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Dispozitivul este utilizat pentru diagnosticarea circuitului de încărcare în automobile în care 

tensiunea de încărcare este determinată de unitatea computerizată de control (ECU). 

Dispozitivul generează circulaţiile care corespund condiţiilor reale de funcţionare a 

regulatoarelor de tensiune în automobil. 

Unitatea serveşte pentru verificarea alternatoarelor montate în automobil sau pe masă de 

testare, precum şi pentru verificarea regulatoarelor – cu utilizarea unui tester standard. 

Unitatea permite stabilirea dacă regulatorul de tensiune este în măsură să comunice  corect cu 

ECU din automobil şi dacă reacţionează corect la parametrii solicitaţi. 

Standardele de control deservite: 

– COM – înterfeţele LIN, BSS(BSD) 

– SIG – FORD 

– P-D – Mazda 

– L-RVC – GM 

– RLO – Toyota 

Descrierea ieşirilor: 

RC [albastru]- conectarea semnalului COM - 

ieşirea PWM 

 M [ verde ] - intrare de monitorizare DFM 

 B+[roșu] - polul pozitiv al bateriei din circuitul testat, alimentarea unităţii.  

 B- [negru] -  polul negativ al bateriei din circuitul testat, alimentarea unităţii 

  



Utilizarea dispozitivului. 

Unitatea porneşte automat după conectarea alimentării la bornele B+ şi B-. Se afişează atunci 

meniul de alegere a obiectului testat. Parametrul solicitat se selectează prin rotirea butonului şi se 

confirmă prin apăsarea scurtă a butonului, ceea ce duce la intrarea în regim de testare. 

În acest moment pe ecran de afişare apar următoarele informaţii: 

1. tensiunea din circuitul testat (cifre mari) 

2. tensiunea solicitată (cifrele mici în partea de sus a ecranului de afişare) 

3. nivelul de încărcare a alternatorului DF/DFM [% ] 

Cablurile RC şi M trebuie conectaţii la pinii corespunzători din priza regulatorului de tensiune. 

Trebuie luat în considerare faptul că unele regulatoare necesită pentru funcţionarea corectă conectarea 

suplimentare a altor semnale (de obicei B+) cu ajutorul unui cablu separat. Cablul M în timpul lucrului 

în regimul COM poate fi lăsat neconectat. 

Rotirea butonului în timpul testării duce la modificarea valorii tensiunii solicitate. În timpul testării 

trebuie verificat dacă modificarea valorii tensiunii solicitate duce la modificarea corespunzătoare a 

tensiunii de pe ieşirea alternatorului/regulatorului, precum şi dacă valoarea DFM afişată corespundă  

stării reale. 

Ieşirea din regimul de testare se realizează prin ţinerea apăsat a butonului.  

  



Exemplele de conectare a testerului. 

 1. COM – Mercedes, Opel, Audi, BMW, Renault, VW, Ford 

 

Modalitatea de conectare a testerului la alternator:   

Cablul de conectare a pinul DFM al alternatorului cu joncţiunea M a testerului 

Cablul de conectare a pinul COM al alternatorului cu joncţiunea RC a testerului  

Cablul de conectare a joncţiunii B+ a alternatorului cu joncţiunea B+ a testerului 

Cablul de conectare a B- (carcasei) alternatorului cu joncţiunea B- a testerului 



Din meniul principal, selectaţi rotind butonul funcţiunea COM şi salvaţi-o apăsând scurt 

butonul. 

 

 Dispozitivul va intra în regimul de testare 

COM şi va afişa următoarele informaţii: 

Funcţiunea selectatăValoarea tensiunii 

determinată  

cu buton de către utilizator  

Valoarea reală a tensiunii măsurată în circuitul testat 

Valoarea momentană DFM: 

În timpul testării, după antrenarea alternatorului, valoarea reală a tensiunii trebuie să urmeze 

valoarea impusă, iar valoarea DFM trebuie să se schimbe în conformitate cu nivelul de solicitare a 

alternatorului. 

Se admit unele devieri între valorile tensiunii. Importantă este în primul rând reacţia corectă a 

alternatorului care constă în creşterea sau reducerea tensiunii pe ieşire în funcţie de tensiunea impusă. 

  

  



2. SIG – Ford, Mazda 

FRM 

SIGRC 

AB+ 

 

Conectarea pinilor L şi IG trebuie realizată indiferent de tester, cu utilizarea racordurilor care se află în 

automobil sau care fac parte din echipamentul standului de testare. 

