INSTRUKCJA MONTA¯U I REGULACJI
REDUKTORA LPG
zintegrowanego z zaworem gazowym wyposa¿onego w filtr LPG

UWAGA: MONTA¯ I SERWIS MOG¥ WYKONYWAÆ TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE PRZEZ PRODUCENTA
URZ¥DZEÑ - FIRMÊ ELPIGAZ

A. PRZEZNACZENIE
Reduktor LPG FIORE FORTE jest jednostopniowym reduktorem membranowym przeznaczonym do
zasilania gazem propan-butan samochodów niskoprê¿nych z zap³onem iskrowym.

B. MONTA¯ REDUKTORA LPG

Reduktor LPG mod FIORE FORTE
posiada homologacje
europejsk¹ E8 67R-015309
Oœwiadcza siê, ¿e reduktor
zosta³ poddany
próbie szczelnoœci
z wynikiem pozytywnym
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1 - Mocowanie reduktora LPG FIORE FORTE
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 przykrêcanej centralnie #10 (rys.1) od strony komory wodnej 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 #1 i œruby regulacyjnej ciœnienia #4 (rys. 1),
- 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 (LPG OUT) u góry #3a / 3b (rys. 1),
2 - Po zamocowaniu reduktora przyst¹piæ do pod³¹czenia przewodów:
- pod³¹czyæ przewody wodne do ma³ego obiegu ch³odzenia zasilaj¹cego nagrzewnicê. Wejœcie i wyjœcie wodne (WATER) #5
(rys. 1) nale¿y 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) #6a / 6b (rys.1);
- pod³¹czyæ przewód niskiego ciœnienia do króæca wyjœcia gazu (LPG OUT) # 3a / 3b (rys. 1);
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 #7 (rys.1) na reduktorze z króæcem podciœnienia
zamontowanym w kolektorze ss¹cym (za przepustnic¹),
3 - Pod³¹czyæ elektrycznie cewkê zaworu gazu #2 (rys.1) - po³¹czyæ przewody zasilaj¹ce elektrozawory gazu do cewki
reduktora wg schematu danej instalacji (nie ³¹czyæ przewodu masowego z elementami reduktora).
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C. REGULACJA REDUKTORA LPG FIORE FORTE.
! OSTRZE¯ENIE: NIE ZBLI¯AÆ SIÊ DO SILNIKA Z ZAPALONYM PAPIEROSEM, OTWARTYM OGNIEM LUB
URZ¥DZENIAMI, KTÓRE MOG¥ SPOWODOWAÆ ISKRÊ.

Reduktor FIORE FORTE jest kalibrowany fabrycznie podczas kontroli jakoœci na linii produkcyjnej.
Reduktor wyposa¿ony jest w œrubê regulacji ciœnienia roboczego #4 (rys.1),
1 - Sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ po pod³¹czeniu przewodów (wg. opisu B.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.
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!

OSTRZE¯ENIE: NIE DOTYKAÆ LUNYMI PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI BIEGUNÓW AKUMULATORA CELEM
PRZEPROWADZENIA PRÓBY! MO¯E TO SPOWODOWAÆ POWSTANIE ISKRY!
2 - Uruchomiæ silnik (na benzynie) i doprowadziæ do normalnej temperatury pracy.
3 - Pod³¹czyæ analizator spalin lub miernik sygna³u Lambda (w przypadku pojazdu z katalizatorem) i sprawdziæ, czy
wskazania na benzynie s¹ prawid³owe.
4 - Za³adowaæ plik kalibracji do sterownika ECU GAZ lub dokonaæ odpowiedniej konfiguracji i autokalibracji.
5 - Przejœæ na zasilanie gazem.
6 - Sprawdziæ ciœnienie robocze reduktora na biegu ja³owym (w programie diagnostycznym)
(powinno wynosiæ Cisn.gas=0.95 +/-0,05 bar dla systemu Stella, Cisn.gas=1.2 +/- 0,05 bar dla systemu Elisa HD).
7 - Kontrola szczelnoœci - przy silniku pracuj¹cym na gazie sprawdziæ szczelnoœæ u¿ywaj¹c detektora wycieku gazu lub
œrodka pianotwórczego w miejscach po³¹czenia miedzianego przewodu (zasilaj¹cego) D6 (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).
D - PRZEGL¥DY I KONSERWACJA
1. Po przebiegu 1000-1500 kilometrów nale¿y dokrêciæ œruby mocuj¹ce pokrywy reduktora momentem 6 Nm, a nastêpnie
sprawdziæ i wyregulowaæ ciœnienie robocze na reduktorze zgodnie z wymaganiami (wg. opisu C.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 FIORE FORTE nale¿y (rys.2):
a) zamkn¹æ dop³yw gazu do silnika,
- przy pracuj¹cym silniku zamkn¹æ wyp³yw gazu ze zbiornika za pomoc¹ zaworu rêcznego znajduj¹cego siê na zbiorniku
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Zespó³ filtra fazy ciek³ej LPG
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Elekrozawór

FF05

3a

Kolanko D12

EV4038/12

3b

Kolanko D16

EV4038

4

Œruba regulacji ciœnienia

FF015

5

Pod³¹czenie p³ynu ch³odz¹cego

EV4038

6a

Wejœcie gazu ze zbiornika D6

EV4031

6b

Wejœcie gazu ze zbiornika D8

EV4031/8

a) zamkn¹æ dop³yw gazu do silnika - jak w D.2.a.

7

Króciec podciœnienia

-

b) serwis elektrozaworu gazu polega na odkrêceniu cewki elektrozaworu za pomoc¹ klucza 6kt. 7mm, nastêpnie odkrêceniu
trzpienia elektrozaworu gazu i oczyszczeniu z nalotu nagromadzonego na t³oczku elektrozaworu oraz wnêtrza korpusu t³oczka
za pomoc¹ pêdzelka i benzyny oczyszczonej. W razie koniecznoœci nale¿y wymieniæ t³oczek i korpus t³oczka.
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Zawór bezpieczeñstwa

-
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Miejsce na czujnik temperatury

-
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Mocowanie reduktora

FF013

11

Pokrywa filtra LPG

FF028

12

Œruba M8

FF024

13

Zestaw serwisowy filtra LPG

MME665

- po zatrzymaniu silnika w wyniku braku paliwa (gazu) wy³¹czyæ zap³on
Rys.1.Pod³¹czenie reduktora FIORE FORTE.

b) wymieniæ filtr LPG
- odkrêciæ œrubê #12 (rys.2) mocuj¹c¹ pokrywê filtra LPG #11 (rys.2), 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 oringami (zestaw serwisowy filtra kod: MME665),

-

- po wymianie wk³adu filtra LPG z powrotem przykrêciæ œrubê mocuj¹c¹ #12 (rys.2) pokrywê #11 (rys.2) filtra LPG,
c) sprawdziæ szczelnoœæ instalacji zarówno przed uruchomieniem silnika jak i podczas pracy na gazie, po odkrêceniu zaworu
na zbiorniku zgodnie z opisem C.1 i C.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 #2 (rys.1).
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c) zamontowaæ elektrozawór na reduktorze
13d

d) sprawdziæ szczelnoœæ - jak w C.7.
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Rys.2.Wymiana filtra LPG.
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13a Wk³ad filtra LPG

MME580V

13b O-ring 34,6x2,62

EV4024

13c O-ring 26,7x1,78

EV4026

13d Podk³adka D8

EV4003
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