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1.0


Zalecenia ogólne
Przed przyst¹pieniem do monta¿u instalacji gazowej od³¹czyæ kabel uziomowy baterii (za
wyj¹tkiem odmiennych instrukcji producenta samochodu).
Uwaga: mo¿liwoæ utraty pamiêci radia lub telefonu, mo¿liwoæ zablokowania zamka centralnego
drzwi oraz systemu antyw³amaniowego. W takim wypadku bateria mo¿e byæ pod³¹czona
czasowo.



Wykonane otwory nale¿y zawsze oszlifowaæ, a krawêdzie otworów pokryæ produktem
przeciwrdzewnym.



Uszczelniæ silikonem ka¿dy przelot kabli w taki sposób, aby nie dosta³a siê woda do wnêtrza
pojazdu.



Po³¹czenia bez ³¹cznika musz¹ byæ zawsze wykonane poprzez szczelne zespawanie w celu
niedopuszczenia do utworzenia siê, wraz z up³ywem czasu, sztucznych styków.



Nale¿y zawsze przestrzegaæ przepisów i/lub norm obowi¹zuj¹cych w Pañstwie, w którym
dokonuje siê monta¿u instalacji LPG.



Przypomina siê, ¿e wszystkie opisy dotycz¹ce monta¿u, zasadniczo, odnosz¹ siê do pozycji
kierowcy.



Przed zamontowaniem sterownika FAST upewniæ siê czy w³aciwe bezpieczniki topikowe s¹ od³¹czone.



Po zamontowaniu instalacji nie mo¿na czyciæ silnika.
UWAGA
BRAK PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM PODRÊCZNIKU, MO¯E
SPOWODOWAÆ Z£E FUNKCJONOWANIE LUB BRAK FUNKCJONOWANIA INSTALACJI
FAST I W KONSEKWENCJI MO¯LIWOÆ USZKODZENIA KOMPONENTÓW LOVATO JAK I
UNIEWA¯NIENIE TERMINÓW GWARANCJI.
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2.0 Charakterystyka systemu wtrysku gazowego FAST
2.1 Opis instalacji
Instalacja sk³ada siê z:
Zbiornika
Wielozaworu
Elektrozaworów bezpieczeñstwa
Reduktora / parownika
Zespo³u elektrowtryskiwaczy
Sterownika elektronicznego
Po³¹czeñ pneumatycznych
Czujnika Temperatury i Cinienia gazu
Kabli elektrycznych
Inteligentnego sterownika roz³¹czaj¹cego wtryskiwacze
Komutatora
Dzwonka.
2.2 Zasada funkcjonowania
Ciek³y LPG w równowadze z faz¹ pary jest sk³adowany w zbiorniku z wielozaworem. Cinienie
sk³adowania zale¿y od sk³adników paliwa i jego temperatury. LPG jest pobierany w fazie ciek³ej i
przesy³any pod cinieniem do reduktora/parownika za porednictwem przewodów, na których znajduje
siê elektrozawór LPG. Reduktor/parownik, podgrzewany przez p³yn ch³odniczy silnika odparowuje paliwo
znajduj¹ce siê w kolektorze ss¹cym w dole przepustnicy ganika silnika (M.A.P.). LPG gazowy dociera
do zespo³u elektrowtryskiwaczy kierowanych przez sterownik elektroniczny. Dozowanie LPG dokonuje
siê za pomoc¹ sygna³u czasowego oraz regulacji wtrysku okrelonych przez sterownik elektroniczny
w oparciu o sygna³y pochodz¹ce z silnika i uk³adu zasilania na benzynê.
2.3 Zalecenia dla instalatora
-

Pojazd musi byæ wyposa¿ony w silnik z trzema, czterema, piêcioma lub szecioma cylindrami o
pojemnoci skokowej zawieraj¹cej siê miêdzy 900 a 3470 cm3 i o maksymalnej mocy 150kW.

UWAGA
KONIECZNE JEST SPRAWDZENIE W£ACIWEGO STANU FUNKCJONOWANIA
ELEKTRONICZNEGO UK£ADU STEROWANIA WTRYSKU BENZYNY A W SZCZEGÓLNOCI
SONDY LAMBDA; EWENTUALNE ANOMALIE LUB USTERKI MOG¥ ZOSTAÆ PRZENIESIONE
DO GAZOWEGO UK£ADU WTRYSKU, POWODUJ¥C JEGO Z£E FUNKCJONOWANIE.





Sprawdziæ ogólny stan pojazdu.
Sprawdziæ sygna³y konieczne do przemiany, przede wszystkim sondy Lambda.
Odnieæ siê z uwag¹ do instrukcji zawartych w niniejszym podrêczniku.
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3.0 Komponenty uk³adu FAST
3.1 Sk³ad zestawu FAST
Zestaw LPG FAST sk³ada siê z nastêpuj¹cych komponentów:
ILOŒÆ
I
FAST
FAST
FAST
FAST
OPIS
3
4
5
6
Cylindry Cylindry Cylindrów Cylindrów

Elektrozawór LPG E67R01

1

1

1

1

Reduktor FAST z kart¹ gwarancyjn¹

1

1

1

1

Wspornik mocuj¹cy ocynkowany reduktora

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Zespó³ elektrowtryskiwaczy

1

1

2

2

Filtr LPG

1

1

1

1

Oprzyrz¹dowanie zestawu FAST

1

1

1

1

Odcinek wê¿a gumowego 15x23

1

1

1

1

Odcinek wê¿a gumowego 7x13

2

2

2

2

Odcinek wê¿a gumowego 12x19 E67R01

1

1

1

1

Odcinek wê¿a gumowego 6,3x13 E67R01

3

4

5

6

Odcinek przewodu miedzianego 4x6 w rolce

1

1

-

-

Odcinek przewodu miedzianego 6x8 w rolce

-

-

1

1

Sterownik elektroniczny FAST

1

1

1

1

Sterownik roz³¹czaj¹cy wtryskiwacze EMU FAST

1

1

2

2

Czujnik ciœnienia gazu

1

1

1

1

Okablowanie FAST

1

1

1

1

Okablowanie emulatora EMU FAST

1

1

2

2

Prze³¹cznik MICRO

1

1

1

1

Sygnalizator dŸwiêkow y

1

1

1

1

Podrêcznik obs³ugi i konserwacji

1

1

1

1

Wspornik mocuj¹cy ocynkowany zespo³u
wtryskiwaczy
Wspornik aluminiow y do przymocowania
sterownika

3.2

Opis czêci

Elektrozawór LPG
Jest urz¹dzeniem elektromagnetycznym, który nie dopuszcza do
przejcia LPG w momencie, gdy silnik jest wy³¹czony lub gdy jest zasilany
benzyn¹.
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Reduktor / parownik
Reduktor / parownik dostarcza ciep³a koniecznego do zgazowania
ciek³ego LPG pochodz¹cego ze zbiornika i ma za zadanie
zredukowanie i wyregulowanie cinienia LPG w fazie gazowej w
oparciu o cinienie znajduj¹ce siê w uk³adzie ssania silnika w dole
przepustnicy ganika (MAP, skrót od Manifold Absolute Pressure).
Ten komponent jest wyposa¿ony w czujnik temperatury do fazy
prze³¹czania zasilania z benzyny na LPG, zawór nadcinieniowy
oraz wkrêt regulacyjny do regulacji cinienia redukcji gazu.

Zespó³ elektrowtryskiwaczy FAST 
Komponent ten dostarcza ka¿demu pojedynczemu cylindrowi
odpowiedni¹ iloæ gazu okrelon¹ dla ka¿dego cyklu przez
sterownik elektroniczny. Sekwencyjne i wyregulowane zasilanie
paliwa nastêpuje za porednictwem elektrozaworów
pilotowanych przez sterownik elektroniczny.

Filtr LPG
Jest urz¹dzeniem umieszczonym w górze zespo³u elektrowtryskiwaczy,
który chroni ich funkcjonowanie przed zanieczyszczeniami zawartymi
w LPG.

Woreczek z wyposa¿eniem FAST
W woreczku z wyposa¿eniem znajduj¹ siê dysze do zainstalowania na kolektorze
ss¹cym w pobli¿u komory sprê¿ania, oprawki z bezpiecznikami topikowymi,
ruby, wsporniki i drobne elementy konieczne do zainstalowania ZESTAWU.
Przede wszystkim wsporniki aluminiowe lub z ocynkowanej stali mog¹ byæ w
³atwy sposób ciête i/lub wyginane na wymiar w celu przymocowania w pojedzie
w trwa³y sposób reduktora i zespo³u elektrowtryskiwaczy.
Wê¿e gumowe
Wê¿e gumowe znajduj¹ce siê w Zestawie dziel¹ siê na cztery rodzaje:
-

obwód wody do podgrzewania reduktora/parownika z p³ynem ch³odniczym uk³adu
ch³odzenia silnika.
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-

only air, s¹ to wê¿e, które ³¹cz¹ pobór cinienia w dole przepustnicy ganika
z czujnikiem MAP i z reduktorem/parownikiem, pozwalaj¹ ponadto na po³¹czenie
zaworu nadciniowego reduktora z filtrem powietrza uk³adu ssania silnika.

-

LPG E67R1 s¹ to wê¿e o ró¿nych wymiarach, homologowane na
podstawie Rozporz¹dzenia Europejskiego E67 R01 w klasie 2,
które pod³¹czaj¹ reduktor do zespo³u elektrowtryskiwaczy oraz do
wyjæ elektrozaworów z odpowiednimi odga³êziami kolektora
ss¹cego.

-

zwój przewodu miedzianego do pneumatycznego po³¹czenia miêdzy
wielozaworem zbiornika a elektrozaworem LPG umieszczonym w komorze
silnika i miêdzy elektrozaworem a reduktorem.

Sterownik elektroniczny
Jest systemem elektronicznym z mikroprocesorem, który przetwarza w
realnym czasie sygna³y pochodz¹ce z czujników, obliczaj¹c optymalne
czasy wtrysku gazowego LPG na podstawie warunków funkcjonowania
silnika. Jest on wyposa¿ony w uchwyt wê¿a do odczytu sygna³u cinienia
absolutnego kolektora ss¹cego (M.A.P.).
Sterownik roz³¹czania wtryskiwaczy EMU FAST
Jest sterownikiem elektronicznym, który wstrzymuje funkcjonowanie wtrysku
benzyny w czasie funkcjonowania na gaz. Sterownik sprawdza ponadto
biegunowoæ wtrysku benzyny i selekcjonuje ujemny wtrysk wysy³aj¹c do
sterownika sygna³ do przetworzenia.
Czujnik Cinienia gazu
Mierzy w realnym czasie cinienie gazu w bezporedniej bliskoci
zespo³u elektrowtryskiwaczy. Za pomoc¹ tych informacji sterownik
oblicza gêstoæ gazu i koryguje czas otwarcia wtryskiwaczy.
Okablowanie FAST
Okablowanie uniwersalne dostarczone w zestawie FAST ³¹czy
sterownik elektroniczny LPG z czujnikami niezbêdnymi do
funkcjonowania silnika oraz z komponentami instalacji FAST. Przede
wszystkim przy³¹cza sterownik elektroniczny do sterownika emulatora
wstryskiwaczy EMU FAST.
Okablowanie emulatora EMU FAST
To okablowanie ³¹czy sterownik EMU FAST z poszczególnymi
wtryskiwaczami benzyny w celu przerwania funkcjonowania na benzynê oraz
przekazuje sygna³ wtrysku do prawid³owego zasilania silnika. S¹ dostêpne
specjalne okablowania do wtryskiwaczy Bosch i Japan.
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Prze³¹cznik
Jest urz¹dzeniem elektronicznym pozwalaj¹cym kierowcy na prze³¹czanie
zasilania z benzyny na gaz (i odwrotnie) oraz zwizualizowania stanu
funkcjonowania i poziomu gazu w zbiorniku.
Sygnalizator dwiêkowy
Jest urz¹dzeniem sterowanym bezporednio przez sterownik FAST, który
dostarcza informacjê akustyczn¹ w czasie prze³¹czania z zasilania
benzyn¹ na zasilanie LPG, gdy poziom LPG osi¹gnie stan rezerwy i gdy w
nastêpstwie wyczerpania siê LPG nastêpuje automatyczne prze³¹czenie na
benzynê. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, nale¿y
odnieæ siê do rozdzia³u 8.0 Informacje dla u¿ytkownika oraz podrêcznika
obs³ugi i konserwacji.
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4.0 Kolejnoæ monta¿u
Poni¿ej przedstawiamy kolejnoæ operacji monta¿owych instalacji.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Monta¿ zbiornika, wielozaworu oraz wykonanie linii wysokiego cinienia a¿ do komory silnika
(Odnieæ siê do w³aciwych podrêczników poszczególnych wyrobów)
Okrelenie strefy monta¿u Zespo³u Elektrowtryskiwaczy FAST
Okrelenie strefy monta¿u Reduktora/Parownika FAST
Okrelenie strefy monta¿u elektrozaworu LPG
Monta¿ dysz
Monta¿ Zespo³u Elektrowtryskiwaczy FAST
Monta¿ elektrozaworu LPG
Monta¿ Reduktora/Parownika FAST
Monta¿ sterownika FAST
Monta¿ sterownika EMU FAST
Monta¿ prze³¹cznika i sygnalizatora akustycznego
Wykonanie po³¹czeñ elektrycznych
Po³¹czenie miêdzy PC a sterownikiem
Kontrola i konfiguracja czujników
Kalibrowanie
Diagnoza
Próba na drodze