După conectarea testerului, pe ecran se va afişa meniul principal: 

Modalitatea de conectare a testerului la alternator: 

Cablul de conectare a B- (carcasei) alternatorului cu joncţiunea B- a testerului  

Cablul de conectare a joncţiunii B+ a alternatorului cu joncţiunea B+ a testerului  

Cablul de conectare a pinului FR al alternatorului cu joncţiunea M a testerului  

Cablul de conectare a SIG a alternatorului cu joncţiunea RC a testerului  

Cablul de conectare a pinului A al alternatorului cu joncţiunea B+ 



 

Rotind butonul selectaţi funcţiunea SIG şi salvaţi-o apăsând scurt butonul. Dispozitivul va intra în 

regimul de testare SIG şi va afişa următoarele informaţii: 

Valoarea tensiunii determinată cu 

buton de către utilizator 

Funcţiunea selectată 

Valoarea reală a tensiunii măsurată în circuitul testat 

Valoarea momentană 

 DFM 

În timpul testării, după antrenarea alternatorului, valoarea reală a tensiunii trebuie să urmeze 

valoarea impusă, iar valoarea DFM trebuie să se schimbe în conformitate cu nivelul de solicitare a 

alternatorului. 

Se admit unele devieri între valorile tensiunii. Importantă este în primul rând reacţia corectă a 

alternatorului care constă în creşterea sau reducerea tensiunii pe ieşire în funcţie de tensiunea impusă. 



3. P-D – Mazda 

 

Modalitatea de conectare a testerului la alternator:  

Cablul de conectare a joncţiunii B+ a alternatorului cu joncţiunea B+ a testerului  

Cablul de conectare a pinului D al alternatorului cu joncţiunea RC a testerului  

Cablul de conectare a pinului P al alternatorului cu joncţiunea  M a testerului  

Cablul de conectare a B- (carcasei) alternatorului cu joncţiunea B- a tes ter ului 



După conectarea testerului, pe ecran se va afişa meniul principal: 

 

Rotind butonului selectaţi funcţiunea P-D şi salvaţi-o păsând scurt butonul. Dispozitivul va 

intra în regimul de testare PD. 

În timpul testării, după antrenarea alternatorului, valoarea reală a tensiunii trebuie să urmeze 

valoarea impusă. Se admit unele devieri între valorile tensiunii. Importantă este în primul rând reacţia 

corectă a alternatorului care constă în creşterea sau reducerea tensiunii pe ieşire în funcţie de tensiunea 

impusă. 

4. L-RVC – GM 

 

După conectarea testerului, pe ecran se va afişa meniul principal: 

 

Rotind butonul selectaţi funcţiunea L-RVC şi salvaţi-o apăsând scurt butonul. Dispozitivul va 

intra în regimul de testare L-RVC. 

În timpul testării, după antrenarea alternatorului, valoarea reală a tensiunii trebuie să urmeze 

valoarea impusă, iar valoarea DFM trebuie să se schimbe în conformitate cu nivelul de solicitare a 

alternatorului. 

Se admit unele devieri între valorile tensiunii. Importantă este în primul rând reacţia corectă a 

alternatorului care constă în creşterea sau reducerea tensiunii pe ieşire în funcţie de tensiunea impusă. 

  



5. RLO – Toyota 

Ledul de control al încărcării 

Modalitatea de conectare a testerului la alternator: 

Conectarea pinilor L şi IG trebuie realizată indiferent de tester, cu utilizarea racordurilor care 

se află în automobil sau care fac parte din echipamentul standului de testare. 

  

Cablul de conectare a joncţiunii B+ a alternatorului cu joncţiunea B+ a testerului  
Cablul de conectare a B- (carcasei) alternatorului cu joncţiunea B- a testerului  
Cablul de conectare a pinului RLO al alternatorului cu joncţiunea RC a  testerului  

ului  a tester Cablul de conectare a pinului DFM al alternatorului cu joncţiunea M  
Cablul de conectare a pinului IG al alternatorului cu borna B+ 
Cablul ledului de control al încărcării conectat la pinul L 



După conectarea testerului, pe ecran se va afişa meniul principal: 

 

Rotind butonul selectaţi funcţiunea RLO şi salvaţi-o apăsând scurt butonul. Dispozitivul va 

intra în regimul de testare RLO şi va afişa următoarele informaţii: 

Funcţiunea 

selectată 

Valoarea impusă de tensiune.  

