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2 INSTRUKCJE OGÓLNE 
 
Dymomierze Smart Smoke, Logic Smoke uzyskały włoską homologację zgodności z 
Rozporządzeniem Ministra 628/96 z dnia 23 października 1996. Dymomierze te również były 
homologowane zgodnie z nowym pismem okólnym nr 88/95 wydanym przez Ministerstwo 
Transportu i Nawigacji dnia 6 sierpnia 1999, opublikowanym w dodatku nr 229 DZIENNIKA 
USTAW. 
 

3 MODUŁ POMIAROWY 
Dymomierze zostały zaprojektowane do pomiarów emisji szkodliwych zanieczyszczeń pojazdów z 
silnikami diesla. Przyrząd ten jest typu częściowego przepływu, tzn. mierzy współczynnik 
pochłaniania przez dym, pobierając próbkę spalin za pomocą sondy do próbkowania, wprowadzanej 
do końca rury wydechowej pojazdu. Niektóre testy pokazały, że specjalne dopasowanie sondy do 
próbkowania nie utrudnia normalnego wypływu spalin na wylocie z samochodu i nie zmienia w 
jakikolwiek sposób pracy silnika. Ponadto, przez wprowadzenie sondy do układu wydechowego 
całkowicie unikamy ryzyka, iż pomiar będzie zakłócany przez przepływ powietrza z zewnątrz lub 
niewielkie przenikanie wskutek przeciwciśnienia, które mogłoby być wytwarzane w pobliżu otworu 
wylotowego. Zebrany dym wchodzi do modułu analizy, gdzie specjalny układ pomiarowy, oparty 
na pochłanianiu natężeniu światła, dokonuje odczytu.  
 

4 Zasada działania 
Zasada działania dymomierza obejmuje tłumienie natężenia wiązki światła spowodowane efektem 
promieniowania i optyczną absorpcją przez cząstki stałe i gazowe (cząstki stałe) w dymie. Źródło 
światła (dioda LED), wytwarza wiązkę światła przechodzącą przez środek kolumny dymu, w której 
część światła jest absorbowana, zatem powoduje tłumienie natężenia światła, którego część dociera 
do odbiornika (którego czułym elementem jest fotodioda). Różnica między sygnałem elektrycznym 
wytwarzanym przez odbiornik, gdy nie ma dymu i wytwarzanym, gdy dym przechodzi przez 
komorę pomiarową, daje absorbowane natężenia światła przez kolumnę dymu i umożliwia 
obliczenie jego współczynnika pochłaniania przez dym. Zwykle współczynnik pochłaniania przez 
dym mierzony jest w procentach (tłumienie światła), ale wartość zależna jest od ścieżki optycznej 
wiązki światła. Aby uniknąć tej zależności, należy wykorzystywać jednostkę miary "k" 
(współczynnik absorpcji) wyrażany m¯ ¹ zgodnie z prawem Lamberta Beer'a. 
 
 

5 Gwarancja  

5.1 Warunki gwarancji 
 
Firma Magneti Marelli After Market Parts and Services (MM AM P&S) udziela gwarancji na 
produkt przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, począwszy od daty jego aktywacji lub daty 
pierwotnego zakupu okazanej w dokumentach zakupu. Jakiekolwiek operacje wykonywane w 
okresie gwarancyjnym, nie powodują wydłużenia daty upływu ważności Gwarancji. 
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5.2 Naprawa i wymiana 
Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę oryginalnych podzespołów, które na podstawie 
nieformalnego zapisu MM AM P&S, dostarczone zostały jako wadliwe od producenta, powodując 
usterki wytwarzania lub przepływu materiałów. 
Gwarancja nie obejmuje całego sprzętu. 
Naprawa gwarancyjna będzie wykonywana przez najbliższy Wydział Wsparcia Serwisu wskazany 
przez MM AM P&S. 
Gwarancja wyklucza naprawę blisko Klienta. 
Wydział Wsparcia Serwisu nie gwarantuje żadnego czasu naprawy, ale będzie włączony do 
przeprowadzenia naprawy sprzętu w możliwie najkrótszym czasie. 

5.3 Środki zaradcze 
Aby skorzystać z napraw gwarancyjnych, Klient musi wysłać produkt w ‘Przesyłce na swój koszt’ 
do Wydziału Wsparcia Serwisu wskazanego przez MM AM P&S, wkrótce po poinformowaniu tego 
wydziału o usterce. 
Produkt musi być zapakowany prawidłowo i bezpiecznie, w celu uniknięcia możliwych uszkodzeń 
podczas transportu. 
MM AM P&S  nie będzie ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do możliwych uszkodzeń 
powstałych podczas transportu. 
Produkt wysyłany w okresie gwarancji musi być zaopatrzony w kopię Dokumentu zakupu. 
Produkt będzie zwrócony Klientowi w ‘Przesyłce na swój koszt’. 

