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Manual de utilizare 

 

 

PWM-Clima Tester – aparat de testare pentru compresoare acționate extern 

 

Stimată Clientă, Stimate Client! 

Vă mulțumim pentru alegerea aparatului PWM-Clima Tester de la Magneti Marelli Aftermarket 

Sp. z o.o. 

 

PWM-Clima Tester poate fi utilizat pe tot parcursul anului, indiferent de temperatura mediului 

pentru testarea tuturor compresoarelor fără ambreiaj, comandate direct cu controlul capacității 

extern. 

 

PWM-Clima Tester a fost creat de către tehnicieni pentru tehnicieni. 

  



Utilizare tehnică 

 

PWM-Clima Tester servește ca o sursă de alimentare directă a supapei de control pentru toate 

compresoare de aer condiționat fără ambreiaj, acționate direct cu controlul extern de performanță, 

fără necesitatea conectării cu instalația electrică a vehiculului. Formatul ușor de utilizat permite o 

economie de timp semnificativă la diagnosticarea echipamentelor de  aer condiționat. Cu ajutorul 

PWM-Clima Tester puteți extinde spectrul de diagnosticarea a instalației de aer condiționat.  



CONȚINUT  Descriere 

 Unitatea centrală PWM-Clima Tester pentru 

reglarea compresoarelor fără ambreiaj, cu cablu de 

alimentare. 

Cu ajutorul acestei unități puteți regla 

compresoarele fără ambreiaj  Denso, Sanden și 

Zexel. 

 Set universal de cabluri (2 m) pentru conectarea 

tuturor compresoarelor fără ambreiaj 

 Cablu de alimentare pentru conectare cu bateria auto. 

Este necesară o sursă de alimentare de 12 V. 

 Cablu de conectare (2 m) pentru compresoarele 

Sanden (PXExx) pentru autovehicule marca Audi, 

Lamborghini, Seat, Skoda și Volkswagen. 

 Cablu de conectare  (2 m) pentru compresoarele 

Denso (6SEU16: 7SEU16) pentru autovehicule 

marca BMW, General Motors, Jaguar, Lexus, 

Porsche, Land Rover, Mercedes, Rolls-Royce și 

Toyota. 

  Simulatorul supapei electromagnetice care previne 

generarea codurilor de eroare în sistemul 

vehiculului. 

 

  



Informații generale și date tehnice 
 

INFORMAȚII GENERALE 

•     Citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a evita  erorile în timpul testării. Astfel 

veți putea evita erorile pe unitate de testare și pe compresor. 

•      Tehnicianul trebuie să fie instruit în ceea ce privește utilizarea echipamentelor de aer 

condiționat. 

•      Magneti Marelli nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a unității. 

DATE TEHNICE 

•     Alimentare: 11-15 V 

•     Interval de temperaturi: -10 până la +40°C 

•      Temperatura de depozitare: -20 do +50°C 

•     Curent consumat: maxim 3 A 

•     Performanța de comandă a compresorului: 3-100% 

•     Greutate: aproximativ 600 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIERE 

  1.             Buton pentru creșterea performanței compresorului 

2.             Buton pentru reducerea performanței compresorului 

3.              LED de control al scurtcircuitului scurt sau al întreruperii supapei electromagnetice 

4.              LED de control al consumului excesiv de curent la supapa electromagnetică 

  5.             Indicatorul LED (10 niveluri de reglare) pentru schimbarea eficienței supapei de reglare   



Conectare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuplaj bipolar pentru setul de cabluri pentru supapă de reglare a compresorului 

2. Cabluri de alimentare a aparatelor de la baterie 

  



Pregătire și punerea în funcțiune 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

1. Set de cabluri de alimentare pentru conectarea instrumentului manual cu bateria vehiculului 

 

2.  Set de cabluri pentru supapă de reglare a compresorului, sunt disponibile trei opțiuni: 

 

•  set bipolar universal de cabluri, număr de catalog PWMUNI , pentru conectare cu toate 

compresoarele. 

•  Set de cabluri pentru Grupul Volkswagen-Audi număr de catalog PWMVAG, pentru 

conectare cu modelele din grupul Volkswagen-Audi. 

