) D = wydatek/objętość. 

10.1.2 Aby powtórzyć ostatnią wykonaną próbę, należy nacisnąć START (zielona strzałka) lub 

STOP (czerwony klawisz); wyświetlony zostanie ponownie ekran z Ilustr. 28, a próba VTP.1 

zostanie wznowiona. 

10.1.3 Symulator powtarza wszystkie etapy w sposób wyżej opisany. 

10.1.4 Aby wykonać inne próby VTP (np. VTP.2), po zakończeniu pierwszej próby VTP, należy 

nacisnąć jeden raz przycisk FORWARD [W PRZÓD] (zielona strzałka). Symulator wyświetli 

ponownie ogólne informacje dotyczące próby VTP (Ilustr. 28). Przyciskiem prawej strzałki 

umieścić kursor przy polu kolejnej wykonywanej próby, np. VTP.2. 

UWAGA: Dla każdej próby VTP operator powinien ustawić na stole pomiarowym prawidłową 

liczbę obrotów (STRK). 

10.1.5 Po przygotowaniu urządzenia nacisnąć START (zielona strzałka), aby uruchomić sekwencję 

opisaną w punktach dotyczących próby VTP.1. 

10.1.6 Po zakończeniu każdej próby sprawdzić wykrytą wartość objętości. 

10.1.7 Po zakończeniu ostatniej próby VTP.4 test nacisnąć ponownie przycisk „STOP“ (czerwony 

klawisz); tryb prób iVM zostanie wyłączony i przywrócony zostanie ekran menu prób (Ilustr. 25). 

 

UWAGA: Obecnie, aby można było wykonać próbę iVM dla pompowtryskiwacza EUI-E3, dla 

parametru DWELL musi być ustawiona wartość D = 2000. 

Należy przejść do trybu zmiany parametru DWELL, w sposób opisany w punkcie 13, a następnie, 

bez wyłączania symulatora, wprowadzić ekran prób iVM i wykonać próby VTP zgodnie z opisem z 

punktu 10. 

 

10.2. Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ umieścić kursor w pobliżu pola próby objętościowej 

„BIP“. Do wykonania próby BIP niezbędny jest obecnie czujnik RSP (wyposażenie dodatkowe). 

Sposób wykonania próby BIP zostanie opisany po kolejnej aktualizacji oprogramowania. 

Ilustr. 32 

 

Ilustr. 33 

 



11. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA 

Aby wyłączyć symulator, należy wrócić do ekranu głównego i ustawić włącznik (ON-OFF) w 

położeniu „0“. 11.1. Odłączyć przewód od złącza pompowtryskiwacza. 

 

UWAGA: Począwszy od tego miejsca, niektóre ilustracje zamieszczono ponownie, aby ułatwić 

zrozumienie opisu! 

12. USTAWIENIE PARAMETRÓW „T“ I „W“ 

12.1. Zmiana parametru „T“ wymaga przejścia do pierwszego ekranu prób wtrysków (Ilustr. 17). 

 
 

Aby wyświetlić ekran zmiany parametru „T“ (Ilustr. 21, 22 i 23), należy wykonać trzy proste 

operacje, wychodząc od ekranu zamieszczonego na Ilustr. 17: 

12.1.1 Wciskać klawisz „F“ (Ilustr. 18) przez 3-4 sekundy. 

12.1.2 Na wyświetlaczu symulatora pojawia się nowy ekran (Ilustr. 21). 

 
12.1.3 Nacisnąć raz klawisz strzałki w prawo, aby przenieść migający kursor z pola parametru „W“ 

na pole parametru „T“ (Ilustr. 22). 

 
12.1.4 Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ zmienić wartość parametru „T“. 

Ilustr. 17 

 

Ilustr. 21 

 

Ilustr. 22 

 



 
12.1.5 Zmiana parametru „T“ jest możliwa od razu. Należy nacisnąć jeden raz „ENTER“ (zielona 

strzałka), aby zatwierdzić zmianę i przejść z ekranu zmiany parametru (Ilustr. 21, 22 i 23) do 

ekranu wykonywania próby SPR (Ilustr. 24) z włączonym trybem bieżącym („Running..“). 

