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INFORMACJA TECHNICZNA
WTRYSKIWACZE GAZU I-Plus

Firma Elpigaz wprowadza na rynek nowe wtryskiwacze gazu (LPG, CNG) których producentem jest
firma AEB światowy lider w zakresie produkcji urządzeń elektronicznych do zasilania samochodów
gazem. Większość montażystów boryka się z problemami wynikającymi z niedoskonałości konstrukcji lub
pracy wtryskiwaczy gazu dostępnych na rynku. Nowy wtryskiwacz w zestawieniu z reduktorem LPG
gwarantującym duży wydatek oraz bardzo dobre podgrzanie gazu (np. Vega-i) pozwoli zapomnieć o prawie
wszystkich dotychczas napotkanych trudnościach począwszy od kalibracji instalacji w samochodzie a
skończywszy na wymianie zestawu serwisowego wtryskiwacza. Wtryskiwacze I-Plus są chronione
międzynarodowymi patentami i posiadają następujące zalety:
równomierne wydatki na wszystkich sekcjach wtryskiwacza,
niezmienna charakterystyka pracy w czasie eksploatacji (równomierne i stabilne wydatki na wszystkich
sekcjach wtryskiwacza),
uzyskanie po przeprowadzeniu autokalibracji precyzyjnego dawkowania gazu w szerokiej gamie aut
(ze sterownikami AE2005, AE2001,AE2568) bez konieczności dokonywania korekt na mapie,
szeroki zakres zastosowania dla różnych pojemności silników przez dobór dysz kalibrowanych,
unifikacja złączy elektrycznych (zastosowanie wtyczek z systemu STELLA),
prosty i tani serwis (tylko wymiana O-Ringów w dyszach kalibrowanych) - bez potrzeby kalibracji
wtryskiwaczy,
niewrażliwe na zanieczyszczony gaz,
szeroki zakres ciśnień roboczych do 10 bar zapewniający stabilną pracę systemu,
1.OPIS PRODUKTU - WTRYSKIWACZ GAZU I-Plus
Wtryskiwacz jest 3 lub 4 sekcyjnym zespołem wtryskiwaczy z wymiennymi dyszami kalibrowanymi
dobieranymi w zależności od ilości cylindrów i pojemności skokowej silnika.
1.1.ZASTOSOWANIE:
-czynnik roboczy LPG lub CNG w fazie lotnej,
-silniki 3,4,6,8,12 cylindrów,
-zakres mocy max. do 70 KM/cylinder (przy wersji wysokociśnieniowej 8 bar),
-minimalne czasy wtrysku benzyny tbmin=2 ms,
-minimalne czasy wtrysku gazu tgmin=3.2 ms,
1.2.DANE TECHNICZNE:
-max. ciśnienie pracy LPG-4.5 bar ,
CNG-10 bar ,
-rezystancja cewki wtryskiwacza 3 Ohm,
-napięcie zasilania 12 V,
-maksymalny wydatek 15 000 NL/h (dla
wersji wysokociśnieniowej 8 bar),
-ciśnienie robocze dla wersji standard
0.8-1.2 bar dla LPG, 1.6-2 bar dla CNG,
-średnica wewnętrzna O-Ringa w dyszy
kalibrowanej: 2.8 mm wersja standard,
3 mm wersja specjalna, 1.8 mm wersja
wysokociśnieniowa 8 bar,
-średnica króćca doprowadzającego gaz
12 mm,
-średnica króćca dyszy kalibrowanej 7 mm
(odprowadzenie gazu),
-waga 0.46 kg,

Kod Elpigaz
SW603
SW604
SW653
SW654
SW656
SW658
SW659
SWX3618
SWX3620
SWX3622
SWX3624
SWX3626
SWX3628
SWX3630
SWX3618-25
SWX3620-25
SWX3622-25
SWX3624-25
SWX3626-25
SWX3628-25
SWX3630-25
AE369A

