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REZERWA -po³¹czyæ z przewodem biegn¹cym
do wielozaworu (po³¹czenie do masy powoduje
zaœwiecenie ledu czerwonego "REZERWA")

SCHEMAT POD£¥CZEÑ PRZE£¥CZNIKA ELEKTRONICZNEGO
kod: AE 652

bezpiecznik
max. 5A(*)

(*) - pod³¹czyæ do minusa cewki lub nawin¹æ ok. 5 zwoji wokó³ przewodu wysokiego napiêcia z cewki zap³onowej

prze³¹cznik
trzypo³o¿eniowy

led czerwony
sygnalizuje
rezerwê gazu

led zielony GAS
sygnalizuje
pozycjê “GAZ”

led ¿ó³ty G
sygnalizuje
pracê na gazie

l
sygnalizuje
pracê na benzynie

ed czerwony

GAS
G

regulacja czasu
pocz¹tkowego otwarcia
elektrozaworu benzyny (0 4,5s.)¸

(-) (+)

a) prze³¹cznik posiada trzy po³o¿enia o nastêpuj¹cych funkcjach:
- "O" - wypalanie benzyny   z komory
p³ywakowej gaŸnika -elektrozawór   gazu i benzyny zamkniête (led
¿ó³ty G (GAZ)   oraz led czerwony    (BENZYNA) nie œwieci,
- - zasilanie silnika benzyn¹ (led
czerwony     - œwieci)
- - wybrano zasilanie silnika   gazem (led
zielony "GAS" - œwieci). W tej pozycji   uruchomienie silnika odbywa
siê bezpoœrednio na gazie,   jednak¿e silnik pracuje na gazie tylko
wówczas je¿eli   œwieci siê tak¿e led ¿ó³ty "G" (GAZ) - który
sygnalizuje otwarcie elektrozaworu gazu.
! Led ¿ó³ty "G" (GAZ):-  œwieci - elektrozawór gazu otwarty;

- nie œwieci  - elektrozawór gazu zamkniêty
! Led czerwony     (BENZYNA): - œwieci - zawór benzyny otwarty;

- nie œwieci - zamkniêty
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.

.
Na prze³¹czniku znajduj¹ siê 4 ledy   (diody œwietlne) wskazuj¹ce:
- - - zasilanie silnika benzyn¹,
- - - wybrano zasilanie gazem (prze³¹cznik
w pozycji "GAS"),
- - - zasilanie silnika gazem; informuje o
otwartym elektrozaworze gazu,
- - - rezerwa gazu w zbiorniku.

1. Zasada dzia³ania prze³¹cznika elektronicznego
BENZYNA/O/GAZ kod AE 652

POZYCJA ŒRODKOWA

POZYCJA BENZYNA  (   )

POZYCJA GAZ (GAS)

2. Sygnalizacja na prze³¹czniku

led czerwony
led zielony "GAS"

led ¿ó³ty "G" (GAS)

led czerwony

œwieci
œwieci

œwieci

œwieci

3. Monta¿ prze³¹cznika.

4. Prze³¹czenie benzyna-gaz; gaz-benzyna.
a) przejœcie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem

b) przejœcie z zasilania gazem na zasilanie benzyn¹

5. Regulacja.

MONTA¯ MOG¥ WYKONAÆ TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE I
UPOWA¯NIONE PRZEZ FIRMÊ ELPIGAZ.
Prze³¹cznik AE 652 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 wymiarach 55x20mm wykonanym za  pomoc¹
wypalarki (prostok¹tnym trzpieniem),
b) w kasetce (dostarczonej z prze³¹cznikiem), kasetkê przykrêca siê
do œcianek za pomoc¹ dwóch œrub dostarczonych w komplecie.

.

.

Dla u³atwienia uruchomienia silnika na gazie - po w³¹czeniu
zap³onu (w pozycji prze³¹cznika GAS) - nastêpuje chwilowe
pocz¹tkowe otwarcie elektrozaworu gazu (przed uruchomieniem
silnika). Czas pocz¹tkowego otwarcia jest regulowany w zakresie od
0 4,5 sekundy za pomoc¹ trimera znajduj¹cego siê na tylnej
œciance prze³¹cznika.

¸

Prze³¹czenie z zasilania benzyn¹ na zasilanie gazem mo¿e nast¹piæ
tylko przy pracuj¹cym silniku. Aby przejœæ z zasilania benzyn¹ na
zasilanie gazem nale¿y:
- Prze³¹cznik ustawiæ w po³o¿eniu œrodkowym(wypalanie   benzyny)

celem wypalenia benzyny z komory p³ywakowej gaŸnika
(elektrozawór benzyny i gazu  zamkniêty). Po kilkudziesiêciu
sekundach w momencie  wyczuwalnego zmniejszenia prêdkoœci
obrotowej silnika    ustawiæ prze³¹cznik w po³o¿enie GAZ (GAS) i
lekko zwiêkszyæ obroty silnika celem zapobie¿enia   nierównomiernej
pracy lub zgaœniêcia silnika.

Podczas
pracy silnika zwiêkszyæ jego obroty i prze³¹cznik ustawiæ od razu w
po³o¿enie (BENZYNA) -   bez zatrzymywania siê na pozycji
œrodkowej.

PRZE£¥CZNIK ELEKTRONICZNY ELPIGAZ  kod: AE 652

DT PG.01.A-21.02
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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

GASR G

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

DANE TECHNICZNE AE 652

Napiêcie zasilania

Natê¿enie nominalne
zasilania zaworu gazu
(przewód niebieski)

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

Bezpiecznik wg. normy
DIN 72581

Numer homologacji

Wymiary obudowy
prze³¹cznika

10 14  Volt

7A max

7A max

5A max

wysokoœæ
szerokoœæ
d³ugoœæ

23 mm
60 mm
58 mm

ELPIGAZ Sp. z o.o.
80-298 Gdañsk, ul. Szybowcowa 31A
e-mail: info@elpigaz.com       www.elpigaz.com
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