
VOLVO EURO 6 SCR SISTEMOS TESTAVIMO PRIETAISO MONTAVIMO INSTRUKCIJA 

 

Įrenginio bendras vaizdas: 

 

Papildoma įranga įeinanti į komplektaciją: 

Antgalis:  Volvo E6 klaidų trynimo prietaisas: 

 

Taip pat įrenginio išmontavimui reikalingų įrankių komplektas: 

1. Lenktas raktas T30 

2. Paprastas 10 mm raktas 

3. Šoninio kirpimo replės  

4. Vamzdinis raktas 13 mm X 17mm 

5. Paprastas 18 mm raktas 

6. Lenktas 4 mm šešiakampis raktas 

Montavimo eiga: 

1 žingsnis. Išjungiame degimą. 

2 žingsnis. Įjungiame kompiuterį ir paleidžiame diagnostinę programą. 



3 žingsnis. Truputį pasikeliame kabiną. Perspėjimas! Pakėlus kabiną laikykitės saugos instrukcijų. 

Įstatykite apsauginį ramstį. 

Montavimas apačioje (šlapioje zonoje) 

4 žingsnis. Nuimame galinę purvo apsaugą nuo priekinio dešinio rato: 

 

5 žingsnis. Atjungiame pirmąjį NOX daviklį ir jį nuimame atsukę dvi veržles. 

 



 

 

6 žingsnis. Montuojame SCR testavimo prietaisą ant tų pačių varžtų, ant kurių buvo pirmas NOX daviklis. 

 

 



7 žingsnis. Atjungiame antrą NOX daviklį esantį po mašina dešinėje pusėje prie išmetimo vamzdžio. 

 
 

8 žingsnis. Į NOX daviklį įstatome antgalį apsaugai nuo purvo ir drėgmės. 

 

 



9 žingsnis. 7 žingsnyje atjungtą laidą užfiksuojame taip, kad jis nesiliestų su išmetimo vamzdžiu. 

 
 

10 žingsnis. Išpjauname tuos fiksatorius, kurie neleidžia sujungti jungčių. 

 



11 žingsnis. Atjungtą nuo pirmo NOX daviklio laido galą jungiame į testavimo įrenginį. 

 

12 žingsnis. Klojame laidą, einantį link AdBlue siurblio. Laidas turi eiti už rėmo. 

 



13 žingsnis. Atsukame 6 varžtus (po 2 iš galo ir šonų), kurie laiko AdBlue siurblio dangtį, esantį virš 

AdBlue bakelio. 

 

 

14 žingsnis. Nuimame dangtį. 

 
 

 



 
 

15 žingsnis. Atjungiame kabelį nuo šios jungties ir uždedame antgalį. 

 



16 žingsnis. Prie 15 žingsnyje atjungto laido jungiame mėlynai pažymėtą laidą, kuris ateina nuo 

testavimo įrenginio. 

17 žingsnis. Pajungiame žaliai pažymėtus laidus (ateinančius nuo testavimo įrenginio) į tarpą tarp AdBlue 

siurblio ir nuo AdBlue siurblio atjungto laido. 

18 žingsnis. Pririšame laidus dirželiais. 

19 žingsnis. Testuojame sistemą. 

20 žingsnis. Praėjus testą be klaidų, prisukame apsauginį testavimo įrenginio dangtelį ir dirželiu 

pritvirtiname pirmą NOX daviklį. 

 
 

 



21 žingsnis. Uždedame priekinio dešinio rato apsaugą nuo purvo. 

 

22 žingsnis. Uždedame ir prisukame AdBlue siurblio dangtį. 

 

23 žingsnis. Nuleidžiame kabiną. 



Papildoma informacija: 

LED išdėstymas SCR testavimo įrenginyje: 

 

 

 

 

LED5   

LED1   

LED4            LED2 

LED3   

LED6   

 

 

 

LED indikatorių reikšmės: 

LED1 – U_IN_PUMP. Dega – U > 20V, nedega - U < 20V 

LED2 – U_IN_NOX. Dega – U > 20V, nedega - U < 20V 

LED3 – (dega ar mirksi) duomenys teisingi, kad generuoti teisingas išėjimo įtampas, sistema 

neavariniame stovyje. 

LED4 – (dega ar mirksi) relė aktyvuota (pajungta lygiagrečiai relės valdymui) 

LED5 – ALL_CAN_MSG_REC – mirksi kas 200ms, reiškia visi reikalingi CAN linijos 

pranešimai gauti. 

LED6 – Siurblys dirba 

 


