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TABELA PRZEGL¥DÓW

TABELA PRZEGL¥DÓW POJAZDU
z Systemem Wtrysku Gazu Stella 4DPI
PRZEBIEG W KILOMETRACH

OPIS CZYNNOŒCI

1 000 15tyœ 30tyœ 45tyœ 60tyœ 75tyœ 90tyœ 120tyœ
- 1 500 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000 +/-1000

Oglêdziny zewnêtrzne silnika i jego uk³adów
(paliwowy, zap³onowy, inst. elektryczna.)

x

x

x

x

x

x

x

x

Kontrola stanu filtra powietrza

x

x

x

x

x

x

x

x

Kontrola mocowania elementów instalacji gazowej

x

x

x

x

x

x

x

x

Wymiana filtra LPG (fazy p³ynnej) - reduktor,
zawór gazu

x

x

x

x

x

x

x

Wymiana filtra szeregowego fazy lotnej gazu

x

x

x

x

x

x

x

Wymiana zestawu serwisowego wtryskiwaczy

x

1)

x

x

1)

x

Spuszczenie osadu z reduktora-parownika

x

x

x

x

x

x

x

Demonta¿ i czyszczenie zaworu odcinaj¹cego
na reduktorze 2)

x

x

x

x

x

x

x

Serwis reduktora-parownika, z zastosowaniem
kompletu serwisowego

x

x

Dokrêcenie œrub, dociskaj¹cych pokrywy (gazowa,
wodna) na reduktorze

x

x

x

x

x

x

x

x

Sprawdzenie szczelnoœci instalacji fazy p³ynnej

x

x

x

x

x

x

x

x

Sprawdzenie szczelnoœci instalacji fazy lotnej

x

x

x

x

x

x

x

x

Sprawdzenie szczelnoœci reduktora-parownika

x

x

x

x

x

x

x

x

Sprawdzenie parametrów pracy gazowego
uk³adu zasilania (przy u¿yciu komputera)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sprawdzenie ciœnienia (przy u¿yciu komputera) gazu
(DelP) na reduktorze- parowniku
-(ewentualna regulacja)

1) - dotyczy tylko wtryskiwaczy STELLA, IGx, IFx
2) - dotyczy tylko zestawów z reduktorem Vega I
*

UWAGA:
- W ramach monta¿u wykonywanego w ramach homologacji R115 dopuszcza
siê stosowanie elementów wyszczególnionych w punkcie 11 niniejszej
instrukcji.
- W ramach monta¿u wykonywanego w ramach homologacji R115 dopuszcza
siê monta¿ instalacji w pojazdach wyszczególnionych w za³¹czniku do
œwiadectwa homologacji R115. Jest on publikowany na stronie internetowej
www.elpigaz.com
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O FIRMIE

ELPIGAZ to firma, która dzia³a pod t¹ nazw¹ na rynku samochodowych gazowych uk³adów
zasilania od 1996r. Dziêki nieustannemu d¹¿eniu do realizacji wysoko postawionych celów
umo¿liwi³a wykreowaæ znan¹ dziœ szeroko markê, ocenian¹ jako najlepsza w bran¿y - markê
ELPIGAZ.
Pocz¹tki dzia³alnoœci firmy zwi¹zane by³y z urz¹dzeniami wyprodukowanymi we W³oszech kolebce gazyfikacji pojazdów. Na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci Elpigaz zajmowa³ siê importem i
dystrybucj¹ uk³adów zasilania pojazdów samochodowych produkcji w³oskiej i holenderskiej pod
mark¹ Elpigazu. Du¿y udzia³ w rynku uzyskany zosta³ dziêki logicznej sieci sprzeda¿y opartej na
Autoryzowanych Dystrybutorach, którzy razem z Zak³adami Monta¿u utworzyli ogólnopolsk¹ sieæ
“Elpigaz 2000”. Pozwoli³o to na zaoferowanie szerokiej grupie odbiorców wysokiej jakoœci
produktów i wyspecjalizowanie us³ug polegaj¹cych na profesjonalnym monta¿u urz¹dzeñ do
zasilania gazem w samochodach.
Aby spe³niæ wysokie wymagania stawiane przez producentów samochodów oraz u¿ytkowników
aut z instalacj¹ gazow¹ rodem z ELPIGAZ, firma ELPIGAZ posiada hamownie podwoziowe w
których przygotowuje siê pliki kalibracyjne do oferowanych wtrysków gazu. Na hamowni
podwoziowej w dziale R&D (Research & Development) przeprowadza siê badania
wprowadzanych produktów zarówno w czasie projektów jak i podczas testów eksploatacyjnych.
Dziêki stosowaniu nowoczesnych urz¹dzeñ, dzia³ R&D jest w stanie rozwi¹zaæ najbardziej
skomplikowane problemy techniczne, zarówno w instalacjach LPG jak i CNG.
ELPIGAZ oferuje technologie oraz urz¹dzenia dla adaptacji œrodków transportu na zasilanie
gazem -LPG oraz CNG. Produkty oferowane przez Elpigaz , to najbardziej zaawansowane
rozwi¹zania techniczne w bran¿y autogazu.
Elementy wchodz¹ce w sk³ad gazowego uk³adu zasilania Elpigaz produkowane s¹ przy
wspó³pracy z europejskimi liderami w poszczególnych dziedzinach co pozwala na uzyskanie
wysokiej niezawodnoœci wszystkich podzespo³ów wchodz¹cych w sk³ad instalacji gazowych:
- nowoczesna elektronika - umo¿liwia rozwi¹zywanie coraz to trudniejszych problemów w
szerokiej gamie samochodów - mo¿na tu wymieniæ: emulatory, uk³ady steruj¹ce (Nicolaus,
Leonardo), sterowniki wtrysków gazu ELISA, STELLA, wariatory wyprzedzenia zap³onu oraz
wiele innych komponentów,
- elektroniczne reduktory-parowniki (Vega, Cometa)- zintegrowane z zaworami gazu zapewniaj¹ce
wysoki poziom bezpieczeñstwa, efektywnoœæ pracy oraz du¿e przebiegi miêdzynaprawcze,
- elektrozawory gazowe i benzynowe - niezawodne w dzia³aniu, ³atwe w obs³udze i serwisie,
- wielozawory (Orion, AT03) i wyposa¿enie zbiorników,
- systemy sekwencyjnego wtrysku gazu E.S.I.(STELLA EOBD, STELLA NORD, STELLA
POWER) oraz Stella 4DPI z reduktorami Vega-i oraz Cometa-i pozwalaj¹ce na adaptacjê
na zasilanie gazem nawet najbardziej wymagaj¹cych samochodów, w tym tak¿e wyposa¿onych w
systemy diagnostyki pok³adowej EOBD,

UWAGA:
MONTA¯U I REGULACJI SEKWENCYJNYCH WTRYSKÓW GAZU STELLA 4DPI MOG¥
WYKONYWAÆ JEDYNIE OSOBY PRZESZKOLONE W TYM ZAKRESIE. DOKONYWANIE
MONTA¯U I REGULACJI PRZEZ OSOBY NIE PRZESZKOLONE W TYM ZAKRESIE GROZI
UTRAT¥ GWARANCJI, W TAKIM PRZYPADKU FIRMA ELPIGAZ NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA B£ÊDY POWSTA£E PODCZAS MONTA¯U I REGULACJI.
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WSTÊP
Zasada dzia³ania sekwencyjnego wtrysku benzyny:
W nowoczesnym silniku z bezpoœrednim wtryskiem benzyny iloœæ paliwa podawanego do silnika zale¿y od wielu
sygna³ów pobieranych z poszczególnych czujników maj¹cych zasadniczy wp³yw na przebieg procesu przygotowania i
spalania mieszanki powietrzno-paliwowej. Jednostka steruj¹ca wtryskiem benzyny (ECU benzyny) na podstawie
pobieranych sygna³ów w oparciu o zawart¹ w sobie mapê wyznacza odpowiedni czas otwarcia wtryskiwacza benzyny
oddzielnie dla ka¿dego cylindra (wtrysk sekwencyjny) zapewniaj¹c podanie optymalnej iloœci benzyny dla ka¿dego
cyklu pracy silnika.
We wtrysku sekwencyjnym benzyna podawana jest dla ka¿dego cylindra w innym czasie ale zawsze w tej samej fazie
cyklu pracy silnika dla poszczególnych cylindrów (zale¿nie od prêdkoœci obrotowej silnika), ka¿dy wtryskiwacz jest
sterowany oddzielnie.
Temperatura °C

1 cylinder

Load (Przep³ywomierz)
MAP
Sonda lambda (ë) przed katalizatorem

Sygna³y
sterujace
wtryskiwaczami
benzyny

2 cylinder

ECU
BENZYNY

Sonda lambda (ë) za katalizatorem
Po³o¿enie przepustnicy (TPS)

3 cylinder
4 cylinder

Schemat ideowy wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku benzyny.

Wymagania EOBD (European On Board Diagnostic)
Jest to system diagnostyki pok³adowej oceniaj¹cy na bie¿¹co pracê silnika pod k¹tem prawid³owoœci procesu
przygotowania i spalania mieszanki paliwowej oraz kontrolujacy sprawnoœæ pracy katalizatora. Aktualne normy
europejskie wymagaj¹ , aby ka¿dy nowy samochód wyposa¿ony by³ w uk³ad diagnozuj¹cy w sposób ci¹g³y emisjê i
sygnalizuj¹cy kierowcy wszelkie informacje zwi¹zane z nieprawid³owoœciami w monitorowanym zakresie. Taki uk³ad
nosi nazwê EOBD (European On Board Diagnostic) lub OBD.

Wtrysk gazu Stella 4DPI firmy ELPIGAZ
Systemy bezpoœredniego wtrysku gazu Stella 4DPI oferowane przez ELPIGAZ gwarantuj¹ poprawn¹ pracê silnika
zasilanego gazem w ka¿dych warunkach, gwarantuj¹c bezawaryjnoœæ nara¿onych na uszkodzenia wtryskiwaczy
benzynowych..
Na szczególn¹ uwagê we wtryskach bezpoœrdenich. zas³uguje stabilna praca reduktorów Vega-i oraz Fiore. Dziêki
zastosowanym rozwi¹zaniom technicznym uzyskano:
1.Stabilne ciœnienie wtryskiwanego gazu (DelP) do kolektora ss¹cego - bez widocznych zmian ciœnienia przy nag³ej
zmianie zapotrzebowania na paliwo przez silnik.
2.Bardzo dobre odparowanie gazu w reduktorze i zapewnienie odpowiedniej temperatury wtryskiwanego gazu dla
szerokiej gammy silników przy zró¿nicowanych obci¹¿eniach oraz tak¿e przy niskich temperaturach otoczenia.
3.£atwy monta¿:
a) obrotowe króæce wyjœcia gazu (Vega-i) i pod³¹czenia przewodów wodnych,
b) tylko jedno z³¹cze gazowe wysokiego ciœnienia w komorze silnika(na wejœciu reduktora zintegrowanego),
c) tylko jedna cewka w komorze silnika (zawór na reduktorze zintegrowanym),
4.Prosty serwis:
a) wymiana filtra LPG bez demonta¿u z³¹czy gazowych wysokiego ciœnienia,
b) ³atwo dostêpna regulacja ciœnienia roboczego,
5. Wysoka jakoœæ produktów zapewnia bezawaryjn¹ eksploatacjê instalacji pomiêdzy kolejnymi przegl¹dami
technicznymi.
6. Wysoki stopieñ zaawansowania technologicznego uzyskany dziêki systematycznie prowadzonym pracom w dziale
R&D (Reserch & Develpoment) i na hamowniach podwoziowych.
7. Mo¿liwoœæ monta¿u do szerokiej gamy silników:
a) bez wzglêdu na iloœæ cylindrów (3,4,5,6,8,),
b) w szerokim zakresie mocy silników,
c) zarówno silniki zwyk³e (bez do³adowania) jak i turbo,
8. Zestawy dedykowane dla szerokiej gamy pojazdów z przygotowanymi plikami kalibracji oraz szczegó³owymi
instrukcjami monta¿u.
9. Serwis techniczny dla Zak³adów Monta¿u.
10. Czytelne oprogramowanie do obs³ugi i diagnostyki systemu.
System bezpoœredniego wtrysku gazu Stella 4DPI jest nowoczesnym urz¹dzeniem przeznaczonym do zasilania
silników pojazdów samochodowych mieszanin¹ gazu propan-butan (LPG) wyposa¿onych w elektronicznie sterowany
wtrysk benzyny z elektrycznym sterowaniem wtryskiwaczami benzyny. System nie obs³uguje wtrysku poœredniego jak
i mechanicznego, Renix i wtrysków sterowanych sygna³em z polaryzacj¹ dodatni¹.
3
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Strategia pracy jest dobierana dla poszczególnych kodów silnika i kodu sterownika benzyny.
Polega ona na tym, ¿e:
-Na biegu ja³owym silnik pracuje na zasilaniu benzynowym ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci zap³onu mieszanki
ubogiej uwarstwionej (wspó³czynnik nadmiaru powietrza wiêksz od 1) na bazie paliwa gazowego i co z tym siê
wi¹¿e koniecznoœæ pracy na benzynie.
-Przy wysokich obci¹¿eniach silnik pracuje na zasilaniu benzynowym ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo
uszkodzenia podczas pracy na gazie wtryskiwaczy benzyny, przy wysokich obci¹¿eniach silnik prze³¹czany jest na
zasilanie benzyn¹
-W przedziale pomiêdzy biegiem ja³owym a wysokimi obci¹¿eniami silnik pracuje na gazie.
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Budowa systemu wtrysku gazu Stella 4DPI :
System wtrysku gazu jest nowoczesnym urz¹dzeniem przeznaczonym do zasilania silników benzynowych z
bezpoœrednim wtryskiem benzyny do zasilenia ich mieszanin¹ gazu propan-butan (LPG).
Nazwa STELLA 4DPI pochodzi od skrótu funkcji które to urz¹dzenie spe³nia - SequenTiaL vaLve Aplication For
Direct Petrol Injection.
System wtrysku gazu STELLA 4DPI wykorzystuje sygna³y steruj¹ce wtryskiwaczami benzyny do wyznaczenia czasu
otwarcia wtryskiwaczy gazu - oddzielnie dla ka¿dego cylindra.
Takie rozwi¹zanie umo¿liwia z jednej strony uproszczenie pod³¹czeñ elektrycznych a z drugiej strony pozwala na
osi¹gniêcie bardzo niskich nie spotykanych dot¹d wyników emisji spalin i doskona³ych osi¹gów silnika zasilanego gazem
porównywalnych z zasilaniem benzyn¹. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e w ca³ym zakresie pracy silnika system chroni
wtryskiwacze benzynowe przed uszkodzeniem (przegrzaniem).
W sk³ad systemu bezpoœredniego wtrysku gazu Stella 4DPI (rys. 1) wchodz¹:
1. Jednostopniowy reduktor parownik Vega-i lub Cometa-i (1) (kod: SWVEGAI lub SWCOMETAI) ze zintegrowanym
elektrozaworem gazu,
2. Filtr szeregowy fazy lotnej gazu (2) (kod: MME 7016),
3. Zespó³ wtryskiwaczy (5) ,
azespó³ wtryskiwaczy STELLA I-Plus - (R=2.2 Ohm) - do dysz kalibrowanych od 1.8 do 3.0 mm (SWX36xx):
- wtryskiwacze dwusekcyjne : SW602.IP1,
- wtryskiwacze trzysekcyjne : SW603.IP1,
- wtryskiwacze czterosekcyjne : SW604.IP1,
b)Dysze kalibrowane (8) - mocowane w bloku wtryskiwacza, dobrane do okreœlonego rodzaju wtryskiwacza
c) nyple do kolektora ss¹cego (6) (kod :SW 3000),
D)króciec podciœnieniowy (10) (kod WR 3806),
4. sterownik STELLA 4DPI - AE 3000S dla silników 3/4 cyl oraz AE 3568S dla 6/8 cyl
- prze³¹cznik wyboru paliwa (14),
- wi¹zki podstawowe pod³¹czaj¹ce: sygna³y steruj¹ce, prze³¹cznik wyboru paliwa, elektrozawory, wtryskiwacze gazowe,
- s ensor ciœnienia gazu (8) (kod :AE 025),
- czujnik temperatury gazu (11),
5. przewody gazowe,
- przewód gazowy D17 (kod: WP 417/L),
- przewód gazowy D6 (kod :WP 406/L) do po³¹czenia nypli(6) z dyszami kalibrowanymi (5),
- przewód gazowy D3,2 (kod: WP 403/L) do pod ³¹czenia króæca wychodz¹cego z czujnika temperatury gazu (11) na
wtryskiwaczu (5) z czujnikiem ciœnienia (8),
6. przewód podciœnieniowy D5 (kod :WP 105) do pod³¹czenia reduktora (2), trójnika do podciœnienia (4) i króæca
podciœnienia (10),
7. elementy dodatkowe:
- woreczek uzupe³niaj¹cy STELLA (trójnik, króæce, obejmy, uchwyty, konektory),
-woreczek monta¿owy do gamma kitu (trójniki wodne, ³apki do przewodów gazowych, œruby, obejmy do przewodów
wodnych, obejmy do przewodów gazowych),
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ELEMENTY SK£ADOWE SYSTEMU WTRYSKU GAZU
STELLA 4DPI Z WTRYSKIWACZAMI I-PLUS

ELEMENTY SK£ADOWE SYSTEMU WTRYSKU GAZU STELLA 4DPI Z WTRYSKIWACZAMI I-PLUS
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przewody gazowe
przewody podciœnieniowe
przewody elektryczne

Rys.1. Elementy sk³adowe systemu wtrysku gazu STELLA 4DPI z wtryskiwaczami I-PLUS i reduktorem Vega-i.

