
1. Ogólne zasady dzia³ania prze³¹cznika ELPIGAZAE 652.
- Po otwarciu elektrozaworu wyp³ywu na zaworze odcinaj¹cym (2) - rys. 1 zamontowanym na
zbiorniku gazu, wskutek panuj¹cego w nim ciœnienia, gaz przedostaje siê przewodem
wysokociœnieniowym do reduktora-parownika (6) - rys.1, zintegrowanego z zaworem gazowym
- Gdy silnik nie pracuje lub pracuje zasilany benzyn¹ elektrozawór gazu na reduktorze (6) oraz
elektrozawór wyp³ywu na (2) s¹ zamkniête.

- Po otwarciu elektrozaworu wyp³ywu na (2) i elektrozaworu gazu na
reduktorze (6) - przez ustawienie prze³¹cznika (4A) w pozycjê “GAZ” (GAS) - gaz przedostaje
siê ze zbiornika przewodem wysokociœnieniowym do reduktora-parownika (6), gdzie wskutek
podgrzania (p³ynem doprowadzonym przewodami z uk³adu ch³odzenia silnika) odparowuje i
przechodzi w fazê lotn¹.

- Gaz w fazie lotnej z reduktora przep³ywa przez przewody gazowe, register (7A) oraz mikser (8)
do kolektora ss¹cego i dalej do cylindrów silnika.

- Elektrozawór benzyny (5A) s³u¿y do odciêcia dop³ywu benzyny do gaŸnika podczas pracy
silnika na gazie.

- Prze³¹cznik (4A) s³u¿y do wyboru uk³adu zasilania silnika (gazem lub benzyn¹)
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2. Zasada dzia³ania prze³¹cznika elektronicznego ELPIGAZAE 652 (BENZYNA/O/GAZ).
a) prze³¹cznik posiada trzy po³o¿enia o nastêpuj¹cych funkcjach:
- POZYCJA ŒRODKOWA "O" - wypalanie benzyny z komory p³ywakowej gaŸnika; elektrozawory
gazu i benzyny znajduj¹ siê w pozycji zamkniêtej, nie przep³ywa przez nie gaz ani benzyna;
LED ¿ó³ty G (GAZ) oraz LED czerwony ( ) (BENZYNA) ,
- POZYCJABENZYNA ( ) - zasilanie silnika benzyn¹ ( czerwony ( )- )
- POZYCJAGAZ (GAS) - wybrano zasilanie silnika gazem ( zielony GAS - ).
W tej pozycji uruchomienie silnika odbywa siê bezpoœrednio na gazie, jednak¿e silnik jest zasilany
gazem tylko wówczas je¿eli tak¿e LED ¿ó³ty ( ) - który potwierdza otwarcie
elektrozaworu gazu na reduktorze (6) rys. 1 i elektrozaworu wyp³ywu na zaworze odcinaj¹cym (2).
- ¿ó³ty ( ) : - elektrozawór gazu otwarty / - zamkniêty
- czerwony ( )- (BENZYNA) - - elektrozawór benzyny otwarty / - zamkniêty
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b) na prze³¹czniku znajduj¹ siê 4 ledy (diody œwietlne) wskazuj¹ce:
- czerwony ( ) - - zasilanie silnika benzyn¹,
- zielony GAS - - wybrano zasilanie gazem (prze³¹cznik w pozycji "GAZ”),
- ¿ó³ty ( ) - - zasilanie silnika gazem- informuje o otwartych: elektrozaworze gazu na
reduktorze i elektrozaworze wyp³ywu na wielozaworze,
- czerwony (REZERWA GAZU - “R”) - - oznacza ¿e osi¹gniêta zosta³a iloœæ gazu w
zbior-niku odpowiadaj¹ca iloœci dla rezerwy.
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LED czerwony - “R”
sygnalizuje
rezerwê gazu

LED zielony “GAS”
sygnalizuje
pozycjê “GAZ”

prze³¹cznik
trzypo³o¿eniowy

LED ¿ó³ty
sygnalizuje
pracê na gazie

LED czerwony(    )
sygnalizuje
pracê na benzynie

G

G

G

G

nie œwieci
œwieci
œwieci

nie œwieciœwieci
nie œwieciœwieci

œwieci
œwieci

œwieci

œwieci

œwieci siê



3. Prze³¹czenie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem.

4. Prze³¹czenie z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹.

5. Uruchamianie zimnego silnika.

ZMIANA Z ZASILANIA BENZYN¥ NA ZASILANIE GAZEM MO¯E BYÆ WYKONYWANA ZARÓWNO W
CZASIE JAZDY JAK I NAPOSTOJU.

ZMIANA Z ZASILANIA GAZEM NA ZASILANIE BENZYN¥ MO¯E BYÆ WYKONYWANA ZARÓWNO W
CZASIE JAZDY JAK I NAPOSTOJU.

