SCHEMAT POD£¥CZEÑ PRZE£¥CZNIKA AUTOMATYCZNEGO MINI DO WTRYSKU
Z PRZE£¥CZENIEM PRZY PRZYSPIESZANIU
kod: AE 614
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PRZE£¥CZNIK AUTOMATYCZNY MINI kod: AE 614
1. Zasada dzia³ania prze³¹cznika automatycznego (z uruchomieniem
na benzynie i prze³¹czeniem na gaz przy przyspieszaniu).
a) prze³¹cznik automatyczny posiada trzy po³o¿enia o nastêpuj¹cych
funkcjach:
- POZYCJA BENZYNA ( ) - zasilanie silnika benzyn¹,
- POZYCJA GAZ (GAS) - wybrano zasilanie silnika gazem (led zielony
"GAS" - œwieci). W tej pozycji uruchomienie silnika odbywa siê na benzynie
(led czerwony œwieci), a nastêpnie po automatycznym prze³¹czeniu na
zasilanie gazem (w fazie przyspieszania po przekroczeniu progu RPM ok. 2000-2500obr/min) zaœwieci siê led ¿ó³ty "G" a led czerwony zgaœnie.
- POZYCJA AWARYJNA (ŒRODKOWA) - samochód uruchamia siê
bezpoœrednio na gazie (mo¿na stosowaæ tylko w wyj¹tkowych sytuacjach).
b) prze³¹cznik wyposa¿ony jest w urz¹dzenie "safety-car", które
pozwala na zasilanie elektrozaworu gazu tylko przy pracuj¹cym silniku.
Takie rozwi¹zanie zapewnia automatyczne zablokowanie wyp³ywu gazu z
reduktora w razie wy³¹czenia silnika na skutek awarii, wypadku.
2. Sygnalizacja na prze³¹czniku.
Na prze³¹czniku znajduj¹ siê 3 ledy (diody œwietlne) wskazuj¹ce:
- led czerwony - œwieci -zasilanie silnika benzyn¹,
- led ¿ó³ty G (GAZ) - œwieci - silnik jest zasilany gazem, zaœwieci siê po
automatycznym prze³¹czeniu z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem (po
przekroczeniu ustalonego progu RPM - ok. 2000-2500 obr/min),
- led czerwony - œwieci - rezerwa gazu w zbiorniku.
3. Monta¿ prze³¹cznika.
MONTA¯ MOG¥ WYKONAÆ TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE I
UPOWA¯NIONE PRZEZ FIRMÊ ELPIGAZ.
Prze³¹cznik AE 614 nale¿y montowaæ w pobli¿u miejsca kierowcy,
nieopodal deski rozdzielczej (tablicy wskaŸników i prze³¹czników) tak
aby by³ ³atwo dostêpny i widoczny dla kierowcy.
Prze³¹cznik mo¿na montowaæ:
a) w otworze o wymiarach20x30mm wykonanym za pomoc¹
wypalarki (prostok¹tnym trzpieniem),
b) w kasetce (dostarczonej z prze³¹cznikiem); kasetkê przykrêca siê
do œcianek za pomoc¹ dwóch œrub dostarczonych w komplecie.