1- elektrozawór gazu, 2- jednostopniowy reduktor parownik Vega-i lub Fiore zintegrowany z elektrozaworem gazu , 3 filtr szeregowy fazy lotnej gazu, 4 - trójnik do podciœnienia, 5 - wtryskiwacz -4-sekcyjny ,6 - nyple do kolektora ss¹cego, 7
- wi¹zka roz³¹czaj¹ca wtryskiwacze benzyny, 8 - sensor ciœnienia , 9 - sterownik ECU GAZ, 10- króciec podciœnieniowy, 11
- czujnik temperatury gazu, 13 - dysze kalibrowane ,
14- prze³¹cznik wyboru paliwa,
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ELEMENTY SK£ADOWE
SYSTEMU STELLA 4DPI

ZALECENIA PRZED MONTA¯EM
Uwaga:
Przed przyst¹pieniem do monta¿u systemu wtrysku gazu Stella 4DPI. , a najpóŸniej przed przyst¹pieniem do kalibracji
systemu wtrysku, nale¿y w poni¿szej tabeli zapisaæ parametry pracy silnika na benzynie a w szczególnoœci:
- czas otwarcia wtryskiwaczy benzyny na biegu ja³owym T.wtr.benz.na.b.ja³- odczyt z programu diagnostycznego "Direct
injection 3000” (T.wtr.benz.),
- "Fast Fuel Trim" i" Slow Fuel Trim" (w przypadku gdy pojazd jest wyposa¿ony w EOBD)- odczyt z testera OBD,
Nastêpnie po kalibracji lub po wgraniu pliku dedykowanego nale¿y zapisaæ parametry silnika pracuj¹cego na gazie (patrz
tabela).Parametry te maj¹ na celu porównanie pracy silnika na benzynie przed monta¿em systemu wtrysku gazu (lub
bezpoœrednio po monta¿u instalacji) z prac¹ silnika na gazie po uruchomieniu systemu Stella 4DPI
UWAGA!!!
Przed odczytem parametrów zarówno na gazie jak i na benzynie nale¿y doprowadziæ silnik do wymaganej temperatury
pracy - min. 80 °C.
Dane te s¹ tak¿e pomocne przy dalszym serwisowaniu systemu wtrysku gazu.

TABELA DANYCH
SERWISOWYCH
NR REJ.
DANE POJAZDU
Kod sterownika benzyny
ILOŒÆ CYLINDRÓW
MARKA
POJEMNOŒÆ (ccm3)
KOD SILNIKA
ROK PRODUKCJI
MODEL
MOC (KW)
Przebieg
DATA
Benzyna
Stella 4DPI-GAZ
L.P.
Monta¿u Pomiarów
Dysze
T.wtr.benz. Slow Fuel Fast Fuel
UWAGI
DelP. T.wtr.benz. T.wtr.gaz.
na b.ja³.
Trim
Trim
kalibrowane gazu na b.ja³. na b.ja³.
d
(mm)
(bar) (ms)
(km)
(ms)
(ms)
%
%

UWAGI
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1. Reduktor parownik Vega-i, Cometa-i i Fiore.
Reduktor-parownik Vega-i, Cometa-i i Fiore s³u¿¹ do rozprê¿ania i odparowania ciek³ej mieszaniny gazu propan-butan
(LPG). S¹ to reduktory jednostopniowe o ciœnieniu roboczym [Pvap] zmieniaj¹cym siê w zale¿noœci od podciœnienia w
kolektorze ss¹cym [MAP] (okreœlaj¹cego obci¹¿enie silnika) tak, aby ró¿nica ciœnieñ Cisn.gas=0.95 +/-0,05 bar dla
systemu Stella.. Odparowanie LPG wymaga dostarczenia energii cieplnej do parownika. Ciep³o potrzebne do odparowania
LPG dostarczane jest z uk³adu ch³odzenia silnika. Ciek³y gaz przechodzi pod ciœnieniem przez filtr LPG a nastêpnie przez
elektrozawór gazu, dalej po otwarciu elektrozaworu gazu przez kana³ zasilaj¹cy na reduktorze dostaje siê do komory
redukcyjnej, gdzie nastêpuje jego odparowanie.
Zastosowanie
wy³¹cznie do silników wolnoss¹cych o mocy znamionowej do 150 KM
do silników wolnoss¹cych i do³adowanych o mocy znamionowej do 200 KM
wy³¹cznie do silników wolnoss¹cych o mocy znamionowej do 350 KM

Typ reduktora
Fiore
Cometa-i
Vega-i

1.1 MONTA¯ REDUKTORA LPG
1 - Mocowanie reduktora LPG Vega-i, Cometa-i i Fiore.
Reduktor montuje siê w komorze silnika, powinien byæ solidnie zamocowany do karoserii lub do podwozia
samochodu (zabronione jest mocowanie do silnika lub innych urz¹dzeñ wewnêtrznych).
Do zamocowania reduktora nale¿y u¿yæ œruby znajduj¹cej siê w pokrywie tylnej oraz uchwytu reduktora za³¹czonego
do zestawu.
UWAGA
Podczas instalowania reduktora nale¿y przestrzegaæ ni¿ej wymienionych zaleceñ:
- mocowaæ reduktor tak aby by³ ³atwy dostêp do filtra LPG #5 i œruby regulacyjnej ciœnienia #7 (rys. 2,3),
- instalowaæ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 150 mm od elementów uk³adu wydechowego i od t³umika, je¿eli ta
odleg³oœæ by³aby mniejsza (ale jednak wiêksza ni¿ 75 mm , nale¿y wstawiæ pomiêdzy te elementy przegrodê z
blachy lub z materia³u o równowa¿nych w³aœciwoœciach izolacyjnych, o gruboœci nie mniejszej ni¿ 1 mm),
- instalowaæ w miejscu poni¿ej górnego poziomu cieczy w ch³odnicy,
- w miarê mo¿liwoœci instalowaæ z wyjœciem gazu (GAS OUT) #4 (rys. 2,3), u góry
4.WYJŒCIE GAZU
(GAS OUT)

1.ELEKTROZAWÓR GAZU

8.ZAWÓR NADCIŒNIENIOWY
ZEWNÊTRZNY (zale¿nie od
wersji)

MIEJSCE NA CZUJNIK
TEMPERATURY REDUKTORA
2.POD£¥CZENIE P£YNU
CH£ODZ¥CEGO

3.WEJŒCIE GAZU
ZE ZBIORNIKA

(WATER)

(LPG IN)

-

KRÓCIEC PODCIŒNIENIA
(KOMPENSACJA CISNIENIA)

+

7.ŒRUBA REGULACJI
CIŒNIENIA

5.FILTR LPG
44 9

TRÓJNIK
PODCIŒNIENIA

5

6.KOREK SPUSTU
ZANIECZYSZCZEÑ
2.POD£¥CZENIE P£YNU
CH£ODZ¥CEGO

(WATER)

RYS

NAZWA

ELEKTROZAWÓR GAZU
1
1a CEWKA ELEKTROZAWORU 12V 17W
1b T£OCZEK DWUSTOPNIOWY
(PILOTATO) kpl. RGEG2082
1b1 TRZPIEÑ ELEKTROZAWORU D12

"VACUUM"
(DO SENSORA
CIŒNIENIA)

LUB
WYPROWADZIÆ PRZEWÓD PONI¯EJ
KOMORY SILNIKA TAK ABY W PRZYPADKU
OTWARCIA ZAWORU NADCIŒNIENIOWEGO
GAZ NIE MIA£ KONTAKTU Z ELEMENTAMI
GOR¥CYMI I ELEKTRYCZNYMI

NR

3

KRÓCIEC PODCIŒNIENIA
(KRÓCIEC KOMPENSACJI)

do silnika
KRÓCIEC ODPROWADZAJ¥CY GAZ
5

KOD

MVAT3752
EV4010.19B

ILOŒÆ
SZT.
1
1

EV4010.19B1

1

1b2 T£OCZEK 6kt9

EV4010.19B2

1

1c ŒRUBA M4x10
3 WEJŒCIE GAZU VEGA
3a WEJŒCIE GAZU D6 (STANDARD)

PC1M4010

1

EV4031

1

EV4012

1

EV4017K

1

EV4017P

1

EV4022K
EV4022P

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3b WEJŒCIE GAZU VEGA D8
4
WYJŒCIE GAZU
4a WYJŒCIE GAZU K¥TOWE D17
(STANDARD) VEGA
4b WYJŒCIE GAZU PROSTE D17 VEGA
4c WYJŒCIE GAZU K¥TOWE D19 VEGA
4d WYJŒCIE GAZU PROSTE D19 VEGA
FILTR LPG
5
5a POKRYWA FILTRA LPG
5b ŒRUBA M8
5c PODK£ADKA D8
5d O-RING 34,6x2,62
5e WK£AD FILTRA LPG D32-h19
5d O-RING 26,7x1,78

EV4023
EV4021
EV4003
EV4024
MME580V
EV4026

Rys. 2.Pod³¹czenie reduktora Vega-i.

8
DT S4DPI.01.D-27.10

ELEMENTY SK£ADOWE
SYSTEMU STELLA 4DPI
2 - Po zamocowaniu reduktora przyst¹piæ do pod³¹czenia przewodów:
- pod³¹czyæ przewody wodne do ma³ego obiegu ch³odzenia zasilaj¹cego nagrzewnicê. Wyjœcie wodne oznaczone jest jako
"WATER OUT",a wejœcie wodne oznaczone jako "WATER IN", nale¿y je pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodów wodnych
przeznaczonych do uk³adów ch³odzenia silników poprzez trójniki wodne z przewodami doprowadzaj¹cymi i
odprowadzaj¹cymi p³yn z nagrzewnicy, tak aby zapewniæ przep³yw cieczy przez reduktor bez wzglêdu na po³o¿enie
zaworu regulacyjnego zasilania nagrzewnicy.
- pod³¹czyæ przewód miedziany D6 lub D8 wysokiego ciœnienia ze zbiornika do gniazda wejœcia gazu (LPG IN) #3
rys.2,3;
- pod³¹czyæ przewód niskiego ciœnienia D17 lub D19 do króæca wyjœcia gazu (GAS OUT) #4 rys. 2,3;
UWAGA: Oczyœciæ miedziane przewody gazowe przed ich pod³¹czeniem do reduktora, aby zapobiec dostaniu siê
zanieczyszczeñ do wnêtrza reduktora, lub ograniczeniom w dop³ywie gazu.
-pod³¹czyæ przewód kompensacji ciœnienia ³¹cz¹c króciec podciœnienia na reduktorze z króæcem podciœnienia
zamontowanym w kolektorze ss¹cym (za przepustnic¹),
-pod³¹czyæ przewód odprowadzaj¹cy gaz z zaworu nadciœnieniowego reduktora (dotyczy reduktorów z zewnêtrznym
zaworem nadciœnienia) ³¹cz¹c króciec zaworu nadciœnieniowego z oddzielnym króæcem do odprowadzenia gazu
zamontowanym na kolektorze ss¹cym lub odprowadziæ w dó³ komory silnika,
3 - Pod³¹czyæ elektrycznie cewkê zaworu gazu - po³¹czyæ przewody zasilaj¹ce elektrozawory gazu do cewki reduktora
wg schematu danej instalacji (nie ³¹czyæ przewodu masowego z elementami reduktora).
1.2. REGULACJA REDUKTORA LPG Vega-i, Cometa-i i Fiore.
OSTRZE¯ENIE: NIE ZBLI¯AÆ SIÊ DO SILNIKA Z ZAPALONYM PAPIEROSEM, WOLNYM OGNIEM
LUB URZ¥DZENIAMI, KTÓRE MOG¥ SPOWODOWAÆ ISKRÊ.
Reduktor Vega-i, Cometa-i i Fiore jest
kalibrowany fabrycznie podczas kontroli
jakoœci na linii produkcyjnej.
Reduktor wyposa¿ony jest w œrubê regulacji
ciœnienia roboczego #7,rys.2,3,3a
1 - Sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ po
pod³¹czeniu przewodów (wg. Opisu1.1-2) przed
uruchomieniem silnika.
- otworzyæ dop³yw gazu ze zbiornika do reduktora,
- podaæ zasilanie na przewód plusowy zasilaj¹cy
elektrozawór gazu bez uruchomienia silnika i
upewniæ siê czy nie ulatnia siê gaz na
wykonanych z³¹czach,u¿ywaj¹c detektora wycieku
gazu lub œrodka pianotwórczego.

1.ELEKTROZAWÓR GAZU

4.WYJŒCIE GAZU
(GAS OUT)

MIEJSCE NA CZUJNIK
TEMPERATURY REDUKTORA

2.POD£¥CZENIE P£YNU
CH£ODZ¥CEGO
(WATER)

5.FILTR LPG
6.KRÓCIEC PODCIŒNIENIA
(KOMPENSACJA CIŒNIENIA)