Przed przyst¹pieniem do monta¿u któregokolwiek z komponentów, nale¿y okreliæ strefy mo¿liwe do
zainstalowania urz¹dzeñ FAST wewn¹trz komory silnika wed³ug instrukcji podanych ni¿ej.
4.1

Okrelenie strefy monta¿u Zespo³u Elektrowtryskiwaczy FAST

Zespó³ elektrowtryskiwaczy FAST musi byæ przymocowany do pojazdu za pomoc¹ dwóch stalowych
wsporników nale¿¹cych do wyposa¿enia. W celu za³o¿enia zespo³u nale¿y okreliæ dwa punkty
przytwierdzenia, zak³adaj¹c, ¿e:
- zespó³ elektrowtryskiwaczy musi byæ umieszczony jak najbli¿ej ga³êzi kolektora ss¹cego silnika w
celu zredukowania do minimum d³ugoci przewodów po³¹czeniowych,
- przewody pod³¹czeniowe dysz wyjciowych z zespo³u do dysz zamontowanych na ga³êziach
kolektora musz¹ byæ tej samej d³ugoci i pozbawione szczególnie nadmiernych ³uków.

UWAGA
NIE ISTNIEJ¥ ¯ADNE ZASTRZE¯ENIA ODNONIE POZYCJI INSTALACJI ZESPO£U
ELEKTROWTRYSKIWACZY, ZALECAMY ZAINSTALOWANIE ZESPO£U Z DYSZAMI
SKIEROWANYMI DO DO£U W CELU UNIKNIÊCIA GROMADZENIA SIÊ OLEJU I BRUDU,
KTÓRE MOG¥ ZASZKODZIÆ W PRAWID£OWYM FUNKCJONOWANIU INSTALACJI.

11

Wysoko

Zespó³ elektrowtryskiwaczy
standard

Nisko
Wysoko

Zespó³ elektrowtryskiwaczy
powiêkszony

rys. 1

Nisko

4.2 Okrelenie strefy monta¿u Reduktora/Parownika FAST
Reduktor/parownik FAST musi byæ przymocowany w pojedzie za pomoc¹ specjalnego stalowego
wspornika, z zachowaniem poni¿szych warunków:
- reduktor musi byæ zamontowany w pozycji wskazanej na rysunku 2;
- przewód ³¹cz¹cy gniazdo wtykowe MAP na pokrywie reduktora do poboru cinienia na kolektorze
ss¹cym w dole przepustnicy ganika musi byæ jak najkrótszy, zak³adaj¹c, ¿e gniazdo wtykowe
MAP musi byæ pod³¹czone równie¿ do sterownika elektronicznego, konieczne jest, aby elementy
te zosta³y zamontowane blisko siebie;
- zasilanie wysokiego cinienia LPG pochodzi z do³u;
- wylot gazowego LPG pod cinieniem wtrysku musi byæ skierowany w stronê zespo³u
elektrowtryskiwaczy FAST w niewielkiej odleg³oci;
- reduktor musi byæ zasilany ch³p³ynem ch³odniczym silnika za pomoc¹ odpowiednich regulowanych
fajek
- zawór nadcinieniowy musi byæ pod³¹czony do obwodu ssania silnika.
- reduktor musi byæ ustawiony w taki sposób, aby by³ do niego ³atwy dostêp od góry w czasie
interweniowania po monta¿u i aby ³atwiej mo¿na by³o dzia³aæ na wkrêcie regulacyjnym umieszczonym
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-

na szczycie pokrywy oraz odczytaæ numer seryjny w czasie próby technicznej w orodku motoryzacyjnym.
reduktor, po wykonaniu wszystkich po³¹czeñ pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych nie
mo¿e mieæ stycznoci ani znajdowaæ siê w niebezpiecznej bliskoci z ruchomymi lub rozgrzanymi
czêciami pojazdu.

Gniazdo wtykowe M.A.P.

Wysoko

Wkrêt do regulacji
cinienia

Zawór nadcinieniowy

Wylot gazowego LPG

£¹cznik pod³¹czenia
reduktora do uk³adu
ch³odzenia silnika

Czujnik temperatury

Wlot ciek³ego LPG

Gniazdo wtykowe M.A.P.

Nisko
Wysoko

Zawór nadcinieniowy

Wylot gazowego LPG

£¹czniki pod³¹czenia
reduktora do uk³adu
ch³odzenia silnika

Czujnik temperatury

Wlot ciek³ego LPG

rys. 2

Nisko
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4.3 Okrelenie strefy monta¿u elektrozaworu LPG
Po okreleniu strefy monta¿u reduktora mo¿na przyst¹piæ do okrelenia strefy zamontowania
elektrozaworu odcinaj¹cego liniê wysokiego cinienia LPG; zaleca siê ustawienie zaworu jak najbli¿ej
reduktora i w ka¿dym razie daleko od stref potencjalnego zderzenia w razie wypadku. Elektrozawór
musi byæ zamontowany w pionowej pozycji z cewk¹ w górze.
4.4 Monta¿ dysz
Monta¿ dysz musi byæ dokonany poprzez wymontowanie kolektora ss¹cego oraz skrzynki filtra powietrza
pojazdu, ta czynnoæ jest konieczna, poniewa¿ zapewnia dok³adne wyczyszczenie kolektora.

Dysze wtrysku Gazu
(zawarte w woreczku z
wyposa¿eniem)
rys. 3
W celu zamontowania dysz nale¿y postêpowaæ w ni¿ej opisany sposób:
1. na ka¿dym odga³êzieniu kolektora ss¹cego, wykonaæ otwór o rednicy 4,7 mm zwracaj¹c uwagê
na dok³adne wyporodkowanie otworu na szerokoæ odga³êzienia kolektora i jak najbli¿ej zaworu
ss¹cego silnika;
2. na odcinku kolektora ss¹cego, bezporednio w dole przepustnicy ganika wykonaæ otwór o rednicy
4,7 mm w poprzednio okrelonym punkcie, dla gniazda wtykowego cinienia na kolektorze.

Otwory Ø 4,7 mm nagwintowane M6 do
zamontowania dysz wtrysku LPG

Otwór Ø 4,7 mm nagwintowany M6 do
zamontowania dyszy poboru cinienia M.A.P.

rys. 4
3. w pobli¿u skrzynki filtra powietrza lub w przypadku, gdy pojazd jest wyposa¿ony w przep³ywomierz
powietrza (debimetr), bezporednio w dole tego ostatniego wykonaæ otwór o rednicy 4,7 mm
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4. nagwintowaæ poszczególne otwory z gwintownikiem M6
5. przymocowaæ dysze w odpowiednich otworach nak³adaj¹c na gwintach kroplê oleju (Loctite 638)
6. wyczyciæ wnêtrze kolektora ss¹cego przed ponownym jego zamontowaniem.

Dysza
pobierania
sygna³u
M.A.P.

Dysze wtryskowe LPG

Dysza wylotowa nadcinienia

Dysze i przewody
wtrysku LPG
Dysza i przewody
pobierania
sygna³u M.A.P.

rys. 5
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4.5 Monta¿ zespo³u elektrowtryskiwaczy FAST

9
4

7

1
6

2

3

1A
5

8

rys. 6
Zespó³ elektrowtryskiwaczy
- 1 = Zespó³ elektrowtryskiwaczy standard (zestaw FAST 3 cylindry, 4 cylindry 90kW, 4 cylindry
120kW, 5 cylindrów i 6 cylindrów).
- 1A = Zespó³ elektrowtryskiwaczy powiêkszony (zestaw FAST 4 cylindry 150kW).
Dysze dla zespo³u elektrowtryskiwaczy musz¹ byæ wymierzone w oparciu o moc jednostkow¹
pojazdu do przekszta³cenia na LPG.
Wspornik mocuj¹cy zespó³ elektrowtryskiwaczy.
Podk³adka Ø 6.
ruba M5 x 25 do przymocowania wsporników do korpusu zespo³u elektrowtryskiwaczy.
Nakrêtki do zastosowania w przypadku, gdy pragnie siê umieciæ miêdzy korpusem zespo³u
elektrowtryskiwaczy a wspornikiem mocuj¹cym p³ytkê odleg³ociow¹.
Przewód homologowany E67-R01 4x10 do po³¹czenia dysz zespo³u elektrowtryskiwaczy z
dyszami poprzednio przymocowanymi do kolektora ss¹cego.
Opaski zaciskowe Ø10,3 ÷ 12,3 do przytwierdzenia przewodów do dysz.
Czujnik cinienia.
Zainstalowaæ na zespole elektrowtryskiwaczy
czujnik cinienia
wykonuj¹c poni¿sze czynnoci:
1
Odkrêciæ nakrêtkê zespo³u elektrowtryskiwaczy za pomoc¹ klucza oczkowego 5,
2
Wkrêciæ czujnik cinienia do otworu nakrêtki i przymocowaæ go za pomoc¹ klucza sta³ego 34.
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Wybraæ dysze do zamontowania na zespole elektrowtryskiwaczy w oparciu o moc pojazdu. Istniej¹
ró¿ne wielkoci dysz: Ø 2,4, Ø 2,7, Ø 3,2 i Ø 3,5. W celu okrelenia typu dyszy odnieæ siê do poni¿szej
tabeli.
Œrednica dyszy (mm)
Moc samochodu

FAST
3 cylindry

FAST
4 cylindry
90kW

d o 6 5 kW

Ø 2,7

Ø 2,4

o d 6 5 d o 9 0 kW

FAST
4 cylindry
120kW

FAST
4 cylindry
150kW

FAST
5 cylindrów

FAST
6 cylindrów

Ø 2,7

Ø 2,7

Ø 2,7

o d 9 0 d o 1 2 0 kW

Ø 2,7

o d 1 2 0 d o 1 3 5 kW

Ø 3,2

Ø 2,7

Ø 2,7

o d 1 3 5 d o 1 5 0 kW

Ø 3,5

Ø 2,7

Ø 2,7

W celu zainstalowania Zespo³u Elektrowtryskiwaczy podstêpowaæ w ni¿ej opisany sposób:
, odpowiednio wybrane w oparciu o pojazd przeznaczony do
1.
Przymocowaæ dysze
przekszta³cenia na LPG, do korpusu Zespo³u Elektrowtryskiwaczy

.

2.

W razie koniecznoci wygi¹æ na wymiar i odpowiednio wyprofilowaæ wspornik

3.

Przytwierdziæ wspornik

4.

Przymocowaæ Zespó³ Elektrowtryskiwaczy
rub M5

5.

.

do silnika.
do wspornika

i w razie koniecznoci nakrêtek

u¿ywaj¹c podk³adek

, dwóch

.

6.

Upewniæ siê czy zamontowany Zespó³ Elektrowtryskiwaczy
z okablowaniem zasilaj¹cym nie
utrudnia zamykania maski silnika.
Uci¹æ na wymiar jeden z odcinków przewodu
w celu pod³¹czenia jednej z bocznych dysz na

7.

kolektorze do odpowiedniego wyjcia zespo³u elektrowtryskiwaczy
. D³ugoæ musi byæ taka,
aby po³¹czenie by³o jak najkrótsze i bez nadmiernych ³uków.
na tej samej d³ugoci.
Doprowadziæ pozosta³e odcinki przewodów

8.

