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MOTOR expert, s.r.o.  
IČO: 25872761 
DIČ: CZ25872761 
Sídlo společnosti: Žižkova 2567/3, Přerov 
Číslo účtu: 1884404389/0800 Česká spořitelna, a.s. 
Jednatelé: Ing. Irena Kanovská, Štefan Kanovský 
Kontakt: 581 703 190; info@motorexpert.cz; www.motorexpert.cz 
Kontaktní osoba a přihlášky: Jitka Měsíčková, 775 066 906, kurzy@motorexpert.cz 
 
 
Školící organizace pověřená MD ČR a způsobilá pro specializované školení 
mechaniků v souladu s „Požadavky na zřízení a provozování školících zařízení pro 
diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel“, č.j. MDS 876/02-0150.  
Osvědčení uděleno pod č.j. 3684/02-150 ze dne 26.11.2002.  
Platnost osvědčení bez omezení. 
A dále akreditovaná instituce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace do 10.12.2020. 
 
pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky 
odborný kurz: 
 
AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL 
 
Možnost podpory odborného vzdělávání v rámci projektu POVEZ II. 
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých 
zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. 
Více informací k projektu: 
http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii 
 
 
Místo konání:   PŘEROV, ul. 9. května 3169/90b 
   Školicí středisko MOTOR expert, s.r.o. 
 
Termín konání: 16. – 20. října 2017 
 
Vzdělávací program v rozsahu:   38 hodin výuky 
      2 hodiny závěrečný písemný test 
     (1 vyučovací hodina = 60 minut)  
 
Cena kurzu:  15 000 Kč bez DPH 
 
Počet účastníků ve skupině: max. 15 osob 
 
Lektoři kurzu: Štefan Kanovský, Ondřej Bek, DiS. 
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Obsah kurzu a časový harmonogram: 
 
 

AUTOELEKTRONIKA 

Den hod. Rozsah Obsah 

1
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  08:30 - 09:00 prezence účastníků 

1 09:00 - 10:00 Úvod do autoelektroniky vozidel 

      

1 10:00 - 11:00 Systémy elektronicky řízeného vstřikování – společná charakteristika 

      

1 11:00 - 12:00 

V rámci teoretické části se popisují všeobecné principy a způsoby řízení 
systémů, funkce elektroniky v řízení složení směsi, měření emisí,  regulace 
chodu motoru, funkce řídící jednotky, rozdíly v jednotlivých systémech 
vstřikování, definice pojmů paralelní (vnější) a sériové (vnitřní) diagnostiky podle 
způsobů získávání informací o stavu testovaného systému, princip efektivní 
metodiky testování motorů 

  12:00 - 13:00 přestávka na oběd 

1 13:00 - 14:00 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rizikové faktory, charakteristika 

diagnostických přístrojů, způsob použití, charakteristika metod testování 
elektroniky u vstřikovacích systémů 

      

1 14:00 - 15:00 
Paralelní (vnější) diagnostika:                                                                                       

1.Palivová soustava - stručný popis komponentů a funkce palivové soustavy 

      

1 15:00 - 16:00 

V praktické části navazuje měření tlaků v palivové soustavě, vyhodnocení, 
test těsnosti, porovnání klasického a osciloskopického měření, systémové tlaky u 
různých typů vstřikování, využití databanky obsažené v programovém vybavení 
tlakové sondy HD 26 PC-A. 

      

1 16:00 - 17:00 
2. Měření baterie – v teoretické části se pojednává především o vlivu 

dobíjení na řídící jednotku.   

1 17:00 - 18:00 
V praktické části se ukáže správné měření a vyhodnocování dobíjení pomocí 

osciloskopu, test startování a jeho vyhodnocení.  
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AUTOELEKTRONIKA 

 

Den Hod. Rozsah Obsah 
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1 08:00 - 09:00 

3. Zapalování – v teoretické části se vysvětlí funkce a typy zapalování, v 
praktické části je kontrola zapalování pomocí osciloskopu, správné vyhodnocení 
signálů. Poukáže se na nejběžnější problémové oblasti, alternativní metody 
měření a vyhodnocení 

      

1 09:00 - 10:00 

4. Napěťové snímače – v rámci teorie jsou vysvětleny funkce a popisy 
jednotlivých napěťových snímačů, v praktické části se ukáže měření pomocí 
osciloskopu, vyhodnocení oscilografů, taktéž možnosti jejich kontroly pomocí 
čtečky kódů (TS 02) 

      

1 10:00 - 11:00 
5. Impulsní snímače – jako v předchozím se blíže vysvětlí funkce a popis 

snímačů, přímo na vozidle se pak prakticky ukáže způsob měření a 
vyhodnocování pomocí osciloskopu.  

