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 Общо описание 

     Комън рейл дюзи тестера осигурява нужните сигнали и параметри, 
за правилна оценка на следните параметри на дюзите: основно количество 

гориво, излишно количество гориво, качество на впръскването, оценка в 
режим на предвпръскване и др. 

Комън рейл дюзи тестера е предназначен за оценка както на 

електромагнитните (Bosch, Denso, Delphi), така и на пиезо инжекторите 
(Bosch, Siemens) от системата Common Rail. Комън рейл дюзи тестера се 

използва в комбинация с прибора за регулиране на налягането в Common Rail 
- CRPD200. 

 

 

Тестерът за Common Rail дюзи CRIT100 притежава 
високоволтов драйвер за електромагнитните дюзи – 

около 70V, и до 160V за пиезо дюзите. Нужно е 
внимание при работа с електромагнитните дюзи на 
Bosch и Denso и особено с пиезо дюзите! 

 

 Технически характеристики 

Брой едновременно включени дюзи 1 брой 

Напрежение при отваряне на Бош и Денсо 
електромагнитни дюзи 

70V 

Управляващо напрежение на Делфи дюзи 12V 

Управляващо напрежение на пиезо дюзите 160V 

Продължителност на импулса 
от 160µS до 2000µS със стъпка 

50µS 

Брой импулси в тестовият план от 200 до 4800 

Честота на управление на дюзите oт 1.66Hz до 40Hz 

Захранване 
220-240V 50/60Hz от 
електрическата мрежа 

Макс. ток при тестване на електромагнитни 
дюзи 

30A 

Максимален ток при тестване на пиезо дюзи 15A 

Измерване на съпротивление от 0.05ohm до 10ohm 

Измерване на индуктивност от 10µH до 10mH 

Дисплей 20x4 течно кристален 

Светлинна сигнализация на избрания режим Светодиоди 
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Типични приложения 

 Управлява всички електромагнитни дюзи на Bosch, Denso, 
Delphi solenoid injectors, както и пиезо дюзите на (Bosch и 
Siemens) 
- Първоначално отваряне с високоволтов импулс за електромагтнитните 
дюзи на Bosch и Denso; 
- Управление с ниско напрежение на електромагнитните дюзи на Delphi; 
- Управление с високо напрежение на пиезо дюзите на Bosch и Siemens. 
 

 Притежава необходимите настройки за отваряне на дюзите 
според тестовите планове  
Позволява настройка на следните параметри на управление на дюзите: 
- Pulse width (продължителност на импулса); 
- Drive frequency (RPM / IPM) (брой импулси за минута); 
- Test duration (number of pulses, stroke and rpm). 
 

 Може да генерира единичен импулс с предварително 
зададена продължителност 
 

 Може да измерва активното съпротивление на всички комън 
рейл електромагнитни дюзи и клапани  
Измервателен обхват е: 0.05ohms÷10ohms. 
 

 Може да измерва индуктивността на всички комън рейл 
електромагнитни дюзи и клапани  
Измервателен обхват: 10µH÷10mH. 
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Тестер за Common Rail дюзи 

CRIT100 

Външен вид и управление  

 

Принцип на работа на тестера за Common Rail  

дюзи CRIT100 

Тестера за Common Rail дюзи CRIT100 има 6 бутона, 7 светодиода и 3 
конектора на предния панел.  

 
Светодиоди 
 

 Power - показва, че устройството е включено и готово за работа; 
 

 Failure – показва, че е настъпило някое от следните събития: 
превишение на тока, късо съединение в някой от изходите, погрешна 
или повредена дюза е свързана и др.; 

 
 Bosch/Denso – показва, че е активиран режим Bosch/Denso coil; 

 
 Delphi – показва, че е активиран режим Delphi coil; 

 
 Piezo – показва, че е активиран режим Bosch/Siemens piezo; 
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 Start/Stop – мига с честотата на управление на дюзата, когато е 

стартиран тест; 
 

 Measure – показва, че тестерът е в режим CR injector R meter или 
CR injector L meter. 

 
 
Бутони 
 
Смяната на режимите на работа, стартирането на тест, както и промяната на 
параметрите на изходния сигнал, се извършва с помощта на 6 бутона – Up, 
Down, Esc, Enter, Start/Stop и Measure. 
 