NAZWA ELPIGAZ
Zespół wtryskiwaczy AEB 3 cyl
Zespół wtryskiwaczy AEB 4 cyl
Woreczek akcesorii wtryskwiaczy AEB 3 cyl
Woreczek akcesorii wtryskwiaczy AEB 4 cyl
Woreczek akcesorii wtryskwiaczy AEB 6 cyl
Woreczek akcesorii wtryskwiaczy AEB 8 cyl
Starter kit wtryskiwaczy AEB
Dysza kalibrowana AEB d=1,8 mm
Dysza kalibrowana AEB d=2,0 mm
Dysza kalibrowana AEB d=2,2 mm
Dysza kalibrowana AEB d=2,4 mm
Dysza kalibrowana AEB d=2,6 mm
Dysza kalibrowana AEB d=2,8 mm
Dysza kalibrowana AEB d=3,0mm
Dysza kalibrowana AEB d=1,8 mm -kpl 25 szt
Dysza kalibrowana AEB d=2,0 mm -kpl 25 szt
Dysza kalibrowana AEB d=2,2 mm -kpl 25 szt
Dysza kalibrowana AEB d=2,4 mm -kpl 25 szt
Dysza kalibrowana AEB d=2,6 mm -kpl 25 szt
Dysza kalibrowana AEB d=2,8 mm -kpl 25 szt
Dysza kalibrowana AEB d=3,0 mm -kpl 25 szt
Czujnik temp. Wtryskiwaczy AEB

Netto

Cena ZŁ
Brutto
225
274,5
270
329,4
25
30,5
32
39,04
68
82,96
70
85,4
980
1195,6
7,5
9,15
7,5
9,15
7,5
9,15
7,5
9,15
7,5
9,15
7,5
9,15
7,5
9,15
150
183
150
183
150
183
150
183
150
183
150
183
150
183
25
30,5

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW
W NASZYM SKLEPIE - www.shopgaz.pl
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2.ZASADY KOMPLETACJI DLA ZESPOŁU WTRYSKIWACZY I-Plus:
INFORMACJE WSTĘPNE
Kompletacja zespołu wtryskiwaczy I-Plus polega na zamówieniu:
a) odpowiedniego rodzaju zespołu wtryskiwaczy (3,4 cyl.) oraz ilości wtryskiwaczy w zależności
od ilości cylindrów w silniku (dla 3-4 cyl.-1szt.; dla 6-8 cyl.-2szt.),
b) odpowiedniego woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus (3,4,6,8 cylindrów),
c) ustalonych na podstawie “tabeli doboru dysz” (str.4) odpowiednich dysz kalibrowanych
w ilości równej ilości cylindrów,
2.1.SILNIKI 4 CYLINDROWE:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 4 cyl. (z wyjątkiem dysz
kalibrowanych) znajdują się w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 4 cyl. kod SW654. Uzbrojenie
polega na przykręceniu sensora temperatury do korpusu wtryskiwacza za pomocą śruby M5 (klucz T4),
króćca wyjścia gazu do czujnika ciśnienia, króćca doprowadzającego gaz i amortyzatorów drgań. Po
uzbrojeniu zespołu wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus należy dobrać
odpowiednie dysze kalibrowane I-Plus (na podstawie tabeli doboru dysz str.4) i wkręcić do wtryskiwacza
(wszystkie tym samym momentem 9 Nm).
sensor ciśnienia
kod AE025
amortyzator
drgań*

się w woreczku
* -znajduje
montażowym dla 4 cyl. kod:SW654
króciec wyjścia gazu do
sensora ciśnienia*

wtryskiwacz I-Plus
czujnik temperatury
KOD AE369A*
dysze kalibrowane
kod SWX36xx
(zamawiać oddzielnie
dobierać według
tabeli)
nypel
do kolektora
ssącego*
amortyzator
drgań*

króciec doprowadzający gaz D12*

2.2.SILNIKI 8 CYLINDROWE UKŁAD V:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia
wtryskiwacza dla silnika 8 cyl. (z wyjątkiem dysz
kalibrowanych) znajdują się w woreczku akcesorii
wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. kod SW658. Uzbrojenie
wtryskiwacza polega na przykręceniu, króćca
wyjścia gazu do sensora ciśnienia, króćca
amortyzator
drgań*
doprowadzającego gaz D12, zaślepki D8 w
otwór w środku wtryskiwaczy, amortyzatorów drgań
i zaślepki M12x1.25. Następnie należy uzbroić
rozdzielnik wkręcając króćce doprowadzające gaz
D12, czujnik temperatury I-Plus za pomocą śruby M5
(T4) oraz zaślepki M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostałe
elementy według rysunku. Po uzbrojeniu zespołu
wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii
wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. należy dobrać odpowiednie
dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru dysz
str.4) i wkręcić do wtryskiwaczy (wszystkie tym samym
momentem 9 Nm).