Valoarea reală a tensiunii măsurată în circuitul testat 

Valoarea momentană 

 DFM 

În timpul testării, după antrenarea alternatorului, valoarea reală a tensiunii trebuie să urmeze 

valoarea impusă, iar valoarea DFM trebuie să se schimbe în conformitate cu nivelul de solicitare a 

alternatorului. 

Se admit unele devieri între valorile tensiunii. Importantă este în primul rând reacţia corectă a 

alternatorului care constă în creşterea sau reducerea tensiunii pe ieşire în funcţie de tensiunea impusă. 

Întrebări frecvente: 

Dacă dispozitivul se poate deteriora din cauza conectării necorespunzătoare? 

Dispozitivul este rezistent la erorile la conectare în cadrul utilizării şi intervalelor de tensiuni tipice. 

Dacă dispozitivul poate deteriora componentele conectate la acesta? 

Dispozitivul nu poate deteriora în mod direct componentele conectate, trebuie însă luat în considerare 

faptul că domeniul de reglare a tensiunii impuse la alternator este foarte larg şi cuprinde de asemenea 

valorile interzise (peste 15V), care – în cazul în care alternatorul este testat fără să fie demontat din 

automobil – pot provoca erorile la instalaţie electrică. 

Dacă selectarea funcţiunii greşite de testare va duce la deteriorarea dispozitivului sau 

componentelor conectate? 



O singură consecinţă a selectării regimului de testare necorespunzător este lipsa de funcţionare a 

alternatorului conectat. 

Dacă joncţiunea M trebuie să fie întotdeauna conectată? 

În unele alternatoare dotate cu joncţiunea COM, nu există ieşirea analogică DFM, şi atunci cablul M 

rămâne neconectat. 

Dacă se poate utiliza cabluri mai lungi pentru conectare la dispozitiv? 

Dispozitivul funcţionează fără probleme chiar şi cu cablurile cu lungime de 5 metri. 

Dacă testerul poate fi utilizat în instalaţiile 24V? Da. 

Ce trebuie făcut dacă după conectarea dispozitivului nu apare fundalul luminat, ecranul de start 

şi meniul principal? 

În acest caz verificaţi corectitudinea conectării testerului şi dacă în instalaţie la care acesta este 

conectat este tensiunea, dacă da, atunci verificaţi dacă cablurile de conectare nu sunt rupte. 

Cum trebuie păstrat testerul? 

Echipamentul trebuie păstrat în valiză de transport ataşată, într-un loc uscat şi cald. 

Cum se poate îndepărta murdăria de pe carcasă? 

Testerul trebuie protejat împotriva acţionării lichidelor şi a altor substanţe care pot pătrunde în 

interiorul său. Murdăria de pe carcasă trebuie îndepărtate cu cârpă moale, uşor umede cu un adaos de 

detergent delicat. Utilizarea benzinei şi solvenţilor este interzisă şi poate provoca pierderea luciului la 

ecran şi deteriorarea stratului de acoperire. 

 

Dacă testerul poate fi montat pe masă de testară? 
Da, cu condiţia că carcasa va rămâne intactă. Este interzisă efectuarea găurilor sau fixarea şuruburilor 

în aceasta. 

Din ce cauză în regimul COM testerul arată eroare atunci când alternatorul opreşte să se 

rotească? 

Regulatoarele de tensiune controlate digital în momentul detectării parametrilor care depăşesc 

valorile admise generează informaţia despre eroare, care se afişează pe ecranul testerului. În cazul 

opririi alternatorului se afişează pur şi simplu eroarea de lipsă de rotaţii care ar trebui să dispară în 

momentul reluării rotaţiilor de către rotorul alternatorului. Acest tip de comportament este evident 

normal şi indică funcţionarea corectă a alternatorului. 

De ce alternatorul cu ieşirea COM începe să funcţioneze abia după prima schimbare a tensiunii 

impuse? 

Aceasta rezultă din funcţia regulatorului de tensiune din alternator, este normală şi indică funcţionarea 

corectă a alternatorului. 

Dacă cu ajutorul testerului se poate verifica alternatoarele cu fişă F1 – F2. 

Acest tip de alternator cooperează cu regulatoare externe de tensiune şi necesită un alt mod de testare. 
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