 

12.2. Procedura zmiany parametru „W“ jest podobna, jak w przypadku parametru „T“, tyle że 

kursor należy umieścić przy polu „W“. 

 

UWAGA: PARAMETRY „T“ I „W“ WRACAJĄ DO POPRZEDNIEGO STANU (ZOSTAJĄ 

ZRESETOWANE) PO KAŻDYM ZAMKNIĘCIU EKRANU PRÓB  I PO KAŻDYM WYŁĄCZENIU 

SYMULATORA! 

13. USTAWIENIE PARAMETRU „DWELL“ 

13.1. Wyświetlenie ekranu parametru „DWELL“ [PRZERWA STEROWANA] wymaga przejścia 

do pierwszego ekranu prób wtrysków (Ilustr. 17). 

 
 

13.1.1 Aby wyświetlić parametr DWELL, należy nacisnąć jeden raz klawisz w lewym górnym rogu 

(zob. Płyta przednia, punkt 16) – klawisz nr 13. 

13.1.2 Na wyświetlaczu symulatora pojawia się ekran parametru DWELL (Ilustr. 34). 

 

 

UWAGA: PARAMETR „DWELL“ WRACA DO POPRZEDNIEGO STANU (ZOSTAJE 

ZRESETOWANY) PO KAŻDYM WYŁĄCZENIU SYMULATORA! 

Ilustr. 23 

 

Ilustr. 17 
 

Ilustr. 34 
 



14. USTAWIENIE PARAMETRU „SLOPE“ 

14.1. Parametr „SLOPE“ [NACHYLENIE] służy do planowania określonego rodzaju odczytów 

wykonywanych za pomocą czujnika zbliżeniowego. 

W tym przypadku czujnik zbliżeniowy działa z wartością dodatnią, zatem należy wcześniej ustawić 

dla parametru wartość dodatnią. Niestety, w przypadku niektórych wersji oprogramowania może się 

zdarzyć, że parametr „SLOPE“ będzie ustawiony nieprawidłowo. 

Ustawienie parametru „SLOPE“ wymaga następujących czynności: 

14.1.1 Wyświetlić ekran wykonania prób SPR (Ilustr. 17). 

14.1.2 Wciskać klawisz „F“ (Ilustr. 18) przez 3-4 sekundy. 

14.1.3 Symulator wyświetla ekran zmiany parametrów „W“ i „T“ (pokazany na Ilustr. 21, i 

ponownie zamieszczony niżej w celach poglądowych). 

 
14.1.4 Nacisnąć trzykrotnie strzałkę w prawo, aby przemieścić kursor z pola „W“ (Ilustr. 21) na 

„T“ (Ilustr. 22), a następnie ponownie na pole „SLOPE“ (Ilustr. 35). 

 
14.1.5 Za pomocą strzałek „w górę“ / „w dół“ zmienić znak (+) parametru „SLOPE“. 

14.1.6 Zmiana parametru „T“ jest możliwa od razu. Wskazane jest jednokrotne naciśnięcie „ENTER“ 

(zielona strzałka) w celu zatwierdzenia zmiany i wyjścia z ekranu zmiany parametru „T“. 

Na wyświetlaczu symulatora pojawia się ekran parametru SRP (Ilustr. 17). Powtórzyć procedurę od 

punktu 7.5. 

Ilustr. 21 
 

Ilustr. 35 
 



15. PŁYTA TYLNA 

 

1 = Przełącznik zasilania (On/Off) 

2 = Gniazdko przewodu zasilania 

220V 

3 = Instalacja elektryczna 

wtryskiwacza(y) (szyna wspólna) 

7 = Gniazdko czujnika RSP 

8 = Gniazdko czujnika 

zbliżeniowego 

 

 

 

16. PŁYTA PRZEDNIA 

 

Jak już wyjaśniono, symbol DGIC oznacza symulator „główny“. Stosownie do potrzeb 

użytkownika, można go oznaczyć, jako: 

 DGIC-CB, symulator z urządzeniem Cam-Box 

 DGIC-4, symulator ze wspólną szyną 

 DGIC-4-CB, symulator ze wspólną szyną i urządzeniem Cam-Box. 

