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A csomag tartalma

• COM-adapter
• 4db flexibilis, krokodilcsipesszel ellátott színes mérővezeték
• USB kábel
• CD ROM: szoftverek, használati útmutató
• egy év garancia
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Általános jellemzők

• A berendezés LIN és BSS soros kommunikációs vezérlésű 
(COM-os) valamint PWM (Pulzus Szélesség Modulált) 
vezérlésű generátorok és feszültségszabályzók analizáló és 
diagnosztikai eszköze. Lehetővé teszi annak megállapítását, 
hogy a generátor képes-e a megfelelő kommunikációra, 
valamint funkcionális vizsgálatot tesz lehetővé azzal, hogy 
teszt során üzemi állapotba hozza a vizsgált gépet.

• Három üzemmódban működik:
– PC vezérelt COM adapter üzemmódban: USB-n keresztül, 

célszoftverrel alkalmazható.
– Önálló COM vezérlő üzemmód: a kijelzőn és a kezelőgombon 

keresztül érhetők el a különböző funkciók és információk.
– Diagnosztikai üzemmód támogatás: USB-n keresztül, célszoftverrel 

alkalmazható. LIN kommunikációs generátorokhoz.
• Ezek mellett

– Képes a tápfeszültség mérésére, kijelzésére (6,0 - 35,8V).
– Jelgenerátor funkció fázis jel szimulációjára

• 12 és 24V-os rendszerekhez is alkalmazható.
• Galvanikusan leválasztott USB csatlakozás.
• 2x16 karakteres, háttér világítással ellátott alfanumerikus LCD 

kijelző. Védőfóliával ellátva.
• Forgókapcsoló nyomógombbal.
• Az adapter működtető szoftvere (firmware) az USB 

csatlakozón keresztül frissíthető.
• A készülék biztonsága, védelmei:

– Túlfeszültség: minden terminálra, 43V minimum
– Túláram: regenerálódó biztosíték
– Ellenirányú tápfeszültség bekötés: soros dióda
– Kimeneti rövidzár: elektromos védelem
– Túlmelegedés
– Hibás bekötések
– USB szigetelés: USB GND és B- között, 1000 VDC minimum
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A készülék működése

Tápellátás negatív pólusa
(akku negatív, generátor „B-”)

Tápellátás pozitív pólusa
(akku pozitív, generátor „B+”)

PWM, LIN, BSS kommunikációs terminál

PWM kimenet / PWM bemenet

• Csatlakoztatás

• Kijelző (SIG esetén), a csatlakozások színével jelölve

1. sor: utasítások (COM)

2. sor: mért adatok (COM, PWM, B+ )

Vezérlő kimenet

PWM alapjel

feszültség alapjel

Mérő bemenet

PWM kitöltési tényező

B+ feszültség értéke

• Forgókapcsoló, nyomógomb

Forgókapcsoló: funkció kiválasztása, 
paraméter módosítás

Nyomógomb: menübe lépés, funkció 
jóváhagyás, mentés, szoftverfrissítés
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A készülék működése

• A menübe be- és abból kilépni illetve a kurzort léptetni a 
középső nyomógombbal lehet. A kurzor helyét „>>” szimbólum 
jelzi.

• A kijelölt paramétereket a forgatógombbal lehet változtatni. Ha 
az aktuális beállítást a nyomógomb nyomva tartásával 
lementi, a következő bekapcsoláskor ez lesz az alapbeállítás.

• Vizsgálható generátor típusok:
– COM (LIN, BSS)
– SIG (Ford)
– L-RVC (GM)
– RLO (Toyota-Denso)
– P-D (Mazda)

• Alapjel:
– BSS és LIN esetén kódolt feszültség alapjel [V]
– Egyéb esetben PWM jel kitöltési tényező [%]

• Kommunikáció állapota LIN és BSS üzemmódban
– <-Ph: nincs kommunikáció (fázisjel kimenetet jelző felirat)
– ->-: van kommunikáció (mozgó nyíl)

• Generátor/feszültségszabályzó állapota LIN és BSS módban:
– T  !: túlmelegedés
– E !: elektromos hiba
– M!: mechanikus hiba
– ---%: nincs hiba, DFM jel (gerjesztő köri kitöltési tényező)

• B+ feszültég értékének kijelzése: DMM funkció
• BSS, LIN, SIG+Ph és P-D üzemmódokban az adapter PWM 

vagy COM csatlakozása jelgenerátor (fázisjel kimenet) 
üzemmódban működik. Ezt a jelet a kiszerelt 
feszültségszabályzó „Phase” termináljára kötve a generátor 
forgását szimulálhatjuk.

• Fázisjel frekvenciája: 300Hz
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A készülék működése

• LIN vagy BSS
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COM vezérlő jel csatlakozás

Fázisjel kimeneti csatl.

