
ELPIGAZ “ ” AE 725mikro
do samochodów z wtryskiem benzyny

Prze³¹cznik automatyczny ELPIGAZ "mikro" AE 725 do wtrysku (silniki z wtryskiem benzyny) z
wyœwietleniem iloœci gazu jest prze³¹cznikiem programowalnym, pozwalaj¹cym na automatyczne
prze³¹czenie na zasilanie gazem w fazie zwalniania (opcja standardowa) lub w fazie przyspieszania,
- prze³¹czanie w fazie zwalniania nast¹pi po
przekroczeniu podczas pracy silnika na benzynie ustalonej przy programowaniu prêdkoœci obrotowej
(RPM), a nastêpnie jej obni¿eniu do wartoœci poni¿ej ustalonego progu RPM przy której nast¹pi za³¹czenie
zasilania gazem
- prze³¹czanie w fazie przyspieszania nast¹pi
natychmiast po przekroczeniu ustalonej przy programowaniu prêdkoœci obrotowej (RPM) dla której
nast¹pi za³¹czenie zasilania gazem

(pod warunkiem wybrania POZYCJI GAZ na prze³¹czniku)

(pod warunkiem wybrania POZYCJI GAZ na prze³¹czniku)

- 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 zaworze odcinaj¹cym (2) s¹ zamkniête.
- Po otwarciu elektrozaworu wyp³ywu na zaworze odcinaj¹cym (2) i elektrozaworu gazu na reduktorze
(6) - przez wybranie na prze³¹czniku (4A) POZYCJA GAZ (LED 1 - ¿ó³ty - ) i automatycznym
prze³¹czeniu na zasilanie gazem (LED 1 ¿ó³ty - ) - gaz przedostaje siê ze zbiornika przewodem
wysokociœnieniowym do reduktora-parownika (6), gdzie po podgrzaniu (p³ynem z uk³adu ch³odzenia
silnika) odparowuje do fazy lotnej.
- Gaz w fazie lotnej z reduktora przep³ywa przez przewody gazowe, attuator (7) lub register (7A) oraz
mikser (8) do kolektora ss¹cego i dalej do cylindrów silnika.
- Prze³¹cznik (4A) s³u¿y do wyboru uk³adu zasilania silnika (gazem lub benzyn¹).

1. Ogólne zasady dzia³ania prze³¹cznika ELPIGAZ „mikro” AE 725.
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SCHEMAT INSTALACJI GAZOWEJ
ZNAJDUJE SIÊ W

“KSI¥¯CE SERWISOWEJ” NA STR. 8

INSTRUKCJA POS£UGIWANIA SIÊ PRZE£¥CZNIKIEM

pulsuje
œwieci ci¹gle



2. Zasada dzia³ania prze³¹cznika ELPIGAZ "mikro" AE 725 (z uruchamianiem na benzynie i
automatycznym prze³¹czeniem na gaz)

UWAGA!!!

3. Sygnalizacja na prze³¹czniku:

CZÊSTE URUCHAMIANIE SILNIKA BEZPOŒREDNIO NA GAZIE (POZYCJA AWARYJNA) PROWADZI DO
PRZYSPIESZONEGO ZU¯YCIA ELEMENTÓW INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ ELEMENTÓW SYSTEMU
WTRYSKU BENZYNY.

Prze³¹cznik ELPIGAZ “mikro” AE725 jest
prze³¹cznikiem pulsowym. Ka¿dorazowe
naciœniêcie prze³¹cznika pozwala na dokonanie
nastêpuj¹cych kolejno wyborów:

- zasilanie silnika
benzyn¹ - LED 5 na czerwono
(pozosta³e nie)

- wybrano zasilanie gazem
(LED 1 - ¿ó³ty - ). Uruchomienie silnika
odbywa siê na benzynie, a nastêpnie po
automatycznym prze³¹czeniu na zasilanie
gazem (w fazie zwalniania lub przyspieszania
po przekroczeniu progu prze³¹czenia RPM)
LED 1 ¿ó³ty - informuj¹c o pracy
silnika na gazie