Na płycie przedniej znajduje się wiele klawiszy, przy czym nie wszystkich można używać do 

obsługi urządzenia Cam-Box. 

1 = Enter, Start, Forward [W 

przód] 

2 = STOP 

5 = Strzałka w prawo 

 7 = Strzałka w górę 

8 = Klawisz wielofunkcyjny 

9 = Strzałka w dół 

 11 = Strzałka w lewo 

12 = DB 

13 = Ustawienia 

14 = Tryb 

automatyczny/ręczny 

 



CZĘŚĆ MECHANICZNA INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA 

Urządzenie Cam-box zostało specjalnie zaprojektowane i wykonane do badań różnych modeli 

pompowtryskiwaczy. 

Kolejne punkty zawierają informacje dotyczące sposobu ustawienia stołu pomiarowego i 

urządzenia Cam-Box na potrzeby badań pompowtryskiwaczy „EUI“. 

17. INSTALACJA URZĄDZENIA CAM-BOX NA STOLE POMIAROWYM 

 

UWAGA 1: Przed instalacją urządzenia Cam-Box należy zamontować na nim dwa cylindryczne  

prowadniki centrujące. Prowadniki ułatwiają prawidłowe zestawienie konstrukcji (Cam-Box) ze 

sprzęgłem ISO stołu pomiarowego. 

Sprawdzić czy zamontowano właściwy wał z krzywką. Dobór wału z krzywką wiąże się ściśle z 

rodzajem badanego pompowtryskiwacza EUI. 

Zamontować sterowane silnikiem sprzęgło, stożek 30 mm (S030-01), na wale z krzywką. 

Przygotować prawidłowy blok pośredniczący. Dla każdego modelu 

pompowtryskiwacza EUI przewidziano specjalny blok pośredniczący. 

Umieścić przepustnicę w biurecie. 

 

17.1.1 Umieścić pompowtryskiwacz w bloku pośredniczącym i 

zabezpieczyć odpowiednim wspornikiem i śrubą ustalającą. 

17.1.2 Zamontować łącznik („AZ0034-09“ Ø 7 mm lub „AZ0034-

09A“ Ø 9 mm) na rozpylaczu. 

17.1.3 Zamocować blok pośredniczący + EUI w urządzeniu Cam-Box 

(Ilustr. B). 

Przytwierdzić całość do urządzenia Cam-Box, zabezpieczając 

prawidłowo śrubami mocującymi. 

17.1.4 Podłączyć rurkę z powłoką Rilsan wychodzącą z łącznika 

zbiorczego wtrysku do przepustnicy w biurecie. 

17.1.5 Podłączyć rurki zasilania (IN-OUT) wychodzące z otworów 

wlotu (IN) i wylotu (OUT) bloku pośredniczącego (dostarczone 

złącza). 

17.1.6 Należy pamiętać o zamocowaniu na otworze wylotowym 

blokady łącznika (OUT) zaworu zwrotnego (minimalna kalibracja 

zaworu 3/3,5 bar). 

17.2. USTAWIENIE FAZY ORAZ POPYCHACZA „UI“ I „PDE“ 

UWAGA 2: Cała procedura ustawiania Cam-Box musi być wykonana przy wyłączonym 

(nieruchomym!!!) stole pomiarowym i z zainstalowanym 

pompowtryskiwaczem. 

17.2.1 Obracając ręcznie kołem zamachowym stołu, ustawić wał z 

krzywką w położeniu „PMI“ (Punto Morto Inferiore [BDC, Bottom 

Dead Centre] [dolny martwy punkt]), zgodnie z Ilustr. C. 

17.2.2 Nie odrywając rakiety z wałkiem od wału z krzywką, ustawić 

śrubę popychacza w taki sposób, aby całkowicie usunąć luz 

mechaniczny. 

Ilustr. A 

Ilustr. B 

Ilustr. C 



17.2.3 Po wyeliminowaniu luzu mechanicznego popychacza, ustawić 

wał z krzywką w położeniu „PMI“ (Punto Morto Inferiore [BDC, 

Bottom Dead Centre] [dolny martwy punkt]), obracając ręcznie kołem 

zamachowym stołu. Element pompujący powinien być w położeniu 

maksymalnego pompowania wału (Ilustr. D).  