sensor ciśnienia
dysze kalibrowane
kod AE025

zaślepka

kod SWX36xx
(zamawiać oddzielnie M12x1.25*
dobierać według
tabeli)

króciec wyjścia gazu do
sensora ciśnienia*

zaślepka D8*

nypel
do kolektora
ssącego*

króciec
doprowadzający
króciec
doprowadzający gaz D12*
gaz D12*
czujnik temperatury
KOD AE369A*

wtryskiwacz
I-Plus

króciec
doprowadzający
gaz D12*

zaślepka M12x1.25*

*

-znajduje się w woreczku montażowym dla 8 cyl. kod:SW658

rozdzielnik*
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2.3.SILNIKI 6 CYLINDROWE UKŁAD V:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 6 cyl. (z wyjątkiem dysz
kalibrowanych) znajdują się w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl. kod SW656. Uzbrojenie
wtryskiwacza polega na przykręceniu, króćca wyjścia gazu do sensora ciśnienia, króćca
doprowadzającego gaz D12, amortyzatorów drgań i zaślepki M12x1.25. Następnie należy uzbroić
rozdzielnik wkręcając króćce doprowadzające gaz D12, czujnik temperatury I-Plus za pomocą śruby
M5 (T4) oraz zaślepki M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostałe elementy według rysunku. Po uzbrojeniu
zespołu wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl. należy dobrać
odpowiednie dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru dysz str.4) i wkręcić do wtryskiwaczy
(wszystkie tym samymmomentem 9 Nm).
zaślepka M12x1.25*

sensor ciśnienia
kod AE025
amortyzator
drgań*

się w woreczku montażowym
* -znajduje
dla 6 cyl. kod:SW656

dysze kalibrowane króciec wyjścia gazu do
kod SWX36..
sensora ciśnienia*

amortyzator
króciec
drgań*
doprowadzający
gaz D12*

nypel
do kolektora
ssacego* króciec
doprowadzający
gaz D12*

czujnik temperatury
KOD AE369A*

zaślepka M12x1.25*

króciec
doprowadzający
gaz D12*

rozdzielnik*

króciec
doprowadzający
gaz D12*

dysze kalibrowane
kod SWX36xx
(zamawiać oddzielnie
dobierać według
tabeli)
2.4.SILNIKI 6 CYLINDROWE UKŁAD RZĘDOWY:
Wszystkie elementy niezbędne do uzbrojenia wtryskiwa-cza dla silnika 6 cyl. (z wyjątkiem dysz kalibrowanych)
znajdują się w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.
kod SW656. Uzbrojenie wtryskiwacza polega na przykrę-ceniu, króćca wyjścia gazu do sensora ciśnienia, króćca
doprowadzającego gaz D12, amortyzatorów drgań i
zaślepki M12x1.25. Następnie należy uzbroić rozdzielnik
wkręcając króćce doprowadzające gaz D12, czujnik
temperatury I-Plus za pomocą śruby M5 (T4) oraz zaślepki
M12x1.25. Uzbrojeniu w pozostałe elementy według
rysunku. Po uzbrojeniu zespołu wtryskiwaczy I-Plus
elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.
należy dobraćodpowiednie dysze kalibrowane (na
podstawie tabeli doboru dysz str.4) i wkręcić do wtryskiwa-czy (wszystkie tym samymmomentem 9 Nm).

nypel
do kolektora
ssącego*
króciec
doprowadzający
gaz*
zaślepka
M12x1.25*
czujnik temperatury
KOD AE369A*

sensor ciśnienia
kod AE025

króciec wyjścia gazu do
sensora ciśnienia*
amortyzator
drgań*

króciec
doprowadzający
gaz d12*
rozdzielnik*

króciec
doprowadzający
gaz D12*
amortyzator
drgań*

*znajduje się w woreczku montażowym
dla 6 cyl. kod:SW656
zaślepka M12x1.25*
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TABELA DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH
I KOMPLETACJI WTRYSKIWACZY I-Plus
(DLA CIŚNIEŃ LPG-0.95 BAR,CNG - 1.8 BAR .)

KOMPLETACJA
PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
dk[mm]

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
SWX 3622

od 900 do1100 ccm

2,2

PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
dk[mm]

poniżej do 1100 ccm

1,8

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
SWX 3618

od 1100 do 1300 ccm

2,0

SWX 3620

od 1300 do 1600 ccm

2,2

SWX 3622

od 1600 do 2000 ccm

2,4

SWX 3624

od 2000 do 2200 ccm

2,6

SWX 3626

od 2200 do 2400 ccm

2,8

SWX 3628

powyżej 2400 ccm

3,0

SWX 3630

PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
dk[mm]

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus

poniżej do 2600 ccm

2,2

SWX 3622

od 2600 do 3000 ccm

2,4

SWX 3624

od 3000 do 3300 ccm

2,6

SWX 3626

od 3300 do 3500 ccm

2,8

SWX 3628

powyżej 3500 ccm

3,0

SWX 3630

PRZEDZIAŁ
POJEMNOŚCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
dk[mm]

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus

poniżej do 3000 ccm

2,2

SWX 3622

od 3000 do 4000 ccm

2,4

SWX 3624

od 4000 do 5000 ccm

2,6

SWX 3626

od 5000 do 5700 ccm

2,8

SWX 3628

powyżej 5700 ccm

3,0

SWX 3630

ILOŚĆ DYSZ.