W³¹czyæ zap³on - LED 1 (¿ó³ty) , przytrzymaæ prze³¹cznik, a¿ LED 1 (¿ó³ty) zacznie
po czym zwolniæ (puœciæ) prze³¹cznik i nastêpnie uruchomiæ silnik. Silnik uruchamia siê

bezpoœrednio na gazie. Po URUCHOMIENIU AWARYJNYM przed rozpoczêciem jazdy nale¿y
poczekaæ na osi¹gniêcie przez silnik temp miñ. 40°C dla zapewnienia odpowiedniego
odparowania gazu.

Na prze³¹czniku znajduje siê 5 LEDów (diód œwietlnych), które wskazuj¹:
a) LED 1 (¿ó³ty) :
- - 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)

- ZASILANIE BENZYN¥ ( )

- POZYCJA GAZ (G)

- URUCHOMIENIE AWARYJNE
.

pulsuje
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czerwono-
(przemiennie)
aktywacja programowania

zielony

zielony - PE£NO - max.
iloœæ gazu   w zbiorniku*

czerwony - zasilanie
benzyn¹ (     )
(pozosta³e nie œwiec¹)

nie œwiec¹, a LED 1 œwieci
ci¹gle - rezerwa gazu ,,R”

zielony - LEDy
iloœci gazu

¿ó³ty  (pulsuje)
- wybrano GAZ

¿ó³ty (œwieci ci¹gle)
- praca na gazie
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- - praca silnika na gazie; silnik jest zasilany gazem, elektrozawór wyp³ywu na
(2) rys 1 i elektrozawór gazu na reduktorze (6) znajduj¹ siê w pozycji otwartej

b) LED 2, 3, 4, 5 (zielone LEDy iloœci gazu) - podczas pracy silnika na gazie (LED 1 - ¿ó³ty -
) wskazuj¹ iloœæ gazu w zbiorniku. Iloœæ œwiec¹cych LEDów zale¿y od iloœci gazu w zbiorniku oraz od

rodzaju wybranego wskazania iloœci gazu podczas programowania (pe³ne wskazanie / tylko rezerwa). W
zale¿noœci od iloœci œwiec¹cych ledów zielonych okreœla siê iloœæ gazu w zbiorniku odnosz¹c siê do max. iloœci
któr¹ mo¿na nape³niæ zbiornik - odpowiednio:
LED 2 - oko³o 1/4 iloœæ max.*, lub iloœæ gazu powy¿ej poziomu ustalonego dla rezerwy (je¿eli
zaprogramowano wspó³pracê z sensorem rezerwy)
LED 2,3 - oko³o 2/4 (1/2) iloœci max.*; LED 2,3,4 oko³o 3/4 iloœci max.*; LED 2,3,4,5 PE£NO - max. iloœæ*
c) LED 5 - czerwony - - ,,ZASILANIE BENZYN¥” - praca silnika na benzynie
- zielony - na zielono - maksymalna iloœæ gazu w zbiorniku
- czerwono-zielony - zmieniaj¹c przemiennie kolory czerwony-zielony - aktywacja procesu
programowania prze³¹cznika (funkcja przewidziana tylko dla Zak³adów Monta¿u)
d) REZERWA GAZU - ,,R” - LED 2, 3, 4, 5 (dla wybranej POZYCJA GAZ tzn. je¿eli - LED 1- ¿ó³ty

) - oznacza to, ¿e osi¹gniêta zosta³a iloœæ gazu w zbiorniku odpowiadaj¹ca iloœci dla rezerwy

Po osi¹gniêciu przez silnik temp. min. 40°C prze³¹cznikiem pulsowym z pozycji ,,ZASILANIE BENZYN¥” przez
naciœniêcie prze³¹cznika nale¿y wybraæ ,,POZYCJA GAZ” (LED 1 - ¿ó³ty - ) . Po przekroczeniu
zaprogramowanego progu RPM dla prze³¹czania nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na zasilanie silnika
gazem (LED 1 - ¿ó³ty - ) - otwarty jest elektrozawór gazu na reduktorze (6) rys. 1 i elektrozawór
wyp³ywu na (2).

zaworze
odcinaj¹cym

zaworze odcinaj¹cym

Prze³¹cznikiem pulsowym z POZYCJI GAZ przez naciœniêcie prze³¹cznika nale¿y wybraæ ,,ZASILANIE
BENZYN¥” - LED 5 - czerwony - silnik pracuje na benzynie.

na czerwono

*UWAGA !!!

