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1. INFORMACJE OGÓLNE
Dziękujemy Państwu za wybranie produktu firmy MSG equipment.

Stanowisko diagnostyczne do diagnostyki sprężarek klimatyzatorów samochodowych MSG MS111 
(dalej zwane MS111) jest wykonane z materiałów wysokiej jakości z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii produkcji sprzętu diagnostycznego.

Cechy stanowiska MS111:
•  Diagnostyka sprężarek o różnej konstrukcji i różnych producentów
•  Zapisywanie i wydruk wyników diagnostyki
•  Możliwość aktualizacji oprogramowania

Niniejsza Instrukcja obsługi (IO) zawiera informacje o przeznaczeniu, wyposażeniu, konstrukcji, 
zasadach działania, specyfikacji technicznej i zasadach eksploatacji stanowiska MS111.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i oprogramowania bez wcześniejszego 
powiadomienia użytkowników. Przed użyciem MS111 należy uważnie zapoznać się z niniejszą 
Instrukcją obsługi, jeśli jest to konieczne – odbyć specjalne szkolenie u producenta stanowiska. 
Staranne zapoznanie się z Instrukcją przyczyni się do bezpieczeństwa pracy, a także zapewni pełną 
pracę stanowiska.

Należy uważnie przeczytać rozdział "Instrukcje bezpieczeństwa" i ściśle przestrzegać instrukcji 
podanych podczas pracy z urządzeniem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca oznaczone napisami "NIEBEZPIECZEŃSTWO", 
"OSTRZEŻENIE". Należy pamiętać, że postępowanie niezgodne z instrukcjami oznaczonymi jako 
"OSTRZEŻENIE" w określonych warunkach może doprowadzić do poważnych konsekwencji. 
W niniejszym dokumencie stosowane są następujące oznaczenia:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bezpośrednie zagrożenie, które może doprowadzić do niebezpiecznych 
sytuacji dla zdrowia ludzi i uszkodzenia stanowiska.

          OSTRZEŻENIE! Niebezpieczna sytuacja, która może doprowadzić do niegroźnych obrażeń lub 
szkód materialnych.
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2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Do eksploatacji mogą być dopuszczone wyłącznie wykwalifikowani mechanicy posiadający wiedzę 
na temat właściwości czynników chłodniczych, podstawy działania systemów chłodzenia, a także 
środków bezpieczeństwa podczas pracy z elektrohydraulicznymi urządzeniami wysokociśnieniowymi.

1. Zabrania się włączania zasilania stanowiska przy otwartych drzwiczkach obudowy. Dotknięcie 
odsłoniętych części przewodzących o potencjale elektrycznym do 380 V i grozi porażeniem 
prądem elektrycznym.

2. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek połączeń z zaciskami silnika elektrycznego i przetwornicy 
częstotliwości, otwierania elementów zabezpieczających, demontażu obudowy z podłączonym 
napięciem sieciowym oraz w ciągu 10 minut po wyłączeniu zasilania, ponieważ naładowane 
kondensatory utrzymują niebezpieczne napięcie na elementach przenoszących prąd przez jakiś 
czas po wyłączeniu sieci.

3. Nie zaleca się samodzielnego demontażu, modyfikowania albo naprawiania stanowiska. Te 
czynności mogą doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub innych niezbezpieczeństw. W 
celu wykonania naprawy prosimy o kontakt z Producentem.

4. Aby operator nie został porażony prądem elektrycznym, stanowisko jest wyposażone w uziemienie 
standardowe w przypadku korzystania ze złącza zasilania 3L + N + PE.

5. Wyłącz zasilanie wyłącznikiem awaryjnym, jeśli wymagane jest wyłączenie awaryjne. W normalnym 
trybie pracy stanowiska zaleca się wyłączenie go poprzez interfejs programu użytkowego. 

6. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konwerwacyjnych, stanowisko należy odłączyć od sieci. 
Prace dotyczące układu elektrycznego stanowiska może wykonywać tylko wykwalifikowany 
elektryk, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem. 

7. Nie pozostawiaj pracującego stanowiska bez nadzoru.
8. Producent zaleca stosowanie czynnika chłodniczego R134a . Nie napełniaj stanowiska innym 

czynnikiem chłodniczym.
9. Unikaj bezpośredniego kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą, ponieważ może to doprowadzić 

do odmrożeń (temperatura wrzenia R134a wynosi -26 °С).

1 Czynnik chłodniczy R134a nie jest toksyczny i nie zapala się w całym zakresie temperatur eksploatacyjnych. Jednak 
gdy powietrze dostanie się do układu i będzie się sprężać mogą tworzyć się mieszaniny palne. 
Nie należy mieszać R134a z R12, ponieważ powstaje azeotropowa mieszanina wysokiego ciśnienia z masowymi 
frakcjami składników 50% i 50%. R134a rokzłada się pod wpływem płomieni z powstawaniem trujących i drażniących 
związków, takich jak fluorowodór.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
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10. Nie wdychaj oparów czynnika chłodniczego. 
11. Zaleca się wykorzystanie gogli i rękawiczek.
12. Podczas uzupełniania stanowiska czynnikiem chłodniczym należy unikać przedostawania się 
czynnika chłodniczego do środowiska. 
13. Podczas podłączenia /odłączenia stacji i stanowiska należy sprawdzać położenia zaworów na 
obu urządzeniach.

1. Eksploatacja stanowiska powinna odbywać ściśle zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej 
Instrukcji.

2. Jeżeli wystąpi usterka w pracy stanowiska, wyłącz je i skontaktuj się z Producentem. 
3. Korzystaj ze stanowiska MS111 tylko w wentylowanych pomieszczeniach.
4. Podczas montażu sprężarki na stanowisko i następującym demontażu zachowaj szczególną 

ostrożność, aby nie dopuścić do upadku urządzenia.
5. Przed eksploatacją stanowiska, które było przechowywane przez długi czas, koniecznie wykonaj 

przegląd i sprawdzenie przed użytkowaniem.
6. Wykorzystanie sprzętu komputerowego i programów, które nie są przeznaczone do pracy z 

danym stanowiskiem, spowoduje utratę gwarancji (nawet jeśli programy i sprzęt zostały później 
usunięte).

7. Stanowisko może być modyfikowane wyłącznie przez oficjalnego Producenta. Wykorzystanie 
produktu jest dozwolone tylko z autoryzowanymi częściami samochodowymi i akcesoriami. 
Niewypełnienie niniejszego warunku powoduje unieważnienie gwarancji. Na tym stanowisku 
można instalować jedynie oryginalne oprogramowanie firmy MSG Equipment. Firma MSG 
Equipment nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, spowodowaną przez instalację 
nieodpowiednich programów.

 OSTRZEŻENIE!
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3. OPIS I DZIAŁANIE
3.1 Informacje ogólne dotyczące pracy klimatyzatora 

samochodowego
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Zasada działania układu klimatyzacji samochodowej polega na tym, że zanim powietrze przedostanie 
się ze środowiska do pojazdu, ciepło jest uwalniane do środowiska. 
Chłodzenie kompresyjne służy właśnie do tego celu. Czynnik chłodniczy cyrkuluje w zamkniętym 
obwodzie, ciągle zmienia się ze stanu ciekłego w gazowy i odwrotnie.
W transporcie samochodowym najbardziej rozpowszechnione są klimatyzatory sprężarek parowych. 
W klimatyzatorach sprężarek parowych jako czynnik roboczy są stosowane ciecze o niskiej temperaturze 
wrzenia, które pozwalają na odbiór i uwalnianie ciepła. W tym celu wykorzystywane są procesy wrzenia 
i skraplania cieczy roboczej (czynnika chłodniczego) przy stałych wartościach ciśnień.
Proces wymiany ciepła wygląda następująco (Rys. 1):
Sprężarka zasysa czynnik chłodniczy w stanie gazowym o niskiej temperaturze pod niskim ciśnieniem. 
Czynnik chłodniczy jest sprężany w sprężarce (ogrzewając się) i jest wpompowywany do obwodu 
wysokiego ciśnienia. W tej fazie czynnik chłodniczy znajduje się w stanie gazowym pod wysokim 
ciśnieniem w wysokiej temperaturze.