TRÓJNIK
PODCIŒNIENIA

3.WEJŒCIE GAZU
ZE ZBIORNIKA
(LPG IN)
2.POD£¥CZENIE P£YNU
CH£ODZ¥CEGO

7.ŒRUBA REGULACJI

"VACUM"
CIŒNIENIA
(WATER)
OSTRZE¯ENIE: NIE DOTYKAÆ LU•NYMI
DO SENSORA
do silnika
CIŒNIENIA
PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI
BIEGUNÓW AKUMULATORA CELEM
Rys.3.Pod³¹czenie reduktora Cometa-i wersja 01W.
PRZEPROWADZENIA PRÓBY!MO¯E TO
SPOWODOWAÆPOWSTANIE ISKRY!
1. Cewka elektrozaworu gazu
2 - Uruchomiæ silnik (na benzynie) i doprowadziæ
do normalnej temperatury pracy.
5. Filtr fazy ciek³ej LPG
3 - Pod³¹czyæ analizator spalin lub miernik
3. Wyjœcie gazu
sygna³u Lambda (w przypadku pojazdu z
3. Wejœcie gazu ze zbiornika
katalizatorem) i sprawdziæ, czy wskazania na
"VACUUM"
Do sensora
benzynie s¹ prawid³owe.
ciœnienia
7. Œruba regulacji ciœnienia
4 - Za³adowaæ plik kalibracji do sterownika ECU
Trójnik
Podciœnienia
GAZ lub dokonaæ odpowiedniej konfiguracji
i autokalibracji.
2.Pod³¹czenie p³ynu
ch³odz¹cego
6. Króciec podciœnienia
5 - Przejœæ na zasilanie gazem.
Zawór bezpieczeñstwa
6 - Sprawdziæ ciœnienie robocze reduktora na
(NIE REGULOWAÆ!!!)
do silnika
biegu ja³owym (w programie diagnostycznym)
2.Pod³¹czenie p³ynu ch³odz¹cego
(powinno wynosiæ Cisn.gas=0.95 +/-0,05 bar
dla systemu Stella.
7 - Kontrola szczelnoœci - przy silniku
Rys.3a Pod³¹czenie reduktora FIORE.
pracuj¹cym na gazie sprawdziæ szczelnoœæ
u¿ywaj¹c detektora wycieku gazu lub œrodka pianotwórczego w miejscu po³¹czenia miedzianego przewodu
(zasilaj¹cego) D6 lub D8 (wyjœcie gazu z wielozaworu, wejœcie gazu do reduktora), filtr LPG (pokrywy
filtra LPG, wokó³ œruby elektrozaworu gazu), na wyjœciu gazu z reduktora na z³¹czach gazu (filtr, wtryskiwacz,
redukcje, trójniki).
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1.3. - PRZEGL¥DY I KONSERWACJA reduktorów LPG Vega-i, Cometa-i i Fiore
1. Po przebiegu 1000-1500 kilometrów nale¿y dokrêciæ œruby mocuj¹ce pokrywy wodn¹ i gazow¹ reduktora momentem
5 Nm, a nastêpnie sprawdziæ i wyregulowaæ ciœnienie robocze na reduktorze zgodnie z wymaganiami (wg. opisu 1.2.pkt.6).
2. Wymiana filtra LPG - nale¿y dokonywaæ co 15 tyœ km. (nie rzadziej ni¿ raz na 12 miesiêcy).
W celu wymiany wk³adu filtra LPG w reduktorze Vega-i (rys. 4), Cometa-i (rys. 5) i Fiore (rys. 6) nale¿y:
a) zamkn¹æ dop³yw gazu do silnika,
- przy pracuj¹cym silniku zamkn¹æ wyp³yw gazu ze zbiornika za pomoc¹ zaworu rêcznego znajduj¹cego siê na zbiorniku
- po zatrzymaniu silnika w wyniku braku paliwa (gazu) wy³¹czyæ zap³on
b) wymieniæ filtr LPG
- odkrêciæ œrubê #4b mocuj¹c¹ pokrywê filtra LPG #4a rys 4 i 5 aby wyj¹æ zanieczyszczony wk³ad filtra i oczyœciæ
komorê filtra w reduktorze, nastêpnie w³o¿yæ nowy czysty wk³ad filtra. Zaleca siê wymianê wk³adu filtra LPG na
oryginalny wraz z o-ringami (zestaw serwisowy kod: EV665)
- po wymianie wk³adu filtra LPG z powrotem przykrêciæ œrubê mocuj¹c¹ pokrywê filtra LPG,
c) sprawdziæ szczelnoœæ instalacji zarówno przed uruchomieniem silnika jak i podczas pracy na gazie, po odkrêceniu
zaworu na zbiorniku zgodnie z opisem 1.2.-7 (powy¿ej).
3.Po przebiegu 15 tys. km. (nie rzadziej ni¿ raz na 12 miesiêcy lub w razie koniecznoœci czêœciej) nale¿y dokonaæ serwisu
elektrozaworu gazu #1 rys.2 i 3.
(4a) POKRYWA FILTRA LPG
(kod:EV4023)
a) zamkn¹æ dop³yw gazu do silnika - jak
(4b) ŒRUBA M8 ZESTAW SERWISOWY
w 1.3.-pkt.2.a.
ŒRUBA
FILTRA LPG
(kod:EV4021)
MOCUJ¥CA
b) serwis elektrozaworu gazu polega na
kod: EV665
odkrêceniu cewki elekrtozaworu za pomoc¹
klucza 6kt. 7mm, nastêpnie odkrêceniu
trzpienia elektrozaworu gazu ( za pomoc¹
klucza nasadowego kod: WR6803) i
(4c) PODK£ADKA D8
oczyszczenia z nagromadzonego nalotu t³oczka (kod:EV4003)
elektrozaworu oraz wnêtrza trzpienia
(4d) O-Ring 34.6x2.62
(kod:EV4024)
elektrozaworu (korpusu t³oczka) za pomoc¹
pêdzelka i benzyny oczyszczonej, W razie
(4e) WK£AD FILTRA LPG
(4f) O-Ring 26.7x1.78
(kod:MME580)
koniecznoœci nale¿y wymieniæ t³oczek i korpus
(kod:EV4026)
6. korek spustu zanieczyszczeñ
Rys.4.Wymiana filtra LPG.
t³oczka na nowe.
C)zamontowaæ elektrozawór na reduktorze
(5a) POKRYWA FILTRA LPG
8.ŒRUBA MOCUJ¥CA
(kod:EV4023)
d) sprawdziæ szczelnoœæ - jak w 1.3.-pkt.7.
ZESTAW SERWISOWY
(5b) ŒRUBA M8
4. Co 15 tyœ. km lecz nie rzadziej ni¿ raz na
FILTRA
LPG
(kod:EV4021)
kod: EV665
12 miesiêcy, nale¿y spuœciæ zanieczyszczenia
które osiad³y w reduktorze odkrêcaj¹c korek
spustu zanieczyszczeñ #6, rys. 4.
Operacjê t¹ wykonywaæ na niepracuj¹cym
(5c) PODK£ADKA D8
(kod:EV4003)
ciep³ym silniku.
(5d) O-Ring 34.6x2.62
(kod:EV4024)
5. Naprawa g³ówna reduktora LPG Vega-i
(5e) WK£AD FILTRA LPG
(5f) O-Ring 26.7x1.78
polega na wymianie:
(kod:MME580)
(kod:EV4026)
- zestawu serwisowego reduktora Vega-i
Rys.5.Wymiana filtra LPG.
kod: SW3140.VEGAI,
- zestawu serwisowego filtra LPG kod: EV665
- serwisie elektrozaworu (jak w 1.3.-pkt.3).
11.Pod³¹czenie p³ynu ch³odz¹cego
6. Naprawa g³ówna reduktora LPG Comet-i
(4a) Pokrywa filtra LPG
9. Zawór bezpieczeñstwa
8. Miejsce na czujnik temperatury
(NIE REGULOWAÆ!!!)
reduktora
polega na wymianie:
ZESTAW SERWISOWY
(4b) Œruba M8
FILTRA LPG
(kod:EV4021)
- zestawu serwisowego reduktora Cometa-i
kod: EV665
kod: SW3140.COMETAI,
10. Mocowanie reduktora
- zestawu serwisowego elektrozaworu LPG
6. Wejœcie gazu
ze zbiornika
kod: MME665
(4c) Podk³adka D8
7. Naprawa g³ówna reduktora LPG Fiore
(kod:EV4003)
(4d) O-ring 34.6x2.62
polega na wymianie:
(kod:EV4024)
- zestawu serwisowego elektrozaworu LPG
(4e) Wk³ad filtra LPG
(4f) O-Ring 26.7x1.78
(kod:MME580)
(kod:EV4026)
kod: MME 665
Rys.6 Wymiana filtra LPG.
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2. Sensor ciœnienia.
Sensor ciœnienia (4) (kod: AE 025) rys. 6, który znajduje siê w komplecie ze sterownikiem Stella 4DPI , montuje siê pionowo
powy¿ej poziomu wtryskiwacza gazu i reduktora w miejscu umo¿liwiaj¹cym pod³¹czenie nastêpuj¹cych sygna³ów :
- podciœnienia "MAP" z kolektora ss¹cego (po³¹czenie przewodem podciœnieniowym D5 poprzez trójnik podciœnienia (5)
³¹cz¹cy te¿ kompensacjê dla reduktora (1),
- ciœnienia gazu "Pvap" z magistrali wtryskiwaczy (3) rys.7 (po³¹czenie przewodem gazowym D3,2 z wyjœciem na czujniku
temperatury montowanym na magistrali wtryskiwaczy gazu),
- pod³¹czenia przewodów elektrycznych do sterownika ECU GAZ E.S.I.,
1.Sensor ciœnienia s³u¿y do pomiaru ró¿nicy ciœnieñ "DelP." (DelP.=Pvap-MAP) oraz podciœnienia MAP (dla czujnika AE 025) .
2.Aby uzyskaæ odczyt "DelP." nale¿y do odpowiednich króæców sensora ciœnienia (4) pod³¹czyæ przewody:
a) podciœnienie z kolektora ss¹cego - pobrane tu¿ za przepustnic¹ powietrza (miêdzy przepustnic¹ a kolektorem
dolotowym), podciœnienie to okreœla aktualne obci¹¿enie silnika (MAP),
-po³¹czenie króæca kompensacji na reduktorze (1) rys. 7 przez trójnik podciœnienia (5) za pomoc¹ przewodu podciœnieniowego
D5
(kod: WP 105) -zapewnia kompensacjê ciœnienia (Pvap) na wyjœciu z reduktora wzglêdem ciœnienia w kolektorze ss¹cym ,
-przewód D5 biegn¹cy z trójnika podciœnienia (5) do króæca podciœnienia (8) na kolektorze ss¹cym ,
-po³¹czenie króæca podciœnienia na czujniku ciœnienia z trójnikiem podciœnienia (5) (kod: WR 3807) za pomoc¹ przewodu
gazowego D3,2 (kod: WP 403/L),
b) ciœnienie gazu na magistrali gazu za pomoc¹ przewodu gazowego D3,2 (kod: WP 403/L),
3.Monta¿ króæca podciœnienia na kolektorze ss¹cym.
a) króciec podciœnienia (8) montuje siê w kolektorze ss¹cym jak najbli¿ej przepustnicy powietrza (za przepustnic¹) w miejscu
reprezentatywnym dla podciœnienia wszystkich cylindrów. Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na to aby po zamontowaniu
króæca podciœnienia przepustnica mog³a siê ca³kowicie otworzyæ ,
b) technologia monta¿u króæca podciœnienia,
- ustaliæ wstêpnie miejsce monta¿u króæca podciœnienia na kolektorze ss¹cym,
- przed wykonaniem otworu pod króciec podciœnienia (8) nale¿y zdemontowaæ kolektor ss¹cy w celu zapobie¿enia
przedostania siê wiórów do wnêtrza silnika, demonta¿ kolektora nale¿y dokonaæ po wczeœniejszym wyznaczeniu miejsc
osadzenia nypli (7) doprowadzaj¹cych gaz z wtryskiwaczy do kolektora ss¹cego,
-wykonaæ otwór wiert³em D4,8 mm,
-otwór nagwintowaæ gwintownikiem M6x1,
-króciec podciœnieniowy wkrêca siê w kolektor ss¹cy uszczelniaj¹c go poprzednio taœm¹ teflonow¹,
-po wkrêceniu króæca nale¿y ca³y kolektor oczyœciæ z wiórów (sprê¿onym powietrzem) i po pod³¹czeniu wszystkich
niezbêdnych elementów zamontowaæ na silniku,
4.Po pod³¹czeniu przewodów nale¿y zabezpieczyæ je opaskami:
a) na przewodzie podciœnieniowym odpowiednimi obejmami,
b) na przewodzie gazowym prowadz¹cym od magistrali gazu do sensora ciœnienia opaskami D 9mm (kod:WR6609),

AE 025

3
ciœnienie
gazu i podciœñ
(sygn.el.)

1
2

[Pvap]

4

6
D=3.2mm
5

[Map]

7

8

D=5mm

[DelP]=[Pvap-MAP]

1-reduktor parownik Vega-i lub
Cometa-i,
2-filtr szeregowy fazy lotnej gazu,
3-wtryskiwacze gazu,
4-sensor ciœnienia ,
5-trójnik podciœnienia WR3807,
6-dysze kalibrowane,
7-nypel do kolektora ss¹cego,
8-króciec podciœnieniowy WR3806,
przewody gazowe
przewody podciœnieniowe
przewody elektryczne

Rys.6.Schemat pod³¹czenia sensora ciœnienia i przewodów gazowych oraz zabezpieczenia przewodów opaskami.
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3. Wtryskiwacze STELLA I-Plus.
W ofercie Elpigaz dostêpne s¹ wtryskiwacze gazu (LPG, CNG) nowej generacji STELLA I-Plus których producentem
jest firma AEB œwiatowy lider w zakresie produkcji urz¹dzeñ elektronicznych do zasilania samochodów gazem.
Wtryskiwacz STELLA I-Plus w zestawieniu z reduktorem LPG gwarantuj¹cym du¿y wydatek oraz bardzo dobre
podgrzanie gazu (np. Vega-i) pozwala zapobiec wiêkszoœci napotkanych trudnoœci pocz¹wszy od kalibracji instalacji w
samochodzie a skoñczywszy na wymianie zestawu serwisowego wtryskiwacza. Wtryskiwacze STELLA I-Plus s¹
chronione miêdzynarodowymi patentami i posiadaj¹ nastêpuj¹ce zalety:
- zachowanie równomiernych wydatków na wszystkich sekcjach w czasie eksploatacji,
- niezmienna charakterystyka pracy w czasie eksploatacji (równomierne i stabilne wydatki),
- szeroki zakres zastosowania dla ró¿nych pojemnoœci silników przez dobór dysz kalibrowanych,
- unifikacja z³¹czy elektrycznych (zastosowanie wtyczek z systemu STELLA),
- prosty i tani serwis (tylko wymiana O-Ringów w dyszach kalibrowanych) - bez potrzeby kalibracji wtryskiwaczy,
- niewra¿liwe na zanieczyszczony gaz,
- szeroki zakres ciœnieñ roboczych (do 10 bar) zapewniaj¹cy stabiln¹ pracê systemu,
3.1.SILNIKI 4 CYLINDROWE:
Wszystkie elementy niezbêdne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 4 cyl. (z wyj¹tkiem dysz
kalibrowanych) znajduj¹ siê w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 4 cyl. kod SW654. Uzbrojenie
polega na przykrêceniu sensora temperatury do korpusu wtryskiwacza za pomoc¹ œruby M5 (klucz T4),
króæca wyjœcia gazu do czujnika ciœnienia, króæca doprowadzaj¹cego gaz i amortyzatorów drgañ. Po
uzbrojeniu zespo³u wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus nale¿y dobraæ
odpowiednie dysze kalibrowane I-Plus (na podstawie tabeli doboru dysz str.27) i wkrêciæ do wtryskiwacza
(wszystkie tym samym momentem 9 Nm).

do czujnika ciœnienia

zaœlepka
M12x1.25*
czujnik temperatury gazu
KOD AE369A*
króciec doprowadzaj¹cy
gaz D17

do czujnika ciœnienia

Dysze kalibrowane

króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*
czujnik temperatury
gazu KOD AE369A*
króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*
dysze kalibrowane
SWX36xx

Rys. 21. Uzbrojenie bloku wtryskiwaczy czterosekcyjnych I-Plus
dla silnika czterocylindrowego kod: SW604+SW654.

zaœlepka M12x1.25*

króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*

Rys.22. Konfiguracja dwusekcyjnych wtryskiwaczy I-Plus
dla silnika czterocylindrowego typu Boxer
*-znajduje siê w woreczku monta¿owym dla 4 cyl. SW654.

3.2.SILNIKI 8 CYLINDROWE UK£AD V:
Wszystkie elementy niezbêdne do uzbrojenia wtryskiwacza dla silnika 8 cyl. (z wyj¹tkiem dysz kalibrowanych)
znajduj¹ siê w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. kod SW658. Uzbrojenie wtryskiwacza polega na
przykrêceniu, króæca wyjœcia gazu do sensora ciœnienia, króæca doprowadzaj¹cego gaz D17, zaœlepki D8 w otwór w
œrodku wtryskiwaczy, amortyzatorów drgañi zaœlepki M12x1.25. Nastêpnie nale¿y uzbroiæ rozdzielnik wkrêcaj¹c króæce
doprowadzaj¹ce gaz D17, czujnik temperatury AEB za pomoc¹ œruby M5 (T4) oraz zaœlepki M12x1.25. Uzbrojeniu w
pozosta³e elementy wed³ug rysunku. Po uzbrojeniu zespo³u wtryskiwaczy I-Plus elementami z woreczka akcesorii
wtryskiwaczy I-Plus 8 cyl. nale¿y dobraæ odpowiednie dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru dysz str.15) i
wkrêciæ do wtryskiwaczy (wszystkie tym samym momentem 9 Nm).
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3.3.SILNIKI 6 CYLINDROWE UK£AD V:
Wszystkie elementy niezbêdne do uzbrojenia
zaœlepka
wtryskiwacza dla silnika 6 cyl. (z wyj¹tkiem dysz
kod SWX36xx
(zamawiaæ oddzielnie M12x1.25*kalibrowanych) znajduj¹ siê w woreczku akcesorii
dobieraæ wed³ug
wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.kod SW656. Uzbrojenie
tabeli)
wtryskiwacza polega na przykrêceniu, króæca wyjœcia gazu do
króciec wyjœcia gazu do
sensora ciœnienia, króæca doprowadzaj¹cego gaz D17,
sensora ciœnienia*
amortyzatorów drgañ i zaœlepki M12x1.25. Nastêpnie nale¿y
uzbroiæ rozdzielnik wkrêcaj¹c króæce doprowadzaj¹ce gaz D17,
czujnik temperatury AEB za pomoc¹ œruby M5 (T4) oraz
zaœlepka D8*
nypel
zaœlepki M12x1.25.
do kolektora
Uzbrojeniu w pozosta³e elementy wed³ug rysunku.
ss¹cego*
Po uzbrojeniu zespo³u wtryskiwaczy I-Plus elementami z
woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl. nale¿y dobraæ
króciec
odpowiednie dysze kalibrowane (na podstawie tabeli doboru
doprowadzaj¹cy
króciec
doprowadzaj¹cy gaz D17*
wtryskiwacz dysz str.27) i wkrêciæ do wtryskiwaczy (wszystkie tym samym
gaz D17*
momentem 9 Nm).
czujnik temperatury AEB
3.4.SILNIKI 6 CYLINDROWE UK£AD RZÊDOWY:
KOD AE369A*
Wszystkie elementy niezbêdne do uzbrojenia wtryskiwa-cza dla silnika 6 cyl. (z wyj¹tkiem dysz kalibrowanych)
znajduj¹ siê w woreczku akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.
kod SW656. Uzbrojenie wtryskiwacza polega na przykrêkróciec
-ceniu,
króæca wyjœcia gazu do sensora ciœnienia, króæca
doprowadzaj¹cy
doprowadzaj¹cego gaz D17, amortyzatorów drgañ i
gaz D17*
zaœlepka M12x1.25*
zaœlepki M12x1.25. Nastêpnie nale¿y uzbroiæ rozdzielnik
wkrêcaj¹c króæce doprowadzaj¹ce gaz D17, czujnik
rozdzielnik*
temperatury AEB za pomoc¹ œruby M5 (T4) oraz zaœlepki
Rys.23.Uzbrojenie wtryskiwaczy “I-Plus”
M12x1.25. Uzbrojeniu w pozosta³e elementy wed³ug
do silnika oœmiocylindrowego w uk³adzie V
rysunku. Po uzbrojeniu zespo³u wtryskiwaczy I-Plus
*-znajduje siê w woreczku monta¿owym dla 8 cyl. SW658.
elementami z woreczka akcesorii wtryskiwaczy I-Plus 6 cyl.
sensor ciœnienia nale¿y dobraæ odpowiednie dysze kalibrowane (na
dysze kalibrowane
podstawie tabeli doboru dysz str.27) i wkrêciæ do wtryskiwakod AE025
kod SWX36xx
-czy (wszystkie tym samym momentem 9 Nm).