Prze³¹czenie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem mo¿e nast¹piæ tylko przy pracuj¹cym silniku. Aby
przejœæ z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem nale¿y:

Podczas pracy silnika na gazie zwiêkszyæ jego obroty i prze³¹cznik (4A) rys.1 ustawiæ od razu w
( ) - bez zatrzymywania siê na „O”; nast¹pi

zamkniecie elektrozaworu gazu na reduktorze (6) i elektrozaworu wyp³ywu na
(2) oraz otwarcie elektrozaworu benzyny (5A) - LED czerwony ( ) - .

a) Prze³¹cznik (4A) rys. 1 ustawiæ w ( ) i uruchomiæ silnik na benzynie. Dla
u³atwienia rozruchu zimnego silnika na benzynie zaleca siê przed jego unieruchomieniem (przed
przewidywanym d³u¿szym postojem) przejœæ na zasilanie benzyn¹ (jak w punkcie 4 powy¿ej) - LED
czerwony ( ) - ;
b) Gdy silnik osi¹gnie temperaturê 40-50°C, prze³¹cznik (4A) ustawiæ w

„O” (wypalanie benzyny) celem wypalenia benzyny z komory p³ywakowej gaŸnika.
Po pierwszych oznakach nierównomiernej pracy silnika (wypalenie benzyny) ustawiæ prze³¹cznik
(4A) w ;
c) Gdy temperatura otoczenia jest zbli¿ona do 20°C mo¿na uruchomiæ silnik bezpoœrednio na
gazie. Warunkiem jest aby w komorze p³ywakowej gaŸnika nie znajdowa³a siê benzyna tzn. silnik
poprzednio (przed unieruchomieniem) pracowa³ na gazie.

Prze³¹cznik (4A) rys 1 ustawiæ w „O” (wypalanie benzyny) celem
wypalenia benzyny z komory p³ywakowej gaŸnika - elektrozawór benzyny - (5A) i elektrozawór
gazu na reduktorze (6) oraz elektrozawór wyp³ywu na zaworze odcinaj¹cym (2) s¹ zamkniête. Po
kilkudziesiêciu sekundach w momencie wyczuwalnego zmniejszenia prêdkoœci obrotowej silnika
(œwiadcz¹cego o wypaleniu siê benzyny z komory p³ywakowej) ustawiæ prze³¹cznik w POZYCJÊ
GAZ (”GAS”) i lekko zwiêkszyæ obroty silnika celem zapobie¿enia nierównomiernej pracy w
pocz¹tkowej fazie zasilania silnika gazem - LED zielony GAS oraz LED ¿ó³ty ( ) - .
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6. Uruchomienie ciep³ego silnika.

7. Objawy wyczerpania siê gazu.

UWAGA!!!

UWAGA!!!
Bezskuteczne ponawianie prób uruchomienia silnika na gazie mo¿e doprowadziæ do nape³nienia
siê uk³adu dolotowego powietrza nadmiern¹ iloœci¹ gazu i spowodowaæ awarie zespo³ów silnika

UWAGA!!!

- DALSZA PRACA SILNIKA PRZY BRAKU ZAPEWNIENIA DOSTATECZNEGO DOP£YWU GAZU
SPOWODUJE PRACÊ NA MIESZANKACH UBOGICH I MO¯E DOPROWADZIÆ DO AWARII SILNIKA LUB
JEGO ZESPO£ÓW.

- NA PRZEWODZIE ZASILAJ¥CYM PRZE£¥CZNIKA ZNAJDUJE SIÊ BEZPIECZNIK “5A”, KTÓRY W
PRZYPADKU PRZEPALENIA NALEZY WYMIENIÆ NA SPRAWNY O TAKIM SAMYM NOMIANALE.
ZABRANIA SIÊ STOSOWANIA BEZPIECZNIKÓW O NOMINALE WY¯SZYM.

a) Je¿eli silnik przed ostatnim unieruchomieniem pracowa³ na gazie, to mo¿na ciep³y silnik (temp. powy¿ej 30°C )
uruchomiæ bezpoœrednio na gazie - prze³¹cznik w GAZ (”GAS”) - LED zielony GAS - .

c) Je¿eli przed ostatnim unieruchomieniem silnik pracowa³ na benzynie, to po uruchomieniu silnika
na benzynie ustawiæ prze³¹cznik (4A) w „O” (wypalanie
benzyny) i po wypaleniu benzyny z komory p³ywakowej prze³¹cznik (4A) ustawiæ w

aby przejœæ na zasilanie gazem

Objawem wyczerpania siê gazu w zbiorniku jest wyraŸne ograniczenie rozwijanej przez silnik
mocy. Jest to sygna³ dla kierowcy, ¿e nale¿y przejœæ z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹
(ustawienie prze³¹cznika (4A) w pozycjê benzyna ( ) jak w punkcie 4 powy¿ej).

POZYCJI

PO£O¯ENIU ŒRODKOWYM
POZYCJI GAZ

(”GAS”)

b) Po w³¹czeniu zap³onu nast¹pi otwarcie elektrozaworów gazu (na chwilê LED ¿ó³ty
( ) na prze³¹czniku) i zostanie podana do silnika dawka rozruchowa gazu; po czym po kilku
sekundach nale¿y przekrêciæ kluczyk aby w³¹czyæ rozrusznik i uruchomiæ silnik - LED zielony GAS
oraz LED ¿ó³ty ( ) - . W przypadku trudnoœci z uruchomieniem silnika na gazie nale¿y
prze³¹czyæ prze³¹cznik rys. 1 w BENZYNA ( ) i próbowaæ uruchomiæ silnik na
benzynie - LED czerwony ( ) - .

nale¿y

- LED zielony GAS oraz LED ¿ó³ty ( ) -

POZYCJÊ(4A)
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