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Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM

1. OPIS
Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM jest urządzeniem łączącym kilka przyrządów, takich jak 
stanowisko diagnostyczne do testowania alternatorów, rozruszników i regulatorów napięcia.
Urządzenie zostało opracowane z myślą o potrzebach stacji serwisowych: konstrukcja umożliwia 
instalację większości testowanych jednostek bez konieczności użycia dodatkowych elementów 
mocujących i złączy; posiada możliwość diagnostyki alternatorów o napięciu 12 V lub 24 V; umożliwia 
diagnostykę nowoczesnych alternatorów i regulatorów, kontrolowanych przez jednostkę sterowania 
silnikiem samochodu, jest wyposażony w złącza do podłączenia alternatorów różnych marek: COM, 
(LIN, BSS) P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG.
Diagnostyka odbywa się poprzez symulację obciążenia odbiorników prądu, zmianę prędkości 
obrotów wirnika alternatora, podawanie sygnałów sterujących (alternatory z zewnętrznym                                   
sterowaniem), śledzenie zmian parametrów elektrycznych.
Dane uzyskiwane podczas diagnostyki, wyświetlane są na dotykowym wyświetlaczu LCD w czasie 
rzeczywistym.
Przełączanie między trybami pracy jest możliwe za pomocą klawiatury membranowej, znajdującej się 
na panelu sterowania stanowiska. Wybór trybu jest sygnalizowany lampką kontrolną umieszczoną 
obok przełącznika trybu.
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2. DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania, V 380±10%

Rodzaj sieci zasilającej Trójfazowa

Model akumulatora Dowolny do 60 Ah

Ładowanie akumulatora nr 1 Tak

Ładowanie akumulatora nr 2 Nie

Wymiary (Dł./Szer./Wys.), mm 550*440*1000

Waga, kg 125

Sprawdzanie alternatorów

Napięcie testowanych alternatorów, V 12/24

Moc napędu, kW 5.5

Obciążenie, A 0-200/0-100

Regulacja obciążenia Płynna

Obroty napędu, obr/min 0-3000

Regulacja obrotów napędu Płynna

Rodzaj przekładni (napęd/generator) Pasowa

Rodzaj pasów
Klinowe
Wieloklinowe

Terminale do podłączenia alternatorów
COM, P-D, DFM, D+, 
RLO, C, SIG, F/67

Mierzone parametry

- Napięcie
- Prąd zmienny
- Prąd stały
- Obroty napędu
- Protokół, prędkość transmisji, typ 
kontrolera, błędy (dla regulatorów COM)

Sprawdzanie rozruszników 

Napięcie testowanych rozruszników, V 12/24

Moc testowanych rozruszników, kWh Do 6

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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Mierzone parametry
- Napięcie
- Prąd zmienny
- Prąd stały

Sprawdzanie regulatorów napięcia
Napięcie testowanych rozruszników, V 12/24

Kontrolowane parametry regulatora

- Napięcie stabilizacji
- Prąd przepływający przez uzwojenie 
wirnika
- Protokół, prędkość transmisji, typ 
regulatora, błędy
(dla kontrolerów napięcia COM)

Dokładność woltomierza, V 0.1

Dokładność amperomierza, A 0.1

Zabezpieczenie przed zwarciem Tak

Dźwięk podczas zwarcia Tak

Terminale kontrolowanych regulatorów COM, P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG

Czas trwania pełnego testowania regulatora, sek 30
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3. JEDNOSTKI STERUJĄCE
3.1 Panel sterowania

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM

3.1.1 Przyciski
•  "Sprawdzanie generatorów rozrusznika":  włączanie/wyłączanie trybu testowego generatora 
rozrusznika. Przy włączonym trybie przycisk podświetla się, możliwe jest ustawienie napięcia i 
podłączenie do generatora.
•  "12V/24V": przyciski wyboru napięcia dla testowania generatora rozrusznika. Po ustawieniu 
wartości przycisk podświetla się.
•  "Sprawdzanie regulatorów napięcia": włączenie/wyłączenie danego trybu. Po włączeniu jest 
możliwy wybór napięcia i podłączenia do regulatora napięcia, podświetla się wskaźnik przycisku.
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•    P-D: podawanie sygnału na złącze "GC" dla 
sprawdzania alternatorów z zaciskiem "P-D".
•    С: podawanie sygnału na złącze "GC" dla sprawdzania 
alternatorów z zaciskiem "C".
•    RLO: podawanie sygnału na złącze "GC" dla 
sprawdzania alternatorów z zaciskiem "RLO".
•    SIG: podawanie sygnału na złącze "GC" dla 
sprawdzania alternatorów z zaciskiem "SIG".
•    СОМ: podawanie sygnału na złącze "GC" dla 
sprawdzania alternatorów z zaciskiem "COM".
•    F(67): podawanie potencjału na złącze "GC" dla 
sprawdzania alternatorów bez regulatora napięcia. 
Regulacja napięcia odbywa się z pomocą plusa.
•    START: włączenie/wyłączenie dodatniego potencjału 
przez złącze "50" na wyjście sterowania elektrozaworem 
rozrusznika.