amortyzator
drgañ*

sensor ciœnienia
dysze kalibrowane
kod AE025

(zamawiaæ oddzielnie
dobieraæ wed³ug
tabeli)

króciec wyjœcia gazu do
sensora ciœnienia*
amortyzator
zaœlepka M12x1.25*
drgañ*

sensor ciœnienia
kod AE025

nypel
do kolektora
ss¹cego*
króciec
doprowadzaj¹cy
gaz*
zaœlepka
M12x1.25*
czujnik temperatury
KOD AE369A*

króciec
doprowadzaj¹cy
gaz d17*

amortyzator
drgañ*

dysze kalibrowane króciec wyjœcia gazu do
kod SWX36..
sensora ciœnienia*

rozdzielnik*
króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*

króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*
amortyzator
drgañ*

zaœlepka M12x1.25*
Rys.24.Uzbrojenie wtryskiwaczy I-Plus” do silnika
szeœciocylindrowego rzêdowego
*-znajduje siê w woreczku monta¿owym dla 6 cyl. SW656.

nypel
do kolektora
ssacego* króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*

czujnik temperatury
KOD AE369A*

zaœlepka M12x1.25*

króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*

rozdzielnik*

króciec
doprowadzaj¹cy
gaz D17*

Rys.25.Uzbrojenie wtryskiwaczy I-Plus do silnika
szeœciocylindrowego w uk³adzie V
*-znajduje siê w woreczku monta¿owym dla 6 cyl. SW656..
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3.3.5.MONTA¯ ELEMENTÓW.
UWAGA:
DO WTRYSKIWACZA WKRÊCIÆ WSZYSTKIE DYSZE
KALIBROWANE TAKIM SAMYM MOMENTEM 9 Nm
(WA¯NE DLA ZAPEWNIENIA RÓWNYCH WYDATKÓW
SEKCJI).
ZE WSZYSTKICH SEKCJI).

3.3.6.SPOSÓB MONTA¯U WTRYSKIWACZY I-Plus W AUCIE.

TAK
Rys. 26.

UWAGA: WTYCZKI DO POD£¥CZENIA
CEWEK S¥ TAKIE SAME JAK WE
WTRYSKIWACZACH STELLA.

NIE

3.3.7.SERWIS WTRYSKIWACZY I-Plus.
Obs³uga serwisowa wtryskiwacza polega na
wymianie O-Ringów (zewnêtrzny i wewnêtrzny)
znajduj¹cych siê na dyszy kalibrowanej - rys. 28.

Rys. 27.
œruba
cewka

O-Ring zewnêtrzny
D8.1x1.6

czujnik
temperatury
gazu
sprê¿yna
tale¿yk

O-Ring wewnêtrzny
(w dyszach
SWX3630 3.0 mm
jest wiêkszy ni¿ w
pozosta³ych)

t³umik drgan
króciec
doprowadzaj¹cy
gaz

O-ring
ko³ek

dysza kalibrowana

Dysza kalibrowana I-Plus kod SWX36xx
Rys. 29. Budowa wtryskiwacza gazowego I-Plus.
Rys. 28. Dysza kalibrowana.

STARTER KIT WTRYSKIWACZY I-Plus kod:SW659
W ofercie firmy ELPIGAZ znajduje siê starter kit wtryskiwaczy IPlus który zawiera elementy przydatne podczas monta¿u i obs³ugi
wtryskiwaczy I-Plus - rys. 30:
- 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,
-zaœlepki wejœæ i wyjœæ gazu M12x1.25,
-zaœlepki czujnika temperatury D8,
-króæce doprowadzaj¹ce gaz do sensora ciœnienia,
-króæce wejœcia gazu D12,
-nyple do kolektora ss¹cego,
-œruby M5x10,

Rys. 30. Starter kit

Niezbêdne narzêdzia do monta¿u i serwisu wtryskiwaczy I-Plus:
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-klucz nasadkowy T4 (typu Torx),
-klucz p³aski 6kt 10 mm,
-klucz p³aski 6kt 16 mm,
-klucz imbusowy 4 mm,
-klucz dynamometryczny dla momentu 9 Nm,
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3.8.TABELA DOBORU DYSZ KALIBROWANYCH I KOMPLETACJI WTRYSKIWACZY I-Plus
(DLA CIŒNIEÑ LPG-0.95 BAR, CNG - 1.8 BAR .)

KOMPLETACJA
PRZEDZIA£
POJEMNOŒCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus
SWX 3622

od 900 do1100 ccm

2,2

PRZEDZIA£
POJEMNOŒCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]

poni¿ej 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

powy¿ej 2400 ccm

3,0

SWX 3630

PRZEDZIA£
POJEMNOŒCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]

ILOŒÆ DYSZ.

KOD
WTRYSKIWACZA

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

3

SW603

SW653 -1szt.

ILOŒÆ DYSZ.

KOD
WTRYSKIWACZA

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

4

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus

poni¿ej 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

powy¿ej 3500 ccm

3,0

SWX 3630

PRZEDZIA£
POJEMNOŒCI
SILNIKA

OTWÓR
KALIBROWANY
Dk[mm]

KOD DYSZY
KALIBROWANEJ
I-Plus

poni¿ej 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

powy¿ej 5700 ccm

3,0

SWX 3630

ILOŒÆ DYSZ.

6

ILOŒÆ DYSZ.

8

SW604 - 1szt.

KOD
WTRYSKIWACZA

SW654 -1szt.

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

SW656 - 1szt.

SW603 - 2szt.

KOD
WTRYSKIWACZA

SW604 - 2szt,

KOD WORECZKA
Z AKCESORIAMI

SW658 - 1szt.

UWAGA:
W DYSZACH SWX3630 (Dk= 3.0 mm) WYSTÊPUJE WIÊKSZY O-RING (d=3.0 mm) ,
NI¯ W POZOSTA£YCH DYSZACH (MNIEJSZY Dk=2.8mm).
NALE¯Y ZWRÓCIÆ UWAGÊ ABY STOSOWAÆ ODPOWIEDNIE O-RINGI DLA
POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DYSZ KALIBROWANYCH NIE ZAMIENIAÆ Z DYSZAMI
O NI¯SZYCH WYMIARACH (2.8 mm).
15
DT S4DPI.01.D-27.10

ELEMENTY SK£ADOWE
SYSTEMU STELLA 4DPI

3.9.Wskazówki dotycz¹ce monta¿u wtryskiwaczy.
Gaz w fazie lotnej z reduktora p³ynie przez filtr szeregowy fazy lotnej gazu do wtryskiwaczy. Z wtryskiwaczy przewodami
gazowymi doprowadzany jest do kolektora ss¹cego przez osadzone na nim nyple (dla ka¿dego cylindra oddzielnie).
W celu monta¿u wtryskiwaczy gazu nale¿y:
1. Wyznaczyæ miejsca osadzenia nypli w kolektorze ss¹cym - nyple nale¿y osadziæ jak najbli¿ej wtryskiwaczy benzyny w
jednakowej odleg³oœci "x" dla wszystkich cylindrów od p³aszczyzny kolektora ss¹cego od strony wejœcia do g³owicy (Rys.17).
2. Okreœliæ wstêpnie po³o¿enie wtryskiwaczy z zamontowanymi dyszami kalibrowanymi.
3. Okreœliæ wstêpnie po³o¿enie przewodów ³¹cz¹cych wtryskiwacze gazu z nyplami w kolektorze maj¹c na uwadze aby
przewody pomiêdzy wtryskiwaczem a nyplami osadzonymi w kolektorze ss¹cym by³y jak najkrótsze.
4. Wyznaczyæ miejsce na króciec podciœnienia - jak najbli¿ej za przepustnic¹ powietrza (Rys.20), tak aby pobraæ
podciœnienie z przestrzeni reprezentatywnej dla wszystkich cylindrów. Mo¿na wykorzystaæ gotowe ju¿ wyjœcie
podciœnienia za przepustnic¹ powietrza pod warunkiem , ¿e nie s¹ do niego pod³¹czone inne przewody. Mo¿na
wykorzystaæ tylko wyjœcie zaœlepione (nie u¿ywane ), je¿eli jest dro¿ne.
Uwaga!!! Nie nale¿y pobieraæ podcienienia przez trójniki z przewodów podciœnieniowych pod³¹czonych do korpusu
przepustnicy, pod³¹czonych do innych elementów (odbiorników).
5. Zdemontowaæ kolektor ss¹cy z silnika, sprawdziæ czy w wyznaczonych wstêpnie miejscach mo¿na podaæ gaz do kolektora
ss¹cego. Po upewnieniu siê wyznaczyæ dok³adne miejsce osadzenia nypli, zgodnie z zaleceniami w punkcie 1.
6. Otwory pod nyple wierciæ wiert³em o œrednicy 4,8 mm, a nastêpnie nagwintowaæ gwintownikiem M6x1. Otwory nale¿y
wierciæ oraz gwintowaæ prostopadle do kana³u doprowadzaj¹cego powietrze do cylindrów (Rys.18).
7. Po wykonaniu otworów nale¿y oczyœciæ wnêtrze kolektora ss¹cego z opi³ków za pomoc¹ sprê¿onego powietrza.
8. Wkrêciæ nyple w nagwintowane miejsca stosuj¹c pastê uszczelniaj¹c¹, klej lub teflon .
9. Dokonaæ próby monta¿u zdemontowanych zespo³ów na silniku z przewodami gazowymi D6 (kod: WP 406/L)
zamontowanymi na nyplach i wtryskiwaczami gazu.
10. Po kontrolnym umieszczeniu wtryskiwaczy i sprawdzeniu mo¿liwoœci wymiany dysz kalibrowanych we
wtryskiwaczach gazu I-Plus, mo¿na przyst¹piæ do monta¿u króæca podciœnienia za przepustnic¹ powietrza.
11.Wywierciæ otwór D 4,8 pod króciec podciœnienia i nastêpnie nagwintowaæ gwintownikiem M6x1. Po wkrêceniu króæca
podciœnienia (uszczelnionego taœm¹ teflonow¹) oczyœciæ wnêtrze kolektora sprê¿onym powietrzem.
12. Zamontowaæ kolektor na silniku.
13. Po zamontowaniu kolektora ss¹cego mo¿na przyst¹piæ do ostatecznego monta¿u wtryskiwaczy. Wtryskiwacze gazowe
mocujemy na sztywno do kolektora ss¹cego lub do œciany grodziowej silnika.. Przewody gazowe nale¿y zacisn¹æ w
miejscu po³¹czeñ na dyszach kalibrowanych oraz na nyplach obejmami (kod: WR 6612) i poprowadziæ je tak, aby nie
nast¹pi³y ¿adne zagiêcia ograniczaj¹ce przep³yw gazu (tak¿e po nagrzaniu siê przewodów od silnika). Nale¿y pamiêtaæ o
kolejnoœci pod³¹czenia przewodów gazowych kolejnych cylindrów z kolejnymi wtryskiwaczami gazu w celu zapewnienia
sekwencyjnoœci pracy systemu (wtryskiwacz oznaczony liter¹ A powinien podawaæ gaz do cylindra którego wtryskiwacz
benzyny zosta³ roz³¹czony przez z³¹cze A wi¹zki roz³¹czaj¹cej wtryskiwacze benzyny).
Uwagi !!!
- usuwaæ wióry po wierceniu i gwintowaniu,
- ci¹æ przewody gumowe no¿ycami (nie no¿em) aby skrawki gumy nie dosta³y siê do wnêtrza przewodów gazowych i
wtryskiwaczy,
- zapewniæ ³atwy monta¿ i demonta¿ wtryskiwaczy gazu umo¿liwiaj¹cy ewentualn¹ wymianê dysz kalibrowanych,
- przewód gazowy ³¹cz¹cy czujnik ciœnienia z wtryskiwaczem zacisn¹æ na koñcach obejmami D 9 mm (kod: WR6609),

TAK

TAK

TAK

kierunek przep³ywu
powietrza

x

NIE

TAK
NIE

kierunek przep³ywu
powietrza

Rys.17.Rozplanowane otwory pod nyple w kolektorze ss¹cym.

Rys.18.Umiejscowienie nypli w kolektorze ss¹cym.

Rys.19.Przyk³ad zamocowania bloku wtryskiwaczy I-PLUS
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Rys.20.Umiejscowienie króæca podciœnienia (WR 3806).
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4. Sterownik Stella 4DPI
Zadania sterownika:
1. Pomiar czasu otwarcia wtryskiwaczy benzyny oddzielnie dla ka¿dego cylindra.
2. Odczyt prêdkoœci obrotowej silnika (RPM).
3. Odczyt aktualnej temperatury reduktora dla zapewnienia automatycznego prze³¹czenia z benzyny na gaz po
osi¹gniêciu stanu zapewniaj¹cego prawid³owe odparowanie gazu (30-40 °C).
4. Odczyt aktualnego ciœnienia wtrysku gazu do kolektora ss¹cego "DelP." bêd¹cego ró¿nic¹ ciœnieñ na magistrali
gazu (Pvap) i podciœnienia w kolektorze ss¹cym (MAP) [DelP.=Pvap-MAP].
5. Odczyt temperatury gazu w bloku wtryskiwaczy na magistrali, dla ustalenia korekty temperaturowej.
6. Wy³¹czenie z pracy wtryskiwaczy benzyny i ich emulacja podczas pracy silnika na gazie.
7. Na podstawie uzyskanych informacji ustalenie czasu otwarcia wtryskiwaczy gazu oddzielnie dla ka¿dego cylindra.
8. Wspó³praca z prze³¹cznikiem wyboru paliwa (wybór rodzaju paliwa, wskazanie poziomu gazu w zbiorniku).
Wyró¿nia siê sterowniki ECU GAZ
Stella 4DPI:
a) do silników 3-4 cylindrowych:
- Stella 4DPI kod: AE 3000
b) do silników 6-8 cylindrowych kod:
AE 3568,

D

C

B

A

WTRYSKIWACZ
CZTEROSEKCYJNY

REDUKTOR
„VEGA-I“

A

B

C

D

FILTR GAZU

4.1. Monta¿ sterownika ECU
Sterownik ECU GAZ montuje siê za
pomoc¹ uchwytu (kod: SWU 2420) Rys.24.
Sterownik powinien byæ montowany z
dala od Ÿróde³ ciep³a, przewodów i
Ÿróde³ wysokiego napiêcia oraz miejsc
dostêpnych dla wody (Rys.22.B).

SENSOR
CIŒNIENIA

PRESSURE
SENSOR

V

Pressure

ECU BENZYNY
PRZE£¥CZNIK

(+12V "po kluczyku")
A

B

C

D

STEROWNIK GAZU
(ECU GAZ STELLA 4DPI)

Rys.21.Schemat ideowy pod³¹czenia ECU GAZ.

Zaleca siê montowanie ECU GAZ tak, aby z³¹cze sterownika znajdowa³o siê w pozycji pionowej (rys. 23) z wi¹zk¹ kabli
skierowan¹ w dó³ , celem zapobie¿enia dostania siê wody do z³¹czy i do wnêtrza sterownika.
Uwaga!!! Zwróciæ uwagê na zapewnienie ³atwego dostêpu do z³¹cza diagnostycznego. Je¿eli nie jest to mo¿liwe to nale¿y
przed³u¿yæ przewody do takiej d³ugoœci, która pozwoli na ³atwe pod³¹czenie interfejsu do z³¹cza diagnostycznego.

Rys.22.B.Przyk³adowe zamocowanie sterownika
ECU GAZ

NIE

NIE

TAK
mo¿liwoœæ przeciêcia
Rys.24. Uchwyt do mocowania sterownika ECU GAZ
(E.S.I.).