Przymocowaæ w ten sposób uzyskane cztery odcinki przewodu

do dysz na ga³êziach

kolektora ss¹cego i na jego wyjciach z zespo³u elektrowtryskiwaczy
zaciskowych
przyrz¹du.

u¿ywaj¹c opasek

dostarczonych w wyposa¿eniu, zamykanych za pomoc¹ specjalnego
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Przewód LPG
odprowadzony z
reduktora
Zespó³
Elektrowtryskiwaczy

ruba i odpowiednio
wyprofilowany
wspornik mocuj¹cy
zespo³u
elektrowtryskiwaczy

Zespó³
Elektrowtryskiwaczy

Przewody E67-R01
do pod³¹czenia dysz
zamontowanych na
kolektorze ss¹cym z
dyszami zespo³u
elektrowtryskiwaczy.

ruba i odpowiednio
wyprofilowany wspornik
mocuj¹cy zespo³u
elektrowtryskiwaczy

Zespó³
Elektrowtryskiwaczy

Dysze i przewody po³¹czenia Zespo³u
elektrowtryskiwaczy z kolektorem ss¹cym.

Przewód LPG
odprowadzony z reduktora

Dysze i przewody po³¹czenia Zespo³u
elektrowtryskiwaczy z kolektorem ss¹cym.

rys. 7
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4.6

Monta¿ Elektrozaworu LPG

2
1
4

5
3
7

6

rys. 8
Elektrozawór LPG
Wkrêty samogwintuj¹ce 4,8x16 do przymocowania elektrozaworu LPG do podwozia lub nadwozia
pojazdu,
Podwójny sto¿ek D. 6,
£¹cznik ocynkowany M10x1,
Rolka przewodu miedzianego 4x6,
Opaska zaciskowa Ø 8,
Wkrêty samogwintuj¹ce 3,9x9,5.
Zaleca siê przymocowanie elektrozaworu LPG
przed zainstalowaniem reduktora; w celu wykonania
tej operacji nale¿y u¿yæ wspornika wbudowanego w zawór oraz dwóch wkrêtów samogwintuj¹cych.
Za pomoc¹ odcinka przewodu miedzianego

o odpowiedniej d³ugoci po³¹czyæ wielozawór

zamontowany na zbiorniku z elektrozaworem LPG

.

Przymocowaæ przewód do wielozaworu za pomoc¹ podwójnego sto¿ka

i ocynkowanego ³¹cznika

dostarczonych w wyposa¿eniu wielozaworu.
Przymocowaæ przewód do dolnej czêci pojazdu w pozycji jak najbardziej os³oniêtej od róde³ ciep³a
i/lub przypadkowych uderzeñ, które mog¹ spowodowaæ jego uszkodzenie, u¿ywaj¹c opasek
zaciskowych
i wkrêtów samogwintuj¹cych
, a¿ do dojcia do komory silnika.
Przymocowaæ przewód na wejciu gazu elektrozaworu LPG za pomoc¹ podwójnego sto¿ka
ocynkowanego ³¹cznika

.

Nale¿y przygotowaæ równie¿ odcinek przewodu miedzianego do po³¹czenia elektrozaworu z
reduktorem, przymocowuj¹c go do elektrozaworu i nastêpnie do reduktora za pomoc¹ podwójnego
sto¿ka i odpowiedniego ocynkowanego ³¹cznika.
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i

ruby do
zamocowania
elektrozaworu LPG do
nadwozia pojazdu

£¹cznik wyjcia gazu

Elektrozawór LPG

£¹cznik wejcia
gazu

rys. 9
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4.7

Monta¿ Reduktora/parownika FAST
1

8

4
2

6

3

1A
9

rys. 10

Reduktor - 1 = Reduktor 90kW - 1A = Reduktor 150kW,
ruby dwustronne reduktora,
Tuleja mocuj¹ca reduktora,
Wspornik mocuj¹cy reduktora,
Podk³adka szeroka M6,
Nakrêtka szeciok¹tna M6,
ruba M10 x 20,
Nakrêtka szeciok¹tna M10
Podwójny sto¿ek
£¹cznik ocynkowany M10x1
W celu przymocowania reduktora wykonaæ poni¿sze czynnoci:

-

5

W³o¿yæ dwie ruby dwustronne
w
specjalne otwory znajduj¹ce siê na reduktorze
i przymocowaæ je za pomoc¹ klucza
imbusowego M3.
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7

10

-

W³o¿yæ tuleje mosiê¿ne
w ruby
dwustronne szersz¹ czêci¹ opieraj¹c je o
korpus reduktora
.

-

Wygi¹æ na wymiar stalowy wspornik
,
na³o¿yæ krótszy otwór na dwie ruby
dwustronne
.

-

Za³o¿yæ szerokie podk³adki M6

-

Przymocowaæ wspornik do reduktora za
pomoc¹ nakrêtek M6
.

-

Przed przymocowaniem zespo³u reduktorawspornika do pojazdu, nale¿y pod³¹czyæ
przewód wlotowy gazu odprowadzony z
elektrozaworu u¿ywaj¹c podwójnego sto¿ka
oraz ³¹cznika M10

.

.

Zespó³ reduktora-wspornika musi byæ przymocowany do nadwozia pojazdu we wstêpnie ustalonym
punkcie za pomoc¹ ruby M10x20
i nakrêtki szeciok¹tnej M10
(patrz rysunek 11).
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ruba mocuj¹ca
reduktor do nadwozia
pojazdu

Odpowiednio
wyprofilowany
wspornik mocuj¹cy
reduktor do nadwozia
pojazdu

Reduktor
Parownik

Przewody grzewcze
reduktora parownika

rys. 11
Reduktor musi byæ zamontowany w pozycji pionowej (patrz punkt 4.2) w taki sposób, aby wkrêt
regulacyjny redukcji cinienia by³ ³atwo dostêpny i aby ³¹cznik wyjcia LPG, dysza MAP, zawór
nadcinieniowy oraz fajki wody by³y skierowane w stronê w³aciwych komponentów, unikaj¹c stycznoci
z ruchomymi lub rozgrzanymi czêciami pojazdu.
Nale¿y wykonaæ po³¹czenia z reduktora do zespo³u elektrowtryskiwaczy, z zaworu nadcinieniowego
do dyszy nad przepustnic¹ ganika oraz z górnej pokrywy reduktora do gniazda wtykowego MAP pod
przepustnic¹ ganika.

Pod³¹czenie reduktora di uk³adu ch³odzenia pojazdu
2

Trójnik rurowy wody

1

Opaska zaciskowa Ø 16 ÷ 27

Wykonanaæ obwód grzewczy reduktora odnosz¹c siê do poni¿szych instrukcji, pamiêtaj¹c, aby
zredukowaæ do minimum wyciek p³ynu ch³odniczego:
1. w pobli¿u przegrody komory silnika/wnêtrza pojazdu uci¹æ dwa przewody p³ynu ch³odniczego silnika
i za³o¿yæ dwa specjalne trójniki rurowe
.
2. na pozosta³e koñcówki trójników za³o¿yæ przewody do podgrzewania reduktora.
3. przymocowaæ przewody za pomoc¹ specjalnych fajek znajduj¹cych siê na reduktorze.
4. dokrêciæ ca³y obwód hydrauliczny wykonany z opaskami zaciskowymi D. 16  27
.
5. odpowietrzyæ instalacjê ch³odnicz¹.
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Pod³¹czenie reduktora do zespo³u elektrowtryskiwaczy w pojazdach 3 i 4-cylindrycznych

Przewód gazowy E67-R01 Ø 12x19

1

Filtr GPL
3

2

Opaska zaciskowa Ø 12 ÷ 22

Zasilanie LPG do Zespo³u elektrowtryskiwaczy FAST musi byæ wykonane wed³ug poni¿szych instrukcji
(rys.12):
1. Miêdzy reduktorem a zespo³em elektrowtryskiwaczy nale¿y umieciæ filtr LPG
,
2. przeci¹æ przewód 12x19 homologowany E67-R01
3. u¿ywaj¹c czterek opasek zaciskowych D. 12  22

na dwie czêci.
wykonaæ i dokrêciæ obwód pneumatyczny.

UWAGA
ZALECA SIÊ ZAMONTOWANIE FILTRA LPG W POZYCJI POZIOMEJ
Pod³¹czenie reduktora do zespo³u wtryskiwaczy w pojazdach 5 i 6-cylindrycznych

Przewód gazowy E67-R01 Ø 12x19
Filtr LPG
Opaska zaciskowa Ø 12 ÷ 22

1
2

Potrójna z³¹czka

3

4

Zasilanie LPG do Zespo³u wtryskiwaczy FAST musi byæ wykonane wed³ug poni¿szych instrukcji (rys.12):
1. Miêdzy reduktorem a zespo³em wtryskiwaczy musi byæ za³o¿ony filtr LPG
,
2. Za pomoc¹ przewodu 12x19 homologowanego E67-R01

3

i dwóch opasek zaciskowych

pod³¹czyæ filtr LPG
do wyjcia gazu reduktora, respektuj¹c kierunek przep³ywu gazu wskazany
przez strza³kê,
Za pomoc¹ innego przewodu
i dwóch opasek zaciskowych
pod³¹czyæ filtr LPG
do
potrójnej z³¹czki

,

4. Za pomoc¹ dwóch przewodów

o takiej samej d³ugoci i czterech pozosta³ych opasek

pod³¹czyæ wolne koñcówki potrójnej z³¹czki
zaciskowych
elektrowtryskiwaczy.
UWAGA
ZALECA SIÊ ZAMONTOWANIE FILTRA LPG W POZYCJI POZIOMEJ
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do dwóch zespo³ów

Przewody
zasilaj¹ce LPG
odprowadzone z
reduktora

Zespó³
elektrowtryskiwaczy

Filtr LPG

Zespo³y
elektrowtryskiwaczy
Przewody
zasilaj¹ce LPG
odprowadzone z
reduktora

Potrójna z³¹czka

rys. 12

Filtr LPG

Pod³¹czenie reduktora do czujnika M.A.P. i wylotu nadcinienia
2

3

Przewód only air
Potrójna z³¹czka
Opaska zaciskowa

1
Wykonaæ obwód wylotowy nadcinienia odnosz¹c siê do poni¿szych instrukcji (rys.13):
1. przymocowaæ przewód only air do uchwytu wê¿a zaworu nadcinieniowego reduktora za pomoc¹
opaski zaciskowej.
2. doprowadziæ na wymiar przewód do dyszy, poprzednio przymocowanej do filtra powietrza, lub w
dole przyrz¹du pomiarowego powietrza, je¿eli wystêpuje.
3. przymocowaæ przewód do dyszy za pomoc¹ opaski zaciskowej.
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Przewód
wylotowy
nadcinienia

Dysza wylotowa
nadcinienia w
filtrze powietrza

Uchwyt wê¿a
wylotowego
nadcinienia
reduktora

Filtr Powietrza

Dysza i przewód
wylotowy
nadcinienia.