4. Prze³¹czenie benzyna-gaz; gaz-benzyna.
a) przejœcie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem.
Po osi¹gniêciu przez silnik temp. min. 40°C, prze³¹cznik z pozycji
(BENZYNA) nale¿y prze³¹czyæ w pozycjê "GAZ". Po przekroczeniu progu
RPM (ok. 2000-2500 obr/min.) nast¹pi automatyczne prze³¹czenie na
zasilanie silnika gazem.
b) przejœcie z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹.
Prze³¹cznik z pozycji "GAZ" nale¿y prze³¹czyæ w pozycjê (BENZYNA).
UWAGA! Zmiana zasilania mo¿e byæ wykonywana w czasie jazdy lub
na postoju. zmianê zasilania nale¿y wykonywaæ przy
podwy¿szonych obrotach silnika (oko³o 2000 - 2500 obr/min).
c) uruchamianie zimnego silnika.
Zimny silnik nale¿y uruchomiæ na benzynie (prze³¹cznik ustawiony w
o
pozycji - BENZYNA). Po osi¹gniêciu przez silnik temperatury 40 - 50 C
prze³¹cznik mo¿na prze³¹czyæ w pozycjê "GAZ", po przekroczeniu progu
RPM (2000-2500 obr/min.) w fazie wzrostu prêdkoœci obrotowej nast¹pi
automatyczne prze³¹czenie na zasilanie silnika gazem.
d) uruchamianie ciep³ego silnika.
Przy uruchomieniu ciep³ego silnika prze³¹cznik mo¿e byæ ustawiony w
pozycji "GAZ". Uruchomienie silnika odbywa siê na benzynie po czym
nast¹pi automatycznie prze³¹czenie na gaz (po przekroczeniu progu RPM
- ok. 2000 - 2500 obr/min).
5. Wzorcowanie prze³¹cznika automatycznego AE 614.
W pozycji prze³¹cznika "GAZ" silnik ka¿dorazowo uruchamiany jest na
benzynie, a prze³¹czenie na zasilanie gazem nastêpuje po przekroczeniu
okreœlonej prêdkoœci obrotowej silnika RPM w fazie wzrostu
(przyspieszania). Próg RPM prze³¹czania ustala siê za pomoc¹ trimera
znajduj¹cego siê na obudowie prze³¹cznika indywidualnie dla ka¿dego
samochodu. W tym celu trimer nale¿y przekrêciæ do oporu w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara . Nastêpnie ustawiæ prze³¹cznik w
pozycji "GAZ", uruchomiæ silnik i wprowadziæ na 2000 obr./min. Przekrêcaæ
powoli trimerem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara a¿ do
momentu zgaœniêcia ledu czerwonego "BENZYNA" i zapalenia siê ledu
¿ó³tego "G" (GAZ).
Przy prawid³owo przeprowadzonym wzorcowaniu, po uruchomieniu
silnika i zwiêkszaniu prêdkoœci obrotowej powinno nast¹piæ automatyczne
prze³¹czenie na gaz po przekroczeniu ustawionego za pomoc¹ trimera
progu RPM - prze³¹czenia.
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UWAGA

1. W celu zapobie¿enia nieprawid³owoœci w
funkcjonowaniu prze³¹cznika zaleca siê:
a) prowadzenie przewodów elektrycznych z wi¹zki
prze³¹cznika jak mo¿na najdalej od przewodów
wysokiego napiêcia

!

b) wykonaæ prawid³owe pod³¹czenia elektryczne
przez lutowanie (unikaj¹c "zimnych lutów")
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na poprawne
izolowanie miejsc po³¹czeñ

2. Nie zaleca siê wymieniaæ bezpiecznika 5A na
inny bezpiecznik o wy¿szym nominale i inny ni¿
wykonany wed³ug normy DIN 72581,
nieprzestrzeganie tych wymagañ mo¿e
spowodowaæ szkody nienaprawialne

LPIGAZ

R

R GAS

G

3. Nie otwieraæ w ¿adnym wypadku obudowy
prze³¹cznika, a szczególnie przy w³¹czonym
zap³onie lub przy pracuj¹cym silniku

DANE TECHNICZNE AE 614
Napiêcie zasilania

10

Natê¿enie nominalne
zasilania zaworu gazu
(przewód niebieski)

7A max

Natê¿enie nominalne
zasilania zaworu benzyny
(przewód ¿ó³ty)

7A max

Bezpiecznik wg. normy
DIN 72581

5A max

Numer homologacji

E3 67R-0158527

Wymiary obudowy
prze³¹cznika

wysokoœæ 20 mm
szerokoœæ 30 mm
64 mm
d³ugoœæ

14 Volt
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