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Általános jellemzők

Az adapter a töltőáramkör diagnosztikájánál használható olyan 
gépkocsikban, ahol a generátor töltőfeszültségét számítógépes 
vezérlőegység (ECU) állítja be.
Az adapter olyan berendezés, mely a jármű feszültségszabályozó 
körülményeinek megfelelő jeleket generál. 
Az adapter a járműben beszerelt ill. próbapadon elhelyezett 
generátorok és maguk a feszültségszabályozók vizsgálatára 
szolgál – standard vizsgálókészülék segítségével,
Az adapter lehetővé teszi annak megállapítását, hogy 
a feszültségszabályozó képes-e a járműben az ECU-val 
megfelelően kommunikálni és hogy helyesen reagál-e a beállított 
paraméterekre.

Támogatott vezérlési standardok:

1.COM - LIN, BSS(BSD) interfészek
2.SIG - FORD
3.P-D - Mazda
4.L-RVC - GM
5.RLO - Toyota
 

A berendezés kezelése

Az adapter automatikusan kapcsol be, miután a B+ és B- sarukra tápfeszültséget 
kapcsolnak. Ekkor a teszt tárgyának kiválasztására szolgáló menü jelenik meg. 
A kívánt paramétert nyíl felfelé, lefelé, és nyomja meg az OK gombot, amely 
mozog a teszt üzemmódban.

Ebben a pillanatban a kijelzőn a következő információk jelennek meg:
• a vizsgált áramkör feszültsége (nagy számjegyek)
• beállított feszültség (kis számjegyek a kijelző felső részében)
• generátor terhelésének foka DF/DFM [%]

RC és M vezetékeket a feszültségszabályozó megfelelő érintkezőire kell csatlakoztatni. 
Figyelembe kell venni, hogy az egyes feszültségszabályozók a helyes működéshez 
további jelek (leggyakrabban B+) külön vezetékkel való csatlakoztatását is igénylik.
Az M vezeték bekötése COM üzemmódban nem szükséges.

Teszt üzemmódban kiválasztja a nyilak felfelé és lefelé az értéke egy adottfeszültség.
Ellenőrzés során figyelni kell, hogy a beállított feszültség változása a 
generátor/szabályozó kimenetén megfelelő feszültségváltozást okoz-e és a
DFM leolvasása tényállásnak felel-e meg.

 

Kivezetések leírása:

RC - COM jel bekötése
M - DFM monitorozó bemenet
B+ akkumulátor pozitív  pólusa a vizsgált áramkörben, 
        az adapter tápellátása.
B-- akkumulátor negatív  pólusa a vizsgált áramkörben, 
        az adapter tápellátása.
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