
Вивчайте Автомобільні технології онлайн за допомогою практичних навчальних модулів.
Навчальні онлайн-модулі, розроблені автомобільними професіоналами, для розвитку
механіки і людей, які мріють стати механіком. Всі товари і покупки поставляються зі 100%
гарантією повернення грошей.

Опис продукту - онлайн-модуль навчання Prodiags Automotive

Система живлення Common Rail
Цей навчальний онлайн-модуль познайомить вас з функціями і конструкцією систем та технологією
common rail. Він представляє вам переваги прямого впороскування палива в систему common rail і
навчає вас основам усунення неполадок і діагностики системи впороскування палива. Дізнайтеся
більше за допомогою цього навчального онлайн-модуля і станьте експертом з упороскування
дизельного палива.

● Час упороскування і умови запуску
двигуна

● Зміни в європейських стандартах викидів
і дизельному паливі

● Компоненти системи низького тиску
● Компоненти системи високого тиск
● Регулювання тиску упороскування
● Усунення неполадок з витратою і тиском

палива
● Усунення неполадок компонентів

Мова: Українська
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

В результаті проходження цього навчального модуля ви поліпшите своє розуміння різних систем
common rail і зможете краще зрозуміти симптоми найбільш поширених проблем і несправностей, що
стоять за ними. Наведені приклади і рекомендації допоможуть вам усунути неполадки і домогтися
чітких результатів в результаті ваших досліджень.

Сертифікат

Після завершення навчання та виконання
відповідних завдань ви складете підсумковий
іспит. Після завершення заключного тесту ви
можете роздрукувати сертифікат Prodiags зі свого
звіту про результати роботи, щоб визначити свій
досвід.

ВСТУП

Чому саме цей модуль?

В результаті проходження цього навчального
модуля ви поліпшите своє розуміння різних
систем common rail і зможете краще зрозуміти
симптоми найбільш поширених проблем і
несправностей, що стоять за ними. Наведені
приклади і рекомендації допоможуть вам усунути
неполадки і домогтися чітких результатів в
результаті ваших досліджень.

Чому ви навчитеся?

Цей навчальний модуль починається з вивчення
основ експлуатації та вимог до займання палива в
камері згоряння. Потім він досліджує всю паливну
систему від бака до форсунки, охоплюючи
ключові компоненти і те, як вони працюють.
Особлива увага приділяється регулюванню тиску
упороскування. Модуль також надає чіткі
пояснення для регулювання високого тиску і
витрати, а також того, як вони працюють в
поєднанні.

Заключна частина навчального модуля
присвячена усуненню неполадок. Проблеми часто
позначаються кодами несправностей або
симптомами, але цей модуль навчить вас, як
скласти повну картину, спочатку перевіривши
механічну роботу і витрату палива.Тут наведені
прості поради та методи, які допоможуть вам
прийти до правильних висновків і виконувати
свою роботу в логічній послідовності.



ПЕРЕДУМОВИ

Для досягнення всіх результатів навчання вам
необхідно володіти базовими знаннями про
механічну структуру і роботу дизельного двигуна.
Досвід усунення неполадок також допоможе вам
зрозуміти, як застосовувати отримані знання на
практиці.

Системні вимоги

Підключення до Інтернету, ПК або ноутбук.
Рекомендована роздільна здатність екрану 1024 x
768 або вище.

Еквівалентність Змісту

Теми та цілі цього модуля відповідають за
обсягом традиційному 2-денному навчальному
заходу.
Як тільки ви зробите платіж, Ви отримаєте
негайний доступ до контенту у вигляді ліцензії,
дійсної протягом 6 місяців. Ви заощадите час і
гроші, шляхом навчання онлайн вдома.

Оновлення

Ми хочемо бути впевнені, що у вас завжди є остання версія нашого продукту. Prodiags залишає за
собою право вносити оновлення та зміни в режимі реального часу. Таким чином, у вас завжди буде
краща версія без додаткових зборів.

www.prodiags.com

http://www.prodiags.com