•                       przycisk włączania/wyłączania stanowiska;

•                   przycisk awaryjnego wyłączania stanowiska.

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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•  "Główny terminal GC" umożliwia regulację parametrów wyjściowych regulatora napięcia 
Wykorzystywany przy podłączaniu regulatora napięcia do złącza "GC". Krótkie wciśnięcie powoduje 
reset wybranych parametrów.
•  "Obciążenie": Regulacja obciążenia w generatorze (symuluje urządzenia odbiorcze samochodu) 
Krótkie wciśnięcie powoduje reset wybranych parametrów.
•  "Obroty napędu": reguluje obroty napędu. Obrót pokrętła regulatora w prawo lub lewo reguluje 
kierunek obrotów i prędkość napędu.
Krótkie wciśnięcie powoduje zatrzymanie napędu i reset wybranego obciążenia.
W trybie "Sprawdzanie regulatora napięcia" przełącza okna diagnostyki.

3.1.3 Wyświetlacz. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu
Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas badania alternatora

z zaciskiem "D" lub rozrusznika

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.
• DFM, %: wskaźnik DFM.
• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu generowania).
• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).
• TACHOMETER: wskaźnik obrotów napędu. 

Przy sprawdzaniu rozrusznika nie jest 
wykorzystywany.

3.1.2 Pokrętła
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Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli alternatora
z zaciskiem "P-D"

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.
• D: wskaźnik podawanego napięcia 

generowania.
• P: wskaźnik P.
• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu generowania).
• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).
• TACHOMETER: wskaźnik obrotów napędu.

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.

• С: wskaźnik podawanego napięcia. 

• DFM, %: wskaźnik DFM (sygnału obciążenia 

alternatora).

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu wytwarzanego 

przez alternator).

• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).

• TACHOMETER: wskaźnik obrotów napędu.

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli alternatora
z zaciskiem "C"

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.

• RLO: wskaźnik podawanego napięcia 

generowania.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego (wskazuje 

wartość prądu wytwarzanego przez 

alternator).

• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).

• TACHOMETER: wskaźnik obrotów napędu.

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli alternatora
z zaciskiem "RLO"

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.

• SIG: wskaźnik podawanego napięcia.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu wytwarzanego 

przez alternator).

• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).

• TACHOMETER:  wskaźnik  obrotów 

napędu.

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli alternatora
z zaciskiem "SIG"
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• PROTOCOL: wskaźnik protokołu 

regulatora napięcia.

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu wytwarzanego 

przez alternator).

• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).

• TACHOMETER: wskaźnik obrotów 

napędu.

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli alternatora z 
zaciskiem "COM"

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli alternatora
z zaciskiem "F/67"

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia.

• VOLTAGE REG: wskaźnik podawanego 

napięcia generowanego.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu wytwarzanego 

przez alternator).

• AMP, AC: wskaźnik prądu zmiennego  

(wskazuje wartość prądu zmiennego).

• TACHOMETER: wskaźnik obrotów 

napędu.

• BAUD: wskaźnik prędkości transferu danych regulatora napięcia.

• COM: wskaźnik podawanego napięcia generowanego.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• ID/TYPE: wskaźnik ID i typu regulatora napięcia.

• ERROR: wskaźnik błędów regulatora napięcia.

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia (wskazuje wartość napięcia stabilizacji regulatora).

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego (wskazuje ilość prądu na uzwojeniu wirnika).

•    Wykres pracy regulatora napięcia. Dostępny podczas sprawdzania każdego regulatora napięcia. 

Włączenie/wyłączenie wykresu jest możliwe poprzez krótkie wciśnięcie pokrętła "Obroty 

napędu".

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu przy sprawdzaniu regulatorów 
napięcia z zaciskiem "L/D+"

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia 

(wskazuje wartość napięcia stabilizacji 

regulatora).

• D: wskaźnik podawanego napięcia 

stabilizacji.

• P: wskaźnik P.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu 

przepływającego przez uzwojenie 

wirnika). 