Rys. 1 – Proces wymiany ciepła
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3.1.1 Opis i działanie stanowiska
Stanowisko MS111 jest sprzętem specjalistycznym, opracowanym dla przedsiębiorstw przemysłowych 
i warsztatów obsługi i naprawy samochodowych instalacji klimatyzacyjnych pojazdów osobowych i 
ciężarowych. Przeznaczone jest do diagnostyki tłoków, tłoków osiowych (z obrotową tarczą skośną), 
obrotowych i spiralnych sprężarek instalacji klimat klimatyzacyjnych.

Dalej czynnik chłodniczy trafia do kondensatora. Sprężona para jest schładzana do około 10 °С pod 
wpływem powietrza, które przechodzi przez kondensator i skrapla się. Ciśnienie pozostaje na wysokim 
poziomie.
Następnie ciekły sprężony czynnik chłodniczy dostaje się do dławika lub do termostatycznego zaworu 
rozprężnego, gdzie jest rozpylany do parownika. Ponieważ ciśnienie w parowniku jest znacznie niższe 
niż w skraplaczu, czynnik chłodniczy wrze i wraca do stanu parowego, aktywnie odprowadzając ciepło 
z powietrza przechodzącego przez parownik do wnętrza samochodu.
Następnie czynnik chłodniczy w stanie parowym, opuszczając parownik, zostaje ponownie zassany 
przez sprężarkę, w celu powtórzenia cyklu termodynamicznego.
Jako czynnik chłodniczy w instalacjach klimatycznych wykorzystywany jest czynnik chłodniczy R134A 
(fluorowęglowodór). Temperatura wrzenia R134a wynosi -26,5 °С, a temperatura zamarzania wynosi -101,6 °С.

Rys. 2 –  Stanowisko MS111 (widok z przodu)
1 – obudowa; 2 – przedni zdejmowany panel; 3 – osłona napędu sprężarki; 4 – platforma do instalacji 

sprężarki; 5 – przewód niskiego ciśnienia; 6 – przewód wysokiego ciśnienia;
7 – panel sterowania stanowiskiem
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Sprawdzanie sprężarki

Rodzaj napędu sprężarki Pasowy, klinowy/wieloklinowy

Dostosowanie prędkości napędu Płynnie/krokowo

Obroty napędu, obr/min 0-3000

Wykorzystywany czynnik płuczący R134a

Ilość czynnika chłodzącego w układzie, g 900-1100

Wykorzystywany olej PAG100

Ilość oleju w układzie, g 200

Napełnienie stanowiska Butla z czynnikiem chłodniczym albo stacja 
napełniająca

Rodzaj dysz napełniających Samochodowy HP albo LP

Filtracja czynnika chłodzącego Jest (1 mkm2)

Linia próżniowa urządzenia Jest

Funkcja wypompowywania czynnika chłodniczego z 
jednostki Jest

Rodzaje czujek pomiarowych Elektroniczne

Wyświetlanie danych Wyświetlacz ciekłorystaliczny 10,4"

3.1.2 Specyfikacje techniczne

Nazwa parametru Wartość

Napięcie, V 380±10%

Moc napędu, kW 5,5

Rodzaj zasilania Three-phase (3L+N+PE)

Wymiary, mm 900×550×1250

Waga, kg 180
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Wyświetlane parametry

HP, bar

LP, bar

Тpom, °С

Тwyk, °С

MSzI

N, min-1

Funkcja drukowania Jest

Połączenie z internetem Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)

3.1.3 Opakowanie i wyposażenie
Stanowisko jest dostarczane w opakowaniu. Po rozpakowaniu produktu upewnij się, że stanowisko 
jest nienaruszone i nie jest uszkodzone. Materiały opakowaniowe można w całości poddać utylizacji; 
należy dostarczyć je do punktu zbiórki odpadów.
Zestaw dostarczany wraz z produktem obejmuje:
• stanowisko MS111;
• zestaw wymiennych dysz do podłączenia sprężarki do układu hydraulicznego stanowiska – nie 

mniej niż 8 szt.;
• węże hydrauliczne do podłączenia jednostek do układu hydraulicznego stanowiska – 1 zestaw;
• kabel z uniwersalnymi zaciskami typu "krokodyl" do podłączenia sprzęgła elektromagnetycznego 

i zaworu elektromagnetycznego – 2 szt.;
• adapter Wi-Fi – 1 szt.; 
• filtr do dokładnego oczyszczania czynnika chłodniczego (1 mkm2) – 2 szt.;
• filtr elektromagnetyczny – 2 szt.;
• sprzęgła szybkozdejmujące HP i LP;
• gumowe uszczelki do filtrów 4,5×135 mm – 4 szt.;
• listwy zaciskowe do wymiennych złączek – 3 szt.;
• klucze do drzwiczek – 2 szt.;
• instrukcja obsługi stanowiska MS111 – 1 szt.
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Rys. 3 – Wyposażenie stanowiska MS111

 OSTRZEŻENIE!  W przypadku użycia złączy innych, niż podane, producent nie gwarantuje 
poprawności wskaźników stanowiska.



13

Instrukcja obsługi - Stanowisko diagnostyczne MSG MS111

3.2 Opis i działanie części składowych stanowiska
3.2.1 Informacje ogólne i działanie

Rys. 4 – Podstawowe elementy stanowiska

1 – pasy napędowe sprężarki; 2 – łańcuch do mocowania sprężarki; 3 – czujka temperatury 
sprężarki; 4 – zaciski przyłączeniowe zaworów sterujących sprężarki; 5 – zaciski do podłączenia 
elektromagnetycznego sprzęgła sprężarki; 6 – wyświetlacz; 7 – przycisk włączenia stanowiska; 

8 – zawór niskiego ciśnienia; 9 – przycisk awaryjnego wyłączenia; 10 – zawór wysokiego cisnienia

Sterowanie głównymi funkcjami stanowiska odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Oprócz tego, 
panel sterowania (Rys. 4) mieści następujące główne elementy sterowania układem hydraulicznym 
stanowiska:
• Zawór WC (HP) – jest przeznaczony do sterowania siecią główną wysokiego ciśnienia.
• Zawór NC (LP) – jest przeznaczony do sterowania siecią główną niskiego ciśnienia.
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3.2.2 Panel sterowania

Rys. 5 – Menu główne programu diagnostycznego sprężarki

Menu główne programu (Rys. 5) mieści następne elementy sterowania:
"           Internet" – Wskaźnik połączenia z Internetem. W razie braku połączenia, wskaźnik jest szary.
"Wypompowywanie powietrza" – Przycisk włącza wypowpowywanie powietrza po podłączeniu 
sprężarki do przewodów stanowiska. 
"Wypompowywanie czynnika chłodniczego" – Przycisk włącza wypompowywanie czynnika 
chłodniczego po zakończeniu diagnostyki sprężarki.
Grupa wskaźników HP1, HP2, LP  – Wyswietla ciśnienie (bar) w sieciach wysokiego i niskiego ciśnienia. 
Zakres wskazań HP i LP pozwala ocenić poziom zanieczyszczenia filtra drobnego czynnika 
chłodniczego. Dopuszczalna wartość nie powinna przekraczać 1 bar. Wartość zalecana wynosi około 
0,5 bara.
"Napięcie łańcucha" – Przycisk napinania łańcucha w celu stabilnego mocowania sprężarki. 
"Poluzowanie łańcucha" – Przycisk luzowania łańcucha, mocującego sprężarkę. 
"Napięcie pasa" – Przycisk napinania pasa napędowego sprężarki.  
"Poluzowanie pasa" – Przycisk luzowania pasa napędowego sprężarki.
"Serwis" – Przycisk wywołania okienka sprawdzania pracy stanowiska. Wykorzystywany przez 
Producenta do konfiguracji wstępnej i diagnostyki stanowiska. W tej Instrukcji obsługi praca w tym 
trybie nie będzie rozpatrywana.
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"Sprawdzanie ręczne" – Przycisk wywołania okienka standardowego sprawdzania sprężarki.
"Wyłączanie" – Przycisk wyłączania stanowiska.
"Wyniki" – Przycisk wywołania okienka wcześniej zapisanych wyników diagnostyki.
"Ustawienia" – Przycisk konfiguracji stanowiska. Wywołuje menu konfiguracji parametrów stanowiska.
"Aktualizacja" – Przycisk aktualizacji oprogramowania. Jeżeli aktualizacja oprogramowania jest 
dostępna, ikona tego przycisku świeci się na niebiesko.