Generátor/szabályzó típus kiválasztása

Feszültség alapjel

Kommunikáció jelző

DFM (gerjesztés) kitöltési tényező

Szabályzó/gyártó azonosító

Hibajel(ek)

Akku feszültség (DMM)

LIN kommunikáció esetén a 
bitsebesség értéke [kbit/s]



A készülék működése

• SIG
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Generátor/szabályzó típus kiválasztása

RC kimeneti csatlakozás

FR bemeneti csatlakozás

Feszültség alapjel 
(számított érték)

Akku feszültség (DMM)

RC jel kitöltési tényező

FR jel kitöltési tényező



A készülék működése
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• SIG + Phase

Feszültségszabályzó teszteléséhez, fázisjel szimulációval.
Az „FR” jel ebben az üzemmódban nem mérhető.

Generátor/szabályzó típus kiválasztása

RC kimeneti csatlakozás
Feszültség alapjel 
(számított érték)

RC jel kitöltési tényező

Fázisjel kimeneti csatl. Akku feszültség (DMM)



A készülék működése

• R-RVC
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Generátor/szabályzó típus kiválasztása

FR bemeneti csatlakozás
Feszültség alapjel 
(számított érték)

FR jel kitöltési tényező

RC kimeneti csatlakozás Akku feszültség (DMM)

RC jel kitöltési tényező



A készülék működése

• RLO
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Generátor/szabályzó típus kiválasztása

FR bemeneti csatlakozás
Feszültség alapjel 
(számított érték)

FR jel kitöltési tényező

RLO kimeneti csatl. Akku feszültség (DMM)

RLO jel kitöltési tényező



A készülék működése
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Generátor/szabályzó típus kiválasztása

Fázisjel kimeneti csatl.

D kimeneti csatlakozás Akku feszültség (DMM)

D jel kitöltési tényező

• P-D

A „P” jel kitöltési tényezőjének mérése nem lehetséges.



PC üzemmód - Használat előtt

• PC-s üzemmódban történő használat előtt telepítse az alábbi 
komponenseket a CD-ről:

– USB eszköz meghajtó (RS232 COM port emulátor)
Csatlakoztassa a készüléket a PC-hez és kövesse az alábbi 
leírást (Win XP. Más operációs rendszer estén ettől eltérhet):

Itt az „mchpcdc.inf” fájl elérési 
útvonalát kell kiválasztani 

(CD)

Válasza az „Install from a list or 
specific location (Advanced)” 

lehetőséget.
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PC alkalmazás - telepítés

– COM_adapter alkalmazás: „setup.exe”

13



PC alkalmazás - telepítés
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PC üzemmód

• COM_adapter.exe, típusválasztás

• LIN Üzemmód
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PC szoftver

• BSS Üzemmód

• PWM Üzemmód

16



PC szoftver

• Csatlakozást és telepítést követően a „Com Port” legördülő 
listában meg kell jelennie egy új, rendszerint >COM6 
sorszámú portnak.

• A kommunikáció a „START”/”STOP” gombbal indítható és 
állítható le.

• LIN kommunikációs feszültségszabályzó esetén a „Fesszab. 
Bitsebesség” listában lehet kiválasztani a megfelelő 
bitsebességet (próbálgatással).

• A vezérlés paraméterei a „Vezérlés” keretben módosíthatók.
• A kommunikáció paraméterei a „Kommunikáció” keretben 

láthatók.
• A feszültségszabályzó állapotáról az „Állapot”, „Hiba” és „Infó” 

keretben kapunk információt. LIN esetén a megjelenítés 
formáját is megválaszthatjuk (gerjesztő áram vagy 
hőmérséklet; a szabályzó típusától függően).

• A DMM funkció a „B+ feszültség” keretben van megjelenítve.
• Az egyes mezőkre egérmutatóval ráállva kaphatunk plusz 

információt (pop-up ablakban).
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Firmware frissítés

• Új firmware feltöltésének folyamata (első alkalommal a 
folyamat ettől eltérhet):

1. Kapcsolja le a tápfeszültséget az adapterről.
2. Indítsa el a „BootLoader.exe” alkalmazást.
3. A nyomógomb nyomva tartása mellett csatlakoztassa az adaptert 

a  PC-hez az USB interfészen keresztül.
4. Ezt követően a készülék kijelzőjén a „Szoftverfrissítés…” feliratnak 

kell megjelennie, a Bootloader alkalmazás parancsgombjainak 
pedig aktívvá kell válniuk.

5. A BootLoader alkalmazásban nyissa meg a feltöltendő „.hex” fájlt 
az „Open Hex File” parancsgombra kattintva.

6. A „Program/Verify” parancsgombra kattintva töltse fel az új 
firmware-t az adapterre.

7. 2-3 Másodperc elteltével a programozás befejeződik, és az USB 
csatlakozás megszüntetésével a készülék ismét használható.

