
velkoobchod s nářadím

Návod k použití

Sada na měření tlaku v palivové soustavě.

kat. č. 108026

Model:



Pokyny
Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě 
fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu.
Při používání je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené pokyny a 
seznamte se s návodem.

Bezpečnostní předpisy

Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu.
* tester nepoužívejte k jiným účelům, než je určen
* nedotýkejte se pohyblivých (rotujících) částí motoru
* přístroj chraňte před dětmi
* používejte odpovídající pracovní oděv, ochranné prostředky a to zejména 
  ochranné brýle, chrániče sluchu, respirátor, dále potom pracovní rukavice 

strana 1

Funkce a použití
Tester je určen pro měření tlaku vstřikovacích systémů benzínových motorů do max. tlaku
8 bar (120 psi).
Palivový tlakoměr testeru lze k systému připojit přímo nebo pomocí tvarovky T (v tomto případě 
musí být povrch spojů navlhčený pro snazší montáž).
Sestava testeru:
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Díly a sestavy pro vstřikování paliva

1  Tlakoměr (3-1/2"), hadice 1,2 m, sestava hadice1,8 m (8,3 bar) s pojistným ventilem
2  Sestava připojovací hadice a ventilu pro Bosch CIS
3  Sestava připojovací hadice pro GM TBI
4  Adaptér pro Ford EFI
5  Adaptér pro Ford EFI
6  Připojovací hadice s maticí M12×1,5
7  Adaptér pro malý Schraderův ventil (Ford) - 5/16"×32 UNF vnitřní závit
8  Adaptér pro standardní Schraderův ventil - 7/16"×20 UNF vnitřní závit
9  10mm ohnutý nátrubek s maticí s vnějším závitem 5/8"-18, 2 kusy
10  Ohnutý nátrubek s maticí s obráceným hrdlem 5/8"-18, maticí M16×1,5 a O-kroužkem, 2 kusy
11  Adaptér M16×1,5×5/8"-18, 2 kusy
12  Adaptér - jeden konec s vnitřním závitem M14×1,5 a druhý konec s nátrubkem 3/8", 2 kusy
13  Adaptér - jeden konec s vnitřním závitem M16×1,5 a druhý konec s nátrubkem 3/8", 2 kusy
14  Adaptér - vnější závit M14×1,5 a nátrubek 3/8" s O-kroužkem, 2 kusy
15  Adaptér - vnější závit M16×1,4 a nátrubek 10 mm s O-kroužkem, 2 kusy
16  Adaptér pro GEO Storm a Isuzu (Isuzu I-Tec Systems)
17  Armatura s nástavcem pro rychlospojku 1/4"×5-16
18  Armatura s nástavcem pro spojku 3/8"
19  Nástavec pro rychlospojku s rychle aplikovatelnou tryskou (90 stupňů)
20  Vnější závit M14×1,5 - vnitřní závit M14×1,4 s nástavcem pro rychlospojku (pro Jaguar a Volvo)
21  Adaptér - vnější závity M10×1,0/M12×1,5 s O-kroužkem (pro vozy: Daimler a Benz)
22  Adaptér - vnitřní závit M10×1,0/vnější závit M12×1,5 (pro vozy: Ford Standard, Golf 16V)
23  Adaptér - vnitřní závit M8×1,0/vnější závit M12×1,5 (pro BMW)



