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Caracteristica generală

Unitatea se utilizează pentru diagnosticarea circuitului de încărcare 
în autovehicule în care tensiunea de încărcare a alternatorului este  
determinată de unitatea computerizată de control (ECU).
Unitatea este un dispozitiv care generează circulaţiile care
 corespund condiţiilor reale de funcţionare a regulatoarelor de 
tensiune în autovehicul.
Unitatea serveşte pentru verificarea alternatoarelor montate în 
autovehicul sau pe masă de testară, precum şi pentru verificarea 
regulatoarelor – cu utilizarea unui tester standard.
Unitatea permite stabilirea dacă regulatorul de tensiune este în 
măsură să comunice în mod corespunzător cu ECU în autovehicul 
şi dacă reacţionează corespunzător la parametri  solicitaţi.

Standardele de control deservite:

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

Utilizarea dispozitivului

Unitatea porneşte în mod automat după conectarea alimentării la bornele B+ şi B-. 
Se afişează atunci meniul de alegere a obiectului testării. Selectati parametrul dorit 
săgeată în sus, în jos, și confirmați apăsând OK care se mișcă în modul de testare.

În acest moment pe afişajul apar următoarele informaţii:
• tensiunea în circuitul testat (cifre mari)
• tensiunea solicitată (cifre mici în partea de sus a afişajului)
• nivelul de încărcare a alternatorului DF/DFM [%]

Cablurile RC şi M trebuie conectate la pinii corespunzători din priza regulatorului de 
tensiunea. Trebuie luat în considerare faptul că unele regulatoare necesită, pentru 
funcţionarea lor corectă, conectarea suplimentară altor semnale (de obicei B+) 
cu ajutorul unui cablu separat.
Cablul M în timpul lucrului în regimul COM poate fi lăsat neconectat.

În modul de testare prin selectarea săgețile sus și în jos valoarea unei anumitevoltaj.
În timpul testării trebuie verificat dacă modificarea valorii tensiunii solicitate duce 
la modificarea corespunzătoare a tensiunii la ieşirea alternatorului/regulatorului şi 
dacă valoarea afişată DFM corespunde stării reale.

Descrierea ieşirilor:

RC - conectarea semnalului COM
M - intrarea de monitorizare DFM
B+ polul pozitiv al bateriei din circuitul testat, 
       alimentarea unităţii.
B- polul negativ al bateriei din circuitul testat, alimentarea 
       unităţii.
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