Rys. 6 – Okienko trybu "Sprawdzania ręcznego"

Menu "Sprawdzania ręcznego" mieści następne grupy przycisków:
1. "Konfiguracja wentylatora HP" – w Menu konfiguracji pracy wentylatora НP znajdują się dwie 
grupy okienek z menu rozwijanym z wartościami. W pierwszej (górnej) grupie ustawia się min/max 
wartość ciśnienia (w barach) w linii wysokiego cisnienia, przy którym włącza się wentylator sprężarki.
W drugiej grupie (dolnej) ustawia się prędkość obrotów wentylatora HP w procentach, od jej wartości 
maksymalnej. Wybór wartości odbywa się z rozwijanego menu. Wartość obrotów w pierwszej 
komórce odpowiada ciśnieniu, które jest zadane w pierwszej komórce pierwszej grupy. Wartości 
obrotów w drugiej komórce odpowiadają ciśnieniu, które jest zadane w drugiej komórce pierwszej 
grupy. Po osiągnięciu określonego ciśnienia w drugiej komórce górnej grupy, włącza się wentylator. 
Wentylator będzie działał do momentu osiągnięcia ciśnienia, określonego w pierwszej komórce 
górnej grupy.
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2.  "Konfiguracja wentylatora LP" – Menu konfiguracji wydajności wentylatora LP (wentylator 
parownika). Dostępny jest wybór jednego z trzech trybów pracy – minimalnej, średniej i maksymalnej 
wydajności. Zmieniając wydajność wentylatora LP, zmienia się obciążenie na testowaną sprężarkę 
klimatyzatora samochodowego. Maksymalna wydajność wentylatora LP odpowiada maksymalnemu 
możliwemu obciążeniu jednostki.
3.  "Obroty napędu" – Menu sterowania napędem stanowiska. W tym okienku można zmieniać 
kierunek obrotów napędów w lewo (W LEWO)/w prawo (W PRAWO) i zatrzymać napęd, naciskając 
"STOP". Konfiguracja obrotów napędu możliwa jest krokowo – 800, 1500, 3000 obr/min oraz płynnie, 
wykorzystując przyciski "-" i "+". Wskaźnik w części centralnej menu wyświetla bieżącą częstotliwość 
obrotów silnika w obr/min.
4.  Menu sterowania zaworem elektromagnetycznym sprężarki klimatyzacji samochodowej (patrz 
Rys. 7, а). Możliwe są następujące stany zaworu elektromagnetycznego:
• "WYŁ" – tryb sterowania zaworem elektromagnetycznym jest wyłączony;
• "WŁ" –  tryb sterowania zaworem elektromagnetycznym jest włączony;
• "ROZ" – tryb sterowania zaworem elektromagnetycznym jest włączony, jednak brak połączenia 

elektrycznego zaworu elektromagnetycznego z wyjściami stanowiska (przerwanie obwodu 
elektrycznego);

• "ZW" – tryb sterowania zaworem elektromagnetycznym jest włączony, jednak w obwodzie 
wystepuje zwarcie.

5. Menu sterowania sprzęgłem elektromagnetycznym sprężarki klimatyzacji samochodowej 
(patrz Rys. 7, b). Jeśli w sprężarce albo sprzęgle elektromagnetycznym zainstalowana jest dioda 
ograniczająca, wskaźnik będzie swiecić się na czerwono. Możliwe są następujące stany zaworu 
elektromagnetycznego:
• "WYŁ" – tryb sterowania sprzęgłem elektromagnetycznym jest wyłączony;
• "WŁ" – tryb sterowania sprzęgłem elektromagnetycznym jest włączony;
• "ROZ"  –  tryb sterowania sprzęgłem elektromagnetycznym jest włączony, jednak brak połączenia 

elektrycznego zaworu elektromagnetycznego z wyjściami stanowiska (przerwanie obwodu 
elektrycznego);

• "SC" – tryb sterowania sprzęgłem elektromagnetycznym jest włączony, jednak w obwodzie 
występuje zwarcie.
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Rys. 7 – Menu parametrów elektromagnetycznego zaworu
sterowania (а) i sprzęgła elektromagnetycznego (b)

Rys. 8 – Okienko wyników diagnostyki sprężarki

Zmiana wydajności sprężarki przez sterowanie zaworem
оd 0 do 100%

Przycisk włączenia/wyłączenia zaworu elektromagnetycznego

Aktualna wartość prądu w zaworze, А

Obecność diody w układzie sterowania zaworem

Aktualny stan włączenia zaworu elektromagnetycznego

Aktualna wartość prądu zużycia sprzęgła elektromagnetycznego, А

Obecność diody w układzie sterowania sprzęgłem

Aktualny stan sprzęgła elektromagnetycznego

Ciśnienie wyłączenia/włączenia sprzęgła elektromagnetycznego 
(min/max)

Przycisk  włączenia/wyłączenia  sprzęgła  elektromagnetycznego
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Wyniki diagnostyki sprężarki zawiera nastepujące dane w postaci wykresów czasowych:
HP1 (bar) – aktualne ciśnienie w obwodzie rozładowania stanowiska;
LP (bar) – aktualne ciśnienie w obwodzie ssącym stanowiska;
T par, (°С) – aktualna temperatura powietrza na wyjściu z parownika;
MszI, (%) – aktualna wartość wydajności sprężarki, stan której określa zawór elektromagnetyczny;
Тspręż, (°С) – aktualna temperatura obudowy testowanej sprężarki klimatyzacji samochodowej;
Obroty, (obr/min) – aktualna częstotliwość obrotów wału silnika elektrycznego.
Oprócz tego, każde okienko diagramu odpowiedniego parametru zawiera aktualne wartości, w tym 
maksymalną i minimalną wartość odpowiedniego parametru, wykrytego podczas bieżącej operacji 
diagnostycznej.
Wskaźnik czasu testu sprężarki. Pozwala przejrzeć dane diagnostyki w całym zakresie testu, 
wykorzystując strzałki przewijania.

W dolnej części okienka wyników diagnostyki dostępne są następujące 
klawisze:

 UWAGA: Po powrocie do okienka sprawdzania ręcznego oraz przy kontynuacji diagnostyki 
jednostki, wyniki diagnostyki zostaną dodane/zapisane, a po ponownym wejściu do okienka 
podglądu wyników, wyniki te będzie można zapisać, przejrzeć albo wydrukować. Przy wyjściu z 
okienka sprawdzania ręcznego wyniki testu zostaną zresetowane.
Menu wydruku wyników diagnostyki "DRUKUJ" i Menu zapisywania wyników diagnostyki "ZAPISZ".

"Wydruk" – przycisk przejścia do menu wydruku wyników testu jednostki.
"Otworzyć" – przycisk wywołuje okienko wcześniej zapisanego wyniku diagnostyki sprężarki 
klimatyzacji samochodowej.
"Zapisać" – przycisk zapisuje wyniki diagnostyki. 
"Wstecz" – przycisk przejściа do okienka sprawdzania ręcznego (Rys. 6).

"Jednostka" – pole wprowadzenia nazwy jednostki. Wprowadzenie jest realizowane za pomocą 
klawiatury wirtualnej bądź z bazy danych wcześniej zapisanych numerów jednostek.
"Klient" – pole wprowadzaniа danych klienta. Wprowadzenie jest realizowane za pomocą klawiatury 
wirtualnej bądź z bazy danych.
"Pojazd" – pole wprowadzaniа nazwy pojazdu. Wprowadzenie jest realizowane za pomocą klawiatury 
wirtualnej bądź z bazy danych.
"Przebieg" – pole wprowadzaniа przebiegu pojazdu w czasie serwisowania. Wprowadzenie jest 
realizowane za pomocą klawiatury wirtualnej.
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Rys. 9 – Menu wydruku wyników, a także menu zapisywania wyników

"1" – pole zapisanych danych; 
"2" – menu rozwijane z zapisanymi danymi osobistymi 
operatorów, którzy już pracowali przy stanowisku.

