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Tester  RPT-5 umożliwia  wykonanie  równoległego  odczytu  wartości  ciśnienia  z  czujnika
ciśnienia na szynie (układy CR/GDI/FSI),  a także pozwala zdiagnozować zasilanie czujnika.
Tester  podłączamy  do  instalacji  w  pojeździe  za  pomocą  przejściówki  do  złącza  czujnika
ciśnienia  lub  za  pomocą  trzech  sond  igłowych.  Tester  automatycznie  rozpoznaje  sygnały  z
czujnika, dlatego nie jest konieczna znajomość wyprowadzeń czujnika.

Tester umożliwia także wykorzystanie zewnętrznego czujnika ciśnienia do niezależnego
pomiaru wartości ciśnienia w układzie. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, skontaktuj
się  z  producentem  lub  dystrybutorem  urządzenia,  aby  zakupić  opcjonalny  przewód.
Dołączony zewnętrzny czujnik będzie zasilony z urządzenia.  Dostępny jest  także tryb
porównawczy,  pozwalający  na  jednoczesny  odczyt  i  porównanie  wskazań  obydwu
czujników.

Aby zmienić język urządzenia: po włączeniu wciśnij przycisk [▼] dwa razy, następnie [OK] dwa
razy. Użyj przycisków [▲] i [▼] do wyboru języka, zatwierdź wciskając [OK].

TEST CIŚNIENIA

1. Podłącz się do instalacji w pojeździe za pomocą kabla pomiarowego i adaptera do złącza
czujnika ciśnienia lub za pomocą sond igłowych.
2. Z głównego menu wybierz Test ciśnienia (każdy krok zatwierdź wciskając OK).
3. Wskaż rodzaj układu, a następnie wariant czujnika.
4. Po wykryciu zasilania czujnika (włączony zapłon) urządzenie przejdzie do wyświetlania
wartości mierzonej w wybranej jednostce (aby zmienić wybierz Ustawienia → Jednostka).
5. Obserwuj wartości ciśnienia w różnych warunkach pracy silnika.
6. Odczytaj napięcie zasilania czujnika – powinno wynosić ok. 5V.

PRZEBIEGI CIŚNIENIA

1. Przy pomiarze ciśnienia wciśnij OK aby wyświetlić listę opcji.
2.  Wybierz  Trend  ciśnienia aby  wyświetlić  wolno-zmienny  przebieg  ciśnienia.  Ten  tryb
uwidacznia zmiany ciśnienia związane ze zmianą warunków pracy silnika. Ekran urządzenia
obejmuje 10 sekund pomiaru. Użyj klawiszy strzałek (▲ i ▼) aby zmienić skalę wykresu.
3.  Wybierz  Pulsacja ciśnienia,  aby wyświetlić szybko-zmienny przebieg ciśnienia.  W tym
trybie widoczne są wahania ciśnienia związane z kolejnymi wtryskami oraz pracą pompy i
zaworu regulacyjnego. Ekran urządzenia obejmuje 128 ms pomiaru. Użyj klawiszy strzałek
(▲ i ▼) aby zmienić skalę wykresu. 

Użyj  aplikacji  Android,  aby móc  rejestrować  przebiegi  ciśnienia  w wyższej
rozdzielczości oraz mieć możliwość zapisu uzyskanych danych.

APLIKACJA ANDROID

1. Pobierz i zainstaluj aplikację ze strony www.dte.com.pl/download/RPT
2. Wybierz Ustawienia → Bluetooth → Włączony.
3. W urządzeniu mobilnym włącz Bluetooth.
4. Włącz aplikacje i przy pierwszym uruchomieniu wykonaj parowanie urządzeń (Ustawienia
→ Bluetooth, PIN 7785).
5. Korzystaj z aplikacji do zdalnego odczytu pomiarów oraz zapisu i odczytu przebiegów.

Przycisk włączenia/wyłączenia

Złącze kabla 
pomiarowego

Złącze mini USB 
(ładowanie)

Kontrolka stanu 
ładowania /wykonania 

pomiaru

Wyjście z pomiaru/menu 
ustawień

Nawigacja po menu/zmiana 
wartości

Nawigacja po menu/zmiana 
wartości

Uruchomienie funkcji, 
potwierdzenie wyboru

Tester ciśnienia na szynie RPT-5 
SZYBKI START


