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   شهاب گازسوزنصب و مونتاژ دسته سيم كيت انژكتوري

Sly‐Injection    e‐g@s 

 مي باشد و به مكانيك خودرو  استاندارد كانكتورهايباشامل سيم كشي عمومي  ) e‐g@s ( شهاب گاز سوزكتوريژسيستم ان
  .مي دهد گونه مشكل يا ترديد در خصوص موقعيت سيم ها امكان نصب و مونتاژ رابط هاي الكتريكي را بدون هيچ

 به نحوي كه بودهكنتاكت ها قابل شناسايي  شكل و شماره با توجه بهدسته سيم مذكور از يك سري كانكتور تشكيل شده كه  
  .ي را كه ممكن است رخ بدهند به شدت كاهش مي دهدشمار خطا هاي

   دسته سيم الكتريكييرد كانكتورهاعملكتيپ و 
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در كنار هر يك از كانكتورها، شماره مرجع آن :  دسته سيم نشان داده شده استدياگرام يا مدار الكتريكي ، 2در  تصوير شماره 
 اولين گام تشخيص تيپ صحيح .مورد استفاده قرار مي گيرد كانكتور  يك ازرد هرعملكپر رنگ شده است كه براي تشخيص 

 .دسته سيم انتخاب شده جهت نصب بر روي خودرو است و اين تشخيص بر اساس تعداد سيلندر خودرو انجام مي شود

  جدول كانكتورهاي دسته سيم الكتريكي : 1جدول 

 دسته سيم جداسازي انژكتور توسط كانكتور اين كانكتور به  )گروه الف(هاي بنزين انژكتورارتباط با كانكتور   1
  .  آن متصل مي شودخانه اي 10مكمل 

اين كانكتور به دسته سيم جداسازي انژكتور توسط كانكتور   )گروه ب(كانكتور ارتباط با انژكتورهاي بنزين   2
  .  خانه اي آن متصل مي شود10مكمل 

 روي  برمونتاژ شدهبه انژكتورهاي گاز  خانه اي 6كانكتور اين   )گروه الف ( گازهاي انژكتورارتباط باكانكتور   3
  . متصل مي شودAموتورهاي گروه 

 خانه اي به انژكتورهاي گاز مونتاژ شده بر روي 6اين كانكتور   )گروه ب(كانكتور ارتباط با انژكتورهاي گاز   4
  . متصل مي شودBموتورهاي گروه 

 را با يك دستگاه ECU خانه اي مي توان 6سيله اين كانكتور بو  ECU اتصال دستگاه عيب ياب به كانكتور  5
  . شناسايي نمودe‐g@s عيب يابرايانه يا با دستگاه 

 كليد تبديل سوخت خانه اي در قسمت عقب 4اين كانكتور   )Commutator (كليد تبديل سوختكانكتور   6
   .جاي مي گيرد

  رگالتوركانكتور اتصال سنسور دما به   7
(Temperature reducer)  

 دما را كه بر سنسور  خانه اي امكان اتصال با 2اين كانكتور 
  .  قرار دارد ، فراهم مي سازدرگالتور روي بدنه 

 (Pressure sensor)  فشاركانكتور گيج  8
 فشار را گيج با برقراري ارتباط خانه اي امكان 3اين كانكتور 

  . فراهم مي سازد
  . خانه اي به شير برقي جلو متصل مي شود2نكتور اين كا  شير برقي جلوكانكتور   9

   سطح مخزنسنسور  10
(Level sensor)  

 نشان سنسوربه شما اين امكان را مي دهد تا با اين كانكتور 
ي  برقرار كرده يا از رنگ ها ارتباطe‐g@s مخزندهنده سطح 

مخزن ديگر به دسته سيم اصلي  سطح سنسور براي اتصال آن
  .استفاده نماييد

  شير برقي عقب  11
 براي راه اندازي CNGهنگام نصب و راه اندازي سيستم 

را به پشت شير ، اين كانكتور سيستم پردازنده زمان جرقه زني
  .اييد متصل نمCNGبرقي 

   ولت 12+ سيم آبي : مراقب باشيد
  425.380 كد CNGدسته سيم كيت 

  ) سيلندر4موتورهاي  مخصوص (
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  ر سيلند4مخصوص خودروهاي  ) 425.380د ك (هايكانكتور: 1تصوير 
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   CNGدسته سيم كيت گاز  
را در اختيار شما (CNG)گاز فشرده طبيعي امكان استفاده از سوخت ) e‐g@s(  شهاب گازسوزدسته سيم سيستم انژكتوري

 از فقط در عمل. حتياجي به كانكتورهاي مختلف يا پيكربندي و تغييرات ويژه ندارددسته سيم مذكور هيچ گونه ا: قرار مي دهد
  .استفاده مي شود CNGيك نوع دسته سيم براي حالت 

ذكر اين نكته . در نصب دستگاه هاي الكتريكي مشاهده مي كنيد تاثير بسيار كمي در كيت خواهند داشتكه تفاوت هايي را 
 مخابره مي كنند به اتصال الكتريكي CNGصاالتي كه عالمت فرمان را به شير عقب مخزن الزامي است كه در حقيقت،  ات