Rys.23.Prawid³owa pozycja sterownika.
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CZERWONY

MASA

CZERWONO/CZRANY

NIE
POD£¥CZAÆ

SZARY

FIOLETOWY

SZARO-SZARY

FIOLETOWO-CZARNY

NIE
POD£¥CZAÆ

NIE
POD£¥CZAÆ

CZARNY

NIEBIESKI

CZARNY

NIEBIESKO/BIA£Y

ELEKTROZAWÓR
NA ZBIORNIKU

ELEKTROZAWÓR
REDUKTORA

CZARNY

POMARAÑCZOWY

DO CZUJNIKA
TEMPERATURY
REDUKTORA

BIA£Y

ZIELONY NIE POD£¥CZAÆ

MASA

TYP

CZUJNIK STANDARD

PRZE£¥CZNIK

ZIELONY

BIA£Y

ZIELONY

BIA£Y

CZARNY

CZARNY

CZERWONO/CZARNY

WTYCZKA KOMUNIKACYJNA

ZIELONY

BIA£Y

MASA

CZUJNIK STANDARD

CZARNY

(TEMPERATURA GAZU)
POMARAÑCZOWO/CZARNY

DO KOLEKTORA
SS¥CEGO

SENSOR CIŒNIENIA

DO CYLINDRA
Nr 1

DO CYLINDRA

NIE
POD£¥CZAÆ

WTYCZKA
CEWKI

WI¥ZKA ROZ£¥CZAJ¥CA
WTRYSKIWACZE
BENZYNY

WEJŒCIE GAZU

¯Ó£TO/SZARY

DO CYLINDRA

DO CYLINDRA

CZERWONY
(NIE POD£¥CZAÆ)

¯Ó£TO/ZIELONY

CZERWONO/BIA£Y

BR¥ZOWY

DO STEROWNIKA
BENZYNY

ELEMENTY SK£ADOWE SYSTEMU WTRYSKU GAZU
STELLA 4DPI

4.2.Po³¹czenia elektryczne Stella 4DPI dla silników 4 cylindrowych.
DOTYCZY TYLKO AUDI TT 2.0T
(DLA POZOSTA£YCH AUT INFORMACJE
SZCZEGÓ£OWE W ZESTAWACH
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4.3.Schemat rozciêcia wtryskiwaczy benzyny silnika 4 cyl.

1

2

3

4

WTRYSKIWACZE BENZYNY

STEROWNIK GAZU

NIEBIESKI
NIEBIESKO/CZARNY

CZERWONY
CZERWONO/CZARNY

ZIELONY
ZIELONO/CZARNY

¯Ó£TY
¯Ó£TO/CZARNY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH

WTYCZKA WI¥ZKI DO STEROWNIKA BENZYNY
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4.4.Po³¹czenia elektryczne Stella 4DPI dla silników 6 cylindrowych.

POMARAÑCZOWO-CZARNY

POMARAÑCZOWY

CZARNY

CZARNY

WI¥ZKA ROZCIÊCIA WTRYSKIWACZY BENZYNOWYCH BLOKU 1
WI¥ZKA ROZCIÊCIA WTRYSKIWACZY BENZYNOWYCH BLOKU 2
BR¥ZOWY

SYGNA£ PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ

CZERWONO-BIA£Y

12 VOLT PO ZAP£ONIE
CZARNY
NIEBIESKI

BEZPIECZNIK
15 AMPER
CZERWONO-CZARNY

CZARNY
ELEKTROZAWÓR
NA REDUKTORZE

CZARNY
NIEBIESKO-BIA£Y
CZARNY

MASA
ELEKTROZAWÓR NA ZBIORNIKU

CZUJNIK WSKAZANIA 0-90 Ohm
AE 1090
BIA£Y

BIA£Y
ZIELONY

ZIELONY

POMARAÑCZOWY
CZARNY

MASA

CZUJNIK WSKAZANIA
POZIOMU GAZU

CZUJNIK TEMPERATURY NA REDUKTORZE

CZUJNIK WSKAZANIA 9 PROGOWY
AE 1050
BIA£Y

RÓ¯OWY
RÓ¯OWO-CZARNY

MASA
NIE POD£¥CZAÆ
NIE POD£¥CZAÆ PRZEWODU ZIELONEGO

CZUJNIK WSKAZANIA REZERWY
AE 806

FIOLETOWY
SZARY

NIE POD£¥CZAÆ

BIA£Y

FIOLETOWO-CZARNY
SZARO-CZARNY

MASA
NIE POD£¥CZAÆ

ZIELONY

ZIELONY
¯Ó£TO-SZARY

NIE POD£¥CZAÆ

¯Ó£TO-ZIELONY
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4.5.Schemat rozciêcia wtryskiwaczy benzyny.

4.3 .Po³¹czenia elektryczne Stella 4DPI dla silników 6 cylindrowych.
WTRYSK BENZYNY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
CYL.1

WTRYSK BENZYNY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
CYL.2

WTRYSK BENZYNY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
CYL.3

WTRYSK BENZYNY

STEROWNIK BENZYNY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
CYL.4

WTRYSK BENZYNY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
CYL.5

12V PO ZAP£ONIE

WTRYSK BENZYNY
CZERWONY

KOLORY PRZEWODÓW
W INSTR. SZCZEGÓ£OWYCH
CYL.6

CEWKA ZAP£ONOWA
BR¥ZOWY
SYGNA£ PRÊDKOŒCI OBROTOWEJ

Z£¥CZE STEROWNIKA BENZYNY
(DOK£ADNY OPIS PINÓW DO£¥CZONY
DO ZESTAWÓW DEDYKOWANYCH)
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5. Prze³¹cznik (AE 119B).
UWAGA!!!
Po ka¿dorazowym uruchomieniu silnika, wystêpuje
zw³oka oko³o 25 sekund (po osi¹gniêciu przez reduktor
wymaganej temperatury dla prze³¹czenia na gaz)przed
automatycznym prze³¹czeniem z zasilania benzyn¹ na
zasilanie gazem.

R 1 2 3 4

LED zielony "G"

- widoczne tylko w
systemach gdzie
zastosowano opcjê
wskazania iloœci
gazu

LED ¿ó³ty
Rys.30.Prze³¹cznik AE2005WB wyboru paliwa systemu E.S.I..
6.1 Prze³¹cznik AE2005WB do wtrysku gazu E.S.I. jest prze³¹cznikiem pulsowym. Ka¿dorazowe naciœniêcie prze³¹cznika pozwala na
dokonanie nastêpuj¹cych kolejno wyborów:
-ZASILANIE BENZYN¥ ( ) LED ¿ó³ty ( ) œwieci - silnik jest zasilany benzyn¹,
-POZYCJA GAZ (G) wybrano zasilanie gazem (LED zielony „G” pulsuje ). W tej pozycji uruchomienie silnika odbywa siê na benzynie, a
nastêpnie po automatycznym prze³¹czeniu na zasilanie gazem, po spe³nieniu wszystkich ustalonych w konfiguracji warunków LED
zielony „G” zacznie œwieciæ ci¹gle informuj¹c o pracy silnika na gazie
Sygnalizacja na prze³¹czniku - na prze³¹czniku znajduj¹ siê ledy (diody œwietlne):
a) LED ¿ó³ty ( ) - œwieci praca silnika na benzynie
b) LED zielony „G” - (GAZ) :
- pulsuje „POZYCJA GAZ” - wybrano zasilanie gazem oczekiwanie na spe³nienie warunków niezbêdnych do automatycznego
prze³¹czenia na zasilanie gazem (do czasu automatycznego prze³¹czenia na gaz silnik pracuje na benzynie)
- œwieci ci¹gle „POZYCJA GAZ” praca silnika na gazie; silnik jest zasilany gazem, elektrozawory gazu na reduktorze i wyp³ywu na
wielozaworze znajduj¹ siê w pozycji otwartej
c) LED "R" czerwony - (REZERWA ) - nad LED zielonym „G” - œwieci - oznacza ¿e osi¹gniêta zosta³a iloœæ gazu w zbiorniku
odpowiadaj¹ca iloœci dla rezerwy.
d) LED 1,2,3,4 zielone (ledy iloœci gazu) - widoczne tylko w tych systemach, gdzie zastosowano opcjê wskazania iloœci gazu na
prze³¹czniku (przez monta¿ystê) - podczas pracy silnika na gazie (LED zielony „G” œwieci ci¹gle) wskazuj¹ iloœæ gazu* w zbiorniku. W
zale¿noœci od iloœci œwiec¹cych ledów zielonych okreœla siê iloœæ gazu w zbiorniku odnosz¹c siê do max. iloœci, któr¹ mo¿na nape³niæ
zbiornik gazem - odpowiednio: LED 1-oko³o 1/4 iloœci max*; LED 1,2 -oko³o 2/4 (1/2) iloœci max*; LED 1,2,3 - oko³o 3/4 iloœci
max*;LED 1,2,3,4 - PE£NO max* iloœæ gazu w zbiorniku.
UWAGA!!!
*Wskazanie iloœci gazu (za pomoc¹ ledów 2,3,4,5) wymaga zastosowania odpowiedniego sensora iloœæ gazu kompatybilnego z danym
prze³¹cznikiem.
Wskazania iloœci gazu s¹ orientacyjne i nie odzwierciedlaj¹ dok³adnie iloœci gazu w zbiorniku.
e) Sygnalizacja dŸwiêkowa - po wyczerpaniu siê gazu w zbiorniku i w wyniku spadku ciœnienia na wtryskiwaczach gazu nast¹pi
samoczynny powrót z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹. Kierowca zostanie poinformowany o samoczynnym powrocie na benzynê
za pomoc¹ przerywanego sygna³u dŸwiêkowego z brzêczyka umieszczonego w prze³¹czniku oraz przez pulsowanie górnych ledów (LED
1 czerwony „R” REZERWA - i LEDy 1,2,3,4 - zielone - iloœci gazu). Sygna³ dŸwiêkowy wy³¹czy siê po naciœniêciu przycisku tzn. po
wybraniu „ZASILANIE BENZYN¥” - LED ¿ó³ty ( ) - œwieci - silnik pracuje na benzynie
f) Usterka - W przypadku wykrycia przez sterownik gazu usterki maj¹cej wp³yw na emisjê spalin pojazdu, kierowca zostanie
poinformowany o samoczynnym powrocie na benzynê za pomoc¹ przerywanego sygna³u dŸwiêkowego z brzêczyka umieszczonego w
prze³¹czniku oraz przez pulsowanie dolnego ledu zielonego „G” . Sygna³ dŸwiêkowy wy³¹czy siê po naciœniêciu przycisku tzn. po
wybraniu „ZASILANIE BENZYN¥” - LED ¿ó³ty ( ) - œwieci. W takim przypadku nale¿y udaæ siê na benzynie do autoryzowanego
zak³adu monta¿u celem wykrycia i usuniêcia usterki.
UWAGA!!.
Funkcja usterka zadzia³a tylko wówczas je¿eli zosta³a aktywowana w
systemie funkcja “Diagnozy” (diagnoza nie jest dostêpna w E.S.I.
Nord)
Uruchamianie awaryjne w przypadku gdy jest uszkodzony uk³ad
zasilania benzyn¹.
W celu uruchomienia silnika w trybie awaryjnym (bezpoœrednio na gazie)
nale¿y:
- w³¹czyæ zap³on i ustawiæ prze³¹cznik w „POZYCJA GAZ” LED
zielony „G” - pulsuje,
- przycisn¹æ przycisk prze³¹cznika na ok. 5 sekund do momentu
zaœwiecenia siê LEDu zielonego „G” na sta³e i nastêpnie uruchomiæ silnik
bez wy³¹czania zap³onu.
Po URUCHOMIENIU AWARYJNYM silnika (na gazie) przed
rozpoczêciem jazdy nale¿y poczekaæ na osi¹gniêcie przez silnik temp
miñ. 50°C dla zapewnienia odpowiedniego podgrzania gazu.
Rys.31.Zamontowany prze³¹cznik na desce rozdzielczej.

UWAGA !!! Czêste uruchamianie silnika bezpoœrednio na gazie
(uruchomienie awaryjne) prowadzi do przyspieszonego zu¿ycia
elementów instalacji gazowej oraz elementów systemu wtrysku benzyny.
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6. Filtr szeregowy fazy lotnej gazu.
Filtr szeregowy fazy lotnej gazu ma za zadanie oczyœciæ z zanieczyszczeñ odparowany gaz po to, aby zapewniæ
d³ugotrwa³¹ i poprawn¹ pracê wtryskiwaczy gazu oraz ca³ego systemu.
Filtr montuje siê na przewodzie gazowym pomiêdzy reduktorem a wtryskiwaczami gazu. Podczas monta¿u nale¿y zwróciæ
uwagê na kierunek przep³ywu gazu zaznaczony na obudowie filtra gazu. Ze wzglêdu na koniecznoœæ okresowej wymiany
wk³adu filtra (lub ca³ego filtra) ( ok. 10-15 tys. km w zale¿noœci od jakoœci i czystoœci gazu) nale¿y umieœciæ go w takim
miejscu, aby by³ ³atwo dostêpny dla wymiany.
W systemach wtrysku gazu stosowane s¹ filtry szeregowe gazu:
a) filtry gazu z wymiennym wk³adem:
- MME 8016- do pod³¹czenia przewodów gazowych D16 na wejœciu i na wyjœciu (Rys.32, Rys.33),
- MME 8016/11- do pod³¹czenia przewodów gazowych D16 na wejœciu i D 11 na wyjœciu,
b) filtry gazu - MME 7016/12- do pod³¹czenia przewodów gazowych D16 na wejœciu i D 12 na wyjœciu,
- MME 7016 - do pod³¹czenia przewodów gazowych D16 na wejœciu i na wyjœciu,
- MME 7101- do pod³¹czenia przewodów gazowych D16 na wejœciu i wyjœciu ,
Korpus filtra

O-ring

Wk³ad filtra

Zaœlepka

Pokrywa korpusu filtra
O-ring
Pierœcieñ sprê¿ysty

Kierunek przep³ywu

Rys.32.Filtr szeregowy fazy lotnej 16/16 (kod: MME 8016)
z wymiennym wk³adem filtruj¹cym (kod: MME 3016).

Rys.33.Wymiana wk³adu filtruj¹cego w filtrze szeregowym fazy
lotnej gazu (kod: MME 8016).
6.1 Wymiana wk³adu filtruj¹cego w filtrze MME 8016 i MME 8016/11.
Aby prawid³owo wymieniæ wk³ad filtra szeregowego fazy lotnej gazu nale¿y:
-dokonaæ demonta¿u pierœcienia sprê¿ystego oraz pokrywy korpusu filtra i wk³adu filtruj¹cego gazu,
-przygotowaæ nowy wk³ad do monta¿u, wszystkie O-Ringi umieœciæ w odpowiednich miejscach,(Rys. 33)
-w nowym wk³adzie filtra, w otwór wewnêtrzny, w którym znajduje siê O-Ring nale¿y wcisn¹æ zaœlepkê wyjmuj¹c j¹
uprzednio ze starego wk³adu filtruj¹cego (dotyczy tylko filtrów bez zaœlepki),
-po z³o¿eniu elementów nale¿y starannie osadziæ pierœcieñ sprê¿ysty w korpusie,
Uwaga!!!
1. Nale¿y zwróciæ uwagê aby filtr szeregowy gazu fazy lotnej gazu by³ zamontowany zgodnie z kierunkiem przep³ywu.
2. Na filtrze nale¿y podaæ przebieg pojazdu(stan licznika) i dzieñ dokonania wymiany.
3. Po wymianie wk³adu filtruj¹cego (lub ca³ego filtra) sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ.