5.4 Wykluczenia z gwarancji 
Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu z 
powodu warunków pracy niezgodnych ze Specyfikacjami technicznymi. 
Gwarancja na Produkt nie będzie wydłużona w następujących przypadkach: 

• Uszkodzenia powstałe w transporcie wskutek niewłaściwego zapakowania 
• Niewłaściwe użytkowanie Produktu 
• Uderzenia pioruna, burza, wybuch, powódź, pożar 
• Niewłaściwa instalacji i konserwacja 
• Uszkodzenia mechaniczne 
• Konfiguracja przeprowadzana przez personel nieupoważniony 
• Naprawa i wymiana lub zmiany w Produkcie wprowadzone przez personel nieupoważniony 
• Użycie nieoryginalnych części 
• Uszkodzenia na skutek wilgoci, zapylenia, upływu napięcia zasilania lub wysokiego 

napięcia i wszelkie inne nienormalne warunki 
• Użytkowanie sprzętu w nieodpowiednich miejscach 
• Wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyświetlacza 
• Dowolnego rodzaju działania lub zdarzenia, nie związane z odpowiedzialnością MM AM 

P&S  S.p.A 
 
W przypadku, gdy Produkt wysłany do naprawy nie jest już objęty gwarancją, Klient otrzyma 
poradę i będzie musiał przeprowadzić autoryzowaną naprawę pogwarancyjną. 
Kosztem naprawy będzie obciążony Klient. 
W przypadku żądania nierozstrzygniętej naprawy gwarancyjnej, koszt robocizny za sprawdzenie i 
ocenę Produktu poniesie Klient. 
 
 
 
 



 

5 
 

6 INSTALACJA  

6.1 Środki ostro żności dla bezpiecze ństwa 
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i przebadane do pracy z pełnym bezpieczeństwem. 
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia, których należy przestrzegać, by 
zapewnić bezpieczne działanie urządzenia i utrzymać urządzenie stanie sprawności działania. 
 
OSTRZEŻENIE! Wszelkie uszkodzenia przewodu ochronnego wewnątrz lub na zewnątrz 
urządzenia lub odłączenie zacisku uziemienia ochronnego może spowodować, że urządzenie 
stanie się niebezpieczne. Jakiekolwiek celowe przerwanie przewodów ochronnych jest 
zabronione. 

 
W przypadku podłączenia modułu pomiarowego zasilanego z baterii, należy się upewnić, czy 
napięcie znajduje się w przypisanych granicach. Prąd bezpośredni przekraczający dopuszczalne 
limity może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia. 
Wtyczkę zasilania można wkładać jedynie w gniazdka naścienne posiadające wtyk uziemieniowy. 
Nie wolno używać przedłużaczy bez wtyku uziemieniowego. 
Podczas otwierania pokryw lub demontażu części (z wyjątkiem tych, które są w zasięgu rąk) należy 
zachowywać ostrożność, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego kontaktu z częściami 
znajdującymi się pod napięciem lub o wysokiej temperaturze. 
Przed wykonywaniem operacji kalibracji, wymiany, konserwacji i napraw, które wymagają 
otwierania urządzenia, należy je odłączać od źródła zasilania napięciem prądu elektrycznego. 
Jeżeli wykonywanie operacji kalibracji, wymiany, konserwacji i napraw, które wymagają by 
urządzenie było pod napięciem, jest bezwzględnie konieczne, operacje te powinien wykonywać 
autoryzowany personel techniczny, świadomy niebezpieczeństwa.  
Upewnić się, czy przy wszelkich wymianach wykorzystuje się bezpieczniki o odpowiednim 
natężeniu prądu znamionowego i zalecanego typu. Należy unikać stosowania naprawianych 
bezpieczników i zwartych opraw bezpieczników. 
Zawsze gdy istnieje możliwość występowania uszkodzeń zabezpieczeń urządzenia, należy 
wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przez przypadkowym użyciem.  

 

OSTRZEŻENIE: W odniesieniu do konserwacji elementów zawartych w 
urządzeniu oraz postępowania po ich zainstalowaniu, należy zapoznać się z 
normami LLDD 626 z dnia 19/9/94 oraz 242 z dnia19/3/96. Do otwierania 
zapakowanych elementów należy używać odpowiednich narzędzi. 

 

UWAGA NIEBEZPIECZE ŃSTWO: Do korzystania z tego urządzenia 
konieczne jest włożenie sondy do pobierania próbek do pomiaru dymienia 
pojazdów w rurę wydechową; należy zatem zwracać uwagę na wysokie 
temperatury panujące w pobliżu tego miejsca. 

 

OSTRZEŻENIE:  W celu unikania wdychania trujących gazów uchodzących z 
rury wydechowej pojazdu, sonda do pobierania próbek do pomiaru dymienia 
pojazdów powinna być wkładana przy silniku wyłączonym. 