  . نياز داردCNGتبديل مي شوند و به رگوالتور فرمان مي دهند كه به گاز 
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  نحوه اتصال سنسور نشان دهنده مقدار سوخت درون مخزن

  كاربرد و نصب مدل هاي مختلف سنسور نشان دهنده سطح سوخت  را با در سطرهاي بعدي اين دفترچه راهنما، تفاوت ميان 

‐e    ( مدل  هايسنسور  تفاوت.  و ساده توضيح خواهيم داد بطور مختصر)   e‐g@s ( شهاب گاز سوز  هاي ساختسنسور

g@s(استفاده از ابزار خاص يا بدون  به سادگي مي توان  و با ساير رقبا در اين است كه از كانكتور استاندارد برخوردار بوده
  .دستورالعمل هاي مونتاژي پيچيده، آن را در دسته سيم كلي تعبيه شده براي كيت جاي داد

 واقع در مخزن  نشان دهنده سطح سوختسنسوره سيم، كابلي را مشخص كنيد كه حاوي سيم هايي است كه به در اين دست
  . دگاز متصل  بوده و مقدار سوخت درون آن را نشان مي ده

    مقاومتيسنسورهاي  در بازار وجود دارد، يكي تحت عنوان  نشان دهنده سطح سوختسنسوربر حسب ضرورت، دو نوع 
(resistive)  قدرتي سنسورهاي  و ديگري تحت عنوان.(powered)  

 سوخت  نشان دهنده سطحسنسور براي  آن فقط از دو رشته سيم سه رشته سيم وجود دارد كهاصلي در كابل دسته سيم
شتري نياز دارند، هاي قدرتي كه به توان بيسنسورد؛ در حاليكه از هر سه سيم داخل كابل مذكور براي گرداستفاده مي 

  .هيمد شرحها سنسوراتصال  اين دو مورد را بطور جداگانه از طريق دستورالعمل  تفاوت مياندهيد اجازه .استفاده مي شود

  

  

  هاي مقاومتيسنسور

 سطح سنسور يك عدد ترمينال الكتريكي وجود دارد كه سه رشته سيم را به 425.380تلف دسته سيم كد در تمام انواع مخ
پس از شناسايي اين . اين كابل داراي برچسب مخصوصي است كه تشخيص آن را ساده تر مي سازد.  متصل مي كندمخزن
  شركت   ساختمخزنسطح سنسور  ستفاده ازا و يا در صورت   نماييد  معمولي را به آن متصلمخزن، نشانگر سطح  كابل

  شهاب گاز سوز سطح مخزنسنسوراگر از .  استفاده نماييدساخت اين شركت  از ترمينال كانكتور ،)e‐g@s(شهاب گاز سوز
e‐g@s)(  ولي اگر ازي مناسب جهت اتصال به دسته سيم اصلي مي باشد، هاداراي كانكتوراستفاده نماييد، خود آن سنسور 

 و با استفاده از يك ودهاستفاده نم موجود در دسته سيم اصلي اتصاالتي از  بايست استفاده نماييد، معموليمخزنسطح  سنسور
   . )به تصوير زير توجه كنيد (.نماييدوسيله برش ، كانكتور مخصوص را قطع 
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 56سوكت  درآوردن  وهرگز بدون قطع برق دسته سيم ! باشيدمراقب  •
 اين عمل ممكن است -يم ها را با قيچي قطع نكنيدرشته س،  ECU از خانه

  .به برد الكترونيكي آسيب رسانده و موجب اتصال كوتاه شود
بطور قطع از نوع آن سنسور ني كه انتخاب كرده ايد به دو رشته سيم جهت اتصال نياز داشته باشد، چنانچه نشانگر سطح مخز

، مطابق نقشه ) e‐ga@s ( شهاب گازسوز به دسته سيم اصلي كيتجهت اتصال سنسور مربوطه. سنسور مقاومتي خواهد بود
  . و آنها را به سنسور خود متصل نماييدنمودهرا شناسايي ) زمين و سيگنال(شماتيك باال، دو رشته سيم سياه و سفيد 

  سنسورهاي قدرتي

كه توانايي تامين ولتاژ آن را داشته الكتريكي نياز دارد سنسور قدرتي سطح مخزن براي آنكه خوب كار كند به يك منبع تغذيه 
 برق رساني به رايج ترين براي، يك منبع تغذيه خارجي پيش بيني شده است كه  )e‐g@s ( شهاب گازسوزدر سيستم. باشد

در كابلي كه سه رشته سيم جهت اتصال به نشانگر سطح مخزن  . سنسورهاي سطح مخزن موجود در بازار مناسب مي باشد
  .د منبع تغذيه در نظر بگيريجهت اتصال به رشته سيم قرمز رنگ را از آن منشعب شده، )e‐g@s (ز شهاب گازسومدل

رنگ هاي . بديهي است، بر حسب تجربه ، اتصاالتي كه براي هر نوع  نشانگر سطح  انتخاب مي شوند بايستي كامالً واضح باشند
  .زير، در هر صورت، بعنوان رنگ هاي مرجع محسوب مي شوند

  

  

  