4. Prze³¹czenie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem.

5. Prze³¹czenie z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹.

A. Wskazanie iloœci gazu na prze³¹czniku (za pomoc¹ zielonych LEDów 2,3,4,5) wymaga:
- zastosowania sensora iloœci gazu, kompatybilnego z prze³¹cznikiem

zaprogramowania prze³¹cznika do wspó³pracy z zastosowanym sensorem iloœci gazu.

ZMIANA ZASILANIA MO¯E BYÆ WYKONYWANA W CZASIE JAZDY LUB NA POSTOJU.
ZMIANÊ ZASILANIA NALE¯Y WYKONYWAÆ PRZY PODWY¯SZONYCH OBROTACH SILNIKA

-
B. Wskazania iloœci gazu na prze³¹czniku s¹ orientacyjne i nie odzwierciedlaj¹ dok³adnie aktualnej iloœci gazu
w zbiorniku.

-A3.3-

œwieci ci¹gle

œwiec¹ ci¹gle*

œwieci ci¹gle
œwieci ci¹gle

nie œwieci
œwieci ci¹gle

zaœwieci ci¹gle

pulsuje

œwieci ci¹gle

œwieci

œwieci
ci¹gle



www.elpigaz.comISO 9001:2000

, 80-298 Gdañsk, ul. Szybowcowa 31A, fax. +48 58 348 12 11, info@elpigaz.comELPIGAZ Sp. z o.o.

-A3.4-

6. Uruchamianie zimnego silnika.

7. Uruchamianie ciep³ego silnika.

8. Objawy wyczerpania siê gazu.

UWAGA !!!

UWAGA !!!

- DALSZA PRACA SILNIKA PRZY BRAKU ZAPEWNIENIA DOSTATECZNEGO DOP£YWU GAZU
SPOWODUJE PRACÊ NA MIESZANKACH UBOGICH I MO Ē 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.

Zimny silnik nale¿y uruchomiæ na benzynie - prze³¹cznikiem pulsowym wybraæ ,,ZASILANIE BENZYN¥” (LED
5 -czerwony - . Po osi¹gniêciu przez silnik temperatury 40-50 °C prze³¹cznikiem pulsowym
wybraæ ,,POZYCJA GAZ” (LED 1 - ¿ó³ty - ). Po przekroczeniu zaprogramowanego progu RPM dla
prze³¹czania nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na zasilanie silnika gazem (LED 1- ¿ó³ty - ) -
otwarty elektrozawór gazu na reduktorze (6)-rys .1 i elektrozawór wyp³ywu na (2).

Przy uruchomieniu ciep³ego silnika (temp. powy¿ej 30°C) na prze³¹czniku pulsowym mo¿e byæ wybrana
,,POZYCJA GAZ” (LED 1 - ¿ó³ty - ). Uruchomienie silnika odbywa siê na benzynie, po czym po
przekroczeniu zaprogramowanego progu RPM dla prze³¹czania nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na
zasilanie gazem (LED 1 - ¿ó³ty ) - otwarty elektrozawór gazu na reduktorze (6) - rys.1 i
elektrozawór wyp³ywu na (2).

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, prze³¹cznikiem pulsowym przez
naciœniecie wybraæ ZASILANIE BENZYN¥ (LED 5 -czerwony -

)

)

zaworze odcinaj¹cym

zaworze odcinaj¹cym

œwieci ci¹gle

œwieci ci¹gle

pulsuje

œwieci ci¹gle

œwieci ci¹gle
pulsuje