24  Adaptér - vnější závity M8×1,0/M12×1,5 s O-kroužkem, 2 kusy (pro vozy: Daimler Benz, VW Golf,
 BMW, Audi 100 5válec + DPAK 14)
25  Adaptér - vnější závity M14×1,5/M12×1,5 s O-kroužkem (pro vozy: Peugeot, Fiat Croma, Audi
 6válec+ DPAK 12)
26  Adaptér, vnější závity M16×1,5/M12×1,5 s O-kroužkem (pro vozy: Ford Scorpio-motor DOH 2,0 l,
 Citroen XM, Opel Bj 97, 1,4 l)
27  Adaptér - banjo šroub M12×1,25 s podložkou Nylotron (pro vozy: Chrysler, Opel-Vauxhall,
 Honda a Hyundai)
28  Adaptér - banjo šroub M12×1,5 s podložkou Nylotron (pro vozy Saab)
29  Adaptér - banjo šroub M10×1,0 s podložkou Nylotron (pro Sterling Triumph)
30  Adaptér - banjo šroub M8×1,0 s podložkou Nylotron (pro vozy Toyota)
31  Adaptér - banjo šroub M6×1,0 s O-kroužkem (pro vozy: Ego a Suzuki)
32  Rychle aplikovatelná zástrčka s 1/4“ hadicovým nátrubkem (pro vozy: Bosch Mono-Jetronic, VW
 Motor RP 2 ks)
33  Adaptér, vnější závity M8×1,0/M12×1,5 s O-kroužkem (pro vozy: Audi Sondera, adaptér,
 přídavný adaptér)
34  Adaptér, vnitřní závit M16×1,5/vnější závit M12×1,5 (pro vozy: Ford-Scorpio a Citroen-XM)
35  Adaptér, vnitřní závit M14×1,5/vnější závit M12×1,5 (pro vozy: Opel-Vauxhall, Mit Dichtkuppe)
36 Přímý nátrubek s maticí s vnějším závitem 5/8“-18
Sestavy testerů. Tester GM TBI.
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Tester Bosch CIS

Tester pro ostatní systémy
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Při používání testeru dodržujte následující postup:
• Noste schválené ochranné brýle.
• Povolte uzávěr palivové nádrže a uvolněte tlak v palivovém čerpadle.
• Před měřením utáhněte všechny spoje a kontrolujte těsnost. Jakýkoliv únik oleje a paliva je nepřípustný.
• V blízkosti nesmí být otevřený plamen, zdroj jiskření, horké povrchy (žhavé spirály topidel,...). 
   Osvětlovací zařízení musí být nerozbitné.
• Po ukončení měření odstraňte ze všech hadic zbytky paliva, odvzdušněte palivový systém a odpojte
  adaptéry nebo testery.
• Utřete úkapy oleje a paliva a použité hadry odložte do určeného kontejneru a vždy uzavřete víkem.
• Uzavřete závěr palivové nádrže.
• Odvzdušněte palivový systém a kontrolujte jeho těsnost.
Před měřením proveďte následující kontroly:
A/ Palivový systém
• Ujistěte se, že v palivové nádrži je dostatečné množství paliva (nespoléhejte na palivoměr).
• Pátrejte po prasklém nebo uvolněném palivovém vedení (kovovém nebo pryžovém).
• Zkontrolujte, zda v palivu není voda nebo jiné nečistoty.
• Zkontrolujte stav odvzdušňovacího zařízení a uzávěru plnicího otvoru palivové nádrže.
• Zkontrolujte stav pojistek určených pro palivový systém.
B/ Elektrické zařízení (akumulátor včetně dobíjecího zařízení).
• Pátrejte po odpojených elektrických komponentech.
• U většiny systémů vstřikování paliva je k zapálení směsi potřebná zapalovací jiskra (ke kontrole zapalova
  cí jiskry použijte zkušební svíčku - nevznikne-li jiskra, opravte zapalování). Svíčku nedávejte do blízkosti 
  otvoru pro svíčku v hlavě válců. Může dojít k vyšlehnutí zapálené směsi. Nebezpečí požáru a popálení.
• Sledujte kontrolky motoru a jiné poruchové kontrolky na počítači.
• Zkontrolujte stav akumulátoru. Málo nabitý akumulátor nezajistí správný výkon čerpadla a spouštění
   vstřikovacího ventilu (napětí musí být větší než 12 V).
C/ Podtlakové vedení
• Zkontrolujte, zda podtlakové vedení není uvolněné nebo odpojené.
• Věnujte pozornost všem slyšitelným únikům vzduchu a neobvyklým zvukům.
• Pátrejte po nadměrném úniku oleje.
• Zkontrolujte vůle ventilů a dle potřeby seřiďte.
• Pátrejte po úniku vody.
Měření vstřikovacího tlaku paliva
• Před měřením vypněte motor.
• Po vypnutí motoru najděte otvor pro měření tlaku paliva - Schräderův ventil (většina nových vozidel je 
  vybavena tlakovými adaptéry nebo palivovým ventilem)
• Připojte tlakoměr paliva.
• Není-li k dispozici žádný Schräderův ventil a systém je třeba otevřít, zbytkový tlak odstraňte před 
  povolením armatury, aby benzín nevystříkl.
• Tester připojte pomocí správného adaptéru na vhodném místě.
• Před povolením armaturu vždy obalte dílenskou utěrkou.
• Všechna měření tlaku musí být prováděna při volnoběhu na vysokotlaké straně systému.
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Problémy s tlakem paliva jsou zpravidla dvojího druhu:
Tlak je vyšší než normální provozní tlak
• Příčinou vyššího tlaku jsou zpravidla následující závady:
• Vadný regulátor tlaku paliva, nelze oddělit přívodní a zpětné vedení.
• Překážka ve zpětném vedení (ohyb nebo smyčka).
• Vadný pojistný ventil nebo palivové čerpadlo v nádrži.
• Nadměrný tlak v nádrži v důsledku nedostatečného odvětrání.
Tlak je nižší než normální provozní tlak.
• Příčinou nižšího tlaku jsou zpravidla následující závady:
• Vadné palivové čerpadlo nebo regulátor tlaku.
• Překážka v přívodním vedení (ohyb nebo smyčka) nebo ucpaný palivový filtr.
• Vadný pojistný ventil.
• Nízký tlak (podtlak) v nádrži v důsledku nedostatečného odvětrání.
• Příliš nízké napětí.