  حوه اتصال سنسور دما بر روي رگالتورن
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سنسور دما كه بر روي رگالتور قرار دارد به ما اين امكان را مي دهد تا دماي عملياتي بدنه آلومينيومي رگالتور را اندازه گيري 
 انجام دهيد استالزم تنها كاري كه .  درجه سانتيگراد نشان داده مي شود0.5نماييم؛ دماي عملياتي دائماً با دامنه تغييرات 

دو خانه در محل  اين كانكتور( شناسايي نماييد را به دسته سيم اصلي آن است كه كانكتور دو خانه اي اتصال سنسور دما  
   ).اتصال الكتريكي قرار دارد و داراي پالك شناسايي سنسور فشار مي باشد

ود ندارد وجهت كنترل دماي چنين سنسوري وجالزم بذكر است درروي بعضي ازمدلهاي رگوالتور 
  .آب از سنسور دماي آب كمك گرفته ميشود

، كانكتور  425.380كد  در دسته سيم اصلي :مرحله نصب
را شناسايي نموده و آن را به ) دوشاخه مادگي(نري دو خانه 

كانكتوري كه در انتهاي سنسور دما كه بر روي بدنه رگالتور 
  ).  توجه كنيد5اره به تصوير شم(قرار دارد، متصل نماييد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (CNG/METHANE)  نحوه نصب سنسور دما :5تصوير    
  
  

  (CNG)  گازنحوه اتصال سنسور فشار
سنسور فشاري كه در سيستم انژكتوري بكار مي رود از نوع ديفرانسيلي است كه به آن امكان مي دهد تا فشار مثبت ورودي را 

هر . دندازه گيري نماي موتور را نيز ادر ريل انژكتور اندازه گيري نموده و در همان لحظه فشار منفي موجود در كلكتور ورودي
حضور سنسور فشار در سيستم انژكتوري به آن كمك مي كند . دو سنجش بوسيله الگوريتم سيستم هاي گازي انجام مي شود

 را به دقت براي سيستم گاز انجام داده و تا زماني كه الزم باشد از مولفه هاي ويژه ) عمل تركيب با كربن(تا عمل كربوراسيون 
  . استفاده نمايدCNGسيستم انژكتور نظير تبديل اتوماتيك سوخت به بنزين در صورت فقدان گاز 

كانكتور ،  425.380كد  در دسته سيم اصلي :مرحله نصب
را شناسايي نموده و آن را به ) دوشاخه مادگي(نري سه خانه 

كانكتور مربوطه كه بر روي سنسور فشار قرار دارد با پيروي از 
  .   متصل نماييد6مل بصري در تصوير شماره دستورالع

  

  
  

 (CNG) گاز  سنسور فشار :6تصوير 

  

  

  
E‐gas Sly Injection / Workshop manual |  شهاب گازسوزنصب کيت ای ه راهنمچدفتر   10 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



  (CNG)نحوه اتصال كليد تبديل سوخت 
گونه شك و ترديدي، كليد تبديل  به شما اين امكان را مي دهد تا بدون هيچ) 7تصوير شماره (كانكتور كليد تبديل سوخت 

  . متصل نماييدe‐g@s) (ازسوز شهاب گ سيستم(ECU)سوخت موجود در خودرو را به دستگاه كنترل الكترونيك 

اين كانكتور را به آساني مي توانيد با استفاده از خار كوچكي كه امكان برقراري اتصال صحيح و بي خطر آن را به كليد تبديل 
  . سوخت فراهم مي سازد، متصل نماييد

يكي اطمينان حاصل نموده و خاطر هاي الكتر  ترتيب مي توانيم از ثبات و پايداري كليد تبديل سوخت بر روي ترمينالنبدي
  .جمع باشيم كه مدت زمان زيادي بر روي خودرو دوام مي آورد

  

  

  

  

  

   كليد تبديل سوخت:7تصوير 

، كانكتور ميكروفيت چهار خانه اي را شناسايي نموده و خار موجود بر روي  425.380 در دسته سيم اصلي كد :مرحله نصب
  ). توجه كنيد8به تصوير شماره (بديل سوخت متصل نماييد كانكتور و سوكت مربوطه را به كليد ت

  

  

  

  

  

  

  كانكتور كليد تبديل سوخت: 8تصوير 
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   :دكمه تبديل سوخت

بر روي ناحيه فشار اين دكمه، عالمت خاصي وجود دارد كه . دكمه تبديل سوخت تقريباً در مركز كليد تبديل سوخت قرار دارد
با فشار دادن انگشت بر روي اين ناحيه، خودرو از قابليت . ير سوخت نشان مي دهدموقعيت آن را بر روي سطح كليد تغي

  .استفاده از گاز برخوردار شده و با سوئيچ هاي متناوب از حالت گاز به حالت بنزين و بالعكس تغيير مي يابد

  .ا از گاز به بنزين تغيير دهيدسوخت خودرو را در هر زمان از بنزين به گاز ي به شما اين امكان را مي دهد تا ،اين دكمه

  

 !:  مراقب باشيد •

 425.375در صورتي كه مدل كليد تبديل سوخت خودروي شما 
باشد، هر بار كه اين كليد را فشار دهيد، يك سيگنال شنيداري به 
شما هشدار مي دهد كه عمليات تبديل سوخت به پايان رسيده است؛ 

اين قابليت   از425.374در حاليكه كليد تبديل سوخت مدل 
       .برخوردار نمي باشد

  