•  Set de cabluri Denso, număr de catalog PWMDEN, pentru conectare cu modelele BMW, 

Mercedes, Toyota etc. 

 

  



 

Pregătire înainte de testare 
 

•  Vehiculul trebuie să indice temperatura de lucru. 

•  Setați aparatul de aer condiționat la capacitate maximă (răcire). 

•  Setați suflanta la capacitate maximă. 

•  Aerul ar trebuie să fie suflat numai de la duzele centrale de pe tabloul de bord și toate 

celelalte duze trebuie să fie închise. 

•  Direcționați debitul de aer la înălțimea feței. Pentru a măsura temperatura de suflare, 

utilizați termometrul poziționat central. 

•  Conectați un manometru  sau orice uniate de service a instalației de aer condiționat pentru a 

obține informații despre parametrii reglabili ai presiunii joase și înalte. 

•  Slăbiți fișa de pe compresor și utilizați setul de cabluri  PWM-Clima Tester (PWMUNI, 

WPMVAG, PWMDENSO) potrivit. 

•  Conectați simulatorul la fișa scoasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfat general 

Pentru a proteja echipamentul de testare și compresorul, mențineți sursa de alimentare la 12V. 

  



Conectarea bateriei 
 

Conectați clemele bateriei de 12 V cu acumulatorul din vehicul. Acordați atenție polarității corecte 

astfel încât să nu deteriorați unitatea PWM-Clima Tester. 

Aceasta înseamnă: 

Roșu = pozitiv = pol pozitiv = 30 Negru = negativ = masă = 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenirea codurilor de eroare cu ajutorul PWMSIM 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ajutorul simulatorului (număr de catalog PWMSIM) veți preveni înregistrarea codului de 

eroare în instalația electronică a vehiculului. Conectați simulatorul la fișa deconectată. 

PWMSIM are un cuplaj bipolar universal care se potrivește cu toate vehiculele. În cazul vehiculelor 

cu un cablu conectați celălalt cuplaj al simulatorului la masă.   



Realizarea testului 

 
Clicați de două ori butonul (-), până la momentul când unitatea se va opri. Indicatorul  LED cu opt 

puncte nu luminează (compresorul nu este încărcat). 

•  Porniți vehiculul și lăsați-l să lucreze. Măriți viteza de mers gol până la aproximativ 1500 

rotații/min. 

•  Faceți clic la fiecare 15 s pe butonul (+). Astfel veți crește eficiența mecanică a supapei de 

control al compresorului. Verificați dacă se schimbă parametrii de lucru ai instalației de aer 

condiționat pe partea de tensiune joasă și înaltă pe baza indicatoarelor de nivel de pe tablou de 

comandă. 

•  Rețineți că presiunea pe partea de presiune înaltă, în timpul testului cu ajutorul CLT1, poate 

crește și că utilizarea ventilatorului de reglare la pornire rapidă întrerupe realizarea corectă a testului 

de supapă de reglare a compresorului de aer condiționat. 

•  Acordați atenție, în mod continuu, temperaturii și parametrilor de presiune ai sistemului de 

aer condiționat în timpul realizării testelor cu ajutorul PWM-Clima Tester. 

•  Aveți grijă dacă compresorul realizează în mod corespunzător nivelurile, între fiecare 

creștere. 

 

Setare 
Maxim 
Minim 

Presiune joasă 
1,6 +/- 0,5 bar  

3 +/- 0,7 bar 

Temperatura de suflare*  
0°C +/- 3° 

10°C +/-3° 

 

Rețineți că toleranțele sunt ajustate la condițiile de încărcare ale compresorului la temperatura 

ambiantă. Acestea trebuie analizate în timpul testului compresorului la niveluri minime și maxime. 

Modificările în partea cu presiune joasă trebuie să corespundă modificărilor setărilor PWM-Clima 

Tester. 

Remedierea problemelor 
 

Ledul de control „X” luminează 

•  Conectarea incorectă a supapei de reglare 

•  Întrerupere totală pe supapă de control 

•  Scurtcircuit pe supapă de reglare (sub 3 om) 

Ledul de control „!” luminează: 

•  Consum prea mare de curent al supapei  


