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1. OPIS

Tester MS012 COM jest przeznaczony do diagnozowania samochodowych regulatorów napięcia.

Tester umożliwia symulacje rzeczywistych warunków pracy regulatora na sprawnym alternatorze 

w celu ustalenia jego wydajności w różnych trybach, o różnym obciążeniu i różnych wartościach 

rezystancji wirnika.

Tester określa, czy możliwe jest zainstalowanie na takim alternatorze, w jaki sposób będzie 

pracować ten regulator na alternatorze o zadanej rezystancji wirnika. Regulator jest testowany pod 

obciążeniem i jak na rzeczywistym alternatorze.

Tester zapewnia możliwość sterowania wszystkimi możliwymi regulatorami, w celu dodania nowych 

regulatorów istnieje możliwość prostego i szybkiego zaktualizowania oprogramowania poprzez port 

USB.

Sterowanie odbywa się za pomocą trzech enkoderów i czujnika na kolorowym wyświetlaczu 4,3” 

TFT. Obsługa urządzenia jest prosta i zrozumiała, pełny cykl badania regulatora nie przekracza 1-2 

minuty.
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Rys. 1. Tester MS012 COM - Widok z przodu

Rys. 2. Tester MS012 COM - Widok z tyłu

2. DANE TECHNICZNE
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Dane techniczne

Napięcie zasilania, V
180-264
90-132

Częstotliwość sieci zasilającej, Hz 50/60

Rodzaj sieci zasilającej Jednofazowa

Pobór mocy, nie więcej niż, W 500

Wymiary gabarytowe, mm 260*250*90

Waga, kg 4

Aktualizacja oprogramowania Tak

Test regulatorów

Napięcie testowanych regulatorów, V 12/24

Rezystancja symulowanego uzwojenia wirnika, Om 1,8-22

Częstotliwość uzwojeń stojana (symulacja prędkości 
obrotowej silnika),  obr/min

0-6000

Symulacja obciążenia regulatora, % 0-100

Regulowanie napięcia generowania w regulatorach ze 
sterowaniem  zewnętrznym

Tak

Kontrolowane parametry regulatora 

-  Napięcie stabilizacji
-  Prąd przepływający przez uzwojenie 
wirnika
-  Protokół, prędkość transmisji, typ 
kontrolera, błędy (dla regulatorów z 
COM)
-  Lampka kontrolna FR (obciążenie 
regulatora)

Dokładność woltomierza, V 0,1

Dokładność amperomierza, A 0,1

Zabezpieczenie przed zwarciem Tak

Dźwięk podczas zwarcia Tak

Sygnały sterujące kontrolowanych regulatorów COM, P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG
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Tester do badania regulatorów został wykonany w metalowej obudowie koloru czarnego, przednia 
panel wykonana ze stali nierdzewnej.
Na tylnym panelu (Rys. 2) umieszczono złącze do podłączenia testera do sieci 220 V AC (opcjonalnie 
110 V), bezpiecznik (2А).
Przedni panel posiada dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD, pokrętła, przycisk włączenia oraz 
gniazdo podłączenia regulatorów.
Na lewym panelu bocznym (Rys. 4)  znajduje się gniazdo USB typu B, które jest używane do aktualizacji 
oprogramowania testera MS012 COM.

Rys. 3. Tester MS012 COM - Przedni panel

Rys. 4. Widok z lewej strony - lokalizacja gniazda USB

3. ELEMENTY STEROWANIA
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3.1 Wyświetlacz

Tester posiada zabezpieczenie przed zwarciem. W przypadku wystąpienia zwarcia wysyła sygnał 
dźwiękowy. W trybie badania regulatora można skonfigurować parametry testera do identyfikacji 
usterek regulatora.

Rys. 5. Tester MS012 COM - Główne menu

Przycisk wejścia do trybu badania regulatorów 12 V. Znajduje się na ekranie 
dotykowym. Naciśnięcie przycisku umożliwi przejście do wyboru menu terminalu 
regulatora (Rys. 6).