  

  سيگنال هاي نوري و كاربرد آنها

  : بنزينتكاركرد خودرو در حال

كه در قسمت باال سمت (هنگامي كه چراغ قرمز كليد تبديل سوخت   
روشن شود نشان دهنده آن است كه ) چپ اين كليد واقع شده است

  .خودرو در حالت بنزين كار مي كند
  

  :و در حالت گازكاركرد خودر

روشن شود نشان دهنده ) كه در قسمت باال سمت چپ اين كليد واقع شده است( كليد تبديل سوخت سبزهنگامي كه چراغ 
  عالوه بر اين، تركيب چراغ هاي سبز رنگ، مقدار گاز درون مخزن را نشان . كندآن است كه خودرو در حالت بنزين كار مي 

   .مي دهد
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  :سبز رنگ هنگام كاركرد خودرو در حالت گاز LEDتركيب چراغ هاي 
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  :مراحل مختلف تغيير وضعيت سوخت

 از ديگري به سسوخت يكي پ روي كليد تبديل ledدر حين تغيير وضعيت سوخت، شما شاهد آن خواهيد بود كه چراغ هاي 
  ):به تصاوير زير توجه كنيد(اين عمل به چند شرط مهم زير بستگي دارد . ترتيب روشن مي شوند

 روي كليد led، چراغ هاي )كه كاركرد خودرو را در حالت بنزين نشان مي دهد( قرمز ledهم زمان با روشن شدن چراغ 
  .وير زير مشاهده مي كنيد، روشن مي شوندتبديل سوخت به ترتيب مطابق با آنچه كه در تصا

   قرمز led چراغ 1
  : سبز چشمك زن led چراغ 1

انجام عمل  جهت الزم  سيستم به مقدارنشانه انتظار جهت رسيدن دماي
  تغيير وضعيت سوخت

 
   قرمز led چراغ 1
  : سبز چشمك زن led چراغ 2

يير وضعيت  تغجهت انجام عملنشانه انتظار جهت سپري شدن زمان الزم 
  ) استشدهاين زمان از قبل بر روي سيستم تعريف  (سوخت

 
   قرمز led چراغ 1

  : سبز چشمك زن led چراغ 3
نشانه انتظار جهت رسيدن دور موتور به مقدار الزم جهت انجام عمل تغيير 

 1400مقدار دور موتور در حالت پيش فرض حدود (وضعيت سوخت 

rpmاسيون و عيب يابي بر روي سيستم تعريف  قبالً توسط نرم افزار كالبر
  ) استشده

 
   قرمز led چراغ 1
  : سبز چشمك زن led چراغ 4

رها كردن پدال گاز پس از رسيدن دور موتور به مقدار نشانه انتظار جهت 
   تغيير وضعيت سوختجهت انجام عمل الزم
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  اتمام گازتغيير وضعيت سوخت بطور خودكار از حالت گاز به بنرين پس از 

 از اين امكان برخوردار مي باشد كه مي تواند بالفاصله پس از اتمام گاز (ECU)نرم افزار موجود در دستگاه كنترل الكترونيك 
عمليات تغيير . عنوان سوخت استفاده نمايده بطور خودكار نوع سوخت مصرفي خودرو را تغيير داده و از بنزين بدرون مخزن، 

  .انيد با روشن شدن سيگنال هاي نوري متناظر بر روي كليد تبديل سوخت مشاهده نماييدخودكار سوخت را مي تو

در صورت فعال بودن سوئيچ خودكار تغيير وضعيت سوخت، اين نرم افزار بالفاصله پس از تشخيص عدم وجود فشار گاز در 
كليد تبديل سوخت . ن تغيير مي دهدمدار سوخت رساني، بطور خودكار عمل كرده و سوخت خودرو را از حالت گاز به بنزي

 قرمز رنگ، كه در مواقع led مربوطه نشان مي دهد و چراغ ledچراغ عمليات تغيير سوخت از گاز به بنزين را با روشن شدن 
  . مي دهد، نيز  شروع به چشمك زدن مي كند عادي، وضعيت گاز را در حالت ذخيره نشان

چشمك زدن (ن نكته نهفته است كه بدليل  عدم وجود گاز در مدار سوخت رساني در اي  فوقمنظور از روشن شدن نشانگرهاي
  ).  قرمزledروشن شدن چراغ (، سيستم سوخت رساني از گاز به بنزين تغيير يافته است ) قرمزledچراغ 

  

  اضطراريروشن كردن خودرو در حالت گاز در مواقع 

را در حالت گاز روشن نماييد؛ اما بايستي مراقب باشيد كه دور موتور را در با استفاده از اين سيستم مستقيماً مي توانيد خودرو 
  . و به موتور اجازه دهيد تا به شرايط عملكردي ايده آل خود برسد  نگهداريد(.min)مقدار كمينه 

  :مراحل انجام كار

   مشابه سپس خودرو را دقيقاً قبل از روشن كردن خودرو با سوئيچ، ابتدا كليد تبديل سوخت را فشار داده و نگهداريد،
اين عمل را تا روشن شدن موتور ادامه دهيد، سپس دكمه تغيير وضعيت سوخت را رها . استارت هاي معمولي، روشن نماييد