 

UWAGA NIEBEZPIECZE ŃSTWO:Urządzenie służące do pomiaru 
współczynnika pochłaniania przez dym zawiera części składowe znajdujące się 
pod napięciem prądu elektrycznego. W przypadku wykonywania napraw, 
urządzenie może być otwarte jedynie przez autoryzowany personel, który został 
wcześniej odpowiednio przeszkolony odnośnie sposobów wykonywania napraw. W 
celu przeprowadzania napraw urządzenie musi być otwierane wyłącznie przy 
odłączonym od sieci przewodzie zasilającym. 
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7 Otwieranie opakowania  
Dymomierz dostarczany jest do Klienta zapakowany w pudełko o odpowiednich rozmiarach. 
Ostrożnie ustawić pudełko unikając uszkodzeń i rzucania, które mogłyby uszkodzić sprzęt 
znajdujący się wewnątrz. Strzałka skierowana w górę wskazuje prawidłowe położenie urządzenia; 
zamknięcie pudełka jest wykonane z użyciem taśmy samoprzylepnej. Wykorzystaj nóż do 
przecięcia taśmy samoprzylepnej od góry na końcach w kierunku otwarcia kartonu. Wyciągnij 
dymomierz. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: Nikt nie powinien znajdować się w pobliżu urządzenia, 
ponieważ przypadkowy upadek pudełka (wskutek niewłaściwego 
postępowania podczas manipulowania nim) może spowodować poważne 
obrażenia ciała. 

7.1 Wyposa żenie 
 
Dymomierz, model Smart Smoke: moduł 
analizy współczynnika zadymienia z 
wbudowaną drukarką, klawiaturą do sterowania 
programem i moduł wyświetlacza danych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dymomierz, model Logic Smoke: moduł 
analizy współczynnika zadymienia. 
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Przewód zasilania 220 V. 

 

Kabel szeregowy do podłączenia do PC. 
 

 

Sonda do pobierania próbek spalin. 

 

CD-ROM z programem “Systemu analizy 
spalin” i odpowiednimi instrukcjami obsługi. 

 

Dziennik instrumentu 

 

Kopia etykiety identyfikacyjnej do 
wykorzystywania w tej instrukcji do przyszłych 
odwołań. 
 

 

Filtr próbek do wykorzystania podczas testów 
instrumentu. 
 

 

Szczotka okrągła do czyszczenia rur do 
codziennego czyszczenia instrumentu.  
 

 

Dotyczy tylko modelu Logic Smoke: 
podtrzymuje moduł dymomierza. 
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7.2 Etykieta identyfikacyjna  
Etykieta identyfikacyjna na module analizy oprócz nazwy wytwórcy i modelu instrumentu zawiera 
odpowiednie dane dotyczące roku produkcji, numer seryjny, numer homologacji. 

 

 
 

Podaje ona także specjalne dane techniczne układu pomiarowego takie, jakie są wymagane z 
obowiązującymi aktualnie normami. Kopia oryginalnej etykiety identyfikacyjnej instrum entu 
powinna być umieszczona w miejscu poniżej. Zawsze gdy użytkownik potrzebuje informacji, 
powinien zawsze odwoływać się do danych identyfikacyjnych znajdujących się na tej 
etykiecie. 

 
 
 
 
 

KOPIA 
ETYKIETY IDENTYFIKACYJNEJ 

DYMOMIERZA Smart Smoke-Logic Smoke 
 
 
 
 

7.3 Instalacja i monta ż 
 
 
 
 
Wyjąć podzespoły z opakowania.  
W odniesieniu do modelu Logic Smoke, ustaw 
moduł na dostarczonej części podtrzymującej. 
W odniesieniu do innych modeli, ustaw moduł 
pomiaru współczynnika zadymienia na 
opcjonalnych wózkach lub wspornikach, zawsze z 
wlotem dymu na wysokości minimalnej od ziemi 
323 mm. 
Zamocuj uchwyt poprzez poluzowanie a następnie 
dokręcenie dostarczonych śrub na górnej części 
dymomierza.  
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Podłącz sondę do pobierania próbek spalin  do 
łącznika znajdującego się na wlocie dymu 
instrumentu do pomiaru zadymienia.  
 

 
Jeśli chcesz wykorzystywać instrument z 
komputerem podłączonym kablem, podłącz kabel 
transmisji szeregowej dostarczony z 
dymomierzem do portu RS232 (COM) komputera 
(PC), który chcesz wykorzystywać. Podłącz drugi 
koniec kabla do wejścia dymomierza. 

 

 Jeśli komputer nie ma portu komunikacji 
szeregowej, lecz ma port USB, konieczne jest 
zastosowanie opcjonalnego kabla, o numerze 
części 8-64500002. 

 
Podłącz czujnik temperatury oleju do 
instrumentu do pomiaru zadymienia (opcja). 
 

 

Podłącz moduł do pomiaru prędkości obrotowej 
silnika do instrumentu do pomiaru zadymienia 
(opcja). 
 

 

Podłącz kabel zasilania elektrycznego do sieci 
energetycznej i włącz urządzenie. Po około 3 
minutach od fazy "nagrzewania", włączy się 
wentylator instrumentu do pomiaru zadymienia.  
 

 
Jeżeli chcesz korzystać z tego urządzenia z 
komputerem podłączonym bezprzewodowo 
(bluetooth), upewnij się, czy instrument ten 
dostarczony został z opcją 8-64500003. 

 

Jeżeli chcesz korzystać z tego urządzenia z 
komputerem PC, zainstaluj na komputerze PC 
oprogramowanie takie, jak opisano w punkcie 
Instalacja oprogramowania. 

