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SSM 2000
JA Het programma keert terug naar het Hoofd Display en
gebruikt de nieuwe instellingen.
NEE Het programma keert terug naar het Hoofd Display
en gebruikt de oude instellingen.
ENTER toets Wanneer de ENTER toets wordt ingedrukt
verschijnt de mededeling "Wilt U de nieuwe Instellingen
bewaren?".

Selecteer JA, NEE of STOP

met de

pijltoetsen.
JA Het programma keert terug naar het Hoofd Display en
slaat de nieuwe instellingen op.
NEE

Het programma keert terug naar het Hoofd Display

Son

SSM 2000
1. Inleiding
De SSM 2000 is een diesel roetmeter welke bestaat uit een
uitleesunit, een meetcel (DSS-2 genoemd) met opneem
slang, een piëzo-klem toeren opnemer en een olietemperatuur opnemer alsmede bijbehorende
verbindingskabels en een voedingskabel.
De uitleesunit wordt tijdens de test in de hand gehouden en
heeft een compacte en lichte constructie. Het software
programma in de unit geeft eenvoudig de te volgen
teststappen weer.
De resultaten zijn op een groot display duidelijk af te lezen
en worden door een ingebouwde printer afgedrukt.
De uitieesunit heeft diverse aansluit mogelijkheden (zie

en negeert de nieuwe instellingen.

Figuur 1.1)

STOP Het programma blijft in het RPM Opnemer Selectie
menu om opnieuw gegevens te veranderenen.

De meetcel is zelf-kalibrerend en door een speciaal

5.3.2 Werkplaats

reflectie-systeem compact uitgevoerd. De rook uit de uitlaat
wordt via de opneem slang ingevoerd en de meetresultaten
worden naar de uitleesuint doorgegeven.

In dit menu kunnen vier velden ingevoerd worden:
~ Firma
- Adres
- Postcode/Plaats

= Telefoon
Na het invoeren van de gegevens wordt het scherm met de
ESC toets of met de ENTER toets verlaten.
ESC toets Na indrukken van de ESC toets verschijnt de
melding “Wilt U gegevens invoer verlaten?"
Selecteer met de pijltoetsen JA of NEE.

Olie Temp.

Meetcel

Opnemer _ Toerental
Aansl.
Opnemer _
Aansl.

parallelle
Comm
Poort

JA Het programma keert terug naar het Hoofd Display en
negeert de nieuwe gegevens.

Figuur 1.1
NEE Het programma blijft gehandhaaft en de Werkplaats
gegevens kunnen verder ingevoerd worden.
20

5

Sériele
_RS232
Poort

Comm.
Poort

SSM 2000

SSM 2000

Sun
Vervolgens verschijnt de mededeling: "Geef Gas".
Trap het gaspedaal in een beweging in tot de motor het
Afregel Toerental (min) heeft bereikt. Hierna gaat de teller
(2 sec.) lopen.
Op het display worden de meetwaarden getoond. De
resultaten worden kort daarna afgedrukt.
Selecteer met de pijl toetsen "NIEUW" om de test te
herhalen. Druk op ENTER.
Selecteer met de pijl toetsen "EIND" om de test te
beeindigen. Druk op ENTER.
Het programma keert terug naar het Hoofd Display.
5.2 Instellingen van de DSS-2

De selectie "Instellingen van de DSS2..." in het Hoofdmenu
geeft de ingestelde parameters aan. Deze gegevens zijn
belangrijk voor SUN Service afdeling. Druk op de
PRINTER toets om de gegevens af te drukken. Druk op
ESC om terug te keren naar het Hoofd menu.
5.3

Instellingen
De selectie "Instellingen" in het Hoofdmenu
volgende programma punten aan:
=
-

geeft de

RPM Opnemer Selectie
Werkplaats
Tijd Instelling
Filter Instelling
Externe Communicatie
Printer Selectie
Informatie
Print Systeem Instellingen