  .كنيد

  سيگنال هاي انژكتور

  

  

  

  

   ولت در پين سمت چپ12 ولتاژ -) مستقيم ( نرمالسيم كشي :9تصوير
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 و سيم كشي مخصوص آن، كاركرد انژكتورها (ECU)ور در داخل دستگاه كنترل الكترونيك بخاطر وجود سيستم اموالتور انژكت
بدين ترتيب پارازيت هاي مزاحم از قبيل روشن شدن چراغ نشانگر بازديد . متوقف شده و يك بار مجازي جانشين آن مي گردد

  .موتور حذف شده و از بين مي روند

  

  

  

  

  

  راستولت در پين سمت  12 ولتاژ -معكوس سيم كشي :10تصوير

اين عمل  بايستي با نهايت دقت و . عمل گير انداختن و كپچر كردن سيگنال انژكتور از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد
  .احتياط  و توسط مكانيك خودرو انجام شود

 وجود دارد، انجام e‐ga@sعمل گير انداختن و كپچر كردن سيگنال انژكتور از طريق كابل مخصوصي كه در كيت انژكتوري 
سيگنال انژكتور را از طريق كانگتورهاي اصلي خودرو دريافت نموده، سپس سيگنال دريافتي را به دستگاه كابل، مي شود؛ اين 

مراقبت از انژكتور را در صورت لزوم  سيگنال (ECU)دستگاه كنترل الكترونيكي .  منتقل مي كند(ECU)كنترل الكترونيكي 
 را در مدار (CNG)ا قطع جريان بنزين، عمليات گاز رساني به موتور را در دستور كار خود قرار مي دهد و گاز ترجمه كرده و ب

  .تامين مي نمايدسوخت رساني به موتور 

  : بنابراين تنها يك المان براي دريافت سيگنال زمان تزريق سوخت الزم و ضروري است
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  ورهاي گازانژكتبراي سيم كشي مجزا دسته سيم و 

  :روش مختلف براي سيم كشي انژكتورهاي گاز وجود داردنوع دسته سيم مجزا و دو دو 

 )مستقيم (معموليكشي سيم دسته سيم و  •
 )شناسايي نوار قرمز روي كانكتور( سيم كشي معكوس دسته سيم و  •

 :عمل نماييداحل زير مرطبق سيم كشي مناسب تر مي باشد، مذكور براي براي تشخيص اينكه كدام يك از دو روش 

 .يدنماي كانكتورهاي متصل به همه انژكتورها را جدا كليه -1
 . قرار دهيد(OFF) در وضعيت كرده و آن را سوئيچ استارت خودرو را خاموش -2
 ولت 12 سمتي را كه داراي پين )10 و 9تصاوير مطابق (بر روي كانكتورهاي مادگي كه تازه آنها را جدا نموده ايد،  -3

سمت چپ  يكي از پين هاي سمت راست يا يكي از پين هاي  ممكن است در 12ولتاژ . خص كنيدمي باشد، مش
استفاده نماييد، در ) مستقيم (معمولي در پين سمت چپ باشد، از روش سيم كشي 12چنانچه ولتاژ . كانكتور باشد

 .فاده نماييداز روش سيم كشي معكوس است)  در پين سمت راست باشد12چنانچه ولتاژ (صورت  غير اين

  )425.380كد (اتصاالت سيم كشي 
   مي توانيد جزئيات و نحوه اتصال الكتريكي كانكتور كابل مجزا براي انژكتور و كانكتورهاي 11در تصوير 

   .قرار دارند، مشاهده نماييد )425.380كد ( ECUوابسته به آن را كه بر روي دسته سيم ) 2 و 1(

  ، برقراري اتصال الكتريكي را براي شما بسيار ساده مخصوصكانكتورهاي  كنيد، اين مي الحظههمانطور كه در تصوير م
مستقيم براي روش آسان و يك نماييد،   را به سرعت بررسي كشيخواهيد عمل نصب و مونتاژ صحيح سيممي  اگر .كرده اند

تورهاي مربوطه متصل نماييد يعني زرد  سيم هاي همرنگ انتهايي را به كانك كهانجام اين كار وجود دارد و آن روش اين است
  . را به زرد، سبز را به سبز و غيره

  

  

  

  

  

  

  

   خانه6دو عدد سوكت : 11تصوير 
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A انژكتور              

D انژكتور              

B انژكتور              

C انژكتور              

بدليل .  كنداكتور در انتهاي هر كدام از انژكتورهاي يونيت كنترل اصلي مي باشد2تفاوت اصلي در سيم كشي نبود     

 تا جهت مشخـصي كـردن سـيمهايي كـه نـشان دهنـده               نداشتن كنداكتور، سيمها گم شده اندو شما نيازداريد       

  . را نصب نمائيد  سكنشيال ، بايد نرم افزارA,B,C,D انژكتورهاي 

اولين چيزي كه شمابايد انجام دهيد ، فهميدن اين موضوع است كه از طريق جدا كـردن كنـداكتورهاي اصـلي از                      

بعبارت .شما بايد ولتاژ مورد نياز انژكتور را بدانيد       وسيله نقليه مي باشد كه سيگنال هاي انژكتور را فرمان ميدهدو            