Przycisk wejścia do trybu badania regulatorów 24 V. Znajduje się na ekranie 
dotykowym. Naciśnięcie przycisku umożliwi przejście do trybu badania regulatorów 
24 V.

Przycisk wejścia do menu POMOC (Rys. 7). 

Przycisk wyboru rezystancji wirnika, na którym będzie badany regulator.  
Zmiana rezystancji jest dokonywana za pomocą pokrętła EL LOAD.

Rys. 6. Tester MS012 COM - Menu systemów sterowania regulatorów
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Przycisk przejścia do trybu badania regulatora ze sterowaniem COM (LIN, BSS) 
(Rys. 10).

Przycisk przejścia do trybu badania regulatora ze sterowaniem RLO (Rys. 12).

Przycisk przejścia do trybu badania regulatora ze sterowaniem SIG (Rys. 13).

Rys. 7. Tester MS012 COM - Menu pomocy

Przycisk przejścia do trybu badania regulatora ze sterowaniem P-D (Rys. 14).

Przycisk przejścia do trybu badania regulatora ze sterowaniem C (Rys. 15).

Przycisk przejścia do trybu badania regulatora ze sterowaniem D+, L, IL, 61 (Rys. 16).

Przycisk powrotu do poprzedniego menu (Rys. 5). 

Przycisk wyjścia do głównego menu (Rys. 5).

• Tech support: menu z danymi kontaktowymi producenta testera.
• Service data: dane serwisowe testera.
• Search relay: funkcja nie jest aktywna.
• EXIT: wejście do głównego menu (Rys. 5).
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3.2 Pokrętła i przyciski

Rys. 8. Tester MS012 COM - Pokrętła i przycisk włączenia

Przycisk włączania/wyłączania testera MS012 COM.

• EL LOAD: pokrętło ma 2 funkcje: pozwala wybrać żądaną rezystencję symulowanego wirnika 
w menu głównym, umożliwia zmianę obciążenia symulowanego alternatora, a tym samym 
badanego regulatora w zakresie od 0% do 100% w trybie badania regulatorów 12 V lub 24 V.

• STATOR: pokrętło pozwala na zmianę symulowanej częstotliwości uzwojeń stojana
w zakresie od 0 do 6000 obr/min w trybie badania regulatorów 12 V i 24 V. Częstotliwość jest 
wyświetlana na ekranie jako częstotliwość prędkości obrotowej silnika pojazdu.

• VOLTAGE: pokrętło pozwala ustawić żądane napięcie generowania przez regulator w trybie 
badania regulatorów 12 V i 24 V. Jest wykorzystywany w trybach COM (LIN, BSS), RLO, C, SIG, P-D.
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• В+: plus regulatora (zacisk 30 lub zacisk 15).
• В-: minus regulatora (masa).
• D+: wyjście na lampkę kontrolną regulatora. Przeznaczone do podłączenia wyjść regulatora: 

D+, L, IL, 61.
• ST1, ST2: wyjście uzwojenia stojana symulowanego alternatora. Jest podłączony do zacisków 

stojana regulatora.
• GC: wyjście do podłączenia regulatorów z pinem COM (LIN, BSS), SIG, RLO, P-D, C.
• F1, F2: wyjścia wirnika symulowanego alternatora. Przeznaczone do połączenia szczotek 

regulatora lub odpowiednich wyjść regulatora.

4.1 Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas
badania regulatora ze sterowaniem COM

4. WYŚWIETLANIE DANYCH NA WYŚWIETLACZU W
RÓŻNYCH TRYBACH BADANIA REGULATORÓW

Rys. 10. Piktogram umiejscowienia pinu COM w najbardziej typowych złączach regulatorów

3.3 Złącza

Rys. 9. Tester MS012 COM - Złącza
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Rys. 11. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu 
podczas badania regulatora ze sterowaniem COM

• BOD: Prędkość przesyłania danych regulatora. Prędkości, na których działają regulatory z 
protokołem LIN: 19200 (Wysoka), 9600 (Średnia), 2400 (Niska). Prędkość działania regulatorów z 
protokołem BSS:  2400 (Niska).