 

8 Konfigurowanie danych warsztatowych, temperatury oleju i czujnika obrotów 
silnika oraz warto ści progowych modelu Smart Smoke. 

 
Naciśnij klawisz F.  

Wybierz pozycję "Dzielenie obrotów". Potwierdź za pomocą klawisza (↵). 
 

 Swobodne 
przyspieszanie 
 Automatyczne zerowanie 
►Dzielenie obrotów 
 … 

Jeśli podłączony jest licznik obrotów, wyświetlacz pokaże obliczeniowe 
obroty wykorzystując ustawiony dzielnik. 
Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby zmienić dzielnik. 
Potwierdź za pomocą klawisza (↵). 

Rpm=1020 obr/min 
Dzielone przez: 1 
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9 Umieszczanie sondy do pobierania próbek gazu w ru rze wydechowej 
samochodu 

 

 

 
Do testowania pojazdów przemysłowych, zainstaluj 
odpowiednie narzędzie centrujące na sondzie do pobierania 
próbek gazu. 
 

 

 
Włóż sondę w rurę wydechową pojazdu tak, jak pokazano na 
rysunku. Sonda dostarczana jest z elementem mocującym, 
który mocuje ją do rury wydechowej pojazdu. 

10 Korzystanie z oprogramowania 
 

10.1 Test swobodny z instrumentem (tylko model Smar t Smoke) 
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym punkcie są użyteczne jedynie wtedy, gdy instrument 
posiada wyświetlacz (model Smart Smoke).  
 

10.2 Wolna strona do pomiarów zadymienia 
 
Wybierz pozycję "Strona wolna". Potwierdź za 
pomocą klawisza (↵). 
 

<Analiza dymu> 
►Strona pusta 
 Procedura urz ędowa 

 
Strona wolna pokazuje: 
- wartość zadymienia w %; 
- wartość zadymienia wyrażona w m-1;  
- Maksymalna wartość zadymienia w ostatnich 5 sekundach (wyrażona w m-1);  
- Tsm temperatura dymu; 
- Toilo temperatura oleju silnikowego; 
- Obroty silnika 
Z tej strony, naciśnij klawisz F, aby wejść w następujące funkcje: 
- swobodne przyspieszanie; 
- Automatyczne zerowanie, aby wyzerować komórkę; 
- Dzielenie obrotów; 
- drukowanie wartości wyświetlonych na stronie wolnej. 
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10.3 Swobodne przyspieszanie 
Start ze strony wolnej 
 
Naciśnij klawisz F.  
Wybierz pozycję "Swobodne przyspieszanie". Potwierdź za pomocą 
klawisza (↵). 
 

Swobodne przyspieszanie 
 Automatyczne zerowanie 
 ►Dzielenie obrotów 
 … 

Po wybraniu funkcji, przejdź do samochodu, przygotuj się do 
przyspieszania i naciśnij klawisz. 

Bądź gotowy do 
przyspieszania 
Naci śnij klawisz  

Program oczekuje na przyspieszanie, które jest rozpoznawane przez: 
- zmiany zadymienia, lub; 
- zmiany obrotów silnika, lub; 
- zmiany temperatury dymu, lub; 
- nacisku na klawisz wciskany przez użytkownika (ręczne 

potwierdzanie przyspieszania za pomocą klawisza ↵), lub; 
- upływ limitu czasu oczekiwania. 

PRZYSPIESZANIE: 
      1050       ↵    

Kiedy system wykryje przyspieszanie, rozpoczyna fazę gromadzenia 
danych.  

GROMADZENIE DANYCH W 
TOKU. 

 

Po fazie gromadzenia danych konieczne jest opóźnianie. Minął czas 
pokazywania komunikatu opóźniania.  
Naciśnij klawisz ↵, aby przejść szybko do następnej fazy.   

OPÓŹNIANIE ↵    

Przy końcu pomiaru, wyświetlacz pokaże wykrytą wartość szczytową. 
Naciśnij ESC, aby zakończyć pomiar. 

SZCZYTOWA WARTOŚĆ 
ZADYMIENIA 
1.23 [1/m] 

10.4 Automatyczne zerowanie 
 
Start ze strony wolnej 
 
Naciśnij klawisz F.  
Wybierz pozycję "Automatyczne zerowanie". Potwierdź za pomocą 
klawisza (↵). 

 Swobodne przyspieszanie  
►Automatyczne zerowanie 
 Podział obrotów  

 
Operacja zerowania komórki jest przeprowadzana automatycznie. 

10.5 Dzielenie obrotów 
Funkcja ta powinna być wykorzystywana do ustawiania współczynnika mnożenia lub dzielenia 
obrotów stosownie do testowanego typu pojazdu.  
 
Start ze strony wolnej 
 
Naciśnij klawisz F.  
Wybierz pozycję "Podział obrotów". Potwierdź za pomocą klawisza 
(↵). 
 

 Swobodne 
przyspieszanie 
 Automatyczne zerowanie 
►Podział obrotów 
 … 

Jeśli podłączony jest licznik obrotów, wyświetlacz pokaże obliczeniowe 
obroty wykorzystując ustawiony dzielnik. 
Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby zmienić dzielnik. 
Potwierdź za pomocą klawisza (↵). 