Rys.35.Filtr szeregowy fazy lotnej (kod: MME7016)

Rys.34.Przyk³ad umiejscowienia filtra szeregowego fazy
lotnej w samochodzie Opel Astra.
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II.KOMUNIKACJA SYSTEMU STELLA 4DPI Z KOMPUTEREM PC.
1. Transmisja danych ze sterownika ECU.
Diagnostyka i kalibracja systemu STELLA 4DPI odbywa siê za pomoc¹ komputera klasy PC z systemem WINDOWS (co
najmniej WIN 95 ) i Internet Explorerem w wersji nie ni¿szej ni¿ wersja 6.0. Komputer nale¿y wyposa¿yæ w odpowiednie
oprogramowanie dostarczane przez firmê ELPIGAZ. Z ECU LPG STELLA 4DPI mo¿na ³¹czyæ siê za pomoc¹
standardowego interfejsu (kod: AE 171 lub AE171USB) tego samego jak dla uk³adów steruj¹cych VOILA PLUS,
NICOLAUS, HEVELIUS i LEONARDO .
Warunki uzyskania transmisji danych:
a) Po³¹czenie wtyczek wi¹zek elektrycznych do sterownika ECU oraz upewnienie sie, ¿e bezpiecznik (nieuszkodzony)
znajduje siê w gnieŸdzie bezpiecznika na przewodzie zasilaj¹cym (plus akumulatora),
b) Prawid³owe pod³¹czenie interfejsu pomiêdzy komputerem ( w którym zainstalowane jest oprogramowanie), a
z³¹czem diagnostycznym sterownika (ECU GAZ),
c)W³¹czenie zap³onu ( napiêcie zasilania dla systemu STELLA 4DPI ).
Uwaga!!!
Po³¹czenie przez port USB mo¿n a dokonaæ za pomoc¹ odpowiedniej przejœciówki lub interfejsu AE 171USB.

a)
z³¹cze
diagnostyczne (8-stykowe)

do urz¹dzenia
diagnostycznego
(komputer PC)
z³¹cze typu USB (w AE 171 USB)

komputer
PC

COM

b)

z³¹cze
dziewiêciopinowe
(stykowe) lub USB

Interfejs
AE 171 lub
AE 171USB

do urz¹dzenia
diagnostycznego
z³¹cze 9-cio pinowe (w AE 171) (komputer PC)

Sterownik STELLA 4DPI

Rys.36.Pod³¹czenie sterownika STELLA 4DPI do
komputera PC dla transmisji danych.

c)
do sterownika STELLA 4DPI.
z³¹cze diagnostyczne 8-stykowe
(4 piny uzbrojone) (w AE 171 i AE 171 USB)

Rys.37.Z³¹cza interfejsu AE 171 i AE 171USB.
Aby nast¹pi³a transmisja danych ze sterownika Stella 4DPI do komputera PC niezbêdne jest:
A) Zainstalowanie na komputerze PC oprogramowania diagnostycznego “Direct Injection 3000".
b) Spe³nienie warunków wymienionych w pkt. 2 (a,b,c)
c) Otwarcie w komputerze PC odpowiedniej aplikacji oprogramowania diagnostycznego “Direct Injection 3000"
(Rys.38.).
d) Upewnienie siê, ¿e programowo port COM (lub USB) nie jest zajêty przez inne oprogramowanie (np. do ³¹czenia z
telefonami komórkowymi itp.)

Direct Injection
3000
Rys.38. Ikona programu diagnostycznego ““Direct Injection 3000"”..
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2.Obs³uga programu diagnostycznego “Direct Injection 3000".
UWAGA!!!
Procedura uruchomienia systemu "Stella 4DPI." w samochodzie MO¯LIWA JEST TYLKO PO WYKONANIU
PRAWID£OWEGO POD£¥CZENIA WSZYSTKICH NIEZBÊDNYCH PRZEWODÓW WI¥ZEK
"ECU", ZGODNIE ZE SCHEMATEM OKREŒLONEGO ECU GAZ DLA DANEGO SAMOCHODU.
Procedura pierwszego uruchomienia systemu "STELLA 4DPI" w samochodzie wymaga:
1. Pod³¹czenie komputera PC do sterownika “STELLA 4DPI.” za pomoc¹ interfejsu (kod: AE 171 lub AE 171 USB lub
podù¹czenie przez zùàcze USB - interfejs kod AE171N + Przejúciówka szeregowa COMport/USB - Serial Adapter USB
kod AE171SEAUSB).
2. Uruchomienie silnika na benzynie.
3. Uruchomienie programu diagnostycznego “Direct Injection 3000" - z komputera PC.
4. Po uruchomieniu programu z górnego paska zadañ mo¿na wybraæ wersjê jêzykow¹ “Lingua” rys.39 (np.inglese- angielski).
5. Nawi¹zanie po³¹czenia nastêpuje poprzez klikniêcie lewym przyciskiem myszy na zak³adkê ECU w górnym pasku zadañ.
Nastêpnie nale¿y wybraæ opcjê “CONNECT” (rys. 40).
6. W przypadku nie uzyskania komunikacji lub problemów z komunikacj¹ ( rys. 41) nale¿y sprawdziæ po³¹czenie komputera PC
za pomoc¹ interface-u z ECU LPG i ponownie spróbowaæ nawi¹zaæ po³¹czenie.
Ustawienia

A

Rys.39Opcja wyboru jêzyka -”LINGUA” w górnym
pasku okna.

Rys.40 Poprawne po³¹czenie - “ECU po³¹czone”-CONTROL
UNIT CONNECTED (w dolnym pasku okna).

Po³¹czenie

A

Rys.41 “ECU nie po³¹czone” CONTROL UNIT NOT CONNECTE
(w lewym dolnym pasku) W celu nawi¹zania ponownego
po³¹czenia nale¿y nacisn¹æ ( Ctrl+C) lub wykorzystaæ
zak³adkê “ECU
Connect” (górny pasek).

Uwaga!!!
Dla dokonania wyboru nale¿y:
a) najechæ mysz¹ i klikn¹æ na dany wybór aby go podœwietliæ i klikn¹æ ponownie podwójnie lewym przyciskiem
myszy ,
b) lub nacisn¹æ ENTER aby potwierdziæ dokonany wybór,
c) mo¿na tak¿e dokonaæ wyboru pos³uguj¹c siê odpowiedni¹ dla tego wyboru kombinacj¹ klawiszy.
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2.1.MENU G£ÓWNE.
Po uruchomieniu programu diagnostycznego “Direct Injection 3000" pojawi siê okno wyboru opcji:
a) w przypadku poprawnego po³¹czenia programu diagnostycznego ze sterownikiem “STELLA 4DPI"
w lewym dolnym rogu okna wyœwietli siê komunikat "CONTROL UNIT CONNECTED"
b) w przypadku braku po³¹czenia programu diagnostycznego ze sterownikiem “STELLA 4DPI" w
lewym dolnym rogu okna wyœwietli siê komunikat "CONTROL UNIT NOT CONNECTED” (rys.40),
c) opcja z górnego paska menu "FILE" umo¿liwia wyjœcie z progaramu diagnostycznego
d) wybieraj¹c z górnego paska menu opcjê "ECU" mo¿na uzyskaæ po³¹czenie z “ECU LPG”
e) wybieraj¹c z górnego paska menu opcjê "LANGUAGE" mo¿na zmieniæ jêzyk programu diagnostycznego (rys.39)
f) w przypadku opcji “ABOUT” rys. 45mo¿emy siê dowiedzieæ o wersji programu i jego producencie
Opis pozycji "MENU":
- "CONFIGURE"(konfiguracja)- opcja umo¿liwia ustawienie parametrów charakterystycznych dla danego pojazdu
takich jak: mo¿liwoœæ wgrania dedykowanego firmware-u daj¹cego pe³n¹ ochronê wtryskiwaczom
benzynowym; Various “Type of GAS level sensor”-wybór czyjnika wskazania poziomu gazu
“Gas Map” opcja ta daje nam mo¿liwoœæ kalibracji mieszanki
- “DIAGNOSIS”(diagnoza) - opcja umo¿liwia wyszukanie usterki elektrycznej instalacji gazowej:
* “GAS INJECTORS”(wtryskiwacze gazu)- usterka wtryskiwaczy gazu lub ich obwodu
* “SWITCH PRESENT” (prze³¹cznik benzyna/gaz)- usterka prze³¹cznika
* “GAS TEMPERATURE SENSOR” (czujnik temperatury gazu) usterka czujnika
* “WATER TEMPERATURE SENSOR” (czujnik temperatury p³ynu ch³odniczego) usterka czujnika
* “MAP SENSOR” (czujnik MAP) usterka czujnika ciœnienia
* “GAS PRESSURE SENSOR” (czujnik ciœnienia gazu) usterka czujnika ciœnienia gazu
* “REDUCTION GEAR SOLENOID VALVE” (cewka elektrozaworu reduktora) usterka elektrozaworu
* “TANK SOLENOID VALVE” (cewka elektrozaworu na wielozaworze)
- “ZERO-SET ERRORS” kasowanie b³êdów
- “REFRESH TIMES” odœwierzenie czasu pracy
- “TEMPI DI FUNZIONAMENTO” czas pracy na benzynie, gazie
-"UPLOAD FILE"(za³adowanie konfiguracji) rys. 43 - opcja umo¿liwia za³adowanie pliku kalibracji lub
"pliku dedykowanego" do sterownika “STELLA 4DPI" z kartoteki,
-"REPROGRAM"(reprogramowanie ECU) - opcja umo¿liwia zmianê wersji firmware-u w sterowniku “STELLA”,
-"EXIT"(wyjœcie)- opcja umo¿liwia wyjœcie z programu diagnostycznego “Direct Injection 3000”
d)PO£¥CZ
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
b)ECU nie po³¹czone g

a)ECU po³¹czone c)
Rys.42.Okno menu g³ównego.

Rys.43.Opcja “UPLOAD FILE” (za³adowanie
konfiguracji)

I) dokonaj aktualizacji przez internet

h)POMOC

f)

Rys.45.Informacja o wersji oprogramowania -”ABOUT”w górnym pasku okna.

Rys.44.Opcja wyboru “DIAGNOSIS” (diagnozy).
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2.1.1.KONFIGURACJA (CONFIGURE)
Na ekranie komputera pojawi¹ siê aktualne dane konfiguracji znajduj¹ce siê w sterowniku “STELLA 4DPI”
( je¿eli do sterownika nie zosta³ uprzednio wprowadzony ¿aden "plik dedykowany" to s¹ to dane standardowe
systemu (fabryczne).
1."TYPE OF GAS LEVEL SENSOR" wybór czujnika wskazania poziomu gazu
"AEB"/"0-90 ohm”/"Wy³acznie rezerwa (LANDI RENZO)" /"Niestandardowy (NON STANDART)” /
”Niestandardowy odwrócony (INVERTED NON STANDART)”-(Rys.) w przypadku czujników niestandardowych
wykorzystaæ opcjê ich kalibracji
-AEB-sensor poziomu 9-progowy, ma³y do wielozaworu "prawy" i “lewy” (cyl. i tor.) (kod AE 81050),
-(0-90 Ohm)-sensor poziomu rezystancyjny do wielozaworu ELPIGAZ AT02 "prawy" (cyl. i tor.) AE 81090R,
- wy³¹cznie rezerwa (LANDI RENZO)-AE 81051L/P - Czujnik rezerwy do wielozaworu AT 02 (lewy/prawy),
-NIESTANDARDOWY (NON STANDART)-podaj¹cy sygna³y inne ni¿ sensory firmy ELPIGAZ,
-NIESTANDARDOWY ODWRÓCONY (INVERTED NON STANDART)-podaj¹cy sygna³y inne ni¿ sensory
firmy ELPIGAZ
Skalowanie czujnika nie standardowego. Aby wyskalowaæ niestandardowy sensor poziomu gazu nale¿y:
-obliczyæ pojemnoœæ rzeczywist¹ LPG jak¹ mo¿na nape³niæ zbiornik (80% pojemnoœci wodnej) i podzieliæ j¹ na 5
równych czêœci,
-zamontowaæ sensor na wielozaworze,
-nape³niaj¹c zbiornik co 1/5 jego pojemnoœci(ustalonej czêœci) wpisywaæ kolejno w odpowiednie okienka takie wartoœci
(Rys.59-d), aby na prze³¹czniku:
-zgas³a dioda rezerwy- dla wartoœci "Rezerwa"-po nape³nieniu zbiornika gazem w iloœci 1/5,
-zapala³y siê kolejne diody (2/5; 3/5; 4/5, 5/5) po kolejnych nape³nieniach zbiornika gazu o ka¿de kolejne1/5
zbiornika,
- po zakoñczeniu skalowania dla potwierdzenia nale¿y dokonaæ akceptacji (”Akceptuj”),
2.”GAS MAP” mapa kalibracji mieszanki umo¿liwia dok³adn¹ modyfikacjê w szerokim zakresie obrotów (RPM) i
obci¹¿eñ (czasów otwarcia wtryskiwaczy) z mo¿liwoœci¹ zmian wartoœci wspó³czynnika przeliczeniowego w
okreœlonych polach mapy
UWAGA: Parametry w ¿ó³tych polach mo¿na modyfikowaæ (zmieniaæ) tylko przy wy³¹czonym zap³onie.

Rys.46.Wybór czujnika wskazania poziomu gazu

Rys.47.Kalibracja czujnika wskazania
niestandartowego “NON STANDART”
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Rys.48.Mapa kalibracji mieszanki

2.1.2.DIAGNOZA (DIAGNOSIS)- rys. 44
Okno “DIAGNOSIS” wyœwietla usterki elektryczne (maj¹ce wp³yw na emisjê spalin)
zarejestrowane przez sterownik gazowy. W przypadku wykrycia przez diagnozê którejkolwiek usterki
(ERROR) nale¿y znaleŸæ jej przyczynê i usun¹æ.
Wykaz usterek:
1.Wtryskiwacze gazu ( Gas Injectors) - podczas jazdy na gazie diagnozowana jest ci¹g³oœæ elektryczna zainstalowanych
wtryskiwaczy gazowych. Zdiagnozowanie b³êdu nastêpuje wtedy gdy na pojedynczym kanale nie zostanie
wykryta obecnoœæ jakiegokolwiek wtryskiwacza (cewka) przez pewn¹ liczbê wtrysków.
Je¿eli czas wtrysku gazu jest mniejszy ni¿ 3 ms (na przyk³ad jako skutek dodatkowych extra wtrysków,
kontrola diagnostyczna zostaje zablokowana.
2.Obecnoœæ prze³¹cznika (Switch present) - kontrola jest wykonywana podczas zasilania centralki, a b³¹d zostanie z
diagnozowany, gdy nie wykrywa siê obecnoœci prze³¹cznika zgodnego z systemem. W momencie zainstalowania
dzia³aj¹cego prawid³owo prze³¹cznika, zapamiêtany b³¹d jest kasowany automatycznie.
3.Czujnik temperatury gazu(Gas temperature sensor) - diagnoza jest aktywna wy³¹cznie podczas jazdy na gazie.
B³¹d zostanie zdiagnozowanyw momencie, gdy przez okres czasu przekraczaj¹cy 10 sekund na przewodzie odczytu
zmierzone zostanie napiêcie bardzo niskie lub zbyt wysokie, odpowiadaj¹ce mniej wiêcej temperaturze +150°C i -40°C.
4.Czujnik temperatury reduktora (Water temperature sensor)- diagnoza jest aktywna wy³¹cznie podczas jazdy na
gazie. B³¹d zostanie zdiagnozowanyw momencie, gdy przez okres czasu przekraczaj¹cy 10 sekund na przewodzie
odczytu zmierzone zostanie napiêcie bardzo niskie lub zbyt wysokie, odpowiadaj¹ce mniej wiêcej temperaturze
+150°C i -40°C.
.
5.Czujnik MAP (Map sensor) - zarówno podczas pracy na gazie jak i na benzynie diagnozowana jest ci¹g³oœæ
elektrycznna pod³¹czeniu czujnika ciœnienia gazu (AE 025). B³¹d zostanie zdiagnozowany je¿eli przez okres czasu
przekraczaj¹cy 3 sekundy na przewodzie odczytu zostanie zmierzone bardzo niskie napiêcie, które mo¿na porównaæ do
roz³¹czenia elektrycznego. Stan cutoff lub poziom paliwa gazu na rezerwie uniemo¿liwia tak¹ kontrolê.
6.Czujnik ciœnienia gazu (Gas pressure sensor)- zarówno podczas pracy na gazie jak i na benzynie diagnozowana jest
ci¹g³oœæ elektryczna na pod³¹czeniu czujnika ciœnienia gazu (AE 025). B³¹d zostanie zdiagnozowany je¿eli przez okres
czasu przekraczaj¹cy 3 sekundy na przewodzie odczytu zostanie zmierzone bardzo niskie napiêcie, które mo¿na
porównaæ do roz³¹czenia elektrycznego. Stan cutoff lub poziom paliwa gazu na rezerwie uniemo¿liwia tak¹ kontrolê.
7.Elektrozawór reduktora (Reduction gear solenoid valve) - przez ca³y czas monitorowany jest poziom pobranego
przez elektrozawór na reduktorze pr¹du,zarówno “na pusto” (kiedy pojazd jedzie na benzynie) jak i w momencie, gdy
faktycznie jest sterowany. Stan awarii zostaje sygnalizowany w momencie, gdy elektrozawór faktycznie jest uruchomiony.
8.Elektrozawór zbiornika (Tank solenoid valve) przez ca³y czas monitorowany jest poziom pobranego
przez elektrozawór na zbiorniku pr¹du,zarówno “na pusto” (kiedy pojazd jedzie na benzynie) jak i w momencie, gdy
faktycznie jest sterowany. Stan awarii zostaje sygnalizowany w momencie, gdy elektrozawór faktycznie jest uruchomiony.
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SYGNALIZOWANIE USTEREK:
W przypadku, gdy centralka wtrysku gazu wykryje usterkê nie dzia³ania jednego lub wiêkszej iloœci elementów, zostan¹
uruchomione nastêpuj¹ce procedury:
- je¿eli silnik pracuje na gazie natychmiast zostanie prze³¹czony na benzynê,
- ZIELONA KONTROLKA sygnalizuj¹ca pracê silnika na gazie zacznie migaæ,
- BRZÊCZYK zacznie wydawaæ dŸwiêki w celu zasygnalizowania usterki,
- nie jest mo¿liwe prze³¹czenie na pracê na gazie a¿ do kolejnego uruchomienia samochodu,
- w tym stanie je¿eli wciœnie siê raz przycisk prze³¹cznika, BRZÊCZYK przestanie wydawaæ dŸwiêki a ZIELONA
KONTROLKA pozostanie zapalona w sposób ci¹g³y, jednak¿e b³¹d pozostanie zapamiêtany w sterowniku i mo¿e zostaæ
skasowany wy³¹cznie po pod³¹czeniu do niej komputera z programem diagnostycznym,

PRZYCISK
KASOWANIA B£ÊDÓW

PRZYCISK
ODŒWIERZANIA CZASU
PRACY NA GAZIE/BENZYNIE

Rys.49. Okno diagnozy

2.1.3. ZA£ADOWANIE KONFIGURACJI (Upload file).
Opcja ta umo¿liwia za³adowanie do ECU GAZ STELLA 4DPI okreœlonej konfiguracji wczeœniej wykonanej (pliku
dedykowanego) i zapisanej na komputerze PC. W celu za³adowania konfiguracji (pliku dedykowanego) do ECU GAZ
nale¿y wybraæ z kartoteki odpowiedni plik dla danego pojazdu i nacisn¹æ przycisk OK (Rys.50).
UWAGA: W przypadku otrzymania odpowiedniej konfiguracji dla pojazdu (pliku dedykowanego) z firmy ELPIGAZ
nale¿y umieœciæ go w odpowiednim katalogu w komputerze PC przed za³adowaniem:
C:\Program Files\AEB\DirectInj\ConfigLPG - dla LPG
C:\Program Files\AEB\DirectInj\ConfigCNG - dla metanu
a) "OK" - zatwierdzenie za³adowania pliku
kalibracji (Rys.69-a).
b)"Anuluj" - anulowanie za³adowania pliku
kalibracji (Rys.69-b).