• ERROR: Błąd regulatora. Są możliwe następujące wartości: EL - elektryczna (napięcie jest nie jest 
zgodne z oczekiwanym dla regulatora, może być niesprawny wewnętrzny tranzystor sterujący); 
ME - mechaniczna (nie podłączony do uzwojenia stojana); ТН - termiczna (przegrzanie regulatora 
powyżej 150 stopni Celsjusza).

• LOAD: obciążenie regulatora. Wskazuje wielkość symulowanego obciążenia regulatora. Obciążenie 
jest ustawiane ręcznie za pomocą pokrętła EL LOAD. Wraz ze wzrostem obciążenia wzrasta prąd 
poprzez szczotki regulatora. 

• STATOR: symulowana prędkość obrotową silnika, na którym jest zainstalowany alternator z 
badanym regulatorem.  Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła STATOR  od 0  do 6000 obr/min.

• COM: zadane napięcie na regulatorze. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła VOLTAGE. Możliwe 
są wartości w zakresie od 10.6 V do 16 V.

• DFM: kontrola obciążenia alternatora. Wskazuje wartości od 0% do 100%; Jest odczytywany w 
postaci cyfrowej zgodnie z odpowiednim protokołem.

• VOLTAGE: napięcie stabilizacji regulatora.
• CURRENT: prąd płynący przez szczotki regulatora.
• BACK: powrót do poprzedniego menu (Rys. 6).
• EXIT: wejście do głównego menu (Rys. 5).

• PROTOCOL: protokół regulatora Wyświetla się 
nazwa następujących protokołów: BSS, LIN, 
1.3, LIN 2.0.

• TYPE: typ regulatora. Są 2 rodzaje: A i B. 
Regulatory działające zgodnie z protokołem 
BSS mają tylko typ A.

• ID: numer identyfikacyjny regulatora. 
Możliwe wartości od 1 do 254.
Zgodnie z tym identyfikatorem elektroniczna      
jednostka sterująca samochodu rozpoznaje
obecność alternatora, w przypadku niedopasowania nawet alternator roboczy w samochodzie 
nie zadziała lub będzie działać w trybie awaryjnym, a na desce rozdzielczej pojazdu wyświetli 
błąd.
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4.2 Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas
kontroli regulatora ze sterowaniem RLO

Rys. 12. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu 
podczas badania regulatora z terminalem RLO

wraz z badanym regulatorem. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła  STATOR  od 0 do 6000 
obr/min.

• RLO: zadane napięcie na regulatorze. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła VOLTAGE. 
• DFM: kontrola obciążenia alternatora. Wskazuje wartości od 0% do 100%; Odczyt z wyjścia FR 

regulatora.
• BACK: powrót do poprzedniego menu (Rys. 6).
• EXIT: wejście do głównego menu (Rys. 5).

4.3 WYŚWIETLANIE DANYCH NA WYŚWIETLACZU PODCZAS
BADANIA REGULATORA ZE STEROWANIEM SIG

• V: napięcie stabilizacji regulatora.
• A: prąd płynący przez szczotki regulatora.
•        : lampka kontrolna (symulacja lampki 

kontrolnej na desce rozdzielczej pojazdu).
• LOAD: obciążenie regulatora. Wskazuje 

wielkość symulowanego obciążenia 
regulatora. Obciążenie jest ustawiane 
ręcznie za pomocą pokrętła EL LOAD.