Uchwyt wê¿a
wylotowego
nadcinienia reduktora

rys. 13

Wykonaæ obwód pomiaru cinienia kolektora ss¹cego odnosz¹c siê do poni¿szych instrukcji (rys.
14):
1.
zamontowaæ odcinek przewodu only air na dyszy poboru cinienia kolektora poprzednio
przymocowanego w dole przepustnicy ganika i przymocowaæ go za pomoc¹ opaski
zaciskowej,
2.
doprowadziæ na wymiar przewód bezporednio w okolicê reduktora i sterownika FAST
i nastêpnie przymocowaæ woln¹ koñcówkê do potrójnej z³¹czki,
3.
po³¹czyæ dwa odcinki przewodu only air i przymocowaæ je za pomoc¹ dwóch opasek
zaciskowych do wolnych koñcówek z³¹czki, które z kolei bêd¹ pod³¹czone, po uprzednim
maksymalnym ich skróceniu, jeden do gniazda wtykowego M.A.P sterownika FAST a
drugi do dyszy poboru cinienia reduktora.
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Dysza pobieraj¹ca
sygna³ M.A.P. z
kolektora ss¹cego i
potrójna z³¹czka

Dysza pobieraj¹ca
sygna³ M.A.P.
reduktora

Dysza pobieraj¹ca
sygna³ M.A.P.
sterownika

Dysza pobieraj¹ca
sygna³ M.A.P.
sterownika

Potrójna z³¹czka

Dysza pobieraj¹ca
sygna³ M.A.P. z
kolektora ss¹cego

Dysza pobieraj¹ca
sygna³ M.A.P.
reduktora

rys. 14
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4.8

Monta¿ Sterownika elektronicznego
1
3
5

6

4

2
Wspornik mocuj¹cy sterownik elektroniczny ,
Sterownik elektroniczny,
ruba M6 x 30 do przymocowania wspornika do sterownika,
Podk³adka M6,
Nakrêtka M6,
ruby samogwintuj¹ce 4,8x16 do przymocowania podpórek sterownika do podwozia lub
nadwozia pojazdu.
Uci¹æ dwa odcinki wspornika mocuj¹cego
przymocowaæ sterownik
rub

, podk³adek

i wyprofilowaæ je w taki sposób, aby mo¿na by³o

w obranej pozycji. Przymocowaæ dwa wsporniki do sterownika za pomoc¹
i nakrêtek

. Przymocowaæ sterownik do nadwozia pojazdu za pomoc¹

rub samogwintuj¹cych
.
Sterownik elektroniczny musi byæ umiejscowiony w komorze silnika. Nale¿y przestrzegaæ poni¿szych
warunków:
- sterownik musi byæ zamontowany jak najdalej od kabli wiecy i od obwodu wysokiego napiêcia
zap³onu
- sterownik musi byæ zamontowany w miejscu, w którym wiadomo jest, ¿e nie osi¹ga ono wysokich
temperatur, unikaæ montowania w pobli¿u kolektora ss¹cego silnika
- sterownik nie mo¿e byæ przymocowany do bloku silnika
- mimo, ¿e puszka sterownika jest hermetycznie zamkniêta, nie nale¿y jej mocowaæ w pozycji, w
której mo¿e byæ bezporednio nara¿ona na pryskanie wody
- w celu niedopuszczenia do zbyt d³ugiego po³¹czenia gniazda wtykowego MAP zaleca siê
zainstalowanie sterownika FAST jak najbli¿ej reduktora i korpusu przepustowego.
Zasadniczo zaleca siê pozycjê w pobli¿u baterii zasilania silnika.
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Wsporniki mocuj¹ce
sterownik
elektroniczny

Sterownik
elektroniczny

rys. 15
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4.9

Monta¿ sterownika EMU FAST

2
Sterownik EMU FAST,
1

ruba samogwintuj¹ca 4,8x16 do przymocowania
sterownika EMU FAST do podwozia lub nadwozia pojazdu.

Ustawiæ sterownik
w obranym miejscu i przymocowaæ go za pomoc¹ ruby samogwintuj¹cej
dostarczonej w zestawie.
Sterownik musi byæ umiejscowiony w komorze silnika. Nale¿y przestrzegaæ poni¿szych warunków:
- musi byæ zamontowany jak najdalej od kabli wiecy i od obwodu wysokiego napiêcia zap³onu
- musi byæ zamontowany w miejscu, w którym wiadomo jest, ¿e nie osi¹ga ono wysokich temperatur,
unikaæ montowania w pobli¿u kolektora ss¹cego silnika
- nie mo¿e byæ przymocowany do bloku silnika
- nie nale¿y go mocowaæ w pozycji, w której mo¿e byæ bezporednio nara¿ony na pryskanie wody
Zazwyczaj zaleca siê pozycjê w pobli¿u baterii zasilania silnika.
Po³¹czyæ sterownik z wtryskiwaczami za pomoc¹ specjalnych kabli. W zale¿noci od wtryskiwacza
mo¿liwy jest wybór typu kabla do zastosowania:
1) Wtryskiwacze typu Bosch, o biegunowoci obojêtnej - prawej lub odwróconej
2) Wtryskiwacze typu Japan, o biegunowoci obojêtnej - prawej lub odwróconej

ruba mocuj¹ca
sterownik EMU
FAST

Sterownik
EMU FAST

rys. 16
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5.0 Pod³¹czenia elektryczne
5.1 Sygna³ Obrotów
System FAST jest sekwencyjnym systemem wtrysku, w zwi¹zku z tym u¿ywa wejcia obrotów jako
synchronizacji dla ca³ego uk³adu.
W celu zoptymalizowania koñcowego wyniku przekszta³cenia konieczna jest dok³adna ocena sposobu
ekstrakcji.
Kryterium wyboru wród ró¿nych mo¿liwoci jest nastêpuj¹ce:
Preferencja w ka¿dym wypadku sygna³u obrotomierza na wyjciu ze sterownika benzyny mierz¹c
jego pozycjê na ³¹czniku za pomoc¹ schematu elektrycznego pojazdu lub wizualizuj¹c
bezporednio sygna³y za pomoc¹ oscyloskopu
W niektórych pojazdach najnowszej generacji sygna³ obrotomierza jest przekazywany do Can
Bus i nie zawiera ¿adnej informacji o fazie.
W tych wypadkach wybór musi paæ na sygna³ ujemny cewki zap³onowej.
Przy pobieraniu takiego sygna³u nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¿eli uziemienia cewki zap³onowej nie s¹
w odpowiednio dobrym stanie, to wy³adowanie mo¿e nast¹piæ w nieprawid³owy sposób,
wytwarzaj¹c po stronie niskiego napiêcia impulsy, które mog¹ zak³ócaæ funkcjonowanie uk³adu:
w takich wypadkach, zwa¿ywszy, ¿e nie jest mo¿liwe wyeliminowanie pierwszej przyczyny, mo¿liwe
jest zastosowanie wzmacniacza obrotów, który doprowadza do odsprzê¿enia obwodów.
Pod³¹czenie elektryczne do sygna³u obrotomierza lub sygna³u ujemnego cewki nale¿y wykonaæ w
nastêpuj¹cy sposób: ci¹gn¹æ pow³okê przewodu sygna³u na takiej d³ugoci, aby by³o mo¿liwe szczelne
zespawanie CZARNEGO przewodu odchodz¹cego do sterownika, nastêpnie zespawany punkt
zaizolowaæ tam¹ izolacyjn¹.
Je¿eli sterownik FAST nie namierza prawid³owego sygna³u obrotów, uk³ad nie dopuci w pojedzie do
przejcia z zasilania benzyn¹ na zasilanie LPG. Na prze³¹czniku bêdzie zawiecona czerwona sta³a
dioda LED oraz zielona migaj¹ca dioda LED.
5.2 Sygna³ sondy lambda (przed katalizatorem)
Sygna³ sondy Lambda nie s³u¿y do prawid³owego funkcjonowania systemu FAST, ale mo¿e byæ
u¿yteczny w czasie fazy nastawiania uk³adu. Przed jakimkolwiek pod³¹czeniem do systemu FAST
sprawdziæ w³aciwe dzia³anie sondy lambda w czasie funkcjonowania na benzynê. W celu unikniêcia
zak³óceñ elektromagnetycznych, nie dopuszczaæ do przesuwania pow³oki z BIA£YM przewodem
bezporenio w pobli¿e cewki zap³onowej.
Sygna³ sondy Lambda jest pobierany przez po³¹czenie BIA£EGO przewodu okablowania FAST z
przewodem sygna³u Lambda (zazwaczaj CZARNY przewód sondy jest przewodem sygna³u).

UWAGA
KOLORY PRZEWODÓW SONDY LAMBDA W WYJANIENIACH I NA SCHEMATACH
ELEKTRYCZNYCH ODNOSZ¥ SIÊ DO ODCINKA OD SONDY DO £¥CZNIKA, PODCZAS, GDY
SYGNA£Y S¥ ZAWSZE POBIERANE ZA £¥CZNIKIEM SONDY I CZÊSTO KOLORY ZMIENIAJ¥
SIÊ, DLATEGO NALE¯Y PRZYJ¥Æ JAKO ODNIESIENIE ANALOGICZNY PRZEWÓD PRZED
£¥CZNIKIEM.
5.3 Pod³¹czenie czujnika temperatury reduktora
System FAST u¿ywa sygna³u temperatury reduktora do ró¿nych funkcji. Temperatura reduktora jest
jedn¹ ze zmiennych, które reguluj¹ prze³¹czanie z zasilania benzyn¹ na zasilanie LPG. Prze³¹czanie z
benzyny na LPG jest dozwolone tylko wtedy, gdy reduktor osi¹gnie ustawion¹ temperaturê prze³¹czania.
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Pod³¹czenie czujnika temperatury wykonuje siê poprzez po³¹czenie 2-dro¿nego ³¹cznika wkrêtnegoAMP
okablowania do w³aciwego ³¹cznika nakrêtnego czujnika zamontowanego na reduktorze.
Je¿eli czujnik temperatury nie funkcjonuje prawid³owo lub system nie jest pod³¹czony, nie pozwoli on na
przejcie zasilania benzyn¹ na zasilanie LPG. Na prze³¹czniku bêdzie stale zapalona czerwona dioda
LED oraz zielona migaj¹ca dioda LED.
5.4 Pod³¹czenie wskanika poziomu
System FAST jest wyposa¿ony w cyfrowy wskanik poziomu paliwa umieszczony na prze³¹czniku MICRO.
Okablowanie instalacji FAST przewiduje przewód do pod³¹czenia czujnika poziomu. Prawid³owe
zainstalowanie elektryczne czujnika poziomu Lovato wykonuje siê poprzez po³¹czenie zielonego przewodu
czujnika poziomu zamontowanego na wielozaworze do zielonego przewodu okablowania FAST oraz
fioletowego przewodu czujnika do przewodu czerwonego okablowania FAST (12 V pod kluczem).
W³aciwe pod³¹czenie do innych typów czujników jest podane w poni¿szej tabeli:
Czujnik