 Използвайте бутоните Up и Down, за да изберете режима на работа и 
да променяте стойностите на различните параметри на сигнала;   

 
 Използвайте бутона Enter, за да влезете в подменю или да 

потвърдите избора си; 
 

 Използвайте бутона Esc, за да се врънете с 1 стъпка назад към 
предишното меню. След като зададете стойност на параметър можете 
да я потвърдите и с този бутон;  

 
 Използвайте бутона Start/Stop, за да стартирате тест според 

избрания режим на работа; 
 

 Бутона Measure се използва за стартиране на измерване на 
съпротивление или индуктивност, Той е активен само в режим CR 
injector R meter или CR injector L meter; 

 
 

    Конектори 

Налични са 3 конектора на предния панел: 

 Конектор с 2 пина за електромагнитни дюзи Bosch, Denso и Delphi; 

 Конектор с 2 пина за пиезо дюзи Bosch и Siemens; 

 Конектор с 3 пина за измерване на съпротивление и индуктивност 

на електромагнитни дюзи и клапани. 

Веднага след изключване на захранването на тестера, всички 

предварително избрани режими на работа и настройки се губят и няма 
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възможност те да бъдат запазени! При следващото включване на 
устройството, се зареждат настройките по подразбиране! 

 

      Режими на работа 

       
        Фиг.1 Главно меню 

 

1. Режим Bosch/Denso coil 

Pulse width                              160uS ~ 2000uS (със стъпка 50uS) 

Cycle (strok)                                      1 ~ 4800 и безкрайност 

RPM (IPM)      100 ~ 2400 (1.66Hz ~ 40Hz) 

          
         Фиг.2 Режим Bosch/Denso coil – Настройка на продължителността на 

импулса  

 

          
         Фиг.3 Режим Bosch/Denso coil – Настройка на броя цикли (strok) 
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         Фиг.4 Режим Bosch/Denso coil – Настройка на оборотите / броя импулси за 

минута RPM (IPM) 

   

         2. Режим Delphi coil 

Pulse width                              160uS ~ 2000uS (със стъпка 50uS) 

Cycle (strok)                                      1 ~ 4800 и безкрайност 

RPM (IPM)      100 ~ 2400 (1.66Hz ~ 40Hz) 

          
         Фиг.5 Режим Bosch/Denso coil – настройка на продължителността на 

импулса  

 

          
         Фиг.6 Mode Bosch/Denso coil – Cycle (strok) adjustment 

 

          
         Фиг.7 Mode Bosch/Denso coil – RPM (IPM) adjustment 
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3. Режим Bosch/Siemens piezo 

Pulse width                              160uS ~ 2000uS (със стъпка 50uS 

Cycle (strok)                                      1 ~ 4800 и безкрайност 

RPM (IPM)      100 ~ 2400 (1.66Hz ~ 40Hz) 

          
         Фиг.8 Режим Bosch/Denso coil – настройка на продължителността на 

импулса  

 

          
         Фиг.9 Режим Bosch/Denso coil – насстройка на цикъла Cycle (strok) 

 

          
         Фиг.10 Режим Bosch/Denso coil – настройка на броя импулси за минута 

RPM (IPM) 

 

4. Специални функции (Special function) 

 
Фиг.11 Режим Special function – основен екран 
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 Измервател на съпротивление (CR injector R meter) 

Измервателен обхват          0.05 ohms ~ 10 ohms 

                    
         Фиг.12 Режим CR injector R meter – основен екран 

 

                    
                   Фиг.13 Режим CR injector R meter – измерване 

 

                    
                  Фиг.14 Режим CR injector R meter – Rx превишава максималния 

обхват на измерване 

 

                    
                 Фиг.15 Режим CR injector R meter – Rx е по-малко от минималния 

обхват на измерване 

 

 Измервател на индуктивност (CR injector L meter) 

Измервателен обхват          10uH ~ 10mH 
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Фиг.16 Режим CR injector L meter – основен екран 

 

 
Фиг.17 Режим CR injector L meter – измерване 

 

                    
Фиг.18 Режим CR injector L meter – Lx е извън измервателния 

обхват 

   Вградени защити 

   Устройството има вътрешни защити срещу следните събития: 
    • Защита от късо съединение на всеки от изходите за дюзи;  

    • Защита от превишение на тока за електромагнитните дюзи: над 35A  
    • Защита от превишение на тока за пиезо дюзите: над 15A 
    • Защита от свързване на пиезо дюза към изхода за електромагнитни дюзи; 

    • Защита от свързване на електромагнитни дюзи към изхода за пиезо дюзи. 
 

При настъпване на което и да е от горе изброените събития, светодиода 
Failure ще светне и ще се покаже следното съобщение на екрана. За да 
продължите работа, трябва да изключите тестера за поне 5 секунди и 

отново да го включите!  
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Забележка Ако след включване на тестера светодиода Failure отново светне 
и се покаже съобщението на екрана, някое от горе изброените събития 

отново е актуално или тестера е повреден! 
 