Typický systém vícebodového vstřikování paliva se Schräderovým ventilem

MÍSTO MĚŘENÍ
TLAKU PALIVA

PODTLAKOVÉ POTRUBÍ

REGULÁTOR TLAKU

PRUŽNÁ HADICE

ZPĚTNÉ PALIVOVÉ VEDENÍ

FILTR
PRUŽNÁ
HADICE

TLAKOVÉ
PALIVOVÉ

VEDENÍ

SACÍ FILTR
ČERPADLA

PALIVOVÉ
ČERP. V 
NÁDRŽI

PALIVOVÝ FILTR MŮŽE BÝT POD KAPOTOU
NEBO BLÍZKO PALIVOVÉ NÁDRŽE
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Tabulka použití adaptérů pro americký GM TBI
Adaptér č.  Popis      Použití
3   Sestava hadice GM TBI    Všechny modely kromě RY-06
13 a 15   Potrubní armatura M16×1,5-10 mm   4,3 l, V-6
  (stříbrná barva, s drážkou)
12 a 14   Potrubní armatura M14×1,5-10 mm   2,8 l, karoserie "X" a 3,8 l
  (mosazná barva, s drážkou)    karoserie "A"
11   Spojka M16×1,5-5/8"×18    1,8 l a 2,0 l karoserie "J"
36   Přímý nátrubek Motory 1,8 l
10   Pravoúhlý nátrubek    J2000/6000 Pontiac
  M16×1,5-3/8" obrácené hrdlo
28   Adaptér s banjo šroubem M12×1,25   Vozidla s banjo
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Doplňující pokyny pro tester Bosch CIS
Pomocí tohoto testeru lze provést čtyři měření tlaku:
A/ Řídicí tlak zastudena - motor studený, ventil otevřený.
B/ Řídicí tlak zatepla - motor zahřátý, ventil otevřený.
C/ Primární tlak - motor studený nebo zahřátý, ventil zavřený (zavřený ventil eliminuje řídicí tlak).
D/ Klidový tlak - motor zahřátý, ventil otevřený.

Poznámka
• Tlaky CIS uvedené v tomto návodu platí pro řídicí tlaky za tepla.
• Tlaky pro měření A a C najdete v servisní příručce vozidla, v návodu Vstřikování paliva Mitchell nebo
   v servisní příručce Robert Bosch pro vstřikování paliva.