Czujnik
Lovato

Przewód
fioletowy

Przewód
zielony

Okablowanie FAST
Przewód
zielony

Czerwony-Okablowanie Zielony-Okablowanie

Zielony-Czujnik

0 ÷ 90 Ω

Uziemienie

Zielony-Okablowanie

Zielony-Czujnik

0 ÷ 95 Ω

Uziemienie

Zielony-Okablowanie

Zielony-Czujnik

90 ÷ 0 Ω

Uziemienie

Zielony-Okablowanie

Zielony-Czujnik

AEB

Uziemienie

Zielony-Okablowanie

Zielony-Czujnik

Rezerwa

Uziemienie

Zielony-Okablowanie

Zielony-Czujnik

Nieobecny

-----

-----

Izolować

5.5 Pod³¹czenie elektryczne wielozaworu i elektrozaworu LPG.
Po³¹czyæ pow³okê z NIEBIESKIM i BR¥ZOWYM przewodem do przewodów zasilaj¹cych cewki
wielozaworu. NIEBIESKI przewód musi byæ pod³¹czony do CZERWONEGO przewodu
odprowadzonego od wielozaworu, natomiast BR¥ZOWY przewód musi byæ pod³¹czony do
CZARNEGO przewodu.
Ponadto nale¿y po³¹czyæ 2-dro¿ny ³¹cznik nakrêtny z odpowiednim ³¹cznikiem wkrêtnym umieszczonym
na cewce elektrozaworu LPG.
5.6 Pod³¹czenie elektryczne Zespo³u Elektrowtryskiwaczy
 Zestaw 3 i 4 cylindrów
Pod³¹czyæ ³¹cznik sterowniczy elektrowtryskiwaczy oraz ³¹czniki po³¹czeniowe czujników temperatury
i cinienia FAST do odpowiednich ³¹czników zespo³u elektrowtryskiwaczy FAST.
 Zestaw 5 i 6 cylindrów
Pod³¹czyæ ³¹czniki sterownicze elektrowtryskiwaczy oraz ³¹czniki po³¹czeniowe czujników temperatury
i cinienia FAST do odpowiednich ³¹czników zespo³u elektrowtryskiwaczy FAST.
5.7 Pod³¹czenie zasilañ
 Zestaw 3 i 4 cylindrów
Pod³¹czyæ CZERWONO/CZARNY przewód do plusa baterii przerywaj¹c go za pomoc¹ bezpiecznika
topikowego 7,5A i BR¥ZOWY przewód do minusa baterii.
CZERWONY przewód musi byæ pod³¹czony do 12V pod kluczem (nie czasowy) przerywaj¹c go za
pomoc¹ bezpiecznika topikowego 5 A.
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 Zestaw 4 cylindrów 150 kW
Pod³¹czyæ CZERWONO/CZARNY przewód do plusa baterii przerywaj¹c go za pomoc¹ bezpiecznika
topikowego 15A i BR¥ZOWY przewód do minusa baterii.
CZERWONY przewód musi byæ pod³¹czony do 12V pod kluczem (nie czasowy) przerywaj¹c go za
pomoc¹ bezpiecznika topikowego 5 A.
 Zestaw 5 - 6 cylindrów 150 kW
Pod³¹czyæ CZERWONO/CZARNY przewód do plusa baterii przerywaj¹c go za pomoc¹ bezpiecznika
topikowego 7,5A i BR¥ZOWY przewód do minusa baterii.
CZERWONY przewód musi byæ pod³¹czony do 12V pod kluczem (nie czasowy) przerywaj¹c go za
pomoc¹ bezpiecznika topikowego 5 A.
5.8 Pod³¹czenie prze³¹cznika i sygnalizatora dwiêkowego.
Doprowadziæ do wnêtrza samochodu pow³okê kabla z ³¹cznikiem zasilaj¹cym prze³¹cznika oraz
pow³okê z CZERWONYM i CZARNYM przewodem. Pod³¹czyæ nakrêtny ³¹cznik zasilaj¹cy prze³¹cznika
do odpowiedniego ³¹cznika znajduj¹cego siê na prze³¹czniku. Pod³¹czyæ CZERWONY przewód
sygnalizatora dwiêkowego do CZERWONEGO przewodu okablowania FAST i CZARNY przewód
sygnalizatora dwiêkowego do CZARNEGO przewodu okablowania FAST.
5.9 Pod³¹czenie emulatora wtryskiwaczy.
 Zestaw 3 - 4 cylindrów
Po pod³¹czeniu kabla roz³¹cznika wtryskiwaczy do ³¹czników wtryskiwaczy, nale¿y pod³¹czyæ go do
sterownika EMU FAST.
W³o¿yæ pow³okê kabla FAST z ³¹cznikiem nakrêtnym typu AMP MODU II do os³ony zabezpieczaj¹cej
kabla roz³¹cznika wtryskiwaczy i pod³¹czyæ go do odpowiedniego ³¹cznika wkrêtnego umieszczonego
na sterowniku EMU FAST obok ³¹cznika roz³¹cznika wtryskiwaczy.
 Zestaw 5 - 6 cylindrów
Po pod³¹czeniu kabli roz³¹cznika wtryskiwaczy do ³¹czników wtryskiwaczy, nale¿y pod³¹czyæ je do
sterownika EMU FAST.
W³o¿yæ pow³oki kabla FAST z ³¹cznikiem nakrêtnym typu AMP MODU II do os³on zabezpieczaj¹cych
kabel roz³¹cznika wtryskiwaczy i pod³¹czyæ je do odpowiedniego ³¹cznika wkrêtnego umieszczonego
na sterowniku EMU FAST obok ³¹cznika roz³¹cznika wtryskiwaczy.
W przypadku, gdy nie dysponuje siê kablem emulatora wtryskiwaczy z prawid³owymi ³¹cznikami, nale¿y
obci¹æ kontrolki wtryskiwacza odprowadzone z oryginalnego sterownika wtrysku (ujemny wtryskiwacz).
W celu w³aciwego przeprowadzenia tej procedury odnieæ siê do schematu przedstawionego na
nastêpnej stronie.
UWAGA
WSZYSTKIE PO£¥CZENIA NIE WYPOSA¯ONE W £¥CZNIK KONIECZNIE MUSZ¥ BYÆ
SZCZELNIE ZESPAWANE W CELU UNIKNIÊCIA ICH UTLENIANIA I W KONSEKWENCJI
WYTWARZANIA FA£SZYWYCH STYKÓW.
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8.0

Informacje dla u¿ytkownika

Interfejsem miêdzy u¿ytkownikiem koñcowym a instalacj¹ FAST jest prze³¹cznik MICRO. Komponent
ten pozwala na zwizualizowanie stanu funkcjonowania pojazdu, poziomu gazu obecnego w zbiorniku
oraz pozwala na wykonanie niektórych operacji, takich jak ustawienie zasilania gazowego lub zasilania
benzyn¹ oraz w przypadkach awaryjnych, na w³¹czenie pojazdu bezporenio w zasilaniu gazowym.
Lampki kontrolne funkcjonowania s³u¿¹ do wizualizacji stanu zasilania pojazdu: lampka zielona w górnej
Lampki kontrolne
funkcjonowania
Przycisk prze³¹cznika
Wskanik poziomu

rys. 17
lewej czêci odnosi siê do gazu, lampka czerwona w górnej prawej czêci odnosi siê do
funkcjonowania na benzynê. Przycisk z logo Lovato s³u¿y kierowcy do rêcznego prze³¹czania zasilania
z benzyny na gaz i odwrotnie oraz do wymuszenia w³¹czenia silnika w zasilaniu gazowym. Nastêpnie,
w dolnej czêci znajduje siê 5 lampek kontrolnych poziomu.
Wskazanie iloci gazu w zbiorniku
Wskazanie iloci paliwa znajduj¹cego siê w zbiorniku odbywa siê poprzez zapalenie w³aciwych
lampek wed³ug poni¿szego schematu:
- 1 lampka czerwona zapalona
= rezerwa
- 1 lampka zielona zapalona = ¼ iloci gazu
- 2 lampki zielone zapalone = ½ iloci gazu
- 3 lampki zielone zapalone = ¾ iloci gazu
- 4 lampki zielone zapalone = pe³ny zbiornik
Funkcjonowanie
Przed prze³¹czeniem na LPG
W celu prze³¹czenia z zasilania benzyn¹ (lampka CZEROWNA sta³a) nacisn¹æ przycisk, zapali siê
lampka ZIELONA migaj¹ca (zezwolenie na gaz). W tych warunkach pojazd znajduje siê jeszcze w
zasilaniu na benzynê. Gdy wszystkie warunki konieczne do prze³¹czenia zostan¹ spe³nione, sterownik
prze³¹cza z zasilania benzyn¹ na zasilanie LPG. Na prze³¹czniku lampka CZERWONA bêdzie
zgaszona, lampka ZIELONA bêdzie siê stale wieci³a, a sygnalizator dwiêkowy bêdzie sygnalizowa³
dokonane przejcie z zasilania benzyn¹ na zasilanie LPG z podwójnym krótkim sygna³em.
Kolejne prze³¹czenia
-

Je¿eli pojazd zosta³ wy³¹czony w zasilaniu benzyn¹, w momencie w³¹czenia tablicy przyrz¹dów,
prze³¹cznik wskazuje iloæ gazu obecnego w zbiorniku, lampka funkcjonowania na gaz jest
zgaszona, natomiast lampka benzyny jest ci¹gle zapalona. Gdy zostaje w³¹czony silnik, prze³¹cznik
nie zmienia wskazañ i pojazd funkcjonuje na benzynê. W celu prze³¹czenia na gaz, nale¿y nacisn¹æ
przycisk prze³¹cznika; zielona lampka funkcjonowania na gaz zacznie migaæ: pojazd funkcjonuje
jeszcze na benzynê a instalacja FAST czeka na pozwolenie ze sterownika elektronicznego FAST
na prze³¹czenie na gaz; gdy tylko uzyska pozwolenie, nastêpuje prze³¹czenie: zielona lampka
funkcjonowania na gaz wieci siê na sta³e a lampka funkcjonowania na benzynê ganie i
dodatkowo w³¹cza siê sygnalizator dwiêkowy.
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-

je¿eli pojazd zosta³ wy³¹czony w zasilaniu na gaz, gdy zostaje w³¹czona tablica przyrz¹dów,
prze³¹cznik wskazuje iloæ gazu obecnego w zbiorniku, lampka funkcjonowania na gaz jest
zapalona na sta³e podobnie jak lampka benzyny. Gdy zostaje w³¹czony silnik, zielona lampka
funkcjonowania na gaz zaczyna migaæ: pojazd funkcjonuje na benzynê a instalacja FAST czeka
na pozwolenie ze sterownika elektronicznego FAST na prze³¹czenie na gaz. Gdy tylko uzyska
pozwolenie, nastêpuje prze³¹czenie: zielona lampka funkcjonowania na gaz wieci siê na sta³e a
lampka funkcjonowania na benzynê ganie.
W³¹czenie silnika, jak widaæ nastêpuje zazwyczaj na benzynê, co ma na celu zabezpieczenie osi¹gów
systemu wtryskowego benzyny; prze³¹czenie na gaz nastêpuje automatycznie, gdy silnik osi¹gnie
ustawion¹ temperaturê.
Prze³¹czenie z LPG na benzynê
W celu prze³¹czenia na benzynê wystarczy nacisn¹æ przycisk prze³¹cznika: zielona lampka
funkcjonowania na gaz zganie i zapali siê czerwona lampka funkcjonowania na benzynê.
Funkcjonowanie w awarii
Mo¿liwe jest, w przypadku awarii, w³¹czenie w zasilaniu gazowym, w odniesieniu do poni¿szej procedury:
- nacisn¹æ przycisk prz³¹czenia z wy³¹czonym silnikiem
- obróciæ klucz i po oko³o 3 sek. zwolniæ przycisk
Na prze³¹czniku zapali siê CZERWONA lampka, a ZIELONA lampka bêdzie migaæ.
Teraz mo¿na w³¹czyæ silnik.
Automatyczne prze³¹czenie na benzynê
System prze³¹cza automatycznie z zasilania LPG na zasilanie benzyn¹ w momencie, gdy iloæ LPG w
zbiorniku nie jest w stanie zagwarantowaæ odpowiedniego cinienia do prawid³owego funkcjonowania
pojazdu. Gdy pojazd zostaje prze³¹czony na benzynê w powodu braku LPG, w³¹czaj¹ siê powtarzaj¹ce
siê d³ugie sygna³y, które umilkn¹ dopiero po naciniêciu przycisku prze³¹cznika. Prze³¹czenie na LPG
bêdzie ponownie mo¿liwe dopiero po zatankowaniu.
Stan funkcjonowania w car safety
Stan car safety konfiguruje siê przy spadku iloci obrotów namierzanym przez sterownik elektroniczny
gazu poni¿ej granicy bezpieczeñstwa. W tym stanie wszystkie zawory dostarczaj¹ce gaz zostaj¹
zamkniête i zostaje przywrócone funkcjonowanie na benzynê. Ten warunek jest przewidziany przez
obowi¹zuj¹c¹ normatywê w celu utrzymania stanu bezpieczeñstwa instalacji w momencie wypadku.
Stan car saftey mo¿e wyst¹piæ, na przyk³ad, gdy w momencie b³êdnego manewru nastêpuje
wy³¹czenie silnika lub w przypadku wyst¹pienia usterki. Lampki funkcjonowania na gaz i benzynê
migaj¹, a lampki poziomu s¹ zgaszone. W celu przywrócenia normalnego funkcjonowania instalacji,
wystarczy ponownie w³¹czyæ silnik. W przypadku wyst¹pienia usterki lub wypadku nale¿y zg³osiæ siê
do Autoryzowanego Instalatora Lovato.
Poni¿ej przedstawiany tabelê streszczaj¹c¹ typologie sygna³ów dwiêkowych sygnalizatora.