   Използвани термини 

Pulse width (продължителност на импулса)  
Определя продължителността на импулса на изхода за дюза. Означена е 
с t на снимката отдолу: 

 

 

Cycle (strok) (брой цикли) 
Този параметър дефинира броя импулси по време на теста или с други 
думи – продължителността на теста. Той зависи от честотата на сигнала 

към дюзата и е обяснен по-долу. Ако например Cycle (strok) = 1000 и 
RPM (IPM) = 1000, продължителността на теста ще бъде: 
Продължителноста = Cycle (strok) / f = 1000 / 16,66 = 60 секунди. 

 

RPM (IPM) (обороти / брой импулси за минута)  
Честотата се дефинира като броя на повтаряне на импулса за 1 секунда - 
колко импулса има за 1 секунда. Например 1 импулс за 1 секунда е 

честота 1Hz, a 10 импулса за 1 секунда – 10Hz и т.н. Обикновено 
честотата се означава с F и мерната единица е Hertz (Hz). 
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Интервала от време, през който настъпва дадено събитие се нарича 

Период. В системата SI периода се означава с T и се измерва в секунди 

[s]. Периода е обратно пропорционален на честотата: T = 1 / f. 

В конкретния случай на тестер за дюзи, параметъра се нарича RPM 

(обороти за минута) или IPM (импулси за минута). Aко на екрана RPM 

(IPM) = 1000, означава, че f = RPM (IPM) / 60 = 1000 / 60 = 16,66Hz. 

Числото 60 означава 1 минута, която има 60 секунди. 

 

        Как да извършите тест на дюза?  

o Определете вида (електромагнитна или пиезо) и марката (Bosch, 

Denso, Delphi or Siemens) на дюзата;  

o Свържете дюзата към съответния конектор на тестера;  

o Включете тестера за дюзи;  

o Изберете режим на работа от менюто; 

o Изберете желаната стойност* на Pulse width параметъра с натискане 

на бутона Enter и промяна с бутоните Up и Down buttons. Потвърдете 

избора с бутоните Enter или Esc button; 

o Изберете желаната стойност* на Cycle (strok) параметъра с 

натискане на бутона Enter и промяна с бутоните Up и Down buttons. 

Потвърдете избора с бутоните Enter или Esc button; 

o Изберете желаната стойност* на RPM (IPM) параметъра с натискане 

на бутона Enter и промяна с бутоните Up и Down buttons. Потвърдете 

избора с бутоните Enter или Esc button; 
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o Натиснете бутона Start/Stop за да стартирате тест на дюза. Теста ще 

приключи автоматично след времето определено от стойностите на 

параметрите Cycle (strok) и RPM (IPM); 

*Стойностите на тези параметри се избират според данните в тестовия 

план за конкретната дюза, които са уникални за всяка дюза. 

 

Как да измерите съпротивлението на 

електромагнитна дюза? 

o Определете вида (електромагнитна или пиезо) и марката (Bosch, 

Denso, Delphi or Siemens) на дюзата; Не свързвайте пиезо дюзи към 3 

пиновия конектор!!! 

o Свържете дюзата между десния и централния пин на 3 пиновия 

конектор на тестера. Виж снимката по-долу: 

 

o Включете тестера за дюзи;  

o Изберете режим Special function и след това CR injector R meter; 

o Натиснете бутона Measure и го задръжте по време на измерването, за 

да видите стойността на съпротивлението. 
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Не свързвайте пиезо дюзи към 3 

пиновия конектор на тестера!!! Ако 

пиезо дюзата е „заредена“, това 

може да предизвика сериозна 

повреда на тестера!!! 

 

Как да измерите индуктивността на 

електромагнитна дюза? 

o Определете вида (електромагнитна или пиезо) и марката (Bosch, 

Denso, Delphi or Siemens) на дюзата; Не свързвайте пиезо дюзи към 3 

пиновия конектор!!! 

o Свържете дюзата между левия и централния пин на 3 пиновия 

конектор на тестера. Виж снимката по-долу: 

 

o Включете тестера за дюзи;  

o Изберете режим Special function и след това CR injector L meter; 

o Натиснете бутона Measure и го задръжте по време на измерването, за 

да видите стойността на индуктивността. 
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Не свързвайте пиезо дюзи към 3 

пиновия конектор на тестера!!! Ако 

пиезо дюзата е „заредена“, това може 

да предизвика сериозна повреда на 

тестера!!! 

 

Стандартна окомплектовка: 
• Тестер за Common Rail дюзи CRIT100 – основно устройство;                 
• 2 женски 2 пинови конектора; 
• 1 женски 3 пинов конектор за измерване на съпротивление и 

индуктивност;                 
• Тестови планове за  различни модели електромагнитни и пиезо дюзи; 

• Захранващ кабел. 