8. Normál üzemben a bekapcsoláskor megjelenő verziószám a 
feltöltött firmware-nek megfelelően módosul.

FONTOS!

– Soha ne válassza az "Allow Configuration Word Programming" 
funkciót!

– Ne szakítsa meg az USB kapcsolatot a programozás folyamata 
közben!

– A frissítési funkcióhoz használt USB kommunikációhoz a PC 
automatikusan telepíti a szükséges driver-t. Az első 
csatlakoztatás során várja meg, amíg az eszköz telepítése 
befejeződik.

– A firmware feltöltést vagy a PC szoftver frissítést követően 
vegye figyelembe, hogy csak azonos fő verziószámú firmware 
és PC alkalmazás képes egymással kommunikálni.
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Melléklet - segédlet

• Generátor tesztelése során az alapjel feszültség értéke és a 
mért B+ feszültség érték kismértékű eltérése üzemszerű 
állapotban, a névleges tartományban is megengedett.

• Feszültségszabályzó teszt esetén a kefe műterhelés árama 
feszültségesést hoz létre a vezetékeken, mely zavarja a 
szabályzott feszültség vizsgálatát.
Javasolt >1mm2 keresztmetszetű, rövid vezetékeket használni 
a (stabil) tápfeszültség felé, és a feszültségszabályzó 
kapcsaira csatlakoztatni az adapter mérőcsipeszeit.

• PWM interfészes feszültségszabályzóknál az „S” sense 
terminált általában össze kell kötni a B+ terminállal. A „L”, „IG” 
és egyéb kapcsok bekötéséről az adaptertől függetlenül 
gondoskodni kell.

• Tipp: SIG és L-RVC üzemmódokban a „COM” és „PWM” 
csatlakozásokat összekötve, a kitöltési tényezőt változtatva 
mindkét mezőben ugyannak a kitöltési tényezőnek kell 
megjelennie (±2% hibával).
Csak PWM üzemmódban tesztelje így a készüléket!
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Melléklet - jelölések
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Melléklet – COM hibajelek

21

Hiba ok Detektálás Hiba típusa Hatás Késleltetés Szabályozási mód

Fázis terminál szakadt P = 0V, 0Hz Mechanikus Normál vagy csökkentett 
kimeneti teljesítmény

500ms Normál szabályozási kísérlet

Szíjszakadás P = 0V, 0Hz Mechanikus Nincs kimeneti 
teljesítmény

500ms Normál szabályozási kísérlet

Forgórész szakadt P = 0V, 0Hz Mechanikus Nincs kimeneti 
teljesítmény

500ms Normál szabályozási kísérlet

Gerjesztőáram 
meghajtó szakadt

P = 0V, 0Hz Mechanikus Nincs kimeneti 
teljesítmény

500ms Normál szabályozási kísérlet

Forgórész zárlat P = 0V, 0Hz Mechanikus Nincs kimeneti 
teljesítmény

0ms Zárlati üzemmód

Gerjesztőáram 
meghajtó zárlat

F folyamatosan 
bekapcsolva

Elektromos Túlfeszültség 500ms 0% gerjesztés kitöltési tényező

B+ szakadt Túlfeszültség Elektromos A rendszer az akkuról 
működik

500ms B+ 17V-ra szabályoz vagy 
>S±3V (remote battery sense 
esetén)

Diódahíd hiba P < 8V, > 60Hz Elektromos Alacsony feszültség 500ms Maximális gerjesztőáram
Alacsony feszültség 
nagy fordulatszámon

B+ < 10,5V
P > 300Hz
Szab.fesz. < 12,2V

Elektromos Akku merülés, cellahiba 500ms Maximális gerjesztőáram

Alacsony feszültség 
kis fordulatszámon

B+ < 9,5V
P < 300Hz
Szab.fesz. < 11,4V

Elektromos Akku merülés, cellahiba 500ms Maximális gerjesztőáram

Túlfeszültség B+ > 17,0V Elektromos Akku merülés, cellahiba 500ms Kísérlet a gerjesztőáram 
kikapcsolására

'S' terminál szakadás 
(opcionális)

S > 2,2V Elektromos 
(opcionális)

Pontatlan akku 
töltőfeszültség

500ms A B+ terminálra szabályoz

Kommunikációs hiba Sync bit, checksum 
vagy bit hiba

Comm. hiba Rx/Tx kérés figyelmen 
kívül hagyása

2s Az legutolsó hibamentes 
állapotot tartja

Kommunikáció 
megszakadt vagy 
hibás

C szakadás/zárlat 
>2s, vagy komm. 
hiba >2s

Comm. és 
Timeout hiba

Előgerjesztési állapot 
amíg P<2V

2s 18,75% kitöltés, vagy 
alapértelmezett szabályozás 
(P függvényében)

Túlmelegedés 160 < Tj < 190 °C Thermal hiba Meghibásodás veszélye 500ms Kísérlet szabályozás 
fenntartására