KOD
WTRYSKIWACZA

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

3

SW603

SW653 -1szt.

ILOŚĆ DYSZ.

KOD
WTRYSKIWACZA

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

4

ILOŚĆ DYSZ.

6

ILOŚĆ DYSZ.

8

SW604 - 1szt.

KOD
WTRYSKIWACZA

SW603 - 2szt.

KOD
WTRYSKIWACZA

SW604 - 2szt,

SW654 -1szt.

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

SW656 - 1szt.

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

SW658 - 1szt.

UWAGA:
W DYSZACH SWX3630 (dk= 3.0 mm) WYSTĘPUJE WIĘKSZY O-RING (d=3.0 mm) ,
NIŻ W POZOSTAŁYCH DYSZACH (MNIEJSZY dk=2.8mm).
NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE O-RINGI DLA
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DYSZ KALIBROWANYCH NIE ZAMIENIAĆ Z DYSZAMI
O NIŻSZYCH WYMIARACH (2.8 mm).
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3.ZASADY MONTAŻU WTRYSKIWACZY I-Plus.
3.1.MONTAŻ ELEMENTÓW.

UWAGA:
DO WTRYSKIWACZA WKRĘCIĆ WSZYSTKIE DYSZE KALIBROWANE TAKIM SAMYM
MOMENTEM 9 Nm (WAŻNE DLA ZAPEWNIENIA RÓWNYCH WYDATKÓW ZE WSZYSTKICH SEKCJI).

3.2.SPOSÓB MONTAŻU WTRYSKIWACZY I-Plus W AUCIE.

TAK

NIE

UWAGA: WTYCZKI DO PODŁĄCZENIA CEWEK SĄ TAKIE SAME
JAK WE WTRYSKIWACZACH STELLA.
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4.SERWIS WTRYSKIWACZY I-Plus.
4.1.WYMIANA USZCZELNIEŃ.
Obsługa serwisowa wtryskiwacza polega na wymianie O-Ringów (zewnętrzny i wewnętrzny)
znajdujących się na dyszy kalibrowanej.

O-Ring zewnętrzny D8.1x1.6

O-Ring wewnętrzny (w dyszach SWX3630 3.0 mm
jest większy niż w pozostałych)
Dysza kalibrowana I-Plus kod SWX36xx
4.2.OPROGRAMOWANIE- W programie ElpigazN (wersja 4.9.0 IC i wyższej) jest możliwość
wyboru wtryskiwacza AEB (I-Plus) w opcji KONFIGURACJA.

po wybraniu wtryskiwaczy I-Plus
mapa mieszanki w całym zakresie obciążeń
jest jednakowa

możliwość wyboru wtryskiwaczy I-Plus
(w przypadku zastosowania wtryskiwacza
I-Plus należy w programie wybrać
wtryskiwacz “I-PLUS” lub “AEB”)

4.3.STARTER KIT WTRYSKIWACZY I-Plus kod:SW659
W ofercie firmy ELPIGAZ znajduje się starter kit
wtryskiwaczy I-Plus który zawiera elementy
przydatne podczas montażu i obsługi wtryskiwaczy I-Plus:
- komplety wszystkich rozmiarów dysz kalibrowanych (dk=1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0) po 25 szt.,
-O-Ringi: 2.9x1.78, 10x1.5, 6x1.5, 8.1x1.6,
-zaślepki wejść i wyjść gazu M12x1.25,
-zaślepki czujnika temperatury D8,
-króćce doprowadzające gaz do sensora ciśnienia,
-króćce wejścia gazu D12,
-nyple do kolektora ssącego,
-śruby M5x10,

Starter kit wtryskiwaczy I-Plus
4.4.Niezbędne narzędzia do montażu i serwisu wtryskiwaczy I-Plus:
-klucz nasadkowy T4 (typu Torx),
-klucz płaski 10 mm,
-klucz płaski 16 mm,
-klucz imbusowy 4 mm,
-klucz dynamometryczny dla momentu 9 Nm,
Życzymy udanych montaży i zadowolonych klientów.
DT ELPIGAZ
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