• STATOR: symulowana prędkość obrotową 
silnika, na którym zainstalowany alternator

• V: napięcie stabilizacji regulatora. 
• A: prąd płynący przez szczotki regulatora.
• LOAD: obciążenie regulatora. Wskazuje wielkość symulowanego obciążenia regulatora. 

Obciążenie jest ustawiane ręcznie za pomocą pokrętła EL LOAD.
• STATOR: symulowana prędkość obrotową silnika, na którym jest zainstalowany alternator z 

badanym regulatorem.  Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła STATOR  od 0  do 6000 obr/min.
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Rys. 13. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu
podczas badania regulatora ze sterowaniem SIG

• SIG:  zadane napięcie na regulatorze. 
Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła 
VOLTAGE.

• DFM: kontrola obciążenia alternatora. 
Wskazuje wartości od 0% do 100%; Odczyt z 
wyjścia FR regulatora.

• BACK:  powrót do poprzedniego menu 
(Rys. 6).

• EXIT:  wejście do głównego menu (Rys. 5).

4.4 WYŚWIETLANIE DANYCH NA WYŚWIETLACZU PODCZAS 
BADANIA REGULATORA ZE STEROWANIEM P-D

Rys. 14. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu 
podczas badania regulatora ze 

sterowaniem P-D

• V: napięcie stabilizacji regulatora.
• A: prąd płynący przez szczotki regulatora.
• LOAD: obciążenie regulatora. Wskazuje 

wielkość symulowanego obciążenia 
regulatora. Obciążenie jest ustawiane 
ręcznie za pomocą pokrętła EL LOAD.

• STATOR: symulowana prędkość obrotową 
silnika, na którym jest zainstalowany 
alternator z badanym regulatorem. 
Ustawiany  ręcznie  za  pomocą  pokrętła
STATOR od 0 do 6000 obr/minut.

• D: zadane napięcie na regulatorze przez terminal D. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła 
VOLTAGE.

• P:  wskaźnik prędkości obrotowej silnika. Za pomocą tego terminalu jednostka sterująca określa, 
czy nie jest uszkodzony pas i czy wirnik alternatora obraca się. Tylko przy występowaniu tego 
sygnału jednostka sterująca będzie podawać sygnał na wyjście D. 

• BACK: powrót do poprzedniego menu (Rys. 6).
• EXIT: wejście do głównego menu (Rys. 5).
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4.5 Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas 
badania regulatora ze sterowaniem C

Rys. 15. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu
podczas badania regulatora ze sterowaniem C

wraz z badanym regulatorem. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła STATOR w zakresie od 0  
do 6000 obr/min.

• C: wskaźnik zadanego napięcia na regulatorze. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła VOLTAGE. 
• DFM: kontrola obciążenia alternatora. Wskazuje wartości w zakresie od 0% do 100%; Odczyt z 

wyjścia FR regulatora.
• BACK: powrót do poprzedniego menu (Rys. 6).
• EXIT: wejście do głównego menu (Rys. 5)

• V: napięcie stabilizacji regulatora.
• A: prąd płynący przez szczotki regulatora.
•           : lampka kontrolna (symulacja lampki 

kontrolnej na desce rozdzielczej pojazdu).
• LOAD: obciążenie regulatora. Wskazuje 

wielkość symulowanego obciążenia 
regulatora. Obciążenie jest ustawiane 
ręcznie za pomocą pokrętła EL LOAD.

• STATOR: symulowana prędkość obrotową 
silnika, na którym zainstalowany alternator

4.6 Wyświetlanie danych na wyświetlaczu podczas
badania regulatora ze sterowaniem D+, L, IL, 61

Rys. 16. Wyświetlanie danych na wyświetlaczu 
podczas kontroli regulatora ze 

sterowaniem D+, L, IL, 61

• VOLTAGE: napięcie stabilizacji regulatora. 
• CURRENT: prąd płynący przez szczotki 

regulatora.
• LOAD: obciążenie regulatora. Wskazuje 

wielkość symulowanego obciążenia 
regulatora. Obciążenie jest ustawiane 
ręcznie za pomocą pokrętła EL LOAD.