"Оk" – przycisk wykonuje dwie funkcje:
1. zapis wyników diagnostyki jednostki z wprowadzonymi danymi do menu "Zapis"; 
2. zapis diagnostyki jednostki z wprowadzanymi danymi i przejście do "Przegląd zapisanych 

wyników i wydruk" dla menu "Drukuj" (Rys. 11).



20

Instrukcja obsługi - Stanowisko diagnostyczne MSG MS111

Rys. 11 – Okienko przeglądu zapisanych wyników i wydruku

Rys. 10 – Menu wywoływania zapisanych wyników
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Rys. 12 – Menu konfiguracji parametrów stanowiska "Ustawienia"

W menu konfiguracji (Rys. 12) dostepne są następujące funkcje:
1. Kalibracja czujników ciśnienia. Wykorzystuje się po 
wymianie czujnika(ów) ciśnienia, a także przy znaczących 
błędach w danych podawanych z czujników ciśnienia.  

Wykorzystywane są 3 punkty kontrolne:
• "UST-1 bar" – maksymalne rozrzedzenie powietrza (próżnia);
• "UST 0 bar"– ciśnienie atmosferyczne;
• "UST___bar" – nadciśnienie. Przycisk "UST___bar" mieści okienko z rozwijanymi wartościami 

ciśnień, przy których zostanie wykonana kalibracja.
2. Kalibracja czujników temperatury. Wykorzystuje się po wymianie 
czujnikа(ów) temperatury, przy znaczących błedach w danych 
podawanych z czujników temperatury.
3. Sterowanie prędkością obrotów wentylatorów parownika ("LP 
prędkość 1 2 3"). Panel sterowania wentylatora składa się z 3 komórek z 
rozwijanymi wartościami, gdzie 1, 2, 3 komórki odpowiadają pierwszej, 
drugiej i trzeciej prędkości wentylatora. Im większa jest wartość
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liczbowa komórki, tym intensywniej działa wentylator.

4.   Sterowanie współczynnikiem zanieczyszczenia filtrów dokładnego 
oczyszczania. Mieści komórkę z rozwijanymi wartościami różnicy 
ciśnień.
5. Sterowanie dokręcaniem łąńcucha i pasa. Jeżeli całe pole jest 
zielone, siła dokręcania jest maksymalna. Niniejszą wartość ustawia 
Producent.

                             6.  Przycisk zmiany loga firmy na formularzu do wydruku wyników                   
                             diagnostyki.

7. Menu dodania pracownika, pracującego na 
stanowisku. Do dodania pracownika wykorzystuje 
się klawisz "+", dla usunięcia – klawisz "-". 

8.  Menu wyboru języka oprogramowania. Język wybiera się przez wciśnięcie 
odpowiedniej flagi.

 UWAGA! W niniejszej Instrukcji obsługi nie jest rozpatrywany sposób kalibracji czujników i 
węzłów stanowiska, ponieważ kalibrację stanowiska wykonuje Producent.
Po wykryciu jakichkolwiek błędów w pracy stanowiska, należy obowiązkowo zwrócić się do 
Producenta sprzętu. Samodzielna zmiana parametrów kalibracyjnych stanowiska jest surowo 
zabroniona, ponieważ to może doprowadzić do uszkodzenia stanowiska.

Przycisk konfiguracji portu COM.

Wersja oprogramowania.

Przycisk wyjścia z programu diagnostycznego sprężarki klimatyzacji samochodowej.

Przycisk wyjścia z menu konfiguracji do głównego okna roboczego.

W menu konfiguracji stanowiska umieszczone są również następujące elementy:
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4. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
4.1 Ograniczenia eksploatacyjne

Stanowczo zaleca się wykorzystanie komputera i innych aktywnych połączeń sieciowych, które są 
zawarte w zestawie ze stanowiskiem, w zamkniętych ogrzewanych pomieszczeniach o stabilnych 
warunkach środowiskowych.
Komputer, falownik i aktywne połączecia sieciowe działają w temperaturze od +1°C to 30°C ze 
względną wilgotnością atmosferyczną od 10 do 90% w temperaturze +30°C (bez kondensatu).
Komputer i inne aktywne połączenia sieciowe, w tym zestaw dostarczany wraz ze stanowiskiem, 
wytrzymuje krótkotrwałe (3-5 sek) statyczne obciążenie pionowe na obudowę do 0,25 kg/cm2  pod 
całkowitym obciążeniem do 80 kg z wyjątkiem interfejsu i złączy zasilania.
Stanowisko diagnostyczne MS 111 jest odporne na wyładowania elektrostatyczne, zmiany 
dynamicznego napięcia sieciowego, wysokoenergetyczne mikrosekundowe zakłócenia impulsowe 
w obwodzie zasilania.

4.2 Przygotowanie stanowiska do eksploatacji
Stanowisko MS111 jest dostarczane do klienta z czynnikiem chłodniczym R134a uzupełnionym do 
poziomu 10-15% i z uzupełnionym olejem. Aby zapewnić wydajność stanowiska, układ hydrauliczny 
musi zostać uzupełniony. Ilość czynnika chłodniczego została określona w tabeli "Specyfikacje 
techniczne".

4.3  Uzupełnienie stanowiska
W celu uzupełniania układu hydraulicznego stanowiska, dostępne są 2 przewody serwisowe LP i HP:

• przewód wysokiego ciśnienia "Serwis HP", jest połączony z siecią główną 
wyprowadzania;
• przewod niskiego ciśnienia "Serwis LP", jest połączony z siecią główną 
ssącą.
Wypompowywanie czynnika chłodniczego wykonuje się z 2-ch sieci 
głównych równocześnie, przy czym, konieczne jest monitorowanie ilości 

oleju, wypompowanego razem z czynnikiem chłodniczym, ponieważ stanowisko trzeba uzupełnić 
taką samą ilością oleju.
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Do wypowpowywania i uzupełniania czynnika chłodniczego zaleca się wykorzystania specjalizowanych 
stacji uzupełniających.
Uzupełnienie czynnikiem chłodniczym możliwe jest zarówno od butli z czynnikiem chłodniczym, jak 
i od stacji ruchomej.
Uzupełnianie stanowiska za pomocą stacji napełniającej.
Podłączamy przewody stacji napełniającej do przewodów serwisowych stanowiska "HP" i "LP". 
Zawory wysokiego i niskiego ciśnienia, które znajdują się na panelu sterowania, powinny znajdować 
się w pozycji zamkniętej (OFF).
Do uzupełniania i napełniania układu hydraulicznego stanowiska czynnikiem chłodniczym należy 
stworzyć podciśnienie w układzie i usunąć resztę powietrza i wilgoci. Żeby to osiągnąć, stację 
napełniającą należy przełączyć w tryb wypowpowywania powietrza na czas nie mniejszy niż 5 minut, 
aby stacja wytworzyła próżnię. 
Kiedy powietrze będzie maksymalnie rozrzedzone, uzupełniamy stanowisko odpowiednią ilością 
czynnika chłodniczego i oleju.

4.4  Eksploatacja stanowiska
Diagnostyka sprężarki na stanowisku odbywa się w następującej kolejności:
• Instalacja sprężarki na stanowisku.
• Diagnostyka.
• Zdjęcie spreżarki ze stanowiska.

4.4.1  Instalacja sprężarki na stanowisku
1. Zainstalować jednostkę na platformę roboczą. Koło pasowe jednostki musi być współosiowe z 

napędem (silnikiem elektrycznym) stojaka.
2. Poluzować łańcuch na odpowiednią długość, naciskając przycisk "Poluzować łańcuch" w okienku 

głównego menu programu (Rys. 5), i zatrzasnąć łańcuch na występie platformy roboczej.
3. Przymocować jednostkę na platformie roboczej, naciskając przycisk "Dokręcić łańcuch" w okienku 

głównego menu programu. Dokręcenie łańcucha wyłączy się automatycznie, po osiągnięciu 
odpowiedniego momentu.