Rys.50.Za³adowanie konfiguracji 4 cylindry.
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2.1.4. REPROGRAMOWANIE ECU.
Opcja ta umo¿liwia zmianê bazowego firmware-u w ECU GAZ “Stella 4DPI.” (Rys.60).
Aktualn¹ wersjê firmware-a nale¿y wgraæ wczeœniej (przed reprogramowaniem) w odpowiednie miejsce (katalog) w
komputerze PC :
.
C:\Program Files\AEB\DirectInj\Firmware
a) "Wybór pliku do programowania" - umo¿liwia wybór wersji pliku do programowania i typu sterownika
(Rys.70-a), z listy nale¿y wybraæ plik, który chcemy za³adowaæ do ECU GAZ. Dla sterowników STELLA 4DPI
wybieramy odpowiedni plik oprogramowania dedykowany do odpowiedniego modelu silnika i kodu sterownika benzyny
(Rys.52)
b) Opis wersji oprogramowania (Rys.51-b), po wybraniu pliku z listy mo¿na odczytaæ datê jego utworzenia.

a)

Rys.51.Reprogramowanie ECU- wybór pliku.

Rys.52 Firmware-y dedykowane

30
DT S4DPI.01.D-27.10

KOMUNIKACJA SYSTEMU
STELLA 4DPI Z KOMPUTEREM

Rys.52 Firmware-y dedykowane
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III. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU STELLA 4DPI
1. Sprawdzenie poprawnoœci monta¿u systemu STELLA 4DPI
Po zakoñczeniu monta¿u instalacji STELLA 4DPI. nale¿y:
1. Sprawdziæ poprawnoœæ zamocowania zbiornika i wielozaworu na zbiorniku, zamocowanie wlewu gazu i
po³¹czenie przewodu nape³niaj¹cego D8(wlew gazu- wielozawór) i zasilaj¹cego D6 (wielozawór- reduktor-parownik).
2.Sprawdziæ poprawnoœæ wykonania monta¿u elementów instalacji STELLA 4DPI w komorze silnika:
- po³¹czenia przewodu zasilaj¹cego (D 6, D8) na wejœciu do reduktora zintegrowanego (Vega-i) lub (Fiore),
- po³¹czenia przewodów wodnych doprowadzaj¹cych ciecz z uk³adu ch³odzenia do reduktora,
- po³¹czenia przewodów gazowych z reduktora do filtra szeregowego fazy lotnej gazu i dalej do wtryskiwaczy,
- mocowanie reduktora,
- przewodów gazowych od nypli do wtryskiwaczy I-PLUS (obejmy na przewodach, brak zagiêæ przewodów),
- wtryskiwaczy I-PLUS ( prawid³owe umieszczenie przewodów i wtyczek ), zgodnoœæ
od³¹czeñ wtryskiwaczy benzyny z podaniem gazu dla tego samego cylindra, sprawdzenie sekwencji (litera A na wi¹zce
pow inna odpowiadaæ literze A na wtryskiwaczu doprowadzaj¹cym gaz do danego cylindra),
- zamocowania sterownika STELLA. - czy zgodnie z zaleceniami instrukcji,
- zamocowania czujnika ciœnienia,
- po³¹czenia przewodu podciœnieniowego D5 ³¹cz¹cego króciec podciœnienia (przestrzeñ za przepustnic¹ powietrza)
p oprzez trójnik z reduktorem, oraz przewodu gazowego D3,2 ³¹cz¹cego trójnik z czujnika ciœnienia,
- po³¹czenia przewodu gazowego (D3,2) ³¹cz¹cego wtryskiwacz I-PLUS z czujnika ciœnienia,
- po³¹czenia instalacji elektrycznej: masa, zasilanie +12V z akumulatora, zasilanie [+12 po kluczyku] (najczêœciej z
wtryskiwacza benzyny, roz³¹czenie przewodów sygna³owych wtryskiwaczy benzyny),
- izolowania po³¹czeñ elektrycznych i u³o¿enie wi¹zek elektrycznych,
3. Sprawdziæ pod³¹czenie prze³¹cznika STELLA 4DPI (wg schematu).
4.Sprawdziæ czy wszystkie przewody roz³¹czone przed demonta¿em kolektora ss¹cego w pojeŸdzie (paliwowe,
p odciœnieniowe, elektryczne) zosta³y ponownie pod³¹czone we w³aœciwe miejsca.
5.W³¹czyæ zap³on (bez uruchamiania silnika) i sprawdziæ czy:
a)
nie nastêpuje wyciek benzyny ze z³¹czy przewodów paliwowych (przyczyny ewentualnych wycieków
usun¹æ);
b)
prze³¹cznik wskazuje wybór zasilania silnika benzyn¹ (œwieci siê led ¿ó³ty w prawym dolnym
rogu prze³¹cznika), a je¿eli nie- to poprzez jednorazowe naciœniêcie impulsowe prze³¹cznika doprowadziæ do
zaœwiecenia siê ledu ¿ó³tego - benzyna.
6.Uruchomiæ silnik na benzynie i sprawdziæ czy:
a)
nie wystêpuje wyciek benzyny ze z³¹czy przewodów paliwowych (ewentualne wycieki usun¹æ),
b)
silnik pracuje prawid³owo na benzynie (bieg ja³owy, przyspieszanie, podwy¿szone obroty) i czy nie wystêpuj¹
jakiekolwiek zak³ócenia w jego pracy,
c)
miejsca pod³¹czeñ przewodów wodnych do reduktora i do trójników wodnych s¹ szczelne,
7.Po nagrzaniu silnika (temp. minimum 80°C) odczytaæ parametry pracy silnika zasilanego benzyn¹ i zapisaæ w
tabeli (patrz Tabela str. 12).
8.Nape³niæ zbiornik gazem i sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ instalacji gazowej za pomoc¹ piankowego testera szczelnoœci
lub detektora gazu. W tym celu nale¿y :
a)
zamkn¹æ zawór wyp³ywu gazu na wielozaworze,
b)
nape³niæ zbiornik gazem w iloœci ok. 1/4 pojemnoœci zbiornika, ale nie mniej ni¿ 15 litrów,
c)
sprawdziæ szczelnoœæ po³¹czeñ przewodu nape³niaj¹cego D 8 z wlewem gazu i z wielozaworem,
d)
sprawdziæ szczelnoœæ osadzenia wielozaworu na zbiorniku,
e)
otworzyæ zawór wyp³ywu gazu na zbiorniku,
f)
sprawdziæ szczelnoœæ pozosta³ych z³¹czy i przewodów gazowych wysokiego ciœnienia,

2. Pierwsze uruchomienie systemu STELLA 4DPI
Po sprawdzeniu poprawnoœci monta¿u systemu STELLA 4DPI oraz sprawdzeniu szczelnoœci instalacji gazowej
mo¿na przejœæ do procedury pierwszego uruchomienia systemu. W tym celu nale¿y:
a) Uruchomiæ silnik na benzynie, rozgrzaæ silnik do temperatury 80-90 stopni Celcjusza.
b) Pod³¹czyæ komputer PC z oprogramowaniem poprzez interfejs (kod AE 171 lub AE 171USB) do z³¹cza
komunikacyjnego sterownika ECU GAZ.
c) Otworzyæ oprogramowanie "Direct Injection 3000".
d) Sprawdziæ poprawnoœæ ustawieñ konfiguracji dla danego silnika, dla dokonanych pod³¹czeñ instalacji gazowej
e) Sprawdziæ poprawnoœæ odczytu wyœwietlanych parametrów, a w szczególnoœci "RPM"- czy jest zgodna ze
wskazaniem obrotomierza pojazdu.
f) Wype³niæ tabelê wed³ug wzoru na str. 12.
G)Ustawiæ mapê mieszanki przy u¿yciu testera EOBD
UWAGA!!!
W przypadku koniecznoœci dokonania zmian ustawieñ w konfiguracji w polach ¿ó³tych po uzyskaniu komunikacji
programu dignostycznego "ELPIGAZN" ze sterownikiem ECU GAZ nale¿y wy³¹czyæ silnik (wy³¹czyæ zap³on).
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3. MONTA¯ ZBIORNIKA I JEGO OSPRZÊTU.
3.1.PRZEPISY DOTYCZ¥CE MOCOWANIA ZBIORNIKÓW LPG (wg. E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 R Nr 115 za³¹cznik 5).
1.

Wymagania 01 serii poprawek Regulaminu Nr 67 dotycz¹ce mocowania zbiornika(ów) LPG powinny byæ
uwa¿ane za spe³niane, je¿eli zbiornik jest przymocowany do pojazdu samochodowego przynajmniej za
Pomoc¹:
1.1. dwóch opasek na zbiornik,
1.2. czterech œrub oraz
1.3. odpowiednich podk³adek albo p³ytek, je¿eli p³aty nadwozia maj¹ pojedyncz¹ gruboœæ.
Przy za³o¿eniu, ¿e gatunek materia³u jest Fe 370, to œruby mocuj¹ce powinny byæ klasy 8.8 i mieæ wymiary
wyszczególnione w Tabeli poni¿ej:
Pojemnoœæ
zbiornika
[litry]

Minimalne wymiary Minimalne wymiary Minimalna œrednica
podk³adek lub p³ytek opasek zbiornika
œrub
[mm]
[mm]
[mm]
20x3
30x1,5

85-100

okr¹g³e: 30x1,5
okr¹g³e: 25x2,5
okr¹g³e: 30x1,5
okr¹g³e: 25x2,5

100-150

okr¹g³e: 50x2
okr¹g³e: 30x3

50x6
50x3 **/

do 85

powy¿ej 150

30x3
20x3 */

8
10
8 */
12
10 **/

Powinny byæ spe³niane postanowienia 01 serii poprawek Regulaminu
Nr 67 dla zbiorników LPG lub Regulaminu Nr 110 dla zbiorników CNG

*/ W tym przypadku zbiornik powinien byæ mocowany przynajmniej 3 opaskami.
**/ W tym przypadku zbiornik powinien byæ mocowany przynajmniej 4 opaskami.
2.

Je¿eli zbiornik jest instalowany za siedzeniem, to powinien byæ zapewniony ca³kowity przeœwit przynajmniej
100 mm w kierunku wzd³u¿nym pojazdu.
3.
Je¿eli opaski zbiornika równie¿ podtrzymuj¹ masê zbiornika paliwa, to powinny byæ zapewnione przynajmniej
trzy opaski.
4.
Opaski zbiornika powinny zapewniaæ, aby zbiornik paliwa nie wyœlizgiwa³ siê, obraca³ lub by³ przesuwany.
5.
Materia³ ochronny, taki jak woj³ok, skóra lub plastyk, powinien byæ wetkniêty pomiêdzy zbiornik paliwa a
opaski zbiornika.
6.
Rama zbiornika.
6.1. Je¿eli zbiornik jest mocowany do pojazdu samochodowego za pomoc¹ ramy i opasek, to zbiornik powinien
byæ mocowany do swojej ramy za pomoc¹ przynajmniej dwóch opasek.
6.2. Je¿eli opaski zbiornika podtrzymuj¹ równie¿ masê zbiornika paliwa, to powinny byæ zapewnione
przynajmniej trzy opaski.
6.3. Opaski zbiornika powinny zapewniaæ, aby zbiornik paliwa nie wyœlizgiwa³ siê, obraca³ lub by³ przesuwany.
6.4. Pomiêdzy zbiornik paliwa a opaski zbiornika powinien byæ wetkniêty materia³ ochronny, taki jak woj³ok,
skóra lub plastyk.
6.5. Je¿eli zbiornik cylindryczny jest zamocowany do pojazdu wzd³u¿nie, to na przedzie ramy zbiornika powinien
znajdowaæ siê ³¹cznik poprzeczny który jest:
6.5.1. przynajmniej tej samej gruboœci, co rama zbiornika,
6.5.2. przynajmniej 30 mm wysoki, a jego wierzcho³ek znajduje siê przynajmniej 30 mm powy¿ej spodu zbiornika,
6.5.3. mo¿liwie jak najbli¿ej wypuk³ego dna zbiornika lub jest w niego wmontowany.
Przez “zainstalowanie wzd³u¿ne” rozumie siê, ¿e oœ cylindrycznego zbiornika paliwa tworzy ze wzd³u¿n¹
œrodkow¹ p³aszczyzn¹ pojazdu k¹t nie wiêcej ni¿ 30 stopni.
6.6. U¿ywane opaski, podk³adki lub p³ytki i œruby powinny spe³niaæ postanowienia punktu 1 powy¿ej.
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3.2. MONTA¯ WIELOZAWORU I ZBIORNIKA.
3.2.1. Monta¿ wielozaworu i zbiornika.
Wielozawory produkowane s¹ w ró¿nych wersjach w zale¿noœci od
uszczelka pod obudowê
rodzaju zbiornika.
pokrywa
1.Wielozawory do zbiorników cylindrycznych LPG.
obudowy
a) œrednicy zbiorników od 200 do 450 mm,
obudowa
wielozawór
b) umieszczenia wielozaworu na zbiorniku,
wielozaworu
- prawe R,
- lewe L,
2. Wielozawory do zbiorników toroidalnych LPG.
a) umieszczenia wielozaworu na zbiorniku,
- toroidalne wewnêtrzne,
- toriodalne zewnêtrzne,
- pionowe,
b) wysokoœci zbiornika (od 145 do 270 mm),
c) wyposa¿onia w zawór bezpieczeñstwa,
Rys.53. Elementy sk³adowe wyposa¿enia zbiornika
- z zaworem bezpieczeñstwa,
cylindrycznego LPG.
- bez zaworu bezpieczeñstwa (wymagaj¹ zbiorników
przystosowanych do dodatkowego monta¿u zaworu
pokrywa
bezpieczeñstwa),
zbiornika
3.2.2. Mocowanie wielozaworu na zbiorniku
UWAGA: Wielozawór nale¿y dobraæ w zale¿noœci od
zastosowanego zbiornika.
OSTRZERZENIE
Wielozawór jest urz¹dzeniem bezpieczeñstwa przewidzianym
Regulaminem 67R-01, jako urz¹dzenie limituj¹ce nape³nianie do
80% pojemnoœci. Jakakolwiek ingerencja , niew³aœciwy monta¿ lub
zmiany s¹ NIEBEZPIECZNE i NIEDOPUSZCZALNE i spowoduj¹
utratê gwarancji oraz ca³kowite zwolnienie producenta od
jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci.
ZASADY MONTA¯U
Monta¿ tych urz¹dzeñ musi byæ wykonywany wy³¹cznie przez
wyspecjalizowanych monta¿ystów: u¿ytkowanie przewidywane jest
wy³¹cznie w sektorze gazu p³ynnego propan-butan do POJAZDÓW
MECHANICZNYCH.
Monta¿ysta musi upewniæ siê, i¿:
1.zosta³ dobrany odpowiedni wielozawór do danego rodzaju
zbiornika. Informacje te s¹ umieszczone na wielozaworze i na
zbiorniku.
2.Ko³nierz osadzenia wielozaworu przyspawany do zbiornika
posiada szeœæ lub cztery otwory z których dwa skrajne przeciwleg³e
znajduj¹ siê w linii równoleg³ej do osi poziomej (wzd³u¿nej)
zbiornika. Linia ta jest podstaw¹ do okreœlenia ustawienia
poszczególnych typów wielozaworów wzglêdem zbiornika
(przedstawionych na rysunkach).
3.Zbiornik zosta³ usytuowany i zamocowany równolegle do
poziomu.
4.Wielozawór zosta³ szczelnie zamontowany do zbiornika w pozycji
pokazanej na rysunku monta¿u wielozaworu zgodnie z za³¹czon¹ do
niego instrukcj¹.
5.Dla zbiorników walcowych zastosowana zosta³a pozycja zbiornika
pokazana na rysunku monta¿u wielozaworu (str.83); do monta¿u
odpowiednio 30° i 37°stosuje siê wartoœci zawarte w tabeli 1 (str.83)
(wartoœci A odnosz¹ siê do krawêdzi obudowy wielozaworu, jak
pokazano w szczegó³ach).
6.Monta¿ rozpoczyna siê od wprowadzenia p³ywaka, a nastêpnie
rurki pobieraj¹cej fazê p³ynn¹, uwa¿aj¹c aby niczego nie uszkodziæ.
7.Momenty dokrêceñ powinny:
a)zawieraæ siê pomiêdzy 3 a 4 Nm dla œrub mocuj¹cych wielozawór
do zbiornika i
b) nie wiêksze ni¿ 5 Nm dla docisków bary³ek mocuj¹cych przewody
w wielozaworze,
34