Rpm=1020 obr/min 
Dzielone przez: 1 
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10.6 Drukowanie strony pustej dymomierza 
 
Możliwe jest drukowanie wartości wyświetlanych na stronie pustej. Start z tej strony. 
 
Naciśnij klawisz F.  
Wybierz pozycję "Drukuj" i naciśnij ↵.  Swobodne przyspieszanie  

 Automatyczne zerowanie 
 Dzielenie obrotów 
►Drukuj  

10.7 Test urz ędowy z instrumentem (tylko model Smart Smoke) 

10.8 Kroki wst ępne 
• Upewnij się, czy rura wydechowa pojazdu jest szczelna. 
• Odłącz jakiekolwiek urządzenie mieszające, które mogłoby rozcieńczać gazy, a zatem 

redukować ich stopień zadymienia. 
• Umieść sondę do pobierania próbek gazu w rurze wydechowej samochodu. 
• Zdefiniuj wartości nominalne samochodu: typ zasilania, temperatura silnika, obroty na biegu 

jałowym i przy prędkości maksymalnej, limity emisji (tam gdzie to jest wskazane).  

10.9 Definiowanie typu pojazdu 
Aby zdefiniować rodzaj testu, który będzie przeprowadzany oraz odpowiednie limity, wyświetlacz 
zapyta o niektóre informacje dotyczące typu silnika. 
Aby wybrać właściwą pozycję, zapoznaj się z następującą tabelą 
 

Kategoria typu 
silnika 

Limity i uwagi dotyczące typu silnika. 

WOLNOSSĄCY 
72-306-CE  

Jeśli autobus K ≤ 2.6 m –1  
W przeciwnym razie    K ≤ 3.0 m –1 

Jeżeli pojazd nie jest wyposażony układ do kontroli mieszanki, regulacja 
wartości mierzonej przeprowadzana jest na bazie ciśnienia 
atmosferycznego. 

 
TURBODOŁADO

WANY 72-306-
CE 

Jeśli autobus K ≤ 2.6 m –1  
W przeciwnym razie    K ≤ 3.0 m –1 

Przyspieszanie poprzedzone fazą stabilizacji obrotów przy obrotach 
równych połowie obrotów maksymalnych. 

ZASYSANIE Z 
KOREKCJĄ 

K ≤ 2.5 m –1  jeśli brakuje wartości kluczowych danych technicznych 
pojazdu  

ZASYSANIE BEZ 
KOREKCJI 

K ≤ 2.5 m –1  jeśli brakuje wartości kluczowych danych technicznych 
pojazdu; regulacja wartości mierzonej przeprowadzana jest na bazie 
ciśnienia atmosferycznego. 

TURBO-DIESEL K ≤ 3.0 m –1  jeśli brakuje wartości kluczowych danych technicznych 
pojazdu 

EEV – 
WOLNOSSĄCY 

OD EURO4 

K ≤ 1.5 m –1  jeśli brakuje wartości kluczowych danych technicznych 
pojazdu 

EEV – 
TURBODOŁAD

OWANY OD 
EURO4 

K ≤ 1.5 m –1  jeśli brakuje wartości kluczowych danych technicznych 
pojazdu 
Jeżeli pojazd nie jest wyposażony układ do kontroli mieszanki, regulacja 
wartości mierzonej przeprowadzana jest na bazie ciśnienia 
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atmosferycznego. 

Dział ten jest, oczywiście bardzo ważny dla pomyślnego przebiegu testu. Osoba odpowiedzialna w 
sprawach technicznych powinna dokładnie sprawdzić prawidłową definicję pojazdu. 

 

UWAGA  
Pojazdy należące do kategorii PRE 72-306-CE są tymi, które 
zarejestrowane zostały przed dniem 1 stycznia 1980 i nie spełniają 
dyrektywy nr 72/306/CE ale z dodatkiem  VIII° Art. 237 włoskich 
przepisów ruchu drogowego 

 

UWAGA  
Pojazdy należące do kategorii EEV – DA EURO4 są tymi pojazdami, 
które są zgodne z:  
- lini ą B tabeli punkt 5.3.1.4. dyrektywy 70/220/CEE załącznik I, 

poprawionej dyrektywą 98/69/CE (Euro4 - lekkie pojazdy 
użytkowe z silnikami diesla) 

- lini ą B1 tabeli punkt 6.2.1. dyrektywy 88/77/CEE załącznik I, 
poprawionej dyrektywą 1999/96/CE (OG L 190 dtd 20/08/1972 
str.1) (Euro 4 - Ciężkie pojazdy użytkowe z silnikami diesla) 

- lini ą B2 tabeli punkt 6.2.1. dyrektywy 88/77/CEE załącznik I, 
poprawionej dyrektywą 1999/96/CE (OG L 190 dtd 20/08/1972 
str.1) (Euro 5 - Ciężkie pojazdy użytkowe z silnikami diesla) 

lini ą C tabeli punkt 6.2.1 dyrektywy 88/77/CEE załącznik I, 
poprawionej dyrektywą 1999/96/CE (EEV ciężkie pojazdy użytkowe) 
lub pojazdy zarejestrowane począwszy od 1. lipca 2008. 