4. Podać pas na odpowiednią długość, naciskając przycisk "Puścić pas" w okienku głównego menu 
programu. (Rys. 5).

5. Zamontować pas napędowy na kole pasowym sprężarki.
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6. Naciągnąć pas napędowy, naciskając klawisz "Zaciągnąć pas" na okienku startowym (Rys. 5), 
naciążenie pasa wyłączy się automatycznie, po osiągnięciu odpowiedniego momentu. 
7. Podłączyć przewód "Sprzęgło" złączką wielofunkcyjną "krokodyl" do złącza sprzęgłą 
elektromagnetycznego. Dotrzymanie polarności nie jest wymagane.
8.  Podłączyć przewód "Zawór" złączką "krokodyl" do złącza zaworu sterowania sprężarką. Dotrzymanie 
polarności nie jest wymagane.

 UWAGA! Wał sprężarki obraca się tylko wtedy, gdy do sprzęgla elektromagnetycznego jest 
podawane napięcie.
Sprężarki niektórych samochodów nie mają elektromagnetycznego zaworu sterowania.

9.  Podłaczyć przewody HP i LP, za pomocą odpowiednich adapterów do otworów wlotowych i 
wylotowych sprężarki. Należy pamiętać, że przewód wysokiego ciśnienia ma mniejszą średnicę, 
niż przewód niskiego ciśnienia. Otwór wlotowy sprężarki jest oznaczony literą "S", a wylotowe – 
literą "D". W razie braku oznaczeń literowych, rozróżnić otwór wlotowy od wylotowego można dzięki 
mniejszej średnicy wewnętrznej.
10.  Sprawdzić stan zaworów HP i LP. Zawory te powinny być zamknięte. 
Po zainstalowaniu sprężarki na stanowisku należy wypompować powietrze. Próżniowanie jest 
konieczne do usunięcia powietrza, pary wodnej i nie kondensujących się gazów ze sprężarki. W tym 
celu należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć na wyświetlaczu panelu sterowania "Wypompowywanie powietrza" Wskaźnik ciśnienia, 

który odpowiada za przewody podłączonej sprężarki, przewody do zaworów HP i LP, – to jest HP1. 
Po osiągnięciu ciśnienia НР1 -0,85 bar próżniowanie wyłączy się automatycznie.

2. Odkręcić zawory HP i LP po wypompowywaniu powietrza ze sprężarki i przewodów stanowiska.

 UWAGA! Podczas operacji "Wypompowanie powietrza" kategorycznie zabronione jest 
odkręcanie zaworów HP i LP, ponieważ to może doprowadzić do awarii pompy próżniowej, a także 
do utraty znacznej ilości czynnika chłodniczego z układu hydraulicznego stanowiska. 

Dalej następuje operacja diagnostyczna. 

4.4.2 Proces diagnozowania
Przed zainstalowaniem sprężarki na stanowisku MS111, w celu zweryfikowania wydajności pracy, 
należy sprawdzić stan oleju, który pozostał w skrzyni korbowej jednostki.
Do sprawdzenia stanu oleju należy odkręcić śrubę skrzyni korbowej i zlać cały olej do przezroczystego
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pojemnika, aby wizualnie ocenić jego stan. Jeśli sprężarka nie ma śruby do napełniania olejem, 
zwykle są to sprężarki rotacyjne, należy wylać cały olej przez otwory wysokiego i niskiego ciśnienia. 
Oleju może być mało, ale to wystarczy, aby określić jego stan. 
Olej w dobrym stanie musi być przezroczysty, a jeśli został dodany płyn fluorescencyjny, to kolor 
jest lekko zielony; olej nie może zawierać żadnych ciał obcych, na przykład aluminium, teflonu itp. 
Jeśli kolor oleju jest szary, albo wyraźnie zawiera obce mieszanki, co można wykryć wizualnie, uważa 
się, że olej jest zanieczyszczony. W tym przypadku nie należy instalować sprężarki na stanowisko 
MS111. Zalecamy od razu zacząć demontaż jednostki w celu dalszego sprawdzenia jej części 
składowych.
Jeśli olej jest czysty, sprężarkę można diagnozować. Do tego przez otwór wlewowy albo przez otwór 
niskiego ciśnienia do sprężarki zalewają nowy olej – to jest PAG 46 albo PAG 100. Ilość oleju musi 
wynosić od 10 do 20 gramów. 
Po wykonaniu tych czynności, można zacząć bezpośrednią instalację jednostki na stanowisku, 
wstępnie wybierając i podłączając przewody testowe HP i LP, które są w zestawie ze stanowiskiem, 
do sprężarki.
Ustawiamy sprężarkę na platformie roboczej stanowiska, mocujemy ją za pomocą łańcucha, 
sterowanie którym odbywa się za pomocą ekranu dotykowego stanowiska, wybieramy i instalujemy 
odpowiedni rodzaj pasa napędowego i naciągamy go. Sterowanie pasem również odbywa się za 
pomocą ekranu dotykowego stanowiska.
Podłączamy przewody stanowiska z szybkozłączającymi złączami do przewodów testowych sprężarki. 
Podłączamy odpowiednie przewody do wyjść sprężarki. To może byc sprzęgło elektromagnetyczne 
i/albo zawór elektromagnetyczny.
Na ekranie dotykowym włączamy wypompowywanie powietrza odpowiednim przyciskiem. 
Wypompowywanie skończy się automatycznie po osiągnięciu odpowiedniej wartości. Jeżeli 
wypompowywanie się nie kończy, albo po wypompowywaniu wartość ciśnienia na wskaźniku HP1 
szybko zbliża się do zera, świadczy to o nieszczelności między przewodami i przewodami testowymi 
(albo o nieprawidłowo wybranych przewodach, które nie mają odpowiedniej szczelności), albo o 
uszkodzeniu jednostki. 