ديگر شما مي بايست بفهميد كه سيم ها بطور مستقيم وصل شده ان يا غير مستقيم هستند بطوريكه اين موضوع                    

  به شما اين 

  .امكان را ميدهد تا ساير اتصاالت را بطور صحيح انجام دهيد

  . سيم كلي مي باشد9انژكتور شامل همانطور كه درشكل ذيل مي بينيد كل دسته سيم 
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 را در وضعيت عمومي سيم Aدر شكل سمت راست شما مي توانيد نموداري را مشاهده نمائيد كه اتصاالت انژكتور 

شما بايد با شناسائي سيكنال هاي ارسالي انژكتور . كشي در انژكتورهاي بنزيني وسيله نقليه توضيح مي دهد

رابتدا بايد كابلي را كه بايد قطع شود را پيدا كنيد سپس دو طرف سيم قطع شده رابه دو سيم در د. شروع كنيد

سياه بايد به سيم قطع شده كه به سمت يونيت كنترل بنزيني / سيم زرد.وصل نمائيد) عمومي(سيم كشي كلي 

ر بنزيني اصلي باز مي گردد اين درحاليست كه سيم زرد به سيمي كه از انژكتو. مي گردد، وصل نمائيد اصلي باز

  .وصل شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دقت كنيد 

  )كليد روشن  (1سيم سيگنال احتراق 

سيگنال احتراق مي تواند هم از طريق پاور سيگنال يكي از انژكتورهاي اصلي وسيله نقليه دريافت شود و هم مي 

. ( مين كند ، وقتي كه احتراق انجام مي گيردتواند از يك نقطه معلوم ازقبيل جعبه فيوز كه ولتاژ مورد نياز را تا

  ) .كليد احتراق روشن مي باشد
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A انژكتور               

D انژكتور               

B انژكتور               

C انژكتور               

تفاوت . درخصوص نصب سيم كشي مجموعه انژكتور ، مكانيك مي تواند تصميم به نصب كلي كابل ها بگيرد 

نداكتور سيم ها تنها به دليل نبود ك.  كنداكتور وجود نداردECU 2اساسي در اين است كه در انتهاي هر انژكتور به 

معلوم كنيد كه كدام يك از سيم ها نشان دهنده نصب سكنشيال  و يكه هستند بطوريكه شما بايد بفهميد با

  .مي باشدA,B,C,D انژكتورهاي 

  

با دسته بندي كنداكتورهاي اصلي وسيله نقليه شما بايد ابتدا مشخص نمائيد كه سيگنال فرمان داده شده انژكتور 

با مشخص كردن اينكه آيا سيم كشي . اشد و سپس دريابيد ولتاژ مورد نياز انژكتور چه ميزان استاز كجا مي ب

بطورمستقيم انجام شده است يا بلعكس ،اين اجازه را به ما ميدهد تا اتصاالت مورد نظر را بطور صحيح انجام دهيم 

 سيم مي باشد كه به صورت 9ل همانطور كه در شكل ذيل مشاهده مي كنيد، مجموعه سيم كشي انژكتور شام.

  .ذيل بايد با يكديگر تطابق داده شوند 
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  .دقت كنيد

انژكتور باقيمانده . انجام نگيرد Cد رسيم كشي كلي براي يه سيلندر ها اين بسيار مهم است كه اتصالي به انژكتور 

وت از سيم كشي انژكتور اتصال دهيد  اگر شما قصد داريد تا سيگنال احتراق را به يك محل متفا .را متصل نمائيد 

 e cod 425.380 در كد سيم كشي A)كانكتور (سفيد  را كه پيش از كانكتور قرار دارد را  قطع كرده / سيم قرمز  ،

/425.381 e cod و آنرا به منبع احتراق انتخاب شده در وسيله نقليه متصل نمايئد .  

  ائيد مالحظه نم7 و 6 را در صفحه 1كانكتور شماره 
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  نصب و مونتاژ اجزاء مكانيكي

  RM10 مدل  (CNG) رگالتور مخصوص گاز

  
 . طراحي شده استSly جهت استفاده در كيت انژكتوري RM10 مدل (CNG)   فشار گازرگالتوركاهنده

  .شار الزم را تامين نمايد در كليه شرايط كاري موتور  تغيير يافته و فbar 1.8 تا bar 0.6فشار عملياتي آن مي تواند از 

اين رگالتور بخاطر وجود سيستم باالنس پيستوني پيچيده خود، قادر است با يك مرحله كاهش در كل دامنه تغييرات فشار 
 مزاياي استفاده .، حركت قابل اطمينان و پايداري ايجاد نمايد)مخزن خالي (bar 0تا ) مخزن پر (bar 200ورودي از حدود 

  . و بهبود قدرت موتور در دور موتور باالCNGكاهش شديد افت فشار، افزايش اثربخش محدوه گاز :  عبارتند ازاز اين رگالتور

سيال خنك كننده موتور در داخل رگالتور كاهنده فشار به گردش درآمده و دماي عملياتي مناسبي را در همه شرايط كاري 
  .برقرار مي كند

 اين قطعه، نصب آن در داخل محفظه موتورهايي كه داراي فضاي محدودي هستند، بخاطر كاهش ابعاد و فرم كوچك و فشرده
   130Kwموتورهاي تا قدرت به سوخت رساني  قادر به RM10رگالتور . آسان تر از ساير رگالتورهاي مشابه مي باشد