10.10 Wykonywanie tekstu 
 
Wybierz pozycję "Żądana funkcja". 
Aby wybrać pozycję, naciskaj klawisze strzałek, a następnie klawisz (↵), 
by ją zatwierdzić. 

Strona pusta 
Procedura urz ędowa 
 

Po sprawdzeniu połączeń instrumentu wybierz typ pojazdu. 
Typowe wartości limitów zadymienia tego typu pojazdu ustawiane są na 
podstawie tego wyboru.  
Naciśnij klawisz potwierdzenia (↵). 
Jeżeli zajdzie potrzeba (dla niektórych wybieranych kategorii) zostaniesz 
poproszony o wstawienie innych informacji dotyczących pojazdu. 

 
 Zasysanie bez kontroli 
mieszanki 
TURBO-DIESEL 
 EEV – od EURO4 

Aby obejrzeć, i jeśli zajdzie potrzeba, zmienić dane testowe (limity, obroty 
mocy maksymalnej i minimalną temperaturę oleju silnikowego). 

Uruchom test 
►Zmień limity 
 Dane środowiska 

Wprowadź limit zadymienia dla pojazdu wskazany w podstawowych 
danych technicznych, jeśli różni się on od limitu wyświetlanego. 
Naciśnij klawisz potwierdzenia (↵), by kontynuować.  

<123> 
Limit zadymienia 
3.00  /m 
 

Jeśli zachodzi potrzeba, zmień wartość obrotów mocy maksymalnej 
(wartość, która jest zwykle wskazywana w dzienniku pojazdu). 
Naciśnij klawisz potwierdzenia (↵), by kontynuować. 

<123> 
Liczba obrotów mocy 
maks. 
4500 obr/min 

Jeśli zachodzi potrzeba, zmień limit dolny temperatury oleju silnikowego, 
w celu doprowadzenia silnika pojazdu do prawidłowej temperatury przed 
rozpoczęciem testu. 
By zakończyć fazę zmian limitów, naciśnij klawisz potwierdzenia (↵). 

<123> 
Limit min. temp. 
80°C 

Wybierz pozycję "Dane środowiska" aby wyświetlić i zmienić wartości  Uruchom test 
Zmień limity 
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temperatury otoczenia, ciśnienia i wilgotności.  ► Dane środowiska 

Jeśli zachodzi potrzeba, zmień temperaturę otoczenia. 
Naciśnij klawisz potwierdzenia (↵), by kontynuować. 

<123> 
Temperatura [°C] 
19 

Jeśli zachodzi potrzeba, zmień ciśnienie otoczenia. 
Naciśnij klawisz potwierdzenia (↵), by kontynuować. 

<123> 
Ci śnienie [kPa] 
101.2 

Jeśli zachodzi potrzeba, zmień wilgotność otoczenia. 
By zakończyć fazę zmian danych środowiska, naciśnij klawisz 
potwierdzenia (↵). 

<123> 
Wilgotno ść[%] 
30 

Aby rozpocząć test, wybierz pozycję "Rozpoczęcie testu", a następnie 
naciśnij klawisz zatwierdzania (↵). 

 ► Uruchom test 
 Zmie ń limity 
 Dane środowiska 

Następnie silnik jest podgrzewany zgodnie z pomiarem temperatury oleju 
silnikowego. 
Jeśli wartość mierzonej temperatury osiągnie lub przekroczy ustawiony 
limit, program będzie kontynuował działanie automatyczne. 
Aby ręcznie wstawić wartość temperatury oleju, naciśnij klawisz ↵. 
Wydruk raportu pokazuje dane, które zostały wprowadzone ręcznie. 
 

Podgrzewanie silnika 
pojazdu 
Sonda oleju wstawiona 
Temp.: 76°C 
Min.  80°C 

Przed wyświetleniem wartości współczynnika zadymienia komórka jest 
zerowana (zobacz punkt Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.). 

(Zerowanie) 

Wyświetlacz pokaże główne zerowane wartości, aby można było 
sprawdzić, czy są one prawidłowe. 
Naciśnij klawisz F aby ponownie zresetować komórkę (zobacz punkt 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) i, jeśli zachodzi 
potrzeba, zmień dzielnik obrotów silnika (patrz punkt 10.5). 
Aby rozpocząć fazę pomiaru przyspieszenia, naciśnij klawisz ↵. 

K=0.00 [1/m]Tsm=25°C 
Rpm=1025 obr/min 
Limit: 3.0 [1/m] 
↵ Start procedury 

Kolejka przyspieszania jest zarządzana automatycznie przez 
oprogramowanie. 
Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.  
Przyspieszanie jest wykrywane automatycznie; zresztą, możesz wymusić 
gromadzenie wartości danych współczynnika zadymienia w trakcie 
przyspieszania poprzez naciśnięcie klawisza ↵. 

przyspieszania 
     1020      ↵ 

Po zakończonym przyspieszaniu następuje faza stabilizacji gromadzonych 
wartości. 

