UWAGA !!! - Dalsza praca silnika przy braku zapewnienia dostatecznego dop³ywu gazu spowoduje
pracê na mieszankach ubogich i mo¿e doprowadziæ do awarii silnika lub jego zespo³ów.
UWAGA !!! - NA PRZEWODZIE ZASILAJ¥CYM U.S ZNAJDUJE SIÊ BEZPIECZNIK „7,5 A”, KTÓRY W
PRZYPADKU PRZEPALENIA NALE¯Y WYMIENIC NA SPRAWNY O TAKIM SAMYM NOMINALE.
ZABRANIA SIÊ STOSOWANIA BEZPIECZNIKÓW O NOMINALE WY¯SZYM
ISO 9001:2008
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INSTRUKCJA POS£UGIWANIA SIÊ PRZE£¥CZNIKIEM
do uk³adów steruj¹cych
NICOLAUS I HEVELIUS (AE173R i AE173W)

SCHEMAT INSTALACJI LPG I i II GEN.
ZNAJDUJE SIÊ W „KSI¥¯CE SERWISOWEJ”

AE173W

do samochodów z sond¹ lambda i katalizatorem
AE173R

6. Uruchamianie zimnego silnika.
6.1 Bez zastosowania czujnika temperatury - zimny silnik nale¿y uruchomiæ na benzynie - w tym celu po
w³¹czeniu zap³onu prze³¹cznikiem pulsowym nale¿y wybraæ „ZASILANIE BENZYN¥”
a) na prze³¹czniku AE 173R (rys. A) z wsk. rezerwy - LED ¿ó³ty nie œwieci,
b) na prze³¹czniku AE 173W (rys. B) z wsk. na prze³. iloœci gazu - LED ¿ó³ty ( ) œwieci,
Po osi¹gniêciu przez silnik temperatury 40-50°C prze³¹cznikiem pulsowym nale¿y wybraæ „POZYCJA
GAZ”. Po spe³nieniu wszystkich ustalonych w konfiguracji warunków nast¹pi automatyczne prze³¹czenie
na zasilanie gazem (patrz punkt 4.2 pow.).
6.2 Z zastosowaniem czujnika temperatury - prze³¹czenie na zasilanie gazem nast¹pi dopiero po
osi¹gniêciu temperatury ustalonej podczas konfiguracji. W takim przypadku po w³¹czeniu zap³onu
wystarczy prze³¹cznikiem pulsowym wybraæ „POZYCJA GAZ”:
a) na prze³¹czniku AE 173R (rys. A) z wsk. rezerwy - LED ¿ó³ty pulsuje szybko
b) na prze³¹czniku AE 173W (rys. B) z wsk. na prze³. iloœci gazu - LED zielony „G” pulsuje.
Uruchomienie silnika nast¹pi na benzynie. Po spe³nieniu wszystkich ustalonych w konfiguracji
warunków nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na zasilanie gazem (patrz punkt 4.2 pow.).
7. Uruchamianie ciep³ego silnika. Przy uruchomieniu ciep³ego silnika (temp. powy¿ej 30°C)
prze³¹cznikiem pulsowym mo¿na wybraæ „POZYCJA GAZ”:
a) na prze³¹czniku AE 173R (rys. A) z wsk. rezerwy - LED ¿ó³ty pulsuje szybko
b) na prze³¹czniku AE 173W (rys. B) z wsk. na prze³. iloœci gazu - LED zielony „G” pulsuje.
Uruchomienie silnika odbywa siê na benzynie po czym po spe³nieniu wszystkich ustalonych w
konfiguracji warunków nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na zasilanie gazem (patrz punkt 4.2 pow.).
8. Objawy wyczerpania siê gazu - to wyraŸne ograniczenie rozwijanej przez silnik mocy. Jest to sygna³,
¿e nale¿y przejœæ na zasilanie benzyn¹ - wybraæ „ZASILANIE BENZYN¥” (patrz punkt 5)

1. Ogólne zasady dzia³ania prze³¹cznika zintegrowanego NICOLAUS/HEVELIUS.
- 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 (4) „POZYCJA GAZ” i automatycznym prze³¹czeniu na zasilanie
gazem - 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 z reduktora w fazie lotnej przep³ywa przez przewody gazowe, attuator (7) i mikser (8)
do kolektora ss¹cego i dalej do cylindrów silnika.
- Prze³¹cznik zintegrowany (4) NICOLAUS/HEVELIUS s³u¿y do wyboru uk³adu zasilania silnika (gazem
lub benzyn¹).
2. Zasada dzia³ania prze³¹cznika zintegrowanego NICOLAUS/HEVELIUS.
2.1 Prze³¹cznik NICOLAUS/HEVELIUS jest prze³¹cznikiem pulsowym, ka¿dorazowe naciœniêcie
prze³¹cznika pozwala na dokonanie nastêpuj¹cych kolejno wyborów:
- ZASILANIE BENZYN¥ - silnik jest zasilany benzyn¹
- POZYCJA GAZ - wybrano zasilanie silnika gazem. W tej pozycji uruchomienie silnika odbywa siê
zawsze na benzynie, a po spe³nieniu wszystkich ustalonych w konfiguracji warunków nastêpuje
automatyczne prze³¹czenie na zasilanie gazem (patrz punkt 4.2 dalej w instrukcji)
DT 173RW.A-38.11