  :بطور خالصه مي توان گفت كه اين رگالتور.مي باشد

 .اهش فشار گاز را انجام مي دهدفقط با يك پوسته و غشاء خارجي، عمليات ك -
 . استA.Pداراي تعادل پيستوني در اهرم  -
 . تنظيم نمايدbar 1.8 تا bar 0.6قادر است فشار گاز خروجي را از  -
 .با گردش سيال خنك كننده موتور در كانال هاي داخلي آن امكان تبادل حرارتي با گاز را فراهم مي سازد -
 .مي باشد) يكپارچه(ته داراي يك عدد سنسور دماي بهم پيوس -
 . سوخت رساني كند130Kwمي تواند به موتورهاي تا قدرت  -
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  (CNG) نمودار نصب و مونتاژ اجزاء كيت

  
 CNGمخزن گاز  -1

 شير برقي عقب -2

 CNGرگالتور كاهنده فشار گاز  - 3

 سنسور دما -4

   CNGفيلتر گاز  -5

 CNGسنسور فشار گاز  -6

 CNGمجموعه انژكتورهاي گاز  -7

 شيلنگ خالء  -8

 منيفولد -9

  CNGجزئيات مدار ورود گاز - 10
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  سنسور فشار سيستم هاي انژكتوري

  
 داخل يك محفظه اين سنسور در.  از سنسور فشار ديفرانسيلي استفاده مي كند)e‐g@s ( شهاب گاز سوزسيستم انژكتوري

 . مقاوم مي باشد قرار گرفته و طوري طراحي شده است كه در مقابل ضربه و تنش هاي مكانيكي بسيارآلومينيومي مخصوص
در يك طرف و يك عدد كانكتور در ) كه يكي از آنها از ديگري بزرگتر مي باشد(محفظه آلومينيومي داراي دو سر استوانه شكل 

  .طرف ديگر مي باشد

 به دستگاه الكترونيكي كه در داخل محفظه آلومينيومي  قرار گرفته، اين امكان را مي دهد تا اين دو سر استوانه اي شكل 
  .دن اندازه گيري نماي“‐“ و فشار منفي را از طريق ورودي ”+“فشار مثبت را از طريق ورودي 

   "لوله هاي دسترسي به شيلنگ خالء"سر استوانه اي شكل كه از محفظه آلومينيومي بيرون آمده اند، اصطالحاً  به دو
  . عهده دارنده فشار را بارت بر ظاين لوله ها به شيلنگ هايي متصل مي شوند كه كار ن. مي گويند 

يك سمت دسته سيم  كه در CN5به كانكتور ) مجهز به يك عدد كانكتور ويژه با سه رشته سيم(دسته سيم الكتريكي 
CAB01 متصل مي شوددستگاه كنترل قرار دارد ،.  

 داخلي محفظه  كه نمايي از سنسور فشار و محفظه آلومينيومي را نشان مي دهد، مي توانيم بخش10در تصوير شماره 
اين محفظه داراي يك درپوش آلومينيومي است . آلومينيومي را كه سنسور فشار ديفرانسيلي در آن قرار دارد، مشاهده نماييم

  . بندي مي كند و فقط يك كانكتور الكتريكي از آن بيرون آمده است كه محفظه را كامالً مهر و موم و درز
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  سنسور فشارروي  بر عالئم مندرج 

ر روي محفظه سنسور فشار دو نشانه وجود دارد كه هر يك ب
. از آنها به يك نازل استوانه اي شكل مخصوص اشاره مي كند

 هستند كه به فشار “‐“ و ”+“اين دو نشانه داراي عالمت 
  . اشاره مي كنند(P2) و فشار منفي (P1)مثبت 

اين دو فشار از طريق شيلنگ هاي مخصوصي كه بر روي 
 ارند به ترتيب از منيفولد و انژكتورها گرفته كيت قرار د

  .مي شوند
  

  
  

P1 = “+” =گروه انژكتورهاي ماتريسي 
P2 = “‐” =شيلنگ خالء منيفولد 

  :مرحله نصب

  :سنسور فشار را بايد با رعايت دو شرط ساده زير بر روي كيت نصب كرد

 .بت گرفته شده از انژكتور گاز نصب نماييددر صورت امكان، سنسور فشار را باالتر از اتصال خروجي فشار مث -
) 13تصوير (سنسور فشار بايد بصورت عمودي نصب شود بطوري كه شيلنگ هاي فشار به سمت پايين قرار بگيرند  -

  .گونه ناخالصي وارد سنسور فشار نخواهد شد در اين صورت هيچ

  

وي با صفر ظاهر شود؛ احتمال اين وجود دارد كه  چنانچه بر روي دستگاه عيب ياب كامپيوتري يا دستي، فشار مسا:توجه
در اين صورت جاي ورودي فشار مثبت و منفي را با . ورودي فشار مثبت را با ورودي فشار منفي تصادفاً اشتباه جا زده باشيد

  .هم عوض كنيد
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  CNGفيلتر گاز 

فيلتر گاز كه بين رگالتور و ريل انژكتور قرار گرفته است، از   
.  جلوگيري مي كندCNGاخالصي به داخل گاز ورود هرگونه ن