Postup při měření
A/ Řídicí tlak zastudena - motor studený, ventil otevřený.
Při měření musí být motor studený, tj. musí být mimo provoz několik hodin nebo přes noc.
• Uvolněte tlak v palivovém systému (viz str. 9).
• Ujistěte se, že palivový filtr není ucpaný. Máte-li pochybnosti, filtr vyměňte, aby měření bylo přesné.
• Očistěte horní díl rozdělovače paliva.
• Podle typického schématu zapojení vstřikování CIS zapojte tester mezi rozdělovač paliva a regulátor
  řídicího tlaku.
• Hadici bez průtokového regulačního ventilu připojte ke středu rozdělovače paliva.
• Hadici s ventilem připojte k hadici odpojené od rozdělovače paliva nebo přímo k regulátoru řídicího tlaku.
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Varování:
Všechny adaptéry s O-kroužkem utahujte pouze rukou, aby se kroužek nepoškodil.
V některých případech mohou být adaptéry rozšířeny, aby bylo možné získat správnou kombinaci
připojovacích závitů.
• Uveďte do činnosti palivové čerpadlo, nastartujte motor a zkontrolujte těsnost.
• Po připojení testeru odvzdušněte systém:
- nachází-li se vypouštěcí ventil testeru pod tlakoměrem, obalte ventil hadrem a stiskněte tlačítko, dokud
  neunikne všechen vzduch (tuto činnost neprovádějte nad zahřátým motorem nebo potrubím).
- je-li tester vybavený odvzdušňovacím ventilem, umístěte konec odvzdušňovací trubky do kanystru
  s palivem a pomocí palivového čerpadla odvzdušněte systém.
- pokud tester není vybavený žádnou výše uvedenou armaturou, umístěte tlakoměr až pod hadice
  a regulační ventil.
• Vypněte motor a uveďte do činnosti palivové čerpadlo.
• Po dobu alespoň 12 sekund otevírejte a zavírejte regulační ventil.
• Je-li tlak stabilizován, odečtěte údaj na tlakoměru. Není-li řídicí tlak za studena správný, může být chyba
  v zahřátém regulátoru.
• Je-li tlak správný, pokračujte v měření dalších tlaků.

B/ Řídící tlak za tepla a D/ Klidový tlak musí být měřeny na zahřátém motoru.
C/ Primární tlak musí být měřen na studeném nebo mírně zahřátém motoru.

• Jestliže se hodnoty řídicího tlaku za tepla nenacházejí v normálním rozmezí, seřiďte regulátor tlaku paliva.
• Není-li možné seřízením získat normální hodnoty tlaku, vyměňte regulátor, pokud neexistuje problém
  uvedený dále v následujícím bodu.
• Je-li tlak nízký při volnoběžných otáčkách motoru, zkontrolujte, zda napětí na kolíkových kontaktech
   zahřátého regulátoru je minimálně 11,5 V. Je-li na kontaktech plné napětí, potom musíte vyměnit regulátor
  řídicího tlaku.
• Je-li tlak příliš nízký, ověřte množství paliva dodávaného čerpadlem. Příčinou může být také ucpání
  přívodního vedení nebo netěsnost ve zpětném vedení. Je-li systém v pořádku, je třeba seřídit tlak
  v palivovém systému. Postupujte podle návodu výrobce nebo do návodu pro vstřikování paliva.
• Jestliže klidový tlak klesne příliš rychle, zkontrolujte těsnost O-kroužků a spojů palivového potrubí.
  Nezjistíte-li žádnou netěsnost, zkontrolujte těsnost ventilu pro studený start nebo palivových vstřikovacích
  ventilů. Nezjistíte-li ani teď žádnou netěsnost, může netěsnit zpětný ventil palivového čerpadla nebo
  O-kroužek pojistného ventilu v rozdělovači paliva. V případě nutnosti tyto díly opravte nebo vyměňte.
• Jestliže v průběhu měření tlaku nezjistíte závadu na systému vstřikování paliva, zkontrolujte palivové 
   čerpadlo.
  V tomto případě musí být tester vybavený odvzdušňovacím ventilem a potrubím. Tlakoměr připojte
  k testeru a odvzdušňovací potrubí zaveďte do kanystru s nejméně 2 litry paliva. Průtok paliva po dobu
  30 sekund musí být 0,75 až 1 litr. Objem u vozidel s turbodmychadlem je o 20 - 25 % větší než u vozidel
  bez turbodmychadla.
• Vypněte palivové čerpadlo a uvolněte tlak v palivovém systému. Vypněte zapalování, zaveďte
  odvzdušňovací potrubí do kanystru s palivem a stiskněte odvzdušňovací ventil. Není-li tester vybavený
  sestavou odvzdušňovacího ventilu, obalte spoje hadrem a pomalu je uvolňujte.
• Demontujte tester a připojte všechna vedení.
• Nastartujte motor a zkontrolujte těsnost.
• Ze všech použitých hadic odstraňte palivo. Jestliže v sestavě hadice tlakoměru zůstane palivo, připojte
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nejmenší adaptér s banjo šroubem k rychlospojce nad kanystrem s palivem. Podržte tlakoměr nad hadicí
a počkejte, až palivo vyteče do kanystru.