UWAGA 3: Wał z krzywką powinien być zablokowany w położeniu PMS. 

 

17.2.4 Dokręcić całkowicie śrubę popychacza (Ilustr. E); element 

pompujący powinien znajdować się w skrajnym punkcie końcowym. 

17.2.5 Po osiągnięciu przez element pompujący punktu końcowego, 

obrócić śrubę popychacza (Ilustr. E) o ok -240° (w kierunku 

przeciwnym) i zabezpieczyć odpowiednio przeciwnakrętką. 

17.2.6 Zamontować czujnik zbliżeniowy na odpowiedniej oprawie. 

17.2.7 Ustalić odległość pomiędzy czujnikiem i gwintem koła 

fonicznego na ok. 0.8 mm (Ilustr. G). Użyć szczelinomierza.  

UWAGA 4: Podłączyć przewód czujnika zbliżeniowego do odpowiedniego 

gniazdka (zob. punkt 15). 

 

17.2.8 Podłączyć przewód do cewki (zob. punkt 2). 

17.2.9 Włączyć symulator, przestawiając przycisk „0-I“ w położenie 

„I“. 

17.2.10 Ręcznie ustawić wał z krzywką w położeniu „IR“ (Inizio 

Rampa [początek podawania]), czyli dokładnie w punkcie, w którym 

wał z krzywką zaczyna dociskać płytkę sprężyny popychacza 

pompowtryskiwacza (zob. przykład na Ilustr. H). 

UWAGA 5: Aby ułatwić znalezienie tego punktu, zaleca się użycie 

wskaźnika zamocowanego na podporze magnetycznej. Pręcik 

czułkowy wskaźnika musi dotykać płytki sprężyny 

pompowtryskiwacza. 

17.2.11 Utrzymując początkowe położenie złącza, obrócić ręcznie 

kołem fonicznym (w kierunku obrotu próby). Należy ustawić je tak, 

aby gwinty zaczynały się dokładnie pod czujnikiem zbliżeniowym, w 

punkcie, w którym włącza się żółta lampka czujnika zbliżeniowego 

(Ilustr. I). 

UWAGA 6: Prawidłowe położenie koła fonicznego – początek 

gwintów w punkcie włączania się lampki czujnika zbliżeniowego!!! 

Ustawienie fazy pomiędzy czujnikiem zbliżeniowym, 

wałem z krzywką i popychaczem określa punkt zerowy (początek 

pompowania). Jeśli konieczne jest 

zaplanowanie opóźnienia lub przyspieszenia 

wtrysku, służy do tego symulator. 

17.2.12 Wykonać próby, zaczynając od 

wyboru „profilu wtryskiwacza“ (zob. punkt 4). 

 

17.3. USTAWIENIE FAZY I 

POPYCHACZA „W GÓRĘ“ 
UWAGA 7: Cała procedura ustawiania Cam-Box musi być wykonana 

przy wyłączonym (nieruchomym!!!) stole pomiarowym i z 

zainstalowanym pompowtryskiwaczem i odpowiednio zamontowanym 

wałem z krzywką. 

Ilustr. D 

Ilustr. E 

Ilustr. F 

Ilustr. G 

Śruba rejestrująca 
koła fonicznego 
 

Ilustr. H 

Ilustr. L 

Ilustr. I 

Śruba rejestrująca 
koła fonicznego 
 



W pompach „podnoszących“ („UP“), np. Mercedesa, Daf i in., zwykle stosowany jest większy wał 

z krzywką. 

Zamontować sterowane silnikiem sprzęgło, stożek 30 mm (AG0030-01), na wale z krzywką. 

Umieścić prawidłową tuleję łącznika. Dla każdego modelu pompy „podnoszącej“ zapewniono 

specjalną tuleję używaną do prób. 

Wymontować wahacz wraz z osią przegubu. Zabezpieczyć otwory obudowy osi przegubu wahacza 

odpowiednimi dostarczonymi zaślepkami. 

Do próby użyć oryginalnego wtryskiwacza lub wtryskiwacza testowego ISO. 