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas sprawdzania regulatorów
z terminalami "P-D"
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• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia 

(wskazuje wartość napięcia 

stabilizacji regulatora).

• С: wskaźnik podawanego napięcia 

stabilizacji.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu 

generowania).

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli regulatorów z 
zaciskiem "C"

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia 

(wskazuje wartość napięcia stabilizacji 

regulatora).

• RLO: wskaźnik podawanego napięcia 

stabilizacji.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu 

generowania).

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli regulatora
z zaciskiem "RLO"

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia 

(wskazuje wartość napięcia stabilizacji 

regulatora).

• SIG: wskaźnik podawanego napięcia 

stabilizacji.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu 

generowania).

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas kontroli regulatora
z zaciskiem "SIG"

• PROTOCOL: wskaźnik protokołu 

regulatora napięcia.

• VOLTAGE, DC: wskaźnik napięcia (wskazuje 

wartość napięcia stabilizacji regulatora).

• AMP, DC: wskaźnik prądu stałego 

(wskazuje wartość prądu generowania).

• BAUD: wskaźnik prędkości transferu 

danych regulatora napięcia.

• COM: wskaźnik podawanego  napięcia

 generowania.

• DFM, %: wskaźnik DFM.

• ID/TYPE: wskaźnik ID i typu regulatora napięcia.

• ERROR: wskaźnik błędów regulatora napięcia.

Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas badania regulatora
ze sterowaniem "COM"
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3.1.4 Złącza 
• D+: przeznaczony do sprawdzania alternatorów i 

regulatorów z terminalami sterowania: L, D+, I, IL, 61. 

Podświetla się wskaźnik przy złączu "D+".

• FR: przeznaczony dla kontroli obciążenia alternatora. 

Podłączany do terminali regulatora napięcia 

alternatora: FR, DFM, M.

• B+: przeznaczony do podłączania regulatora alternatora 

do odpowiedniego terminala. Podłączany do terminali 

regulatora napięcia alternatora: IG, S, AS, BVS, A, 15, 30.

• GC: przeznaczony do sprawdzania alternatorów z 

terminalami: COM, LIN, P-D, RLO, C, SIG, 67.  

• В-: przeznaczony do podłączenia regulatora napięcia alternatora do odpowiedniego terminala.

• St: przeznaczony do symulacji wyjść uzwojeń stojana alternatora w trybie diagnostyki regulatora 

napięcia.

• FLD: przeznaczony do podłączenia szczotek regulatora lub odpowiadających im wyjść regulatora.

• 50: przeznaczony do sprawdzania rozrusznika.

3.2 Platforma robocza

Składa się z:

-    wypustki 1;

-    łańcucha 2;

-    pasów 3, 4.

Wypustka (1) jest przeznaczona do zamocowania 

łańcucha (2) Pasy (3) i (4) są przeznaczone do 

przekazywania momentu obrotowego silnika na 

koło pasowe testowanego alternatora.

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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Sprawdź kompletność zestawu. Powinien składać się z:

• platformy do testowania rozruszników i alternatorów;

• przewodów do łączenia do złączy stanowiska;

• instrukcji użytkowania.

Dokonaj przeglądu stanowiska. Jeśli zauważysz uszkodzenie, przed włączeniem urządzenia należy 

skontaktować się z producentem lub przedstawicielem handlowym.

4. WDROŻENIE DO UŻYTKOWANIA

Ustaw stanowisko w pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze i wilgotności. Otwórz platformę 

roboczą stanowiska, odkręcając śruby. Podłącz akumulatory do odpowiednich przewodów, zgodnie 

z oznaczeniami na zaciskach. Zaciski AKB 1 i AKB 2 (akumulator 1 i akumulator 2) odpowiadają 

podłączanym akumulatorom. Podłącz stanowisko do jednofazowego zasilania prądu zmiennego.

           UWAGA! Należy używać modelu akumulatora określonego w instrukcji. 

              UWAGA! Należy przestrzegać biegunowości zacisków, nieprzestrzeganie może spowodować 

uszkodzenie przyrządu. W takim przypadku konsument traci gwarancję dostawcy i producenta.

           UWAGA! Napięcie zasilania powinno być zgodne ze specyfikacją techniczną stoiska.

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania przed włączeniem stanowiska. Stanowisko 

należy odłączać od zasilania prądu zmiennego przed użytkowaniem.

Używaj tylko sprawnych akumulatorów.

4.1 Odbiór i przegląd 

4.2 Podłączenie

4.3 Środki zapobiegawcze i bezpieczeństwo

           UWAGA! W przypadku widocznych uszkodzeń na urządzeniu, używanie jest zabronione.
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• Ustaw alternator na platformie roboczej.