Diagnostika tlaku paliva
Problémy s tlakem paliva jsou v zásadě dvojího druhu - tlak je vyšší nebo nižší než normální provozní tlak.
Systém přívodu paliva tvoří uzavřený okruh. Palivo je čerpáno z nádrže do regulátoru tlaku a vstřikovacích
ventilů a nadbytečné palivo je vedeno zpět do nádrže. Regulátor tlaku paliva je dělicím bodem mezi 
přívodní a zpětnou stranou. Zvýšení tlaku nad normální hodnotu je zpravidla způsobeno závadou na zpětné 
straně a snížení tlaku pod normální hodnotu závadou na přívodní straně.

Příčinou vyššího tlaku jsou zpravidla následující závady:
• Vadný regulátor tlaku paliva.
• Překážka ve zpětném potrubí (ohyb nebo smyčka).
• Volný spoj v nádrži.
• Nadměrný tlak v nádrži v důsledku nedostatečného odvětrání.

Příčinou nižšího tlaku jsou zpravidla následující závady:
• Ucpaný palivový filtr.
• Překážka v přívodním potrubí (ohyb nebo smyčka).
• Vadné palivové čerpadlo.
• Vadný regulátor tlaku paliva.
• Volný spoj v nádrži.
• Ucpaný palivový filtr v nádrži.
• Nízký tlak (podtlak) v nádrži v důsledku nedostatečného odvětrání.
Zúžení zpravidla snižuje průtok, přičemž vadné čerpadlo nebo regulátor tlaku udržují správné průtočné
množství, ale ne tlak. Nastane-li některý z těchto případů, je izolace komponentu zpravidla tou nejrychlejší
metodou zjištění závady. (Příklad: kdykoliv je to možné, odpojte vedení před a za komponentem. Změřte 
tlak a průtok v potrubí před a za komponentem.)

Odstraňování závad v systému vstřikování C.I.S. najdete v Doplňující 
pokyny pro tester Bosch v předchozím textu.
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Tabulka převodu hodnot psi na metrické

TABULKA POUŽITÍ A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ ADAPTÉRŮ
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* Nejnovější motory jsou vybaveny měřicími konektory a mohou být testovány pomocí připojení č. 7.
MÍSTO PŘIPOJENÍ ADAPTÉRU
A - Palivové vedení k rozdělovači paliva
B - Palivové vedení k TBI
C - Rozdělovač paliva - standardní Schräderův pružný adaptér
D - Rozdělovač paliva - malý Schräderův pružný adaptér (Ford)
E - Rozdělovač paliva
F - CFI (TBI) sestava CFI (TSI)
G - Palivové vedení k CFI
H - Palivový filtr
I - Připojovací otvor potrubí vstřikovacího ventilu pro studený start
J - Viz schéma a pokyny pro CIS
K - Viz schéma a pokyny pro GM TBI
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DODATEK II 1991 - 2000 pro C.S.I
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Životní prostředí:
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina 
materiálů, které jsou použity na přístroj a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na 
místech určených pro odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami 
ochrany životního prostředí.

Záruční podmínky:
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílů, nesprávným použitím a cizím zásahem do 
jednotlivých dílů přístroje, nedovoleným pracovním tlakem, neupraveným stl. vzduchem, 

ZÁRUČNÍ  LIST
_____________________________________________________________________________

Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, CZ-547 01 Náchod
                             tel.: 491 422 690 , www.bgs.cz , e-mail: bgs@bgs.cz

Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu technikovi. Při 
uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním stavu. V případě zásahu do 
jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky.
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje.

  Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis :

______________________                                 ______________________