DZIAŁANIE

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Naciśnięcie przycisku przełącznika

krótki sygnał

Przelot rzeczywisty gazu

podwójny krótki sygnał

Wlot paliwa w rezerwie

długi sygnał

Wykrycie braku paliwa

długie powtarzające się sygnały
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DZIAŁANIE

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Start na gaz

podwójny długi sygnał

Problemy na czujniku ciśnienia i temperatury lub zimny reduktor

potrójny długi sygnał

Uszkodzenie jednego z komponentów instalacji

powtarzające się sygnały

UWAGA
NIE NALE¯Y JEDZIEÆ POJAZDEM Z PUSTYM ZBIORNIKIEM BENZYNY: NIE DOPUSZCZAÆ,
ABY POMPA BENZYNY PRACOWA£A NA SUCHO - UTRZYMYWAC ODPOWIEDNI POZIOM
BENZYNY, W ILOCI CO NAJMNIEJ JEDNEJ CZWARTEJ ZBIORNIKA.
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9.0 Software do kalibracji i diagnostyki FASTCOM
W celu zainstalowania programu FASTCOM konieczne jest posiadanie CD instalacji FAST kod
1570000.
9.1 Przewodnik instalacji programu.
W celu zainstalowania programu FASTCOM w³o¿yæ CD instalacji i poczekaæ na otwarcie okna
przedstawionego na rysunku 19.

rys. 19
Klikn¹æ na napisie FASTCOM i wykonaæ instrukcje, które zostan¹ wywietlone na ekranie.
9.2 Po³¹czenie PC ze sterownikiem
Po³¹czenie miêdzy PC a sterownikiem wykonuje siê za porednictwem po³¹czenia szeregowego kod 540013. Pod³¹czyæ ³¹cznik szeregowy RS232 okablowania interfejsu do w³aciwego gniazda w
komputerze. W przypadku posiadania komputera najnowszej generacji, nie wyposa¿onego w bramkê
szeregow¹, nale¿y zaopatrzyæ siê w dopasownik z bramki USB do bramki szeregowej, dostêpny w
sprzeda¿y. Pod³¹czyæ ³¹cznik AMP z 4 wtykami wkrêtnymi okablowania interfejsu do w³aciwego
³¹cznika AMP z 4 wtykami nakrêtnymi okablowania FAST. Na poni¿szym rysunku przedstawiony jest
przyk³ad po³¹czenia komputera z instalacj¹ FAST.
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Bramka szeregowa
komputera osobistego

Po³¹czenie miêdzy
interfejsem szeregowym a
komputerem osobistym

£¹cznik RS232 interfejsu
szeregowego kod 540011

Interfejs
szeregowy kod
540011

Okablowanie
FAST

Komputer
osobisty

rys. 20

£¹cznik AMP z 4 wtykami
wkrêtnymi okablowania
interfejsu szeregowego

Po³¹czenie miêdzy
interfejsem szeregowym a
okablowaniem FAST

£¹cznik AMP z 4 wtykami
nakrêtnymi okablowania
FAST z ochron¹

9.3 Okno pocz¹tkowe
W oknie jest podana wersja Fastcom i w tym miejscu mo¿liwe jest wyselekcjonowanie odpowiedniego jêzyka.

rys. 21
W momencie otwarcia zostaje sprawdzone po³¹czenie szeregowe ze sterownikiem FAST. Stan
komunikacji jest zwizualizowany w postaci ikony w dole po lewej stronie. Czerwony krzy¿yk na ikonie
wskazuje komunikacjê nieaktywn¹.
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rys. 22
Ponadto zostaje sprawdzona kompatybilnoæ miêdzy wersj¹ software (otwarty program w komputerze)
a firmware (program za³adowany w sterowniku). Je¿eli dwie wersje nie s¹ kompatybilne, zostaje
wywietlony komunikat b³êdu - rysunek 23. Klikaj¹c na SI (TAK), software zamyka wersjê nie
kompatybiln¹ i otwiera wersjê kompatybiln¹ z programem znajduj¹cym siê w sterowniku.

rys. 23
9.4 Programowanie sterownika FAST
W celu zaktualizowania firmware postêpowaæ w ni¿ej opisany sposób.
Z menu Przyrz¹dy wyselekcjonowaæ polecenie BootLoader, pojawi siê okno rysunku 24,

rys. 24
Program przeka¿e komunikat o nieudanym po³¹czeniu ze sterownikiem, nale¿y wyci¹gn¹æ i z
powrotem w³o¿yæ bezpieczniki topikowe. Po ponownym uaktywnieniu zasilania, uaktywni¹ siê równie¿
przyciski okna BootLoader Sofware Kodowany Centralka, które by³y wczeniej wy³¹czone (patrz
rysunek 24). Klikn¹æ na Selekcja Pliku.cpt, otworzy siê okno rysunku 25.
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rys. 25
Wyselekcjonowaæ zakodowany plik (*.cpt) oprogramowania sterownika i klikn¹æ na Otwórz. Zostanie
wywietlone okno rysunku 26.

rys. 26
Klikn¹æ na Przelij, program rozpocznie przesy³anie danych z komputera do sterownika FAST,
przebieg download zsoatnie zwizualizowany na pasku stanu znajduj¹cym siê pod oknem selekcji
pliku. Na zakoñczenie download wyci¹gn¹æ i ponownie w³o¿yæ bezpieczniki topikowe i przeprowadziæ
Reset sterownika z menu plików, aby wykonane modyfikacje sta³y siê operatywnymi.

rys. 27
UWAGA
PRZED KA¯DYM ZAKTUALIZOWANIEM SOFTWARE STEROWNIKA FAST ZALECA SIÊ
ZAPISANIE W KOMPUTERZE KOPII ISTNIEJ¥CYCH DANYCH ZA POMOC¥ NI¯EJ
OPISANYCH POLECEÑ (PATRZ WYJANIENIA MENU DANYCH I PLIKÓW).
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9.5 Zarz¹dzanie danymi w programie FASTCOM
Dane zawarte w mapowaniu s¹ dwojakiego rodzaju: Dane sta³e, które s¹ zapisane w pamiêci sta³ej
w komputerze (plik mapowania) jak i w sterowniku FAST (pamiêæ flash) oraz dane nietrwa³e, które s¹
zapisywane w pamiêci RAM w komputerze i sterowniku FAST. Wszystkie modyfikacje, które dokonuje
siê w mapowaniu w czasie kalibracji pojazdu zostaj¹ zapamiêtane chwilowo w pamiêci RAM i nastêpnie
zarejestrowane w pamiêci sta³ej w momencie zapisywania pliku w komputerze i po 10 sekundach od
od³¹czenia zasilania 12 V pod kluczem w sterowniku FAST.

Pamiêæ
Nietrwa³a

Interfejs
szeregowy

R.A.M.
Baza danych
mapowania

Pamiêæ Sta³a

rys. 28
9.6 Objanienie rozwiniêtych Menu programu FASTCOM
Menu Plików

1
2
3
4
5
6
7
rys. 29
Has³a w menu Plik pozwalaj¹ odpowiednio na:
1
2
3

Zapisanie danych (mapowanie) w jednostce pamiêci masy
Przeprowadzenie kontroli w komunikacji
Ponowne uaktywnienie odczytu okresowego czujników w przypadku problemów
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4
5
6
7

Wykonanie reset sterownika FAST
Wymuszenie przerwania komunikacji szeregowej (do pracy wy³¹cznie w trybie lokalnym)
Otwarcie zintegrowanego bloku listowego do pisania, zapamiêtywania, ³adowania, drukowania adnotacji
Wyjcie z programu.

Menu Wizualizuj
Has³a menu Wizualizuj pozwalaj¹ odpowiednio na:

1
2

rys. 30
1
2

Dodanie wizualizacji graficznej w oknie czujników
Usuniêcie wizualizacji graficznej w oknie czujników

Menu Danych

1
2
3
4
5
6

rys. 31
Has³a menu Dane pozwalaj¹ odpowiednio na:
1
2
3
4
5
7

Roz³adowanie wszystkich danych na video w sterowniku FAST
£adowanie ze sterownika FAST wszystkich danych (nadpisuj¹c dane video w komputerze)
Otwarcie okna wizualizacji czujników i wskaników stanu
Otwarcie mapy mno¿ników i czasów benzyny
Otwarcie okna wektorów i mno¿ników poprawkowych
Otwarcie okna parametrów ustawienia funkcjonowania
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Menu Przyrz¹dów
Has³a w menu Przyrz¹dy pozwalaj¹ odpowiednio na:

1
2
3
4
5

rys. 32
1
2
3
4
5

BootLoader do programowania sterowników FAST, które wymagaj¹ nowego programowania
Data Logger do trasowania i zapamiêtania wartoci wymierzonych przez czujniki
Okno diagnostyki
Procedurê podstawowej kalibracji
Procedurê opcjonaln¹ kalibracji zaawansowanej

Menu Ustawieñ
Has³a w menu Ustawienia pozwalaj¹ na dostêp do parametrów Fastcom.

1
rys. 33
Menu Okna
Has³a w menu Okno pozwalaj¹ na stosowanie niektórych opcji w celu uporz¹dkowania na ekranie
ró¿nych otwartych okien.

1
2
3
rys. 34
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Menu ?
Has³a w menu ? pozwalaj¹ odpowiednio na dostêp do:

1
2

rys. 35
1
2

Wizualizacji podrêcznika instalowania systemu FAST
Informacji na temat programu Fastcom

9.7 Konrola czujników i stanów
Z menu Wizualizuj mo¿liwe jest rozszerzenie okna czujników pozwalaj¹c na wizualizacjê graficzn¹
wartoci i stanów systemu.

rys. 36
Zwizualizowane Wartoci:
Trail
Trid
Level
Prail
MAP
DP
Tbenz
Tgas
RPM
Lambda
Molt
DMAP


temperatura gazu w Rail

temperatura reduktora
iloæ paliwa znajduj¹cego siê w zbiorniku

cinienie gazu w Rail

cinienie przewodu ssawnego

delta P (ró¿nica cinienia od wartoci MAP do wartoci Prail)

czas otwierania wtryskiwacza benzyny

czas otwierania wtryskiwacza gazu

iloæ obrótów silnika

wartoæ sondy lambda

zastosowany mno¿nik

NIE MA ZNACZENIA
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Zwizualizowane stany:
Czujniki OK
Cut-off
Stan gazu
Safety-car






dioda LED zapalona je¿eli dane czujników s¹ znacz¹ce
dioda LED zapalona je¿eli s¹ w cut-off
dioda LED zapalona je¿eli s¹ na gaz
dioda LED zapalona je¿eli s¹ w safety-car (wtryskiwacze gazu zamkniête dla
wy³¹czonego w wyniku wypadku pojazdu).

Za pomoc¹ przycisku Prze³¹cz mo¿na przejæ z gazu na benzynê.
Poni¿ej podajemy wartoci indykatywne pojazdu przy stanie termicznym na minimalnym poziomie.
Trail
Trid
Level
Prail
MAP
DP
Tbenz
Tgas
RPM
Lambda
Molt













30° C
75 ÷ 90° C
Zale¿y od iloci lpg znajduj¹cego siê w zbiorniku
110 ÷ 120 kPa ( ± 100 + wartoæ M.A.P. przy minimum)
30 ÷ 40 kPa
~ 100 kPa
4 ÷ 5 ms
4,5 ÷ 5,5 ms
600 ÷ 800
0,2 ÷ 0,9 V wahliwy (dla sondy 0÷1V)
15000 ÷ 18000

9.8 Parametry

rys. 37
Klikaj¹c na Parametry pojawia siê pytanie czy za³adowaæ dane ze sterownika czy te¿ zwizualizowaæ
dane znajduj¹ce siê ju¿ w pamiêci PC.
Zostaj¹ zwizualizowane parametry funkcjonowania systemu.
Mo¿liwa jest interwencja na niektórych parametrach w celu zmiany funkcjonowania
Wizualizowane wartoci:
Zespó³ inj A-H: okrela zespó³ wtryskiwaczy, w których s¹ w³¹czone pojedyncze wtryskiwacze.
Ta sama liczba na kilku wtryskiwaczach oznacza, ¿e wtryskiwacze te nale¿¹ do tego samego
zespo³u. Je¿eli, na przyk³ad, dla wtryskiwaczy A,B,C,D odpowiadaj¹ liczby 1,2,3,4 oznacza
wyfazowany system wtrysku 4 cylindrów, je¿eli natomiast pojawi³yby siê 1,1,1,1 chodzi³oby o wtrysk
4 cylindrów full-group, poniewa¿ wszystkie wtryskiwacze nale¿a³yby do tego samego zespo³u 1.
Zwizualizowane wartoci (podlegaj¹ce modyfikacji):
Próg RPM: jest progiem obrotów, powy¿ej którego mo¿e nast¹piæ prze³¹czenie (je¿eli inne
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warunki (temperatura reduktora, opónienie zmiany, RPM<4.000 oraz cinienie MAP<60KPa)
zosta³y spe³nione.
Opónienie zmiany: jest minimalnym opónieniem (w sek.) od momentu, gdy silnik zostaje w³¹czony
przed prze³¹czeniem.
Próg Trid: jest progiem temperatury do prze³¹czenia.
Typ Zmiany: jest oknem do selekcji typu prze³¹czenia.
Typ Czujnika: jest oknem do selekcji typu zainstalowanego Czujnika poziomu.
Wspó³czynnik RPM: jest oknem do selekcji typu wejcia obrotów.
Typ wtrysków: pozwala na wyselekcjonowanie miêdzy pilotowaniem wtryskiwaczy Lovato a Matrix
Poziom RPM: pozwala na ustawienie odczytu stadium wejcia obrotów w zale¿noci od tego
czy sygna³ wejcia jest niski (0-5V o 0-12V), wysoki (6-12V) lub redni. Ustawione progi s¹
nastêpuj¹ce:
o
dolny= <2,5V
o
niski= 2.5V
o
redni= 6.0V
o
wysoki= 8.0V
LPG/Gaz ziemny: jest oknem selekcji typu paliwa (wa¿ny tylko dla sterowników FAST z firmware
2.5 lub wy¿szym).