• Koło pasowe powinno być ustawione równo z pasem.

• Zwolnij łańcuch aby dopasować jego długość (naciskając przycisk  na  panelu  sterowania 

stanowiska: "Zwolnienie łańcucha"), zaczep łańcuch za wypustkę (1) platformy roboczej.

• Zamocuj alternator na platformie roboczej (naciskając przycisk na panelu sterowania stanowiska: 

"Napięcie łańcucha"). Napinanie wyłączy się automatycznie.

• Załóż pas na konieczną długość (naciskając przycisk na panelu sterowania stanowiska: 

"Zwolnienie pasa"), ułóż pas na kole pasowym alternatora. Napinaj pas do momentu, w 

którym napięcie będzie zbliżone do napięcia pasa w pojeździe (naciskając przycisk na panelu 

sterowania stanowiska: "Napięcie pasa"). Siłę napięcia pasu określa się ręcznie. Aby zatrzymać 

napinanie pasu, wciśnij ponownie przycisk "Napięcie pasa".

• Podłącz przewód zasilający z zaciskiem wielofunkcyjnym "krokodyl" do obudowy agregatu, czyli 

masę, łącząc z "– AKB".

• Wciśnij przycisk "Sprawdzenie generatora rozrusznika", wybierz napięcie przyciskiem 

"12W"/"24W", zależnie od specyfikacji sprawdzanego alternatora.

• Podłącz przewód "B+" do wyjścia alternatora.

• Podłącz złącza stanowiska do odpowiednich wyjść regulatora alternatora.

• Obróć pokrętło "Obroty napędu"  w lewo lub prawo, w zależności od kierunku obrotu alternatora. 

Z reguły wszystkie generatory obracają się w lewo.

• Sprawny alternator wytwarza prąd po 700-850 obrotach napędu.

• Osiągnij maksymalne obroty napędu – 3000.

• Zwiększ obciążenie alternatora. Obróć pokrętło "Obciążenie" zgodnie z wskazówkami zegara. 

Obrót w przeciwną stronę zmniejsza obciążenie.

Przed rozpoczęciem kontroli alternatora, należy upewnić się, że jest nieuszkodzony, nie ma pęknięć 

i wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.

5. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OPERACJI ROBOCZYCH

5.1 Diagnostyka alternatora

          UWAGA!  Rozładowane akumulatory mogą zużywać do 50A generowanego prądu.

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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• Ustaw alternator na platformie roboczej.

• Zwolnij łańcuch aby dopasować jego długość (naciskając przycisk na panelu sterowania 

stanowiska: "Zwolnienie łańcucha"), zaczep łańcuch za wypustkę (1) platformy roboczej.

• Zamocuj alternator na platformie roboczej (naciskając przycisk na panelu sterowania stanowiska: 

"Napięcie łańcucha") Napinanie wyłączy się automatycznie.

• Podłącz przewód zasilający z zaciskiem wielofunkcyjnym "krokodyl" do obudowy agregatu, czyli 

masę, łącząc z "- AKB".

• Wciśnij przycisk "Sprawdzanie generatora rozrusznika", wybierz napięcie przyciskiem 

"12W"/"24W", zależnie od specyfikacji sprawdzanego alternatora.

• Podłącz przewód "B+" do wyjścia rozrusznika.

• Podłącz przewód "50" do przewodu sterującego solenoidu.

• Wciśnij przycisk "START".

• Monitoruj charakterystykę prądów i napięć na wskaźnikach. Po sprawdzeniu odłącz przewody.

• Zdejmij rozrusznik z platformy roboczej.

• Zresetuj ustawione obciążenie. Krótkie wciśnięcie pokrętła "Obciążenie".

• Zatrzymaj zasilanie napęd. Krótkie wciśnięcie pokrętła "Obroty napędu".

• Zdejmij alternator z platformy roboczej.

5.2 Sprawdzanie rozrusznika

5.3 Sprawdzanie regulatora napięcia
Należy podłączyć regulator przed sprawdzeniem na dwa sposoby:

1)  Podłączyć regulator do odpowiednich wyjść stanowiska, analogicznie do sposobu podłączania 

do alternatora.

2)  Podłącz regulator zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 3.
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Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM do sprawdzania alternatorów, rozruszników i 
regulatorów napięcia spełnia wymagania techniczne Dyrektywy 2014/30/UE – Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC), Dyrektywy 2014/35/UE – Wyroby niskonapięciowe (LVD) i jest uznany za 
nadający się do użytkowania.