 
Gromadzenie danych w 
toku 

Po fazie stabilizacji przyspieszenia należy zacząć opóźnianie pojazdu.  OPÓŹNIANIE ↵ 

Test przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi normami. 
Konieczne są przynajmniej trzy pomiary przyspieszania. 
Jeżeli wartość średnia z trzech wartości szczytowych współczynnika 
zadymienia znajduje się w granicach limitów, test jest zakończony z 
wynikiem REGULAR (NORMALNY). 
Jeżeli wartość średnia z jest dużo wyższa od limit (o 1.5 raza), test jest 
zakończony z wynikiem IRREGULAR (NIENORMALNYM). 
We wszystkich innych przypadkach należy przeprowadzić test z innymi 
przyspieszeniami (do 8).  

 
(Przyspiesza ć zgodnie z 
wymaganiami normy)  

Przy końcu fazy pomiaru wartości szczytowych, wyświetlacz pokaże 
wynik testu z podstawowymi wartościami. 
Naciśnij dowolny klawisz, by kontynuować. 

TEST ZAKOŃCZONY 
K:1.60<=3.0 [1/m] 
WYNIK NORMALNY 
Naci śnij klawisz 

Możliwe jest wydrukowanie raportu (jeśli masz opcjonalną drukarkę), 
powtórz test, podejmij próbę uzyskania wyników testu (wskazanego w 

 Drukuj 
Powtórz Test  
► Zako ńcz test 
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drukowanym raporcie) lub zakończ test. 
Aby zakończyć test, wybierz pozycję "Zakończ test", a następnie naciśnij 
klawisz ↵. 

Zmień wynik 

Aby wydrukować raport, wybierz pozycję “Drukuj Raport” i wprowadź 
żądane dane (naciśnij klawisz ↵ by potwierdzić). 

►Drukuj 
 Powtórz Test 
Zakończ test 
 Zmie ń wynik 

Aby powtórzyć test, wybierz pozycję "Powtórz test", a następnie naciśnij 
klawisz ↵. 
 

Drukuj Raport 
 ► Powtórz Test 
 Zako ńcz test 
 Zmie ń wynik 

Aby zmienić wynik testu, wybierz pozycję "Cahange Result" (Zmień 
wynik), a następnie naciśnij klawisz ↵. 
Ręczna zmiana wyniku w drukowanym raporcie będzie wyróżniona. 
Jeśli zmienisz wynik, możesz wpisać dodatkowe uwagi. 

 Drukuj Raport 
 Powtórz Test 
 Zako ńcz test 
 ► Zmie ń wynik 

Przy końcu 6. przyspieszenia zostaniesz poproszony, czy chcesz 
kontynuować, czy zatrzymać test. 
Jeśli odpowiedź jest Tak, kontynuuj do ośmiu przyspieszeń. 
Jeśli odpowiedź jest Nie, test zostanie zakończony. 

Czy kontynuowa ć? 
►Tak 
 Nie 

Jeżeli mierzone wartości współczynnika zadymienia będą bardzo niskie 
(przykładowo wtedy, kiedy testowane są pojazdy najnowszej generacji) 
instrument poprosi o potwierdzenie prawidłowej realizacji testu.  
 
Musisz wiedzieć, że niskie wartości są z powodu pojazdu, a nie sondy, 
która mogła oddzielić się od rury wydechowej. 
Aby zmienić odpowiedź, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół. 
Naciśnij klawisz *, by potwierdzić. 
Jeśli odpowiedź jest Tak, przyspieszenie będzie uważane za ważne. 
Jeśli odpowiedź jest Nie, musisz powtórzyć przyspieszenie. 

  SZCZYTOWA WARTOŚĆ 
ZADYMIENIA 
     0.01 [1/m] Sonda 
wło żona? 
►Tak              ↕ 

11 URZĘDOWE KONTROLE I INSPEKCJE PRZEPROWADZANE PRZEZ 
KOMPETENTNE WŁADZE 

Niniejszy instrument może być urzędowo kontrolowany i sprawdzany tylko przez jedno z 
następujących organów: 

• Magneti Marelli Spa 
• Technik autoryzowany przez Magneti Marelli SpA 
• C.S.R.P.A.D. Rome 
• lokalny C.P.A.  
• Inne zatwierdzone organa certyfikacyjne. 

Urządzenie, już zainstalowane i sprawdzone, może być kontrolowane w dowolnym czasie przez 
kompetentne władze. 

12 OKRESOWY PRZEGLĄD DYMOMIERZA 
Urządzenie musi być sprawdzone w ciągu jednego roku począwszy od daty ostatniego testu 
wpisanego do dziennika.  
Termin dla kontroli zgodnej z harmonogramem jest zawsze drukowany na wydrukach analizy. 
Następujące kontrole muszą być przeprowadzone w okresie maksymalnym jednego roku i przy 
końcu każdej naprawy oraz starannie wpisane w dzienniku. 
Ważne jest, aby autoryzowany technik przeprowadzający kontrolę, zaktualizował termin kontroli 
zgodnej z harmonogramem zgodnie ze odpowiednimi kategoriami. 
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13  OBSŁUGA KONSERWACYJNA 

 
 

OSTRZEŻENIE: Przed przeprowadzaniem jakiejkolwiek dozwolonej 
wewnętrznej obsługi związanej z konserwacją, upewnij się, czy zasilanie 
prądem z sieci jest wyłączone. Nie należy nigdy dotykać części 
elektrycznych, zanim prąd nie zostanie odłączony. 