9.9 Kalibracja
W czasie procedury kalibracji zaleca siê nie otwieraæ innych okien programu. Mo¿e byæ u¿ywane
okno czujników.
W celu uruchomienia procedury Kalibrowania klikn¹æ na przycisku Kalibrowanie, otworzy siê okno rysunku 38.

rys. 38
Za pomoc¹ tego okna mo¿na przyst¹piæ do zaprogramowania sterownika. Mo¿na u¿yæ mapy
u¿ytkownika wczeniej zapisanej klikaj¹c na menu folderze Mapy U¿ytkownika otworzy siê okno rysunku
39.
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rys. 39
Je¿eli natomiast w mapach u¿ytkownika nie istniej¹ mapy, które mog¹ byæ odpowiednie dla pojazdu,
który jest przekszta³cany na LPG, klikn¹æ na menu folderze Wyszukiwanie Pomocowe, otworzy siê
okno rysunku 40.

rys. 40
Wpisaæ dane pojazdu do wykalibrowania i nastêpnie klikn¹æ na przycisk Wyszukiwanie Mapy, system
wyszukuje w wewnêtrznym banku danych programu g³ówn¹ mapê, która bêdzie najbardziej zbli¿ona
do charakterystyki pojazdu i proponuje mu j¹ jako plik wyjciowy do autokalibracji pojazdu.
Po okreleniu najbardziej odpowiedniej mapy mo¿na przyst¹piæ do konfiguracji sterowanika klikaj¹c
na Za³aduj Mapê, uzyska siê w kolejnoci pola rysunku 41.
Po za³adowaniu mapy w pamiêci sterownika, uruchomiæ procedurê autokalibracji klikaj¹c na Uruchom
Kalibracjê.
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rys. 41
Uruchamiaj¹c kalibracjê za pomoc¹ specjalnego przycisku, zostaj¹ wywietlone w automatycznej
kolejnoci niektóre pola przedstawiaj¹ce stan przebiegu kalibracji.

rys. 42
Zabarwienie na zielono przycisku Dalej>> wskazuje, ¿e mo¿na przejæ do nastêpnej fazy. Dalszy
ci¹g w ka¿dym razie nastêpuje w sposób automatyczny po kilku sekundach.

rys. 43
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rys. 44
W czasie wzorcowania zostaje ustalona iloæ pod³¹czonych wtryskiwaczy benzyny (LED ON) oraz
sprawdzony typ grupowania (wtryski full-group, pó³ full-group lub sekwencyjne).

rys. 45
Dzia³aj¹c na wspó³czynniku RPM mo¿na zsynchronizowaæ wizualizacjê obrotów z licznikiem obrotów
pojazdu. W celu dalszego postêpowania nale¿y nacisn¹æ na przycisk Dalej.

rys. 46
Zostaje uzyskany czas wtrysku benzyny, od którego przytêpuje siê do obliczenia mno¿ników po
przekszta³ceniu pojazdu na gaz.
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rys. 47
Po zakoñczeniu uzyskiwania czasów wtrysku benzyny, system wymaga doprowadzenia rotacji silnika
do oko³o 2000 obrotów/min w celu prze³¹czenia z benzyny na LPG.

rys. 48
Gdy system namierza 2000 obrotów na minutê, uaktywnia prze³¹czenie.

rys. 49
Po dokonanym prze³¹czeniu, system wymaga stopniowego zwolnienia peda³u gazu a¿ do
doprowadzenia pojazdu do minimalnego stanu pracy.
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rys. 50
Po okreleniu mniej wi¹cej odpowiedniego punktu pracy, procedura postêpuje dalej z koñcowym nabyciem.

rys. 51
Na zakoñczenie dok³adnej weryfikacji zostaje zaktualizowana mapa mno¿ników i pojazd zostaje
prze³¹czony z powrotem na benzynê.

rys. 52
W tej fazie pierwszej kalibracji, je¿eli cinienie gazu jest za wysokie lub za niskie na koniec kalibracji,
zostanie wywietlone okno ostrzegawcze. Zaleca siê wyregulowanie cinienia w granicach zakresu
(85+ wartoæ cinienia map na minimum) i przeprowadzenie nowej kalibracji.
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rys. 53

rys. 54
Po zakoñczeniu procedury kalibracji, program otwiera okno zapisu utworzonej mapy. Wpisaæ nazwê
pliku oraz dane pojazdu przekszta³conego na LPG.
Na zakoñczenie kalibracji, mapy i parametry zostaj¹ zapisane w pamiêci RAM sterownika. Dane
mog¹ zostaæ utracone, je¿eli w tej fazie zostanie od³¹czony plus baterii.
W celu zapisania ich w sposób ostateczny, wystarczy wy³¹czyæ tablicê i poczekaæ oko³o 30 sek. a¿ do
znikniêcia okna, które sygnalizuje zaktualizowanie sta³ej pamiêci (EEPROM) w toku. Ta procedura
ostatecznego zapamiêtywania obowi¹zuje równie¿ dla wykonanych rêcznie modyfikacji, dzia³aj¹c na
innych danych interfejsu.
UWAGA
NALE¯Y ZAWSZE POCZEKAÆ 30 SEKUND PRZED OD£¥CZENIEM PLUSA BATERII PO
WY£¥CZENIU POJAZDU. OPRÓCZ UTRATY ZMODYFIKOWANYCH DANYCH, PO OSTATNIM
WY£¥CZENIU MASZYNY, MOG¥ BYÆ UTRACONE WSZYSTKIE DANE W PAMIÊCI. W TAKIM
PRZYPADKU STEROWNIK WYSTARTUJE Z DANYMI FABRYCZNYMI.
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9.9.1 Kalibracja zaawansowana
Ta procedura pozwala na polepszenie, w razie koniecznoci, mapy uzyskanej za pomoc¹ autokalibracji.
W celu uaktywnienia procedury kalibracji, nale¿y klikn¹æ na menu Przyrz¹dy i nastêpnie na Kalibracja
Zaawansowana, otworzy siê okno rysunku 38. W celu wykonania kalibracji zaawansowanej do
zmodyfikowania uzyskanej mapy za pomoc¹ autokalibracji, klikn¹æ na przycisk Uruchom Kalibracjê,
program zacznie odczytywaæ dane zapisane w sterowniku FAST po wywietleniu okna rysunku 55.

rys. 55
Naciskaj¹c Start rozpoczyna siê procedura Kalibracji Zaawansowanej, która zostaje zakoñczona za
pomoc¹ Klawisza Stop.
W czasie kalibracji, w ka¿dej komórce zostaje podany redni Czas Benzyny uzyskany w czasie przerwy
oko³o 8 sekund, w którym pozycja kursora pozostaje na rodku siatki 9X9 (czerwona ikona). Zostaje
podany równie¿ Czas Gazu (zielona ikona) w przypadku, gdy pojazd funkcjonuje na gaz, oprócz
obliczonego redniego Mno¿nika (okrelonego przez symbol !).
W przypadku, gdy wychodzi siê ze rodka komórki w czasie pobierania (k³ódka aktywna), próbki
zapisane do tego momentu zostan¹ utrzymane. Pocz¹tek pobierania nastêpuje automatycznie dla
ka¿dego stanu funkcjonowania (Gaz/Benzyna), gdy utrzymuje siê rodek komórki przez ponad 2
sekundy.
Je¿eli temperatura reduktora jest za niska, ca³e okno zostaje wy³¹czone.
Za pomoc¹ przycisku Prze³¹cz mo¿na przejæ na gaz lub benzynê. Aktualny stan jest przedstawiony
w postaci ikony znajduj¹cej siê nad przyciskiem.
W polu Zmodyfikuj mo¿na zablokowaæ stan aktualizacji i zredagowaæ wczeniej obliczony Mno¿nik
Teoretyczny.
Przycisk Reset zeruje wszystkie pola Mapy.
Z pojazdem na benzynê, przycisk Pobierz wymusza pobrabie Czasu Benzyny, natomiast, gdy pojazd
funkcjonuje na gaz wymusza pobranie czasu oraz aktualnie obliczonego mno¿nika.
Po zakoñczeniu Kalibracji Zaawansowanej, po kompletnym pobraniu (funkcjonowanie na Gaz i Benzynê)
odpowiednia iloæ komórek, za pomoc¹ przycisku Oblicz Mapê zostaj¹ okrelone Mno¿niki
Teoretyczne ka¿dej komórki interpoluj¹c wyniki na g³ównej Mapie 8X10 Mno¿ników.
Za pomoc¹ Zastosuj ECU w ten sposób uzyskana Mapa 8X10 zostaje przes³ana do sterownika.
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9.10 Diagnostyka
Klikaj¹c na Diagnostyka pojawia siê pytanie czy za³adowaæ dane ze sterownika lub czy zwizualizowaæ
dane znajduj¹ce siê ju¿ w pamiêci PC.

rys. 56

rys. 57
Zostaj¹ zwizualizowane liczniki odnosz¹ce siê do wewnêtrznej diagnostyki systemu.
Zwizualizowane wartoci:
Gen
Timer
DP
-

= 1 w przypadku wykrytych awarii.
liczniki czasu funkcjonowania na gaz i na benzynê (w godzinach).
sygnalizuje ile razy cinienie reduktora znacznie siê obni¿y³o (i przez
zbyt d³ugi czas) w stosunku do cinienia wymierzonego w kalibracji.
Ma to miejsce, gdy pojazd pozostaje bez gazu i prze³¹cza siê
automatycznie na benzynê.
Pmap
jest licznikiem awarii na czujniku MAP.
RidFreddo
jest licznikiem anomalii na temperaturze reduktora.
Trail
jest licznikiem awarii na czujniku temperatury gazu.
Trid
jest licznikiem awarii na czujniku temperatury reduktora.
Prail
jest licznikiem awarii na czujniku cinienia gazu.
Problemy wtrysk. Gaz seria liczników awarii na pojedynczych wtryskiwaczach gazu.
Problemy wtrys. Benz seria liczników awarii na pojedynczych wtryskiwaczach benzyny.
Histogram
utrzymuje w pamiêci typologiê ostatnich piêciu anomalii.
Software sterownika pokazuje wersjê software na sterowniku elektronicznym FAST.
Mo¿liwe jest wyresetowanie liczników (za wyj¹tkiem Timerów) za pomoc¹ Reset Diagnostyki.
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9.10.1

OknoWskanik diagnostyczny

rys. 58
Czerowne diody LED sygnalizuj¹ awarie w rzeczywistym czasie na wtryskiwaczach i czujnikach. Dioda
LED ON wskazuje aktualnie wystêpuj¹c¹ anomali¹.
Za pomoc¹ pól selekcji w ramce Uaktywnienie kontroli mo¿na uaktywniæ lub wy³¹czyæ poszczególne
kontrole.
Wy³¹czaj¹c pojazd, awarie zostaj¹ wyresetowane, ale zostaj¹ zapamiêtane odpowiednie liczniki (patrz
Diagnotyka na poprzedniej stronie). Reset diod led mo¿e byæ sterowany równie¿ za pomoc¹ przycisku
Reset wskaników.
9.11 Rejestrator
W oknie Data Logger zostaje przedstawiony przebieg wyselekcjonowanych wielkoci w dolnej lewej
ramce.

rys. 59
Mo¿liwe jest zapisanie wykresu na pliku, wybieraj¹c czy wyresetowaæ plik przed wpisaniem danych
(Nadpisz) lub dodaæ dane na koñcu tych ju¿ istniej¹cych w tym pliku (Dodaj).
Pole Zwizualizuj punkty pozwala na wizualizacjê w postaci graficznej w³aciwych punktów wzorcowych
(ci¹g³a cie¿ka zostaje zbudowana przez interpolacjê miêdzy tymi punktami).
Przycisk Zwizualizuj Plik Log wizualizuje wartoci przypisane w formie tabeli w momencie ich
wzorcowania (plik tekstu).