wielozawór

Rys.54. Elementy sk³adowe wyposa¿enia
zbiornika toroidalnego

ELPIGAZ AT

ORION

ELPIGAZ AT

Rys.55. Wielozawór z obudow¹ zamontowany
na zbiorniku cylindrycznym
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Zbiornik nale¿y u³o¿yæ na stole warsztatowym i zabezpieczyæ przed przesuwaniem siê za pomoc¹ drewnianych ko³ków
(w przypadku zbiornika cylindrycznego).
Przed monta¿em wielozaworu wskazane jest przegwintowanie otworów znajduj¹cych siê w ko³nierzu (kryzie otworowej)
zbiornika za pomoc¹ gwintownika M5. Ma to na celu upewnienie siê co do dok³adnoœci wykonanych gwintów. W trakcie
gwintowania nale¿y pamiêtaæ, ¿e s¹ to otwory nieprzelotowe i w momencie zag³êbienia siê gwintownika na g³êbokoœæ ok.
30mm nale¿y przerwaæ gwintowanie, aby nie dopuœciæ do zerwania gwintu lub pêkniêcia gwintownika.
Dla zbiornika cylindrycznego kolejn¹ czynnoœci¹ jest na³o¿enie na ko³nierz zbiornika uszczelki pod obudowê
wielozaworu (za³¹czonej do zestawu obudowy wielozaworu). Przed za³o¿eniem uszczelki nale¿y pokryæ j¹ cienk¹
warstw¹ oleju.
Po wykonaniu tych czynnoœci wielozawór z p³ywakiem skierowanym ku do³owi wk³ada siê w otwór w zbiorniku,
uwa¿aj¹c przy tym, aby nie uszkodziæ któregokolwiek z elementów wielozaworu.
Tak przygotowany wielozawór przykrêca siê do zbiornika za pomoc¹ œrub imbusowych M5 za³¹czonych do zestawu
wielozaworu (przykrêciæ wszystkie œruby).
Rys.56. Wielozawór z obudow¹ zamontowany
na zbiorniku cylindrycznym pionowym.

Rys.58.b. Wielozawór zamontowany na zbiorniku
toroidalnym wewnêtrznym.

Rys.57.a. Wielozawór zamontowany na zbiorniku
toroidalnym zewnêtrznym.

W RAZIE WYPADKU !!!
W razie wypadku, awarii pojazdu lub instalacji gazowej nale¿y:
1. Natychmiast d¹¿yæ do unieruchomienia silnika, bowiem wtedy system sterowania instalacji gazowej blokuje wyp³yw gazu z
urz¹dzeñ.
2. Nastêpnie o ile to mo¿liwe nale¿y niezw³ocznie odci¹æ wyp³yw gazu ze zbiornika poprzez rêczne zakrêcenie zaworów
na wielozaworze na zbiorniku: zaworu wyp³ywu „GAS OUT” i zaworu nape³niania „GAS IN” (tylko dla wielozaworu
„ORION”) - Rys 59a i 59b poni¿ej.
UWAGA!
Po wypadku, awarii pojazdu lub instalacji gazowej nale¿y zawsze przed ponownym uruchomieniem silnika na
gazie sprawdziæ szczelnoœæ i poprawnoœæ jej funkcjonowania.
zawór wyp³ywu
wskaŸnik
iloœci
gazu

zawór wyp³ywu

“Z”

“Z”

wskaŸnik
iloœci
gazu

“O”

“O”

GAS OUT

elektrozawór
wyp³ywu

elektrozawór
wyp³ywu

ENGINE

GAS IN

zawór nape³niania

“Z”

GAS IN

“O”
DT ESI.01.C-06.08

rys. 59a - Wielozawór “ELPIGAZ AT”

GAS OUT

rys. 59b - Wielozawór “ORION”
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Rys.60. Stela¿ zbiornika cylindrycznego

Rys.61. Przyk³adowe ustawienie zbiornika
cylindrycznego.
do
wielozaworu

przewód
miedziany
zasilaj¹cy

przewód
miedziany
nape³niania

do
wielozaworu

przewód
wenylacyjny

kierunek jazdy
do reduktora

do wlewu gazu

Rys.62. Ustawienie króæców wentylacyjnych
dla zbiornika cylindrycznego.

3.2.3.
Monta¿ stela¿a zbiornika (dla zbiorników
cylindrycznych).
Zbiorniki cylindryczne montuje siê na sta³e wewn¹trz
samochodu w przedziale baga¿nika, na specjalnym stela¿u
zbiornika.
S tela¿ za pomoc¹ œrub przykrêcany jest do pod³ogi samochodu.
Wyposa¿ony jest w stalowe obejmy umo¿liwiaj¹ce
zamocowanie zbiornika na stela¿u (rys.60). Do mocowania
stela¿a pod zbiorniki nale¿y u¿ywaæ œrub Wed³ug tabeli z punktu
3.1. Ka¿dy stela¿ powinien byæ przykrêcony tyloma œrubami, ile
otworów jest w stela¿u. Mocowanie stela¿a powinno byæ solidne
i zapewniaæ warunek wytrzyma³oœci wzd³u¿nej 20g oraz
wytrzyma³oœci poprzecznej 8g (g-przyspieszenie ziemskie Dziennik Ustaw Nr 21 § 4.4).
Uwaga: Przed wierceniem otworów nale¿y sprawdziæ, czy w
wytrasowanych miejscach podczas wiercenia nie nast¹pi
uszkodzenie przewodów hamulcowych lub innych elementów
znajduj¹cych siê pod pod³og¹ samochodu.
Przed ostatecznym dokrêceniem stela¿a nale¿y sprawdziæ, czy
nie ma trudnoœci z wyci¹ganiem ko³a zapasowego z wnêki. W
razie koniecznoœci dokonaæ poprawek.
3.2.4. Monta¿ króæców wentylacyjnych.
1)Dla zbiorników cylindrycznych.
Aby zamontowaæ króæce wentylacyjne nale¿y wykrojnikiem
D30 wykonaæ dwa otwory w pod³odze samochodu (rys.62).
Przez jeden króciec zostanie poprowadzony przewód miedziany
nape³niania do wlewu gazu, drugim króæcem zostanie
poprowadzony przewód miedziany zasilaj¹cy, który po³¹czy
wielozawór z elektrozaworem gazu (reduktorem) montowanym
w komorze silnika.
P odczas monta¿u króæców nale¿y zwróciæ uwagê na ich
odpowiednie ustawienie. Jeden króciec, przez który bêdzie
przechodzi³ przewód miedziany zasilania musi byæ ustawiony
wlotem powietrza do przodu (krótsz¹ czêœci¹ œciêt¹). Drugi
króciec, przez który bêdzie przechodzi³ przewód nape³niania ,
ustawiæ wylotem powietrza (krótsz¹ czêœci¹ œciêt¹) do ty³u
pojazdu. Takie ustawienie króæców zapewnia wentylacjê
obudowy wielozaworu podczas jazdy samochodu. Króæce
wentylacyjne montuje siê wewn¹trz samochodu za pomoc¹
blachowkrêtów 3,8x14.
2)Dla zbiornika toroidalnego wewnêtrznego.
Wykrojnikiem D60 wykonaæ otwór we wnêce ko³a zapasowego,
w³o¿yæ zbiornik, przykrêciæ króciec wentylacyjny do zbiornika
tak aby króciec wentylacyjny wystawa³ przez wywiercony otwór.
N ale¿y pamiêtaæ o zabezpieczeniu antykorozyjnym krawêdzi
otworów wykonanych wykrojnikiem. Przed przykrêceniem
króæców nale¿y nanieœæ warstwê silikonu w miejscu styku
ko³nierza z blach¹ samochodu w celu uszczelnienia.

Rys.63. Wyprowadzenie przewodów ze zbiornika
toroidalnego .

36

Rys.64. Wyprowadzenie przewodów ze zbiornikza
do reduktora.
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3.2.5. Monta¿ zbiornika cylindrycznego
(z wielozaworem) w samochodzie.
Zbiornik ustawia siê na stela¿u.
Nastêpnie zbiornik mocuje siê obejmami (2,3) dokrêcaj¹c je
wstêpnie tak, aby by³a mo¿liwoœæ obracania zbiornikiem w celu
ustawienia wielozaworu pod k¹tem 30° do poziomu. Do tego celu
u¿ywa siê k¹tomierza (rys.65) lub tabeli ustawienia zbiornika
(tabela 1).
P o ustawieniu prawid³owego k¹ta nachylenia wielo-zaworu
(30°), nale¿y dokrêciæ obejmy mocuj¹ce zbiornik tak, aby
zapewnia³y stabilnoœæ i uniemo¿liwia³y obracanie siê i
przesuwanie zbiornika.

h

Rys.65. Ustawienie zbiornika cylindrycznego
za pomoc¹ k¹tomierza.

Rys.66.Ustawienie zbiornika w
zale¿noœci od jego œrednicy.
Tabela 1 ustawienie
zbiornika wzglêdem stela¿a.
3.2.6. Monta¿ zbiornika toroidalnego
1. Aby zamontowaæ zbiornik toroidalny nale¿y:
a/ wytrasowaæ w pod³odze wnêki ko³a zapasowego miejsce pod
otwory œrub centralnie mocuj¹cych zbiornik zgodnie z otworami
znajduj¹cym siê w p³ycie mocowania zbiornika,
b/ wywierciæ otwory pod œruby mocuj¹ce,
c/ wyznaczyæ w pod³odze wnêki ko³a zapasowego miejsce pod
otwór króæca wentylacyjnego (przez który przeprowadzone
zostan¹ przewody miedziane zasilaj¹ce i nape³niaj¹ce) zgodnie z
otworem wentylacyjnym znajduj¹cym siê w p³ycie mocuj¹cej
zbiornika lub pokrywie dolnej,
d/ otwór pod króciec wentylacyjny wykonaæ wykrojnikiem D60.
Po wykonaniu otworu nale¿y zabezpieczyæ jego krawêdzie
œrodkiem antykorozyjnym.
e/ w ³o¿yæ zbiornik do wnêki ko³a zapasowego i przykrêciæ
œrubami (za³¹czonymi do zbiornika).
f/ wprowadziæ króciec wentylacyjny w wykonany otwór,
a
miejsce osadzenia uszczelniæ silikonem.

Rys.67. K¹tomierz do ustawiania zbiornika
cylindrycznego.

Rys.68. Widok zamontowanego i uzbrojonego
zbiornika toroidalnego wewnêtrznego.

UWAGA:
Wszystkie elementy mocowania zbiornika musza
se³niaæ warunki punktu 8.1.

Rys.69. Widok zamontowanego zbiornika
toroidalnego wewnêtrznego.

37
DT S4DPI.01.D-27.10

MONTA¯ ZBIORNIKA I JEGO OSPRZÊTU

3.2.7 Monta¿ wlewu gazu.
Wlew gazu montuje siê zazwyczaj w tylnym zderzaku. Do
zamocowania wlewu mo¿na zastosowaæ:uchwyt wlewu gazu lub
maskownicê wlewu gazu. Pod maskownicê nale¿y wykonaæ otwór
wykrojnikiem D60. Po wykonaniu otworu montuje siê maskownicê
wlewu gazu wraz z wlewem (rys.72).
Wlew gazu mo¿na równie¿ zamontowaæ w pobli¿u korka
wlewu benzyny (jeœli jest miejsce) za pomoc¹ wlewu Small (kod
EK 455K-2).
zderzak

Rys.70. Zamontowany wlew gazu.

wlew gazu

maskownica
wlewu gazu

Rys.72. Monta¿ wlewu gazu z zastosowaniem maskownicy

Rys.71. Miejsce monta¿u wlewu gazu Small.

Rys.73. Po³¹czenie wlewu gazu z przewodem
zasilaj¹cym D8

Rys.74. Poprowadzenie przewodu
zasilaj¹cego D8.

3.2.8. Po³¹czenie wlewu gazu z wielozaworem.
1. Do po³¹czenia wlewu gazu z wielozaworem u¿ywa siê przewodu
miedzianego D8. W tym celu nale¿y:
a) Odmierzyæ i uci¹æ odpowiedniej d³ugoœci przewod miedziany
D8 tak, aby mo¿na by³o po³¹czyæ wlew gazu z wielozaworem.
b) W przypadku zbiornika cylindrycznego poprowadziæ przewód
D8 do wielozaworu przez króciec wentylacyjny
i dalej
wewn¹trz przewodu wentylacyjnego D30, którego jeden koniec
nale¿y na³o¿yæ na króciec wentylacyjny, a drugi na króciec
obudowy wielozaworu.
Na k oñcach przewodu wentylacyjnego za³o¿yæ i zacisn¹æ obejmy .
W przypadku zbiornika toroidalnego prze³o¿yæ przewód D8 od
spodu samochodu przez króciec wentylacyjny.
Przykrêciæ przewód D8 do wejœcia gazu wielozaworu u¿ywaj¹c
docisku i bary³ki.
c) Drugi koniec przewodu miedzianego D8 nale¿y po³¹czyæ przy
pomocy docisku i bary³ki z wlewem gazu.
P rzewód miedziany D8 pomiêdzy wyjœciem z króæca
wentylacyjnego, a wlewem gazu powinien zostaæ poprowadzony
tu¿ przy podwoziu samochodu i przy-najmniej w jednym miejscu
nale¿y go przytwierdziæ za pomoc¹ uchwytu do podwozia.
4.Sprawdzenie szczelnoœci.
Wszystkie po³¹czenia elementów przez które przep³ywa gaz
nale¿y sprawdziæ pod wzglêdem szczelnoœci ( tj. dociski bary³ek,
po³¹czenie wielozaworu ze zbiornikiem, przewodów elastycznych)
wed³ug nastêpuj¹cej procedury:
-nape³niæ zbiornik gazu minimalna iloœci¹ LPG (oko³o 10 l),
-na wolnym powietrzu otworzyæ wszystkie elektrozawory,
-za pomoc¹ testera piankowego sprawdziæ szczelnoœæ wszystkich
po³¹czeñ gazowych,
-ewentualne nieszczelnoœci usun¹æ,
-dodatkowo za pomoc¹ detektora gazu sprawdziæ czy z instalacji
gazowej nie wydobywa siê gaz,
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ZNAKOWANIE POJAZDU TABLICZK¥

5.Znakowanie pojazdu tabliczk¹ znamionow¹ uk³adu Stella 4DPI .
Tabliczkê znamionow¹ nakleiæ w komorze silnikowej na sta³ym elemencie nadwozia np. na nadkolu, na przegrodzie
itd. Przed naklejeniem nale¿y przygotowaæ powierzchniê polegaj¹c¹ na oczyszczeniu i odt³uszczeniu powierzchni.

E20

#115R-00 0063

NAME OR TRADE MARK: ELPIGAZ
TYPE: LPG/CNG

?
?
?
?

LPG

VAPORIZER / REGULATOR VEGA-i
GAZ FUELLING SYSTEM STELLA 4DPI
SAFETY DEVICE AT 02
CONTAINER STAKO
ELPIGAZ
Szybowcowa 31a
Gdañsk-Poland
Gda
ñsk-Poland
www.elpigaz.com
Rys..75 Przyk³adowa tabliczka znamionowa.
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