 UWAGA! Podczas operacji "Wypompowanie powietrza" kategorycznie zabronione jest 
odkręcanie zaworów HP i LP, ponieważ to może doprowadzić do awarii pompy próżniowej, a także 
do utraty znacznej ilości czynnika chłodniczego z układu hydraulicznego stanowiska. 
Po odłączeniu wypompowywania powietrza otwieramy zawory LP i HP, wlewając czynnik chłodniczy 
do sprężarki. Zawory należy otwierać powoli: najpierw LP, zatem HPATRZ.
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Wartość ciśnienia na wskaźniku HP1 musi odpowiadać wartości ciśnienia na wskaźniku HP2.
Wybieramy tryb "Sprawdzanie ręczne", naciskając odpowiedni przycisk na wyświetlaczu.
Ustawiamy wartość wysokiego napięcia i intensywność pracy wentylatora (Rys. 6, pkt. 1). Wartość 
ciśnienia w pierwszym okienku musi byc nie mniej niż 10 bar, w drugim – minimum na 1 bar więcej. 
Intensywność pracy wentylatora jest ustawiana w sposób następujący: w pierwszym okienku nie 
mniej niż 30 bar, w drugim okienku można ustawić 100 bar.
Wentylator LP domyślnie jest ustawiony na pierwszej prędkości (Rys. 6, pkt. 2). W trakcie diagnostyki 
jednostki będzie można przełączać prędkość od 1 do 3.
Następnie wybieramy kierunek obrotów napędów stanowiska (Rys. 6, pkt. 3) w lewą lub prawą 
stronę, w zależności od specyfikacji testowanej jednostki. Domyślnie ustawione są obroty w lewo. 
Zadajemy obroty strzałką "+" do znaczenia 350-500 obr/min, monitorując wartości na wyświetlaczu.
Po ustawieniu obrotów włączamy sprzęgło elektromagnetyczne i/albo zawór elektromagnetyczny 
(Rys. 6, pkt. 5-6), w zależności od tego, co będzie wykorzystywane. Należy zwrócić uwagę na 
informacje, wyświetlane na wyświtlaczach, których opis jest podany na (Rys. 7).
Jeżeli sprzęgło elektromagnetyczne i/albo zawór elektromagnetyczny działają prawidłowo, można 
zwiększyć obroty napędu do 800 jed., naciskając odpowiedni przycisk albo korzystając z przycisku 
"+" (Rys. 6, pkt. 3). 
Monitorujemy parametry robocze testowanej jednostki, które znajdują się w prawej części 
wyświetlacza:
1.   Wartość wysokiego ciśnienia na wskaźniku HP nie powinna przekraczać wartości ustawionych w 
"Menu konfiguracji wentylatorа HP" (Rys. 6, pkt. 1). Jeżeli ciśnienie nie osiąga ustawionego poziomu, 
należy zmniejszyć intensywność obrotów wentylatora HP w dolnej kolumnie dolnego okienka. 
Jeżeli ciśnienie przekracza ustawiony poziom w górnym poziomie, należy zwiększyć intensywność 
obrotów wentylatora do 100 jednostek. Jeżeli ta wartość została ustawiona, należy ustawić górną 
wartość cisnienia na 1-3 bara, dolną wartość ciśnienia odpowiednio należy zmienić. Różnica między 
ciśnieniami w tym przypadku powinna wynosić nie mniej niż 1 bar. Zaleca się ustawiać maksymalne 
wartości ciśnienia nie więcej niż 17 bar.
2.   Wartość niskiego ciśnienia (wskaźnik LP), – jeżeli sprężarka działa sprawnie, powinna znajdować 
się w zakresie od 1,6 do 2,8 bar, co odpowiada jej minimalnemu i maksymalnemu obciążeniu. Przy 
obciążeniu maksymalnym, gdy wentylator LP jest włączony na 3. prędkość, ciśnienie może pozostać 
na tym samym poziomie lub nieznacznie się zmienić, co oznacza, że sprężarka jest sprawna. Jeżeli 
sprężarka działa, jednak jej cisnienie nie spada poniżej 2,6-2,8 bar, a wentylator LP przy tym jest 
włączony na pierwszą prędkość i obroty napędu stanowiska są większe niż 1000 obr/min, to wskazuje
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na niesprawność sprężąrki.
3.  Monitorujemy temperaturę powietrza, wylatującego z parownika stanowiska na wskaźniku "T 
par., С". Temperatura spada stopniowo do zakresu 2-12 stopni, co wskazuje na sprawność sprężarki 
klimatyzacji. Jeśli temperatura nie przekroczy tego zakresu w ciągu 2-4 minut testu, a wartość na 
wskaźniku niskiego ciśnienia (LP) jest normalna, wskazuje to na niewystarczającą ilość czynnika 
chłodniczego w układzie hydraulicznym stanowiska. Dla naprawy tej usterki należy uzupełnić 
stanowisko w czynnik chłodniczy.
4. Wskaźnik "MSzI" wskazuje na aktualną zadaną wartość wydajności sprężarki z zaworem 
elektromagnetycznym. Jest stosowany, jeżeli diagnozuje się odpowiednią jednostkę. 
Zwiększenie wartości "MSzI" (jest mierzone w %) zwiększa wydajność sprężarki klimatyzacji. 
Odpowiednio przy zwiększeniu wartości, odczyty na wskaźniku niskiego ciśnienia (LP) będą spadać, 
zmniejszenie wartości powoduje efekt odwrotny. 
Wydajność ustawia się w taki sposób, żeby otrzymać wartość niskiego ciśnienia w dopuszczalnych 
zakresach. Jeżeli ciśnienie na wskaźniku (LP) nie zmienia się, a wskaźniki sterowania zaworu 
elektromagnetycznego wskazują na jego sprawność, to może wskazywać na niesprawność zarówno 
jak samego zaworu elektromagnetycznego, jak i elementów sprężarki klimatyzacji w ogóle.
5.  Temperatura sprężarki, wskaźnik "T spręż., С", podczas całego testu nie powinna przekraczać 55 
stopni Celsjusza, wyższe temperatury mogą wywołać jej uszkodzenie. Jeżeli temperatura szybko 
rośnie i zbliża się do punktu skrajnego, zaleca się zatrzymać test i poczekać, aż temperatura spadnie 
o 10-15 stopni. Ponownie rozpoczynając test, należy wprowadzić inną wartość wysokiego ciśnienia i 
szybkość wentylatora HP, wybierając tryb w taki sposób, aby temperatura wzrastała bardziej płynnie 
i nie osiągała wartości 50 stopni Celsjusza.
6.  Wskaźnik "Obroty" wskazuje na aktualną prędkość napędu. 
Po zakończeniu diagnostyki sprężarki klimatyzacji samochodowej przechodzimy do "Okienka 
wyników diagnostyki sprężarek" (Rys. 8) gdzie można wydrukować albo zapisać wyniki testu.
Następnie wracamy do menu głównego programu (Rys. 5), naciskając odpowiednie przyciski na 
ekranie dotykowym.

4.4.3 Zdejmowanie sprężarki ze stanowiska
Żeby odłączyć testowaną jednostkę od układu hydraulicznego stanowiska i zakończyć pracę należy 
wykonać następujące czynności:
1) Przekręcamy zawory HP i LP do pozycji "OFF", w ten sposób odłączając sprężarkę od układu 
hydraulicznego stanowiska.
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2) Włączamy tryb wypompowywania czynnika chłodniczego odpowiednim przyciskiem na ekranie 
dotykowym (Rys. 5). Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia wartością 0,3 bar, monitorować które 
można na wskaźniku HP1, wypompowywanie zatrzyma się automatycznie.
3) Po zakończeniu wypompowywania czynnika chłodniczego odłączymy szybkozłączające połączenia 
przewodów stanowiska od przewodów testowych sprężarki, odłączamy przewody sprzęgła 
elektromagnetycznego i/albo zaworu.
4) Zdejmujemy sprężarkę z platformy roboczej, zawczasu zwalniając pas napędowy i mocowanie 
łańcuchem.
Następnie, według uznania majstra, można przystąpić do naprawy sprężarki.

5. OBSŁUGA TECHNICZNA STANOWISKA
Stanowisko MS111 jest przeznaczone do długotrwałej pracy w trybie dwudziestoczterogodzinnym. 
Jednak dla maksymalnego okresu bezproblemowej eksploatacji stanowiska należy regularnie 
wykonywać przeglądy oraz konserwację. Przegląd i prace konserwacyjne muszą być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel.
Przy codziennym przeglądzie należy sprawdzać:
• Czy silnik działa prawidłowo (niezwykłe dźwięki, przegrzewnie się, wibracje itp.).
• Czy warunki środowiskowe nadają się do eksploatacji stanowiska (temperatura, wilgotność, 

zanieczyszczenie powietrza, wibracje itp.).
• Czy napięcie sieci znajduje sie w dopuszczalnych zakresach (mierzone woltomierzem).
• Czy pojemnik do drenażu kondensatu jest napełniony, jeżeli tak, należy go opróżnić, po wyjęciu 

go ze wspornika i odłączeniu przewodu. Pojemnik zdejmuje się ruchem do góry.
Po zakończeniu zmiany roboczej zaleca się oczyścić obudowę stanowiska za pomocą miękkiej 
ściereczki, stosując łagodne środki czyszczące. Ekran należy oczyszczać za pomocą ściereczki ze 
specjalnego materiału. 
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5.1 Obsługa techniczna przetwornicy częstotliwości
VFD-E – cyfrowa przetwornica częstotliwości (PCz), zaprojektowana do zasilania silnika elektrycznego 
i przeznaczona do długotrwałej pracy w trybie całodobowym.
Dla maksymalnego okresu bezproblemowej eksploatacji przetwornicy należy regularnie wykonywać 
przegląd oraz opisane poniżej prace konserwacyjne (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy). Przegląd i 
prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Przy codziennym przeglądzie przetwornicy należy sprawdzać:
• Czy silnik działa prawidłowo (niezwykłe dźwięki, nadmierne ogrzewanie, wibracje itpatrz).
• Czy warunki środowiskowe nadają się do eksploatacji przetwornicy (temperatura, wilgotność, 

