
Zapraszamy na szkolenie ,,DIAGNOSTYKA ORAZ NAPRAWA ZESPOŁÓW I UKŁADÓW 
ELEKTRYCZNYCH W SAMOCHODACH OSOBOWYCH” "#$%  

Oferta dedykowana dla pracowników serwisów samochodowych.  

PROGRMA SZKOLENIA: 
MODUŁ 1: 

 
1.  Oscyloskop warsztatowy: 
•  Specyfikacja techniczna urządzenia - na co zwrócić uwagę przed zakupem? 
•  Oscyloskop laboratoryjny /Skopometr /Przystawka do komputera /Oscyloskop zintegrowany z testerem  
Diagnostycznym.  
•  Sondy pomiarowe i akcesoria dodatkowe.  
•  Podstawowe funkcje i ustawienia.  
•  Zaawansowane funkcje 
2.  Oscyloskop i tester diagnostyczny -  przyrządy które się uzupełniają.  
3.  Właściwa interpretacja kodów usterek oraz danych towarzyszących (ramka zamrożona). 
4.  Właściwa ścieżka diagnozy -  jak ją   zaplanować? 
5. Dokumentacja techniczna - jak z niej korzystać? 
6.  Metody pomiarowe inwazyjne oraz bezinwazyjne.  
7.  Od czego zacząć pomiary? 
8.  Diagnostyka usterek mechanicznych oraz elektrycznych 
9.  Analiza odczytanych przebiegów (oscylogramów). 
10. Przebiegi wzorcowe 
11. Analiza skomplikowanych przypadków.  

MODUŁ 2: 
1. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających 
fluorowane gazy cieplarniane. 
2. Wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i 
odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
3. Podstawowe informacje na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dyrektywy 
2006/40/WE (T), (WE) NR 307/2008. 
4. Wybrane punkty ustawy z dnia 15 maja 2015 r. po z. 881 o substancjach zubożających warstwę ozonową 
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 
5. Wyciek substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego z systemu klimatyzacji w 
niektórych pojazdach silnikowych w ilości odbiegającej od normalnej. 
6. Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych (T). 
7. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych 
stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji 
tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian 
klimatu) (T). 
8. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych. 
9. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych (T). 
10. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy (P). 
11. Podłączanie zestawu (agregatu roboczego) do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych 
stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane 
i odłączanie go od nich (P). 
12. Metody kontroli nieszczelności układów klimatyzacji (P). 
13. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego (P). 
14. Metody dezynfekcji parownika (P). 
15. Wzory dokumentów ewidencyjnych wg nowych przepisów. 

 
MODUŁ 3: 



1. Zawieszenie pneumatyczne w koncernie Audi/Volkswagen. 
1.1. Informacje ogólne. 
1.2. Budowa i zasada działania. 
1.3. Bezpieczeństwo w czasie obsługi i naprawy  
sytemu. 
1.4. Obsługa serwisowa układu. 
1.5. Procedury diagnozy i naprawy komponentów składowych. 
1.6. Aktywacja i dezaktywacja trybu lewarka samochodowego. 
2. Zawieszenie pneumatyczne w marce Mercedes. 
2.1. Informacje ogólne: Airmatic, ADS, ADS II. 
2.2. Budowa i zasada działania. 
2.3. Bezpieczeństwo w czasie obsługi i naprawy sytemu. 
2.4. Obsługa serwisowa układów: Airmatic, ADS, ADS II. 
2.5. Procedury diagnozy i naprawy komponentów składowych. 
3. Zawieszenie hydrauliczne Active Body Control. 
3.1.   
Informacje ogólne. 
3.2. Bezpieczeństwo w czasie obsługi i naprawy sytemu. 
3.3. Obsługa serwisowa układu Active Body Control. 
3.4. Procedury diagnozy i naprawy układu. 
3.5. Płyny eksploatacyjne. 

MODUŁ 4: 
 

1. Sieci transmisji danych. 
1.1. Klasyfikacja systemów transmisji danych. 
1.2. Topologie sieci. 
1.3. Bramka magistrali danych –  GATEWAY.  
2. Magistrala CAN.  
2.1. Przykładowe praktyczne topologie sieci transmisji danych. 
2.2. Złącze DLC. 
3. Protokół transmisji danych. 
3.1. Protokół danych. 
3.2. Formaty ramek danych CAN. 
3.3.  Pola protokołu.  
4. Elementy sieci CAN.  
4.1. Przewody połączeniowe. 
4.2. Terminatory. 
4.3. Nadajniki/odbiorniki. 
4.4. Układy sterujące.  
5. Błędy transmisji.  
5.1. Diagnoza. 
5.2. Naprawa magistrali CAN. 
5.3. Obrazy oscyloskopowe uszkodzeń. 

 

 
Cena szkolenia – 7 690 zł  (cena dla jednego uczestnika).  

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych "#$%  

 
 


