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Обща характеристика

Приставката се прилага за диагностика на веригата на 
зареждане в автомобили, в които зареждащото напрежение 
на алтернатора се задава от компютърен уред за 
управление (ECU).
Приставката е уред, който генерира процеси, съответстващи 
на действителните работни условия на регулатори на 
напрежението в транспортното средство.
Приставката служи за проверка на алтернатори, монтирани 
в транспортното средство или върху масата за тестване, 
а също така на самите регулатори – с използване 
на стандартния тестер.
Приставката създава възможност за установяване 
дали регулаторът на напрежение е в състояние правилно 
да се свързва с ECU в автомобила и дали правилно реагира 
на зададените параметри.

Обслужваните стандарти на управление:

1.COM - интерфейси LIN, BSS(BSD)
2.SIG - Форд
3.P-D - Maзда
4.L-RVC - GM
5.RLO - Toйота

Oбслужване на уреда

Приставката се включва автоматично след подключване на захранването към 
клемите B+ i B-. Тогава се появява меню за избор на предмет на тестването. 
Желателният параметър избирастрелките нагоре, надолу, и натиснете OK, 
което се движив тестов режим..

В този момент върху дисплея се появява следната информация:
• напрежението, съществащо в изследваната верига (големи цифри)
• зададеното напрежение (малки цифри горе върху дисплея)
• степен на натоварване на алтернатора DF/DFM [%]

Кабелите RC и M трябва да се подключат към съответните пинове в гнездо 
на регулатора на напрежение. Трябва да се има предвид, че някои регулатори 
допълнително изискват за правилното действие подключване на други сигнали 
(най-често B+) с отделен кабел.

Кабелът M при работата в режим COM може да остане неподключен.
В режим на тест, като изберете стрелките нагоре и надолу стойността на
даденнапрежение.. При проверка трябва да се наблюдава дали промяна 
на стойността на зададено напрежение предизвиква съответната промяна
на изходното напрежение на алтернатора/регулатора и дали отчитане
на DFM съответства на действителното състояние.

Oписание на изходи:

RC- подключване на сигнал COM
       -изход на PWM
M- – вход за мониторинг на DFM
B+ положителен полюс на акумулатора в изследваната 
       верига, захранване на приставката.
B-- отрицателен полюс на акумулатора в изследваната 
      верига, захранване на приставката.
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