zanieczyszczenie powietrza, wibracja itpatrz).
• Czy układ schładzania działa prawidłowo.
• Czy napięcie sieci znajduje sie w dopuszczalnych zakresach (mierzy się woltomierzem).
Po odłączeniu zasilania sprężarki od prądu stałego ogniwa posiadają ładunek wysokiego napięcia 
jeszcze przez jakiś czas. Zaczynaj przegląd przetwornicy nie wcześniej, niż po 10 minutach po 
zgaśnięciu diody "POWER" na płytce drukowanej. Za pomocą testera należy dodatkowo przekonać 
się, że napięcie szczątkowe między zaciskami "+" i "-" jest nie większe niż 25 V.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!
1. Przegląd techniczny przetwornicy może być wykonywany tylko przez wykwalifikowany personel. 
2. Prace, związane z otwieraniem osłon ochronnych i odłączeniem przewodów, należy wykonywać 
tylko przy odłączonym zasilaniu!
3. Należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe (zegarki, pierścionki i in.) przed rozpoczęciem prac. 
Należy wykorzystywać narzędzia z izolowanymi uchwytami.
4. Nigdy nie demontować wewnętrznych elementów urządzenia i nie odłączać połączeń 
wewnętrznych.

Okresowy przegląd przetwornicy

Ogólna lista zalecanych kontroli z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy lub częściej:
• Sprawdź zaciski okablowania na zaciskach zasilania elektrycznego i pasku zdalnego sterowania.
• Sprawdź, czy przewody, kable i izolacja nie są uszkodzone. Lokalna zmiana koloru izolacji kabla 

wskazuje na jej uszkodzenie.
• Wykonaj przegląd wizualny PCz.
Oczyszcz z kurzu i brudu (odkurz albo przedmuchaj sprężonym powietrzem) chłodnicę, elementy
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siłowe, elementy konstrukcyjne, panel sterowania, złącza i inne miejsca gromadzenia się kurzu.
Należy pamiętać, że kurz i brud mogą zmniejszyć żywotność przetwornicy albo doprowadzić do jej 
awarii.

 UWAGA: Niewykonanie wymogów niniejszego rozdziału może doprowadzić do nieprawidłowej 
pracy i przedwczesnej awarii przetwornicy częstotliwości.

5.2 Obsługa techniczna pompy próżniowej

Opis Możliwa przyczyna Usunięcie

Pompa nie stwarza próżni Niski poziom oleju w pompie Uzupełnić olej

Układ  "pompa-solenoid" nie 
jest szczelny

Dokręcić nakrętki mocujące 
rury próżniowej

Niskie napięcie zasilania Sprawdzić wartość napięcia 
zasilania

Brudny olej w pompie Wymienić olej, uzupełniając 
go

Wyciek oleju Wyciek oleju przez zawór 
powietrzny

Sprawdzić poziom oleju w 
pompie. Jego ilość powinna 
osiągnąć odpowiedni poziom

Wyciek oleju przez korek 
spustowy Dokręcić korek spustowy

Pompa się nie załącza
Wartość napięcia zasilania 
nie odpowiada wartości 
nominalnej

Sprawdzić napięcie zasilania

Silnik jest uszkodzony Wymienić silnik pompy
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Opis Możliwa przyczyna Usunięcie

Zadziałał bezpiecznik termiczny

Zaczekać, aż bezpiecznik 
termiczny przywróci obwód 
zasilania, znaleźć przyczynę 
wyzwolenia bezpiecznika

Jakość i rodzaj oleju, który jest wykorzystywany w pompie próżniowej, są bardzo ważne do stworzenia 
maksymalnej osiągalnej próżni. Zaleca się wykorzystywać wysokiej jakości olej do sprężarek, w celu 
utrzymania maksymalnej lepkości w normalnej temperaturze roboczej. 
Przed sprawdzaniem poziomu oleju zasilanie stanowiska musi byc odłączone.
Poziom oleju w okienku wskaźnika pompy próżniowej powinien znajdować się na poziomie rysek po 
lewej i prawej stronie okienka wskaźnika.
Procedura wymiany oleju w pompie próżniowej
1. Należy upewnic się, że pompa się rozgrzała.
2. Odkręcić korek w górnej części pompy.
3. Usunąć korek spustowy oleju, przygotowując wstępnie zbiornik spustowy.
4. Całkowicie wylać brudny olej do pojemnika i zutylizować go w odpowiedni sposób. 
5. Po wylaniu oleju pompę należy przechylić do przodu (jeśli jest to możliwe), aby usunąć pozostały 

olej.
6. Ponownie zakręcić korek spustowy oleju.
7. Wypełnić pojemnik nowym olejem do sprężarek do momentu, aż poziom oleju nie będzie 

widoczny w dolnej części okienka podglądu.
8. Przed włączeniem pompy należy się upewnić się, że otwory wlotowe są zamknięte. Uruchomić 

pompę na jedną minutę, żeby sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom oleju jest niżej linii kontrolnej, 
należy powoli uzupełnić olej (przy pracującej pompie), dopóki olej nie osiągnie odpowiedniego 
poziomu.

9. Zamontować ponownie pokrywę filtru oleju, upewnić się, że wlot oleju i pokrywa spustu oleju są 
szczelnie zamknięte.

 UWAGA! Jeżeli olej jest bardzo zanieczszczony szlamem, który powstaje podczas pracy, należy 
zdjąć pokrywę zbiornika oleju i wytrzeć ją.
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5.3 Wymiana filtra stanowiska
Wymiana elementa filtrującego  wykonuje się po wypompowywaniu czynnika chłodniczego.
a) Ustawić zamory HP i LP w pozycję OFF i odłączyć stanowisko od zasilania.
b) Przekręcić dolną część filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do odłączenia 
misy filtra (1). 
c) Wymienic element filtrujący (2).
d) Ustawić misę na miejsce i wykonać czynności b-c w odwrotnej kolejności.

Rys. 13 – Filtr czynnika chłodniczego

1 – pokrywa filtra; 2 – element filtrujący

Dla normalnej pracy stanowiska niezwykle ważna jest obecność oleju do sprężarek klimatyzacyjnych 
w układzie hydraulicznym. Odpowiednia ilość oleju do sprężarki wchodzi do układu podczas 
okresowego uzupełniania stanowiska czynnikiem chłodniczym za pomocą specjalnej stacji do 
napełniania.
Podczas wymiany zaleca się sprawdzać stan pierścieni uszczelniających o-ring na pokrywie filtra i w 
razie potrzeby, wymienic je na pierścienie o wymiarach 130×4,6 mm.

 UWAGA: Ponieważ olej sprężarkowy jest bardzo higroskopijny i aktywnie wchłania wilgoć, 
zawartą w powietrzu, konieczne jest jak najszybsze zainstalowanie elementu filtrującego z 
powrotem.
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 UWAGA: Po otwarciu pojemnika z olejem należy go od razu z powrotem szczelnie zamknąć w 
celu ochrony przed wilgocią, zawartą w powietrzu.
Stary olej należy utylizować jako odpady specjalne.
Ze względu na szczególne właściwości chemiczne oleju do sprężarek podczas jego utylizacji nie 
należy go mieszać z olejami do silników lub układów kierowniczych.
Aby usunąć lub uzupełnić czynnik chłodniczy w jednostce klimatyzacji powietrza należy użyć 
certyfikowanego sprzętu.

Ponieważ komputer stanowiska działa w systemie operacyjnym windows 7, w celu zapewnienia 
bezproblemowego działania stanowiska nie zaleca się instalowania dodatkowych programów ani 
używania wyświetlacza do innych celów.