6. ŚWIADECTWO ODBIORU

Kolejność czynności:
•    Włącz tryb diagnostyki regulatora przyciskiem "Sprawdzania regulatora".

•    Przyciskiem 12W"/"24W" ustaw napięcie testowanego regulatora.

•    Podłącz regulator w następującej kolejności: "B +"; "B-"; "D +" i/lub "GC"; "FLD" (na obie szczotki); 

"St".

Zakresy pokazań napięcia sprawnego regulatora: od 13,6 V do 14,7 V z dokładnością ± 0,2 V.

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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Oznaczenia 
umowne Funkcjonalność Podłączenia

B+
Bateria (+)

B+ 

30

A

(Ignition) Wejście włączenia uruchomieniaIG

15

AS Alternator Sense

BVS Battery Voltage Sense

S (Sense) Wejście do porównania napięcia w punkcie badania

B-
Bateria (-)

B-31

E (Earth) Uziemienie, bateria (-)

D+

Służy do podłączenia lampki sygnalizacyjnej do doprowadzenia 

początkowego napięcia wzbudzenia oraz sygnalizowania

sprawności alternatora

L/D+I Indicator

IL Illumination

L
(Lamp) Wyjście na lampkę sygnalizacyjną sprawności alternatora

61

FR
(Field Report) Wyjście do badania obciążenia generatora przez

jednostkę sterowania silnikiem

DFMDFM Digital Field Monitor

M Monitor

LI (LoadIndicator) Podobnie do FR, lecz z odwróconym sygnałem

D
(Drive) Wejście sterowania regulatora z pinem P-D

alternatorów Mitsubishi (Mazda) i Hitachi (KiaSephia 1997-2000)
D

D
(Digital) Wejście ustawienia kodowego napięcia w amerykańskich 

samochodach marki Ford, to samo co SIG
SIGRC (Regulator Control) analogicznie do SIG

SIG (Signal) Wejście kodowego ustawienia napięcia

Zaciski do podłączenia do generatorów

ZAŁĄCZNIK 1
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RVC(L)
(RegulatedVoltage Control) podobne do "SIG", ale zakres zmian napięcia 

wynosi 11.0-15.5 V. Sygnał sterujący jest podawany na terminal "L"

C (Communication) Wejście sterowania regulatorem napięcia przez 

jednostkę sterowania silnika Japoński samochód
C

G

RLO
(RegulatedLoadOutput) Wejście kontroli napięcia stabilizacji

regulatora w zakresie 11,8-15 V (TOYOTA)
RLO

COM

(Communication) Ogólne oznaczenie fizycznego interfejsu sterowania i 

diagnostyki generatora. Możnastosować protokoły BSD (Bit Serial Device), 

BSS (Bit Synchronized Signal) lub LIN (Local Interconnect Network) COM

LIN
Bezpośrednie wywołanie interfejsu sterowania i diagnostyki

alternatorazgodnie z protokołem LIN (Local Interconnect Network)

DF

Wyjście regulatora napięcia zewnętrzne 
pokrętło

F

FLD

67

P

Wyjście z jednego z uzwojeń stojana generatora. Służy do określenia 

przez regulator napięcia wzbudzonego stanu generatora

S

STA

Stator

W
(Wave) Wyjście z jednego z uzwojeń stojana generatora do podłączenia 

obrotomierza w samochodach z silnikami Diesla

N

(Null) Wyjście punktu środkowego uzwojeń stojana. Zwykle służy do N 

sterowania lampki sygnalizacyjnej sprawności generatora zmechanic-

znym regulatorem napięcia

D
(Dummy) Pusty, brak podłączenia, 

głównie w japońskich samochodach

N/C (No connect) Brak podłączenia

Opcje regulatorów 

napięcia LRC

(LoadResponse Control) funkcja opóźnienia reakcji regulatora napięcia 

na rosnące obciążenie alternatora. Wynosi od 2,5.

Do 15 sekund Przy dużym obciążeniu (światło, wentylator chłodnicy) 

pokrętło płynnie reguluje napięcie wzbudzenia, dzięki czemu zapewnia 

stabilność utrzymania obrotówsilnika, co jest szczególnie widoczne na 

biegu jałowym.

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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Złącza alternatorów

Denso

Bosch

ZAŁĄCZNIK 2
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Ford/Lucas

Hitachi

Magneti Marelli

Mitsubishi

Instrukcja użytkowania - Stanowisko diagnostyczne MSG MS002 COM
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Delco Remy

Valeo
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ZAŁĄCZNIK 3
Podłączenie regulatorów do stanowiska MS002 COM
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