•           : lampka kontrolna (symulacja lampki 
kontrolnej na desce rozdzielczej pojazdu).
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STATOR: symulowana prędkość obrotową silnika, na którym zainstalowany alternator wraz 
z badanym regulatorem. Ustawiany ręcznie za pomocą pokrętła STATOR w zakresie od 0 do 
6000 obr/min.

• DFM: kontrola obziążenia alternatora. Wskazuje wartości w zakresie od 0% do 100%; Odczyt z 
wyjścia FR regulatora.

• BACK: powrót do poprzedniego menu (Rys. 6).
• EXIT: wejście do głównego menu (Rys. 5).

5. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OPERACJI ROBOCZYCH
Przed badaniem regulatora należy dowiedzieć się, który system jest używany do sterowania, które 
piny regulatora są wykorzystywane, do jakich wyjść testera należy podłączyć regulator. Sa regulatory 
z włączenie od stojana (wyjścia ST1 i ST2 na testerze MS012 COM) lub z włączeniem przez dodatkowe 
diody, zwane również „trio” (wyjście B+ na testerze MS012 COM). W celu prawidłowego podłączenia 
regulatora do testera MS012 COM należy zbadać jego podłączenie do alternatora, z którego został 
wcześniej zdemontowany. Jeśli nie jest to możliwe, należy skorzystać z ZAŁĄCZNIKA 1 do niniejszej 
instrukcji.
Po określeniu poprawnego podłączenia regulatora do testera MS012 COM zaleca się dokonać 
pomiaru omometrem rezystancji wirnika alternatora, na którym zainstalowany jest regulator, w 
celu bardziej precyzyjnego ustawienia testera w trybie testowym.
Za pomocą pokrętła EL LOAD jest ustawiana wartość rezystancji symulowanego uzwojenia wirnika, 
odczyty są podane na wyświetlaczu w głównym menu (Rys. 5).
Po zakończeniu regulacji rezystancji wejść do trybu badania regulatora 12V lub 24V przez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku (Rys. 5). Wybrać odpowiedni system sterujący regulatora (Rys. 6).
Podłączyć regulator w następującej kolejności: B+/B-/ pin sterowania regulatora (COM, RLO, SIG, 
P-D, C, D+)/F1 и F2/ST1 i/lub ST2, lub B+ (jeśli regulator jest połączony z dodatkowymi diodami).
Na ekranie są wyświetlane aktualne odczyty prądu i napięcia regulatora.
O sprawności regulatora można wywnioskować na podstawie napięcia stabilizacji i zmiany poboru 
prądu z zainstalowanym poziomie obciążenia.
Regulatory ze sterowaniem COM są sprawne, jeśli: na ekranie nie są wyświetlane błędy, napięcie 
stabilizacji odpowiada napięciu zadanemu.
Regulatory ze sterowaniem P-D, SIG, RLO, C są uważane za sprawne, jeśli: przy zmianie zadanego 
napięcia ulega zmianie napięcie stabilizacji.
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Niesterowane regulatory (D+, L, itd.) są uważane za sprawne, jeżeli: napięcie stabilizacji znajduje się 
w zakresie 13.8–14.8 V dla regulatorów 12 V, 27.6–29.6 V dla regulatorów 24 V, natomiast prąd zmienia 
się wprost proporcjonalnie do zadanego obciążenia.