      

1 11:00 - 12:00 
6. Lambda sonda – teoretická část obsahuje konstrukční popis, význam, 

funkce a modifikace tohoto důležitého snímače.  

  12:00 - 13:00 přestávka na oběd 

1 13:00 - 14:00 
Praktická část obsahuje kontrolu lambda sondy pomocí osciloskopu, 

dynamický test, podrobný rozbor grafů, práci s elektronickým slovníkem poruch, 
diagnostiku závad podle signálů Lambda sondy. Čtení elektrických schémat. 

      

1 14:00 - 15:00 Měření a výpočet fyzikálních veličin /Ohmův zákon/ 

      

2 15:00 - 17:00 
Měření emisí - infraanalyzátor výfukových plynů, doporučená literatura, zdroje 

informací - využití informačních systémů, možnosti pořízení dat a diagnostických 
přístrojů, jejich charakteristika a porovnání 
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AUTODIAGNOSTIKA 

 

Den hod. Rozsah Obsah 
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1 08:00 - 9:00 
Princip funkce spalovacího motoru, filosofie měření, rozpoznání disfunkcí 

ovlivňujících životní prostředí, stručný popis jednotlivých komponentů 
ovlivňujících kvalitní spalování.  

      

1 9:00 - 10:00 

Úvod - systémy elektronicky řízeného vstřikování – společná charakteristika. 
Jednotný postup (metodika) testování všech systémů:  1. Palivová soustava 2. 
Měření baterie - dobíjení 3. Kontrola zapalování 4. Napěťové snímače 5 . 
Impulsní snímače 6. Lambda sonda 7. Čtení chybových kódů 8. Analýza 
výfukových plynů (začátek testu motoru reálného vozidla - jednobodové 
vstřikování - podle metodiky - praktická část) 

      

1 10:00 - 11:00 
Pokračování - rozdělení systémů přípravy směsi podle místa vstřiku, z 

časového hlediska, podle řízení tvorby směsi, podle rozsahu řízení,  odlišnosti 
v jednotlivých systémech vstřikování 

      

  11:00 - 12:00 přestávka na oběd 

      

2 12:00 - 13:00 
Praktické měření v kontextu metodiky: základní nastavení, přizpůsobení, 

kódování, regenerace filtru pevných částic 

      

1 13:00 - 14:00 Bližší charakteristika jednobodového vstřikovacího systému  

      

1 14:00 - 15:00 Bližší charakteristika vícebodového vstřikovacího systému  

      

1 15:00 - 16:00 Ukončení testu motoru a jeho vyhodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SERVISNÍ ŠKOLA AUTODIAGNOSTIKY       

MOTOR expert, s.r.o., PŘEROV                                                                                         www.motorexpert.cz    

 

 

AUTODIAGNOSTIKA 

Den Hod. Rozsah Obsah 
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1 08:00 - 09:00 Postupy při měření sériové a paralelní diagnostiky.  

      

1 09:00 - 10:00 
Zápis hodnot do řídících jednotek. Čtení bloku naměřených hodnot.              

Čtení a ukládání naměřených hodnot. 

      

2 10:00 - 12:00 Praktická ukázka na vozidle; základní i pokročilé funkce. 

      

  12:00 - 13:00 přestávka na oběd 

      

3 13:00 - 16:00 

Praktická část - pokračování testu motoru reálného vozidla dle metodiky, 
rozbor naměřených oscilografů, práce s elektronickým slovníkem poruch, 
diagnostika závad podle signálů Lambda sondy, snímání souběžných dějů více 
kanály osciloskopu, čtení chybových kódů, analýzy výfukových plynů, sledování 
souvztažnosti dějů atd.. Vyhodnocení testu (diagnostika) motoru vozidla. 

      

1 16:00 - 17:00 Systémy vstřikování u asijských a amerických vozů 

 

 

 

KLIMATIZACE 

Den hod. Rozsah Obsah 
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1 08:00 - 9:00 
Úvod - základní schéma klimatizačních systémů. Základy termodynamiky. 

Funkce jednotlivých komponentů. 

      

1 9:00 - 10:00 Diagnostika řídící jednotky klimatizace. Klimatizační systémy. 

      

1 10:00 - 11:00 Diagnostika a odstraňování nejběžnějších poruch. 

      

  11:00 - 12:00 přestávka na oběd 

      

1 12:00 - 13:00 Princip, metody detekce úniku chladiva, opravy 

      

2 13:00 - 15:00 Praktická ukázka na vozidle. 

      

2 15:00 - 17:00 Závěrečný test znalostí 

 