Ustawić czujnik zbliżeniowy w sposób opisany w punktach 12.1.6, 12.1.7 i w Uwadze 4. 

 

 

17.3.1 Włożyć pompowtryskiwacz w tuleję łącznika (Ilustr. L) 

i przymocować pompę śrubami do tulei. 

17.3.2 Zamocować tuleję łącznika + EUI w urządzeniu Cam-Box 

(Ilustr. M). Przytwierdzić całość do urządzenia Cam-Box, 

zabezpieczając prawidłowo śrubami mocującymi. 

17.3.3 Podłączyć podawanie pompowtryskiwacza (złącze M14x1,5 mm) 

za pomocą rurki (Ilustr. M) do wtryskiwacza testowego ISO lub 

oryginalnego wtryskiwacza (zob. Uwaga 7). 

17.3.4 Podłączyć rurki zasilania (IN-OUT) wychodzące z otworów 

wlotu (IN) i wylotu (OUT) tulei łącznika (dostarczone złącza). 

17.3.5 Należy pamiętać o zamocowaniu na otworze wylotowym tulei 

łącznika (OUT) zaworu zwrotnego (minimalna kalibracja zaworu 3/3,5 

bar). 

17.3.6 Obracając ręcznie kołem zamachowym stołu, ustawić wał z 

krzywką w położeniu „PMI“ (Punto Morto Inferiore [BDC, Bottom 

Dead Centre] [dolny martwy punkt]), zgodnie z Ilustr. N. 

UWAGA 8: W przypadku tego typu  pompowtryskiwacza 

„podnoszącego“ nie jest konieczne usuwanie luzu popychacza, gdyż 

rolka wtryskiwacza (popychacz) stale napiera automatycznie na 

sprzęgło mechaniczne na wale z krzywką (zob. Ilustr. N). 

17.3.7 Podłączyć przewód do cewki (zob. punkt 2). 

17.3.8 Włączyć symulator, ustawiając przycisk w położeniu „I“. 

17.3.9 Ręcznie ustawić wał z krzywką w położeniu „IR“ (Inizio Rampa 

[początek podawania]), czyli dokładnie w punkcie, w którym wał z 

krzywką zaczyna dociskać rolkę popychacza pompowtryskiwacza (zob. 

przykład na Ilustr. N). 

17.3.10 Ustawić fazę pomiędzy czujnikiem zbliżeniowym, wałem z 

krzywką / popychaczem i kołem fonicznym w sposób opisany w punkcie 

12.1.11 i w Uwadze 6. Jeśli konieczne jest zaplanowanie opóźnienia lub przyspieszenia wtrysku, 

służy do tego symulator. 

17.3.11 Wykonać próby, zaczynając od wyboru „profilu wtryskiwacza“ (zob. punkt 4). 

Ilustr. M 

Ilustr. N 

Ilustr. F 



18. CZUJNIK RSP 

Czujnik RSP stanowi wyposażenie dodatkowe. 

Może być użyty do próby wykrycia BIP. 

W celu prawidłowego wykonywania próby należy zamocować czujnik RSP na właściwym wsporniku 

i odpowiednio przytwierdzić go do pompy pompowtryskiwacza. Czujnik powinien być możliwie 

blisko punktu pracy zaworu magnetycznego (cewki). 

Czujnik RSP służy do wykrywania „impulsu“ wytwarzanego przez zawór  z kontrolą (za pomocą 

cewki) położenia otwarte-zamknięte. Cewka jest sterowana przez symulator przeprowadzający 

próbę BIP. W rezultacie wykonywanie próby zwanej RSP ma sens tylko w przypadku posiadania 

czujnika RSP. 

Dane zebrane przez czujnik są przetwarzane przez symulator, który pokazuje na wyświetlaczu 

wartość BIP i brakujące reakcje zaworu na każde wzbudzenie cewki. 

Mów: symulator wysyła do cewki „X“ poleceń elektrycznych, które powinny otworzyć zawór „X“ 

razy. Jeśli liczba otwarć jest równa powiedzmy „x-“, oznacza to, brak określonej liczby otwarć, co 

jest nieprawidłowe. 
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