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Uživatel:
Vozidlo : 407 /407
VIN : VF36E9HZC21557367

EDC16C3 Informace o okruhu sání vzduchu
Expert /Celkový test /Uzel 3 /Standardní měření parametrů /Informace o okruhu
sání vzduchu
Vehicle \d2 \INJ \EDC16C3 \d2_EDC16C3_mesures_parametres_standard.s : 1284_01

Název
Otáčky motoru

Hodnota
2024

Jednotka

Nápověda

Otáčky motoru v otáčkách za minutu
Otáčky/min.
Po získání informace o otáčkách motoru
počítač čeká na informaci snímače vačkového
hřídele pro zahájení synchronizovaného
vstřikování

Synchronizace váčkového hřídele s
Ano
klikovým hřídelem

Teplota chladicí kapaliny přijatá počítačem
motoru podle informací snímače

Teplota chladicí kapaliny motoru

82

°C

Požadované průtočné množství
vzduchu

455

Průtok vzduchu, který musí být dosažen v
mg/vstřiksacím potrubí pro řízení ventilu EGR

Měřený průtok vzduchu

776

Množství vzduchu měřené pro řízení ventilu
EGR.
mg/vstřikTyto hodnoty jsou oznamenány při odpojení
ventilu EGR

Teplota nasávaného vzduchu v
průtokoměru

23

°C

Teplota nasávaného vzduchu měřená v
průtokoměru vzduchu

Kopírování polohy turbodmychadla 100

%

Hodnota otevření zaznamenaná snímačem
kopírování polohy.

Požadavek na polohu
turbodmychadla

48

%

Požadovaná hodnota otevření
turbodmychadla.

Teplota nasávaného vzduchu v
sacím potrubí (rozvaděči sání)

23

°C

Teplota nasávaného vzduchu změřená v sacím
traktu

Atmosférický tlak

965

mbar

Tlak vzduchu prostředí měřený vnitřním
snímačem počítače

Měřený tlak turbo

1882

mbar

Požadovaný tlak turbodmychadla

RCO elmag. ventilu tlaku
turbodmychadla

RCO elmag. ventilu EGR

1741

49

Neplatná hodnota

mbar

Tlak vzduchu v sacím potrubí požadovaný
počítačem (plné zatížení znamená, že motor je
namáhán na maximum)

%

Hodnota otevření elmag. ventilu regulace tlaku
turbodmychadla
Ovládání otevření se mění od 0% (otevřené
lopatky; minimální tlak) do 100% (zavřené
lopatky; maximální tlak)

%

Hodnoty otevření ventilu recirkulace
výfukových plynů
Ovládání otevření se mění od 0% (zavřený
ventil) do 100% (otevřený ventil)
Hodnota otevření ventilu EGR zaznamenaná
snímačem kopírování polohy : musí být
identická s mírou otevření ventilu EGR

Kopírování polohy ventilu EGR

0

%

RCO elmag. ventilu klapky EGR

Neplatná hodnota

%

Míra otevření klapky recirkulace výfukových
plynů
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Ovládání otevření se pohybuje mezi 0%
(klapka otevřena) a 100% (klapka uzavřena)

Kopírování polohy ventilu EGR

RCO elmag. ventilu klapky bypass
(pokud přítomen)

1

Neplatná hodnota

%

Hodnota otevření škrtící klapky recirkulace
výfukových plynů zaznamenaná snímačem
kopírování polohy: musí odpovídat stupni
otevření škrtící klapky EGR

%

Míra otevření klapky uzavírající průchod k
chladiči nasávaného vzduchu. Používá se pro
usnadnění regenerace filtru pevných částic při
slabém zatížení motoruOvládání otevření se
pohybuje mezi 0% (klapka uzavřena) a 100%
(klapka otevřena)

Kopírování polohy klapky obtoku
bypass (pokud přítomen)

1

%

Hodnota otevření škrtící klapky ohřívače
nasávaného vzduchu zaznamenaná snímačem
kopírování polohy: musí odpovídat stupni
otevření škrtící klapky ohřívače nasávaného
vzduchu

Teplota paliva

66

°C

Teplota paliva ve zpětném palivovém potrubí

Měřený tlak paliva

1035

bar

Tlak paliva měřený ve vysokotlaké rampě

25.89

Dávka paliva je určena dobou trvání vstřiku a
tlakem paliva.
Toto množství paliva není srovnatelné s
mg/vstřikpožadovaným množstvím paliva dodávaným
vysokotlakým čerpadlem ( odlišné měrné
jednotky ).

Měřená vstřikovaná dávka

Nápověda
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