67

9.12 Mapy

rys. 60
Klikaj¹c na Mapy pojawia siê pytanie czy za³adowaæ dane ze sterowanika lub czy zwizualizowaæ
dane ju¿ znajduj¹ce siê w pamiêci PC. Mapa zostaje ustalona w miejscu autokalibracji.
9.12.1

Zarz¹dzanie mapami: folder Mno¿niki

rys. 61
Zostaj¹ zwizualizowane wartoci mno¿ników przekazanych do MAP/RPM. Parametry te s¹ u¿ywane
przez sterownik do obliczenia Tgas.
Strefa pracy RPM/MAP pojazdu jest zwizualizowana przez czerwon¹ komórkê wewn¹trz mapy. W
celu okrelenia koñca pozycji wewn¹trz czerwonej komórki, mo¿na odnieæ siê do pola pozycji koñca:
komórka zostaje roz³o¿ona na dziewiêæ pól, po których porusza siê ¿ó³ty kursor wskazuj¹cy miejsce
komórki na mapie aktualnie okrelonej przez MAP i RPM. Gdy ¿ó³ty kursor ustawia siê na rodkowym
polu macierzy z dziewiêciu elementów, oznacza to, ¿e wartoci MAP i RPM odpowiadaj¹ rodku
owietlonej na czerwono komórki na mapie.
W celu zmodyfikowania jednej komórki lub zespo³u komórek nale¿y:
1
zablokowaæ kursor klikaj¹c na Start/stop kursora
2
wyselekcjonowaæ komórkê lub zespó³ komórek (przeci¹gaj¹c mysz¹)
3
wpisaæ wartoæ i nacisn¹æ Nowa wartoæ
Do dzia³ania na jednej komórce, mo¿na równie¿ u¿yæ zasugerowanej zwizualizowanej wartoci target
Tbenz. W celu uaktywnienia mechanizmu sugerowania, konieczne jest, aby pole Podpowied by³o
wyselekcjonowane. W celu prawid³owego dzia³ania funkcji podpowiedzi musi wystêpowaæ prewencyjnie
mapa Czasów benzyny.
Równie¿ w tym oknie zostaj¹ zwizualizowane najwa¿niejsze czujniki.
Pole Sta³a kalibracji pozwala na podkrelenie wartoci nabytej w fazie kalibracji, do której odnosi siê
mapa. Mo¿liwa jest zmiana jej wartoci poprzez ustawienie procentu zmiany oraz naciskaj¹c na przycisk
Wprowad. Wszystkie wartoci mapy bêd¹ zmodyfikowane o ustawiony procent.
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9.12.2

Zarz¹dzanie mapami: folder Czasy benzyny

rys. 62
Z okna zarz¹dzania mapami uzyskuje siê dostêp do folderu Czasy benzyny
W celu zmodyfikowania jednej komórki lub zespo³u komórek nale¿y:
1
zablokowaæ czujnik klikaj¹c na Start/stop kursora
2
wyselekcjonowaæ komórkê lub zespó³ komórek (przeci¹gaj¹c mysz¹)
3
wpisaæ wartoæ i nacisn¹æ Nowa wartoæ.
Do dzia³ania na pojedynczej komórce w czasie funkcjonowania, przechwytuj¹c zwizualizowany czas
benzyny, mo¿na u¿yæ polecenia wpisz.
9.13 Wektory

rys. 63
Klikaj¹c na Wektory pojawia siê pytanie czy za³adowaæ dane ze sterownika lub czy zwizualizowaæ te
znajduj¹ce siê ju¿ w pamiêci PC.
Zostaj¹ zwizualizowane przerwy RPM i MAP.
Wektory RPM, MAP ustalaj¹ punkty odniesienia mapy mno¿ników. Wartoci tych wartoci zostaj¹
przedstawione równie¿ w oknie map, odpowiednio w pierwszej linii i w pierwszej kolumnie. W celu
zmiany jednej lub kilku komórek nale¿y:
1
wyselekcjonowaæ komórkê lub zespó³ komórek (przyci¹gaj¹c mysz¹)
2
wpisaæ wartoæ i nacisn¹æ nowa wartoæ
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Za³¹cznik 1

KONSERWACJA WTRYSKIWACZY SERII XJ5XX
Szyna wtryskiwaczy jest wysokoprecyzyjnym urz¹dzeniem i w zwyk³ych warunkach
funkcjonowania nie wymaga ¿adnej konserwacji. W przypadku pracy w szczególnego rodzaju
warunkach (nieodpowiednie paliwo, zu¿yty lub nie zainstalowany filtr) mo¿e zaistnieæ
koniecznoæ wymontowania i wyczyszczenia szyny; czynnoci te musz¹ byæ przeprowadzone
przez wyspecjalizowanych pracowników. Przede wszystkim nale¿y pamiêtaæ, aby zapewniæ
maksymaln¹ czystoæ p³aszczyzny pracy. Cia³a obce, nawet o minimalnej wielkoci,
wprowadzone przypadkowo do rodka szyny mog¹ spowodowaæ defekty funkcjonalne.
Surowo zabrania siê stosowania rozpuszczalników i wyrobów chemicznych do czyszczenia
wewnêtrznych i zewnêtrznych czêci szyny.
Narzêdzia: klucz gniazdowy 2,5  klucz gniazdowy 5  klucz szeciok¹tny 13  szczypce lub
rubokrêt ma³ych rozmiarów.
Materia³ do czyszczenia: bibu³a lub materia³ ekwiwalentny, pêdzelek.
Oprzyrz¹dowanie: instalacja sprê¿onego powietrza
Zdj¹æ przedni¹ nasadkê odkrêcaj¹c 4
ruby za pomoc¹ klucza gniazdowego 2,5.
Wyczyciæ przede wszystkim stronê
wejcia sprawdzaj¹c czy nie s¹ zapchane
obsady gumowe.
Zdj¹æ 4 uszczelki o-ring znajduj¹ce siê na
wsporniku zworów za pomoc¹ szczypiec.
rys. 1

Wykrêciæ dwie ruby mocuj¹ce wspornika
zworów za pomoc¹ klucza gniazdowego
2,5 przytrzymuj¹c w pozycji wspornik na
szynie.

rys. 2
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Przewróciæ szynê trzymaj¹c w pozycji wspornik
zworów i po³o¿yæ go na stole uwa¿aj¹c, aby nie
wypad³y z niego komponenty wewnêtrzne (Rys.
3-4).

rys. 3

rys. 4

Usun¹æ szynê i zdj¹æ zatyczkê uszczelniaj¹c¹ za
pomoc¹ klucza gniazdowego 5 lub ewentualny
króciec cinienia za pomoc¹ klucza
szeciok¹tnego 13.

rys. 5
Wyczyciæ sprê¿onym powietrzem wnêtrze szyny
oraz jej przewody z ewentualnych resztek
oleistych lub obcych cia³.
Wyczyciæ dok³adnie czêci stykowe za pomoc¹
bibu³y, nie materia³ów cieraj¹cych, i nastêpnie
wysuszyæ sprê¿onym powietrzem.

rys. 6

Wyczyciæ i dokrêciæ dok³adnie zatyczkê
uszczelniaj¹c¹ lub ewentualny króciec cinienia.
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Usun¹æ delikatnie ze wspornika za pomoc¹
szczypiec lub ma³ego rubokrêtu szczelinê
powietrzn¹; uwa¿aæ, aby nie zagi¹æ ani nie
zdeformowaæ komponentu (rys.7-8).

rys. 7

rys. 8

Wyczyciæ bibu³¹ powierzchnie.
Zachowaæ maksymaln¹ ostro¿noæ w czasie
czyszczenia, aby nie zagi¹æ ani nie
zdeformowaæ szczeliny powietrznej.

rys. 9
Usun¹æ zwory za pomoc¹ szczypiec lub ma³ego
rubokrêtu i po³o¿yæ je na stole w oryginalnej
kolejnoci (Rys. 10-11).

rys. 10
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Wyczyciæ zwory za pomoc¹ bibu³y.
Sprawdziæ czy na powierzchniach gumowych
nie nagromadzi³y siê cia³a obce.

rys. 11

Usun¹æ uszczelkê zewnêtrzn¹, o-ring oraz
blaszkê metalow¹ za pomoc¹ szczypiec lub
ma³ego rubokrêtu.

rys. 12

Wyczyciæ dok³adnie pêdzelkiem i sprê¿onym
powietrzem wspornik zworów. Sprawdziæ czy
dysze wylotowe nie s¹ zatkane.
Unikaæ stycznoci czêci metalowych z
dyszami.

rys. 13

Z zachowaniem ostro¿noci, z powrotem
za³o¿yæ w odpowiedniej kolejnoci zewnêtrzn¹
uszczelkê, blaszkê oraz o-ring linearny.
Z powrotem za³o¿yæ zwory w oryginalnej
kolejnoci z czêci¹ pochy³¹ skierowan¹ w
górê.
Upewniæ siê czy wszystkie zwory s¹
prawid³owo w³o¿one na swoje miejsce.

rys. 14
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Z powrotem na³o¿yæ szczelinê powietrzn¹ na
dwóch ko³eczkach nie dopuszczaj¹c do
zagiêcia ani zdeformowania komponentu.

rys. 15

U³o¿yæ szynê na wsporniku zworów bior¹c jako
punkt odniesienia boczne ko³eczki.

rys. 16

Trzymaj¹c w cis³ym styku szynê ze wpornikiem
zworów przewróciæ ca³oæ o 180°.

rys. 17

Przymocowaæ wspornik zworów do szyny za
pomoc¹ dwóch rub bez nadmiernego
dociskania (dwie ruby nie maj¹ funkcji sztywnej
szczelnoci).

rys. 18
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rys. 19

Upewniæ siê czy powierzchnie szyny i wspornika
zworów dok³adnie siê stykaj¹.
Je¿eli nie, oznacza to, ¿e zwory lub uszczelka
nie s¹ prawid³owo ustawione.

rys. 20

Z powrotem umieciæ w odpowiedniej pozycji
na wsporniku zworów 4 piercienie
uszczelniaj¹ce o-ring, sprawdzaj¹c czy w
oprawach nie znajduj¹ siê obce cia³a.

rys. 21

Z powrotem za³o¿yæ przedni¹ nasadkê
upewniaj¹c siê, czy pozycja obsad gumowych
pokrywa siê osiowo z pozycj¹ dysz znajduj¹cych
siê na wsporniku zworów.

rys. 22

Przymocowaæ skompletowan¹ szynê za
pomoc¹ 4 rub, stosuj¹c moment docisku 12
kg cm.
Uwagi:
Przed zainstalowaniem szyny, oraz w przypadku
nieposiadania odpowiednich narzêdzi,
pod³¹czyæ do obsady gumowej wejcia
sprê¿one powietrze 4-6 bar i sprawdziæ
dok³adnie czy nie s¹ dostrzegalne ubytki z
korpusu szyny jak i obsad gumowych wyjcia.
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Za³¹cznik 2
Konserwacja zaprogramowana
Konserwacja urz¹dzeñ Lovato, tak jak ka¿dego innego komponentu pojazdu, jest niezbêdna w celu
zagwarantowania sprawnoci dzia³ania i bezpieczeñstwa instalacji. Ponadto pozwala ona na
przed³u¿enie okresu eksploatacji oraz funkcjonowania wszystkich urz¹dzeñ, wp³ywaj¹c na
zredukowanie kosztów utrzymania.
Przegl¹dy techniczne
Przegl¹dy zosta³y zaprogramowane co 15.000 km i pozwalaj¹ na utrzymanie instalacji w pe³nej
sprawnoci dzia³ania. Oczywicie przegl¹dy te nie zastêpuj¹ interwencji przewidzianych przez Firmy
Samochodowe; powinny byæ przeprowadzone razem z przegl¹dami ustalonymi przez te firmy. W
zwi¹zku z tym zaleca siê przeprowadzenie przegl¹du instalacji od razu po interwencji przewidzianej
przez Producenta Samochodu unikaj¹c w ten sposób powtórzenia niektórych operacji.
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Controllo
carburazione
Kontrola karburacji

Controllo
pressione
riduttore
Controla cinienia
reduktora

Controllo
candele
e accensione
Kontrola wiec
i zap³onu

Controllo
filtropowietrza
aria
Kontrola filtru

Sostituzione
bassa
pressione
Wymiana filtrafiltro
niskiego
cinienia
GazuMETANO
Ziemnego

Sostituzione
bassa
pressione
Wymiana filtrafiltro
niskiego
cinienia
LPGGPL

Sostituzione
Wymiana filtrafiltro
gazugas
EZ EV

Sostituzione
organi
di tenuta riduttore
Wymiana czêci
uszczelniaj¹cych
reduktora

Controllo
generale
impianto
Ogólny przegl¹d
instalacji
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Za³¹cznik 3
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