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1000 bar-os nyomásmérő óra használati 

javaslat / útmutató ! 

Helyes mérés:  

Az első és nagyon fontos szabály: Mindig csak ZÁRT SZABÁLYOZOTT körben mérjünk. Vagyis a legoptimálisabb ha 

valamelyik injektorról levesszük a hollandert, és csatlakoztatjuk a csomagban mellékelt adapter valamelyikével az órát 

a rendszerbe.  Ezzel a mérési módszerrel biztonságos mérést tudunk végrehajtani akár önindítózási fázisban, akár 

alapjáraton, vagy nagyon pici részterhelésen. MÉG véletlenül sem teljes vagy hirtelen fél gázon !!! A rendszer azért zárt 

és szabályozott, mert a nyomásérzékelő nincsen kizárva, és a mennyiség szabályzó sem.  

Ekkor a nyomás nem mehet 1000 bar fölé sosem ÖNINDÍTÓZÁSI fázisban ! 

Helytelen mérés: 

Ha nagy nyomású szivattyút akar KÖZVETLENÜL vizsgálni, fent az autón, hogy „nyom –e”,  az a rendszer NEM lesz 

ZÁRT, mert ha közvetlenül direktbe csatlakozik a szivattyú nyomó ágára, akkor a rendszerből a nyomásérzékelőt kizárja 

(ami általában a rail cső végén helyezkedik el, 3 vezetékes érzékelő). Ha ezt kizárja a rendszerből, akkor jól működő 

szivattyú, már 1-3 másodpercnyi önindítózástól 1500-2000 bar nyomást is tud termelni !!! Ha logikusan belegondol, a 

nyomás érzékelőt kizárta a rendszerből, a motorvezérlő a szivattyún lévő mennyiség szabályzót / nyomás szabályzót 

szinte maximálisan megnyitja (Ha a szivattyún van) mert azt érzékeli, hogy 0 bar az elosztó cső nyomás.  

Ebben az esetben a nyomásmérő órája azonnal szétreped, vagy a mutatója kiakad és úgy marad. Természetesen ez 

esetben nem szükséges „esküdözni”, hogy bezzeg mi nem tettük ki túlnyomásnak az órát, mert a látvány elmondja az 

igazságot  Az ilyen esetben az óra garanciális kicserélése nem kivitelezhető. 

Ha mindenképp olyan kört szeretnének mérni, ami NEM zárt, vagyis a nyomásérzékelőt és a nyomás szabályzót is 

kizárják, akkor a csatlakozó hollandit csak KÉZZEL érintőre húzzák meg, és amíg egyik kollégája indítózik, addig egy a 

villáskulccsal ÓVATOSAN picit tud húzni a hollandin, és amint látja, hogy rohamosan szökik fel a nyomás(akár 1-2 

másodperc maximum), egyből lazítsa vissza a hollandit és kollégája fejezze be az indítózást. Ez sem szakszerű és 

egyáltalán nem javasoljuk ezt a módszert, de a gyakorlatban így is szokták csinálni. Természetesen mivel nem 

javasoljuk ezt a nem 100%-ra biztonságos módszert, ezért ha itt is túlnyomásból eredendően a fenti jelenségű 

meghibásodás történik az órát garanciálisan kicserélni nem tudjuk, mert annak szakszerűtlen használata történt. 

 

Mindig és minden körülmény között a fenti HELYES mérési módot kövesse, és akkor nem kell feleslgesen 

esküdöznie, hogy nem emberi butaságból „lőtték szét” az órát !  

 