6. BIEŻĄCA NAPRAWA STANOWISKA
Niżej znajduje się tabela z opisem możliwych usterek i sposobami ich usunięcia:

Opis Możliwa przyczyna Usunięcie

Stanowisko nie włącza się

Brak podłączenia do zewnętrznej 
sieci zasilania

Wyłącznik jest odłączony 

Zasilanie stanowiska jest wadliwe

Sprawdzić podłączenie 
stanowiska do sieci 
elektrycznej 380 V

Sprawdzić pozycję wyłącznika

Powiadomić obsługę klienta
Wyświetlacz dotykowy 
nie reaguje na dotknięcia 
operatora

Wyświetlacz dotykowy jest 
uszkodzony Powiadomić obsługę klienta

Nie ładuje się system 
operacyjny stanowiska

Usterka w pracy systemu 
operacyjnego Powiadomić obsługę klienta

Na komputerze stanowiska 
nie ładuje się program 
diagnostyczny

Usterka w pracy systemu 
operacyjnego Powiadomić obsługę klienta

Silnik nie włącza się

Zwarcie w kabla lub uzwojeń 
silnika na ziemię

Niskie napięcie zasilania

Napraw zwarcie. Uruchom 
ponownie stanowisko.
Sprawdź, czy obok 
stanowiska nie ma urządzeń, 
które są zasilane wysokimi 
prądami rozruchowymi
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7. PRZECHOWYWANIE
Stanowisko MS111 jest przeznaczone do eksploatacji i przechowywania w pomieszczeniach 
ze sztucznie regulowanymi warunkami klimatycznymi. Chodzi o ogrzewane bądź chłodzone i 
wentylowane pomieszczenia przemysłowe i inne, w tym dobrze wentylowane pomieszczenia 
podziemne (brak bezpośredniego światła słonecznego, opadów atmosferycznych, wiatru, piasku i 
kurzu z powietrza zewnętrznego; brak lub znaczne obniżenie efektu rozproszonego promieniowania 
słonecznego i kondensacji wilgoci).

Funkcja Charakterystyka

Temperatura robocza +5 … +40 °С

Temperatura przechowywania -20 … +60 °С

Gradient temperatury 20 °С/godz

Aktualna wilgotność powietrza w trybie roboczym 10 … 85 % (bez kondensatu)

Aktualny gradient wilgotności powietrza 10 %/godz

Maks. wysokość robocza (nad poziomem morza) -200 … 1000 m

Maks. wysokość transportowania (nad poziomem morza) -200 … 12 000 m

Warunki przechowywania:
Zona

klimatyczna Opakowanie Miejsce przechowywania Termin przechowywania

Pojemnik, zapakowany 
w folię ze wskaźnikiem 
chłonności wilgoci 
[Ochrona przed owadami i 
pleśnią za pomocą obróbki 
chemicznej*]

Pod dachem, ochrona przed deszczem i 
śniegiem, brak wibracji

Nie więcej niż 3 lata pod 
warunkiem regularnej kontroli 
opakowania wskaźnika wilgoci 
(wilgotność względna powietrza 
<50%)

Bez opakowania

W zamkniętym pomieszczeniu o stałej 
temperaturze i wilgocią powietrza               
(5 °C< u<60 °C, wilgotność wzgl. powietrza 
<50%). Brak ostrych wahań temperatury 
kontrolowana wentylacja z wykorzystaniem 
filtrów (czyszczenie powietrza od brudu 
i kurzu). [Brak niebezpiecznych oparów i 
wibracji. Ochrona przed owadami*]

2 lata i więcej pod warunkiem 
regularnej kontroli opakowania. 
W trakcie kontroli – sprawdzanie 
braku zanieczyszczeń i 
uszkodzeń mechanicznych. 
Sprawdzanie stanu powłoki 
antykorozyjnej

[*] – dla zon o klimacie tropikalnym (Azja, Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa, Australia, Nowa 
Zelandia z wyjątkiem regionów o klimacie umiarkowanym).
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8. TRANSPORTOWANIE
Sprawdzić, czy wszystkie elementy stanowiska MS111 są dobrze przymocowane. Natychmiast po 
odbiorze należy sprawdzić, czy dostarczony sprzęt nie jest uszkodzony. Jeżeli zostaną wykryte 
uszkodzenia, należy natychmiast poinformować firmę transportową, która realizowała dostawę. 
Jeżeli to jest konieczne, zrezygnować z eksploatacji stanowiska.

9. UTYLIZACJA
Stanowisko MS111 zawiera substancje i komponenty, które mogą być niebezpieczne dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zostaną odpowiednio zutylizowane.
W trakcie utylizacji stanowiska MS111 postępuj zgodnie z:
•    dla krajów Unii Europejskiej – dyrektywą europejską 2202/96/EG [WEEE (Dyrektywa 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)];

• dla krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) – normą międzykrajową "Oszczędzanie 
zasobów, Zarządzanie odpadami" GOST 30772-2001".

Żużyte urządzenia elektroniczne i urządzenia elektryczne, w tym kable i złączki, należy utylizować 
oddzielnie od reszty odpadów.
• Do usuwania odpadów używaj systemów zwrotu i zbioru, które obowiązują lokalnie.
• Utylizacja zużytego sprzętu przeprowadzona we właściwy sposób, zapobiega szkodom dla 

środowiska i zdrowia ludzi.

10. CERTYFIKAT
Stanowisko MSG MS 111 do diagnostyki sprężarek klimatyzacyjnych spełnia wymagania techniczne:
• Dyrektywy 2014/30/EU – W sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (KEM);
• Dyrektywy 2014/35/EU – W sprawie urządzeń niskonapięciowych;
• Dyrektywy 2006/42/EU – W sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń i jest kwalifikowane do 

eksploatacji.
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Karta gwarancyjna

SPRZĘT: __________________________________________________

Data sprzedaży: _________________

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Niniejszym zobowiązaniem gwarancyjnym, na moment sprzedaży, Sprzedający potwierdza brak 
jakichkolwiek wad produktu. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy i wymiany 
uszkodzonego sprzętu w całym okresie gwarancyjnym. 
Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu wysyłki 
produktów z magazynu/przedtawicielstwa MSG EQUIPMENT.
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, przed wysłaniem produktu do naprawy 
gwarancyjnej Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu opis usterki. Kupujący ponosi 
odpowiedzialność za opakowanie i dostawę produktu lub komponentu, do którego odnosi się 
zobowiązanie gwarancyjne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy bezpłatnej naprawy w przypadku nieprzestrzygania 
warunków, opisanych w zobowiązaniu gwarancyjnym i instrukcji obsługi. 

Naprawa gwarancyjna jest przeprowadzana we wszystkich przypadkach,
z wyjątkiem następujących:

• Produkt był eksploatowany niezgodnie z warunkami, określonymi w instrukcji obsługi.
• Na obudowie produktu i/lub jego częściach składowych istnieją ślady wpływów mechanicznych, 

które nie są związane z jego prawidłową eksploatacją.
• Wystąpiło nieprawidłowe podłączenie do sieci elektrycznych lub ich nieprawidłowe działanie.
• Istnieją oznaki ingerencji z zewnątrz lub próby samodzielnej naprawy produktu bez wiedzy 

producenta.
• Nastąpiły nieautoryzowane zmiany w konstrukcji urządzenia.
• Produkt był wykorzystywany w celach, niezgodnych z jego przeznaczeniu.
• Występowanie wielu uszkodzeń, spowodowanych przenikaniem ciał obcych, substancji, cieczy; 

sprzęt był narażony na wpływ wilgoci, kwasów, ognia.
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• Sprzęt został uszkodzony w wyniku pożaru, zalania itp.
• Brak uziemienia ochronnego urządzenia podczas eksploatacji.
• Umyślne lub nieostrożne działania konsumenta lub osób trzecich, które doprowadziły do awarii 

sprzętu.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy następujących materiałów eksploatacyjnych:
• Pasy napędowe
• Elementy filtrujące
• Zaciski
• Elementy topliwe bezpieczników
• Przewody zasilające (jeśli są odłączane od sprzętu)

• Przewody komunikacyjne

 ____________________                                                                          ____________________

            DD/MM/RR                                                 (Podpis Sprzedawcy)

   

  

Potwierdzam, że zapoznałem się z charakterystykami technicznymi, zasadami użytkowania i 

warunkami gwarancyjnymi.

«_____»_____________201_.                                                                 ____________________

                                                                        (Podpis Kupującego)
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