WUXIN.AE173RW

2.2 Wystêpuj¹ dwa rodzaje prze³¹czników zintegrowanych NICOLAUS/HEVELIUS:
- prze³¹cznik AE 173R (rys. A) z wskazaniem tylko rezerwy
- prze³¹cznik AE 173W (rys. B) z wskazaniem na prze³¹czniku iloœci gazu* w zbiorniku

2.3 Prze³¹cznik NICOLAUS/HEVELIUS umo¿liwia zastosowanie URUCHAMIANIA AWARYJNEGO (U1)
stosowanego dla uruchomienia silnika bezpoœrednio na gazie.
Po uruchomieniu awaryjnym silnika (bezpoœrednio na gazie) przed rozpoczêciem jazdy nale¿y poczekaæ
a¿ silnik osi¹gnie temp. miñ. 40°C dla zapewnienia odpowiedniego podgrzania gazu.
*UWAGA !!! Czêste uruchamianie silnika bezpoœrednio na gazie (uruchomienie awaryjne) prowadzi do
przyspieszonego zu¿ycia elementów instalacji gazowej oraz elementów systemu wtrysku benzyny.
3. Sygnalizacja na prze³¹czniku.
3.1 Prze³¹cznik AE 173R (rys. A) - z wskazaniem tylko rezerwy - na prze³. znajduje siê jeden LED ¿ó³ty
(dioda œwietlna), który wskazuje:
a) LED nie œwieci „ZASILANIE BENZYN¥” (B1)
b) LED ¿ó³ty œwieci: pulsuje szybko „POZYCJA GAZ” -(G1); œwieci ci¹gle - praca silnika na gazie (G2);
pulsuje wolno REZERWA „R” -(R1)- iloœæ gazu w zbiorniku odpowiada iloœci dla rezerwy.
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3.2 Prze³¹cznik AE 173W (rys. B) z wskazaniem na prze³. iloœci gazu w zbiorniku - na prze³. znajduje siê
7 LEDów, które wskazuj¹:
a) LED ¿ó³ty ( ) œwieci „ZASILANIE BENZYN¥” (B1)
b) LED zielony „G” - „POZYCJA GAZ”: pulsuje (G1) - wybrano zasilanie gazem; œwieci ci¹gle -praca silnika
na gazie (G2)
c) LED czerwony „R” -REZERWA - œwieci (R1) -iloœæ gazu w zbiorniku odpowiada iloœci rezerwy
d) LEDy I, II, III, IIII (zielone) ledy iloœci gazu - œwiec¹* 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- odpowiednio:
LED I - oko³o 1/4 iloœci max.*, LED I,II oko³o 2/4 (1/2) iloœci max.*, LED I,II,III oko³o 3/4 iloœci max.*, LED
I,II,III,IIII PE£NO max*. iloœæ gazu w zbiorniku
UWAGA !!!
Wskazanie iloœci gazu (za pomoc¹ ledów I,II,III,IIII) wymaga zastosowania odpowiedniego sensora iloœci
gazu, kompatybilnego z danym prze³¹cznikiem.
Wskazania iloœci gazu s¹ orientacyjne i nie odzwierciedlaj¹ dok³adnie iloœci gazu w zbiorniku.
4. Prze³¹czenie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem.
4.1 Po osi¹gniêciu przez silnik odpowiedniej temperatury (pow. 40°C) prze³¹cznikiem pulsowym
z pozycji „ZASILANIE BENZYNA” przez naciœniêcie prze³¹cznika nale¿y wybraæ „POZYCJA GAZ”:
a) na prze³¹czniku AE 173R (rys. A) z wsk. rezerwy - LED ¿ó³ty - pulsuje szybko,
b) na prze³¹czniku AE 173W (rys. B) - z wsk. na prze³. iloœci gazu - LED zielony „G” pulsuje.
4.2 Po spe³nieniu wszystkich ustalonych w konfiguracji warunków: progu RPM (prêdkoœci obrotowej) dla prze³¹czania,
rodzaju prze³¹czania - zwalnianie/przyspieszanie, temperatura dla prze³¹czania (je¿eli zastosowano czujnik temperatury)
nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na zasilanie silnika gazem- elektrozawór gazu na reduktorze (6) i elektrozawór
wyp³ywu na zaworze odcinaj¹cym (2) zostan¹ otwarte. Podczas pracy silnika na gazie:
a) na prze³¹czniku AE 173R (rys. A) z wskazaniem tylko rezerwy - LED ¿ó³ty œwieci ci¹gle lub pulsuje wolno
(rezerwa gazu w zbiorniku (R1),
b) na prze³¹czniku AE 173W (rys. B) z wsk. na prze³. iloœci gazu w zbiorniku - LED zielony „G” œwieci ci¹gle.
5. Prze³¹czenie z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹.
a) na prze³¹czniku AE 173R (rys. A) z wsk. rezerwy - przez naciœniêcie prze³¹cznika nale¿y wybraæ
„ZASILANIE BENZYN¥” LED ¿ó³ty nie œwieci
b) na prze³¹czniku AE 173W (rys. B) z wsk. na prze³. iloœci gazu - przez naciœniêcie prze³¹cznika nale¿y
wybraæ „ZASILANIE BENZYN¥” - LED ¿ó³ty ( ) œwieci silnik pracuje na benzynie.
UWAGA!!! - Zmiana zasilania mo¿e byæ wykonana w czasie jazdy lub na postoju. Zmianê zasilania nale¿y
wykonaæ przy podwy¿szonych obrotach silnika (ok. 2000-2500 obr/min)
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