
Prop-tech MT-02 diagnosztikai Multi-teszter

A műszer egy új generációs, gyors áram- és feszültségértékeket mérését számítógépen 
megjelenítő diagnosztikai eszköz.

A műszer tulajdonságai:

1, Akkumulátor töltöttségi állapot vizsgálata.
2, Akkumulátor szulfátosodás vizsgálata.
3, Indítómotor, indítómotor áramkör vizsgálata. 0-1300A
4, Motorállapot vizsgálata, indítás alatt.
5, Motorállapot vizsgálata tartós indítás (szándékosan nem induló) alatt, relatív hengerállapot-
kompresszió teszt.
6, Töltésrendszer állapot ellenőrzés.
7, Jeladó  (induktív, HALL) oszcilloszkóp bemérés.

A mérés menete:

1, Az adatvesztés elkerülése érdekében (HIFI, BCM beállítások) csatlakoztasson párhuzamosan 
segéd-akkumulátort az autó kábelkivezetésére. Opcionálisan rendelhető. 
2, Vegye le a negatív kábelsarut az autó akkumulátoráról!
3, Csatlakoztassa a segédvezetéket az autó negatív kábelsarujára!
4, Fűzze át a segédvezetéket a műszer mérőgyűrűjén. Ügyeljen rá, hogy a műszer „Battery side” 
feliratos oldala az  akkumulátor felé nézzen! Csatlakoztassa a segédvezeték kúpos végződését az 
eredeti kábelsaruba!
5, Vegye le segédakkumulátor csatlakoztatást.
6, Hagyja az autó elektromos rendszerét alapállapotba visszatérni. Kapcsolja ki a lehetséges összes 
fogyasztót!
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7, Csatlakoztassa a műszer feszültségmérő vezetékeit az akkumulátorra!
8, Indítsa el a számítógépes programot és csatlakoztassa a műszert USB vezetékkel a 
számítógéphez. A program Piros USB állapot gombja Zöld – re változik. 
9, Kattintson az árammérő „0-A kalibráció” gombra.
10, Kattintson a „Mérés” gombra!

11, Adja rá a gyújtást, de még ne indítózzon! Ha leállt az elektromos üzemanyag szivattyú, akkor 
kapcsolja fel a jármű világítását (ha az nem automatikusan működik). Várjon 2-3 másodpercet és: 
 
12/A: indítási állapot/töltésrendszer vizsgálat: 

Indítsa be a járművet és hagyja a alapjáraton 5 mp.-ig járni. Ezután emelje a fordulatot 2000 rpm-e 
2-3 másodpercig, majd engedje vissza alapjáratra és állítsa le a motort!

Kattintson  „Draw” gombra! A számítógép kirajzolja az indítási kapocsfeszültség és áramfelvétel 
időlefutásokat:
13, Az adatmentéshez és nyomtatáshoz vegye fel az autó adatit: rendszám, dátum, km.-
futásteljesítmény!

Üresjárati kapocsfeszültség: A számítógép figyelmeztet, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony 12,3 V alatti

Terhelt kapocsfeszültség: Ha a terhelt feszültség 11,8V-alatti akkor az akkumulátort tölteni kell, az
indítási vizsgálat eredménye bizonytalan! 
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Indítási minimum feszültség: ha az indítási feszültség 7V alá esik, akkor az akkumulátor az a 
szulfátosodására utal. 

Indítási áram jelalak: ha a kezdeti áramfelvétel „dupla” púpos, akkor az akkumulátor szulfátos.

Indítási áram jelalak
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Beinduláskor az utolsó áramhullám átlaga: 

Ha a táblázat megadott értéknél kisebb az áramfelvétel, akkor az indítómotor, vagy áramköre a 
hibás. A kisebb áramfelvétel kopott motorállapot eredménye is lehet. 

Ha az átlagosnál nagyobb az áramfelvétel, akkor az a jó motorállapotára (kompresszió) utal. A 
nagyobb áramfelvétel az indítómotor mechanikai problémáját is jelentheti: csapágyhiba esetén a 
forgórész beleér az állórészbe, a motor lassabban forog. Ez általában mechanikai zajjal is jár. 

Motor térf. -1000 ccm 1400 ccm 1600 ccm 1800 cm 2000 ccm 2400 ccm 2800 ccm 3000 ccm-

Benzin 110A 130A 150A 160A 180A 200A 225 A 250A

Diesel 130A 150 A 175A 215A 225A 250A 275A 300A

            Prop-tech kft. 2509, Esztergom-kertváros Szalézi u.1 www.prop-tech.hu



Töltésrendszer állapotának elemzése: 

Figyelje meg a beindulás utáni feszültség nagyságát: A jó töltőfeszültség átlaga 13,8 V feletti.

Jó töltésrendszer állapot

Hibás generátor

12/B: motorállapot vizsgálat, hosszas indítózás áramfelvétel:
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A (katalizátor védelme miatt) Szüntesse meg a befecskendezését ha ez bonyolult, akkor a gyújtást. 
Adjon teljes gázt és indítózzon 5-6 másodpercig.

Figyelje meg, hogy az egyes hengerek sűrítési ellenállásai milyen áramfelvételt eredményeznek. Ha
minden henger azonos áramfelvételt hullámot eredményez, akkor a hegerek állapota egyforma. Ha 
valamelyik henger áramfelvétele jelentősen kisebb (15%), akkor annak motorikus állapota 
kifogásolható. A hibás henger azonosítása külső vezeték segítségével lehetséges.  

Motorállapot/kompresszió teszt

Akkumulátor tartós teszt: 

Válassza ki a „Funkciók” menüpont alatt ezt a teszt módot.
Figyelem: ez a vizsgálat csak kézi váltós járműveknél végezhető el!

1, Kapcsoljon 5. fokozatba. NYOMJA BE A FÉKPEDÁLT
2, Indítsa el a mérést
3, Adjon rá a gyújtást és 4 másodpercet
4, Próbáljon indítózni 4 másodpercig. Ne engedje a kulcsot visszaengedni, vagy a „ENGINE/START” 
gombot fel. A motor kb. ½ fordulat alatt megáll, mert a váltó nem engedi forogni.
5, Engedje vissza a gyújtáskulcsot alaphelyzetbe, várjon 2-3 másodpercet.
6, Vegye le a gyújtást és állítsa meg a mérést és engedje el a féket. 

 

            Prop-tech kft. 2509, Esztergom-kertváros Szalézi u.1 www.prop-tech.hu



Jó Indítómotor

Az áramfelvétel és a feszültség is folyamatosan csökken, az indítómotor belső ellenállása gyakorlatilag 
állandó.

Hibás indítómotor

Az áramfelvétel növekszik: Kezdődő hiba a kommutátor és a szénkefék felületén az áram hatására 
feljavulnak. Az indítómotor belső ellenállása csökken. 
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Jeladó vizsgálat, oszcilloszkóp funkció.

Kattintson a jeladó vizsgálat gombra. Ekkor a műszer gyors mintavételezésű, egyszerűen kezelhető 
oszcilloszkóp funkcióra kapcsol át. 
Figyelem: a műszer csak a pozitív feszültségeket képes feldolgozni! 3 vezetékes HALL jeladók 
vizsgálatára közvetlenül alkalmas.

Induktív jeladók vizsgálata: 

A műszer a jeladók pozitív hullámalakját képes értelmezni:

Látható, hogy a főtengely jeladó mozgási indukciójának pozitív impulzusa átlagosan 3,5V-értéket 
mutat.
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