 

OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić, by nieautoryzowany technik, 
który nie zna instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie, był 
dopuszczony do pracy przy częściach wewnętrznych maszyny oraz do 
przeprowadzania obsługi związanej z konserwacją. 
 

 

OSTRZEŻENIE: Nie należy stosować narzędzi lub innych materiałów, 
które nie są odpowiednie do przeprowadzania napraw. 

14 CZYSZCZENIE CZĘŚCI OPTYCZNYCH 
Tego rodzaju operacje muszą być wykonywane codziennie lub co najmniej wtedy, gdy jest to 
wymagane przez instrument. 
 
 

 

OSTRZEŻENIE:  Przed rozpoczęciem obsługi związanej z konserwacją 
powinieneś wyłączyć instrument i odłączyć kabel zasilający od sieci 
elektroenergetycznej. 
 

 
Operacje czyszczenia dymomierza obejmują czyszczenie lusterka i szkła zabezpieczającego część 
optyczną. Wystarczające jest użycie kawałka czystej i suchej szmatki, która będzie przesuwana 
kilka razy po lusterku jak i soczewkach. Aby łatwo dostać się do części optycznej, obróć instrument 
tak, aby możliwa była łatwa praca przy tylnej części.  
 
 

 

Przejdź z odpowiednim filcem do części 
optycznych (soczewek, szkieł) aby rozpocząć 
ich czyszczenie.    

  
Otwórz tylną część instrumentu. 
 

  
Usuń i oczyść obsadę filtru. 
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Kształt kanału ułatwia operacje czyszczenia.  
 
Czyszczenie szkła zabezpieczającego część 
optyczną: prawy kanał. 

  

      

 
 
 
 
Czyszczenie lusterka: lewy kanał. 

  
Włóż obsadę filtru. 
 

  
Zamknij tylną część instrumentu. 
 

 Przeprowadź zerowanie i jeśli wynik nie jest 
pozytywny, powtórz czyszczenie.   

 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 PRZEGLĄDY Z FILTREM PRÓBEK 
Tego rodzaju operacje powinny być przeprowadzane raz w miesiącu lub wtedy, kiedy moduł 
dymomierza nie wykonuje prawidłowych pomiarów.  
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Otwórz tylną część instrumentu. 
 

  
Włóż filtr próbek i sprawdź, czy wartość 
odczytu instrumentu w porównaniu ze 
wskazaniem na fltrze zawarta jest w tolerancji 
±1% 
 

  
Zamknij tylną część instrumentu. 
 

 

16 Akcesoria 
 

Nr części 8-64500001 Wewnętrzny pakiet baterii 

 

Nr części 8-64500002 Kabel adaptera USB-RS232  

 

Nr części 8-64500003 Wewnętrzny zestaw Bluetooth 

 

Nr części 8-64500004 
Moduł Bluetooth USB do 

komputera PC 

 

Nr części 8-64500005 
Klawiatura 86 klawiszowa 

Złącze PS2 

 

Nr części 8-64500007 Wspornik uchwytu klawiatury 
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Nr części 8-64500002 Szeregowa sonda temperatury 

 

Nr części 8-64500003 
Czytnik obrotów (Obrotomierz) 

zasilany bateryjnie 

 

Nr części 8-645000011 
Sonda do pobierania próbek spalin 

dla pojazdów przemysłowych 

 

Nr części 8-64500008 Obrotomierz piezoelektryczny 

 

Nr części 8-64200134 Wózek tylko modelu Logic Smoke 

 

Nr części 8-64200135 Wózek tylko modelu Logic Smart 
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Nr części 8-64500137 Wózek dla komputera PC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 DANE TECHNICZNE 
Temperatura + 5° ÷ 40°C 
Ciśnienie 850 hPa ÷ 1025 hPa 
Wilgotność 0% RH ÷ 95% RH 
Faktyczna długość komory 0,296 mm 
Temperatura komory 75°C 
Maksymalny czas podgrzewania 3 minuty 
Oświetlenie przez Zieloną diodę LED 
Zerowanie  Elektroniczne i automatyczne za pomocą elektrozaworu 
Kalibracja Elektroniczna i automatyczna 
Temperatura składowania Min. -20 Maks. +60 °C 
Wymiary 23 X 34 X 22.5 cm 
 Zakres pomiarowy Jednostka miary Rozdzielczość 

Absorpcja K m-1 0 ÷ 9,99 m-1 0.01 
Procent absorpcji N % 0 ÷ 99,9 % 0.1 
Czas przyspieszania 0 ÷ 5 S - 
Temperatura dymu 0 ÷ 300 °C 1 
Obroty (Opcja) 1 ÷ 10000 obr/min 10 
Temperatura oleju (Opcja) 0 ÷ 200 °C 1 
 