Deze kunnen met de pijltoetsen geselecteerd worden.
18

3) Overige zichtbare opmerkingen
Controleer vervolgens:
= Oliepeil.
- Slangen van koelsysteem,radiator en thermostaat
werking.
- Zichtbare olierestren van lekkage (bij verstuivers of
leidingen).
= Overtuig de klant van het nut van goed onderhoud ter
voorkoming van afkeur en schade.
- Laat altijd een aansprakelijksheids verklaring tekenen.
4) Wees extra zorgvuldig bij
- Slecht start gedrag van de motor.
- Oude motoren.
- Hoge kilometerstanden > 200.000 km.
- Rammetend geluid.
- Onregelmatig toerental.
- Stationair of afregeltoerental niet binnen afstel gegevens.
5) Uitsluiting voor roetmeting
Een auto met automatische versnellingsbak, comprextader
of een door de fabrikant hogere absorptiewaarde dan
wettelijk voorgeschreven, zijn voorlopig vrijgesteld van
deze meting.
Monteer de piëzo-klem opnemer (of alternatief) voor
toerental opname en de olie-temperatuur opnemer zoals
hieronder aangegeven ís.
Schakel de motor uit

6) Toeren Opnemer Installeren
= Controleer op welke inspuit leiding een goede montage

van de klem mogelijk is, let op dat er geen leidingen tegen
elkaar of tegen andere delen komen waardoor een
onregelmatig toerental ontstaat.
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SSM 2000

SSM 2000
- De gemeten absorptie lager dan
2,5 k (voor aanzuig diesel)

3,0 k (voor turbo diesel).
- Onderlinge verschil van elke test in k waarde kleiner is
dan 0,5 k (voor aanzuig diesel) en 0,7 k (voor turbo diesel).
- Acceleratie tijd korter is dan 2 sec.

START Het programma meet de olie temperatuur en
vergelijkt deze met de geraamde (ingevoerde) temperatuur.
Wanneer de gemeten temperatuur over een periode van 30
sec. niet verder stijgt dan verschijnt de melding:
"Is de olietemperatuur opnemer korrect geinstalleerd?".
Controleer de aansluitng en de plaatsing van de olietemperatuur opnemer. Controleer ook of de waarde welke

* De hier genoemde limiet mag overschreven worden op
de volgende wijze:
- Bij temperaturen lager dan 60 °C mag gemeten
worden maar moet op de afdruk van het test rapport
het symbool # in plaats van de temperatuur in
graden staan.

is ingevoerd in het "Olie Temperatuur" veld haalbaar is. Is
de gemeten waarde binnen het bereik, dan vervolgt het
programma de test.
De gemeten waarde wordt weergegeven.

- Bij een langere acceleratietijd dan 2 sec. mag
eveneens gemeten worden maar moet op de afdruk
van het testrapport de acceleratietijd vermeld worden.

OVERSLAAN
Het display geeft een melding of de olie
temperatuur meting werkelijk overgeslagen moet worden.
Indien met "JA" wordt beantwoord, wordt de meting
overgeslagen en bij het printen van de gegevens wordt in
het olie temperatuur veld "#" afgedrukt.

Deze afwijkingen geschieden geheel op verantwoording
van de APK keurmeester.

Vervolgens gaat de test verder en verschijnt op het display
de momentale meetwaarden van:

De test resultaten dienen 2 jaar houdbaar te zijn.

- Absorptiewaarde (k)
= Toerental

5. Hoofdmenu
Neem

Het Hoofdmenu kan vanuit het Hoofd Display en Stand-By
Mode door het indrukken van de MENU toets opgeroepen
worden.
Vanuit het Hoofdmenu

plaats op de bestuurders positie van het voertuig.

Het programma vraagt om een aantal handelingen te doen
die nodig zijn voor de test.

kunnen de volgende programma's

geselecteerd worden:

Testen van het Stationair toerental en het Afregel
toerental: (dit heeft tot doel het reinigen van de uitlaat, de

- Vrije Acceleratie Test
- Officiele Test Procedure (zie paragraaf 4)
= Instellen van DSS 2

oxyde delen worden verwijderd, en het testen van de min.

en max. toerental)
Op het display verschijnt de melding: "Stationair houden”.

= Instellingen

Het toerental moet zich voor deze meting tussen de
ingevoerde min. en max. waarden bevinden. Is dit niet het
geval dan breekt het programma de meting af.

= Kontrast
- Versterkingstest
- Linearisatie
14
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