6. ŚWIADECTWO ODBIORU
Tester MSG MS012 COM do sprawdzania regulatorów spełnia wymagania techniczne 
Dyrektywy 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Dyrektywy 2014/35/UE 
– Wyroby niskonapięciowe (LVD) i jest uznany za nadający się do użytkowania.
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Oznaczenia 
umowne Przeznaczenie funkcjonalne Wejście 

podłączenia

B+
Bateria (+)

B+ 

30

A

(Ignition) Wejście włączenia uruchomieniaIG

15

AS Alternator Sense

BVS Battery Voltage Sense

S (Sense) Wejście do porówniania napięcia w punkcie badania

B-
Bateria (-)

B-31

E (Earth) Ziemia, bateria (-)

D+
Służy do podłączenia wskaźnika świetlnego do doprowadzenia 

początkowego napięcia wzbudzenia oraz sygnalizowania
sprawności alternatora

L/D+
I Indicator

IL Illumination

L
(Lamp) Wyjście na lampkę wskaźnika sprawności alternatora

61

FR
(Field Report) Wyjście do badania obciążenia alternatora przez 

jednostkę sterującą silnika

FR
DFM Digital Field Monitor

M Monitor

LI (Load Indicator) Podobnie do FR, lecz z odwróconym sygnałem

D
(Drive) Wejście sterowania regulatora z pinem P-D

alternatorów Mitsubishi (Mazda) i Hitachi (KiaSephia 1997-2000)
GC

D
(Digital) Wejście ustawienia kodowego napięcia na amerykańskich 

                          samochodach marki Ford, to samo co SIG 
GCRC (Regulator Control) to samo co SIG

SIG (Signal) Wejście ustawienia kodowego napięcia

Zaciski do podłączenia do alternatorów

ZAŁĄCZNIK 1
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RVC(L)
(Regulated Voltage Control) podobne do SIG, ale  zakres zmian napięcia 

11.0-15.5 V.  Sygnał sterujący jest podawany na pin L.

C (Communication) Wejście sterowania regulatorem napięcia przez jednostkę 
sterującą silnika. Samochody japońskie

GC 

G

RLO
(Regulated Load Output) Wejście sterowania napięciem stabilizacji 

pokrętłem w zakresoe 11.8-15 V (TOYOTA)

COM

(Communication) Ogólne oznaczenie fizycznego interfejsu sterowania i
diagnostyki alternatora. Mogą być stosowane protokoły BSD

(Bit Serial Device), BSS (Bit Synchronized Signal)
lub LIN (Local Interconnect Network)

LIN
Bezpośrednie odniesienie do interfejsu sterującego i diagnostycznego

alternatora zgodnie z protokołem LIN (Local Interconnect  Network)

DF

Wyjście regulatora napięcia F1; F2
F

FLD

67

P

Wyjście z jednego z uzwojeń stojana alternatora. Służy do określenia przez 
regulator napięcia wzbudzonego stanu alternatora

S

STA

Stator

W
(Wave) Wyjście z jednego z uzwojeń stojana alternatora 

do podłączenia obrotomierza w pojazdach z silnikami Diesla

N
(Null) Wyjście с punktu środkowego uzwojeń stojana. Zazwyczaj jest

stosowany do sterowania wskaźnikiem sprawności
alternatora z mechanicznym 

D (Dummy) pusty, brak podłączenia, głównie w japońskich pojazdach

N/C (No connect) Brak podłączenia

Opcje regulatorów 

napięcia LRC

(Load Response Control) funkcję opóźnienia reakcji regulatora napięcia na 
rosnące obciążenie alternatora. Wynosi od 2,5 do 15 sekund. W przypadku 
włączenia większego obciążenia (światło, wentylator chłodnicy) regulator 

płynnie dodaje napięcie wzbudzenia, zapewniając w ten sposób stabilność 
utrzymywania prędkości silnika. Szczególnie zauważalne na biegu jałowym
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Podłączenie regulatorów do testera MS012 COM 

ZAŁĄCZNIK 2



20

Instrukcja użytkowania – Tester MSG MS012 СОM



21

Instrukcja użytkowania – Tester MSG MS012 СОM



22

Instrukcja użytkowania – Tester MSG MS012 СОM



23

Instrukcja użytkowania – Tester MSG MS012 СОM