ناخالصي ممكن است به گونه ها و اندازه هاي مختلف باشد 
مثل براده هاي فلزي كوچكي كه هنگام نصب لوله ها بوجود 
مي آيد يا پسمانده هاي فلزي كه هنگام سوخت گيري وارد 

  .سيستم مي شوند
گاز را  اين وسيله كوچك و ساده ضريب اطمينان انژكتورهاي 

  .افزايش مي دهد
  

  :مرحله نصب

معموالً الزم نيست كه حتماً فيلتر گاز را بصورت محكم بر روي بدنه خودرو مونتاژ نماييد، حتي الزم نيست آن را در محلي  
  كتور بهترين محل براي نصب فيلتر بين رگالتور و ريل انژ. قرار دهيد كه از پاشش آب و يا از منابع گرمازا در امان باشد

، اگرچه ذكر اين نكته ضروري است كه حتماً فيلتر گاز را بصورت عمودي نسبت به سطح زمين نصب نماييد به نحوي مي باشد
در حقيقت قسمت تحتاني فيلتر از يك محفظه استوانه اي . كه قطعات فوقاني و تحتاني آن در محل مناسب خود قرار بگيرند

  .مي گيردكه توري مخصوص فيلتر را در بر است شكل تشكيل شده 

فيلتر شده و به داخل بخش وارد گاز از طريق بخش فوقاني   
 استوانه اي شكل تحتاني كه مثل يك منبع انبساط عمل 

  . مي كند، جريان مي يابد
توري مخصوص فيلتر گاز، ناخالصي هاي بزرگتر را در خود 

يا )  روغني(نگه مي دارد؛ در حاليكه پس مانده هاي نفتي 
. گازي در بخش تحتاني استوانه فيلتر گاز ته نشين مي شوند

اين عمل دوگانه فيلتر گاز به شما اين اطمينان را مي دهد كه 
گاز پس از ترك فيلتر، عاري از هرگونه عناصر و ذرات بزرگي 
باشد كه ممكن است به ريل انژكتور آسيب برساند و همچنين 

 هرگونه عناصر و فاقدهد كه گاز اين اطمينان را به شما مي د
  .ذرات روغني يا ناخالصي هاي غير قابل اشتعال باشد

گاز از طريق مجراي ورودي وارد فيلتر . را مشاهده مي كنيد كه جهت ورود گاز را به فيلتر نشان مي دهد در تصوير فوق؛ فلشي
هاي مخصوص به سمت انژكتورهاي گاز منتقل شده و از طريق مجراي خروجي از آن خارج مي شود، سپس از ميان شيلنگ 

  .مي شود
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  س كيت گازكماتري  مدلانژكتورهاي

 گاز از چند كيت) Matix(سك ماتري مدلانژكتورهاي  
 كه هر انژكتور به يك سيلندر ندانژكتورتشكيل شده ا

  . اختصاص دارد
سيستم جهت  (CDCزمان و ترتيب باز شدن انژكتورها توسط 

اين سيستم . انجام مي شود)  طريق كددهي خودكار پيام از
 را (ECU)اطالعات گرفته شده از دستگاه كنترل الكترونيك 

ثبت  از طريق الگوريتم هاي پيچيده در زمان واقعي پردازش و
  .مي نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
E‐gas Sly Injection / Workshop manual |  شهاب گازسوزنصب کيت ای ه راهنمچدفتر   27 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



   منيفولد سيستم هاي انژكتوري هاينازل

 كه در داخل منيفولد پالستيكي يا آلومينيومي نزديك انژكتورهاي نازل هاي منيفولد نوع خاصي از نازل هاي فلزي هستند
  . بنزيني جاي مي گيرند

  

اورت محفظه آرامش موتور يعني ج حتي االمكان در منازل ها منيفولد. وظيفه آنها هدايت گاز به داخل منيفولد دمش هوا است
موقعيت نصب و مونتاژ نازل هاي منفولد . ر مي گيرندجايي كه مخلوط هوا و سوخت جهت احتراق وارد سيلندرها مي شود، قرا

در مورد موقعيت نصب و مونتاژ . يكي از مهمترين كارها و اعمالي است كه در تمام مراحل نصب و مونتاژ كيت انجام مي شود
  . نازل هاي منيفولد و محل قرار گرفتن آنها بر روي منيفولد هوا  با دقت و احتياط كامل عمل كنيد

نقطه تزريق گاز در منيفولد بايد تا جايي كه امكان دارد به موقعيت انژكتورهاي بنزين : موقعيت نازل هاي منيفولدبهترين 
. بدين ترتيب واكنش هاي موتور پس از تزريق گاز بايستي مشابه واكنش هاي موتور پس از تزريق بنزين باشد. نزديك باشد

ميان سيستم پيشرفته ) مترين ويژگييا دست كم مه( تنها تفاوت اصلي ين ويژگي، ااين نكته را بخاطر داشته باشيد كه
 در حقيقت گاز از طريق همين مجراهاي .سوز محسوب مي شود انژكتوري و سيستم انژكتوري سنتي براي موتورهاي درون

  .دگردسنجيده به منيفولد منتقل مي كاليبره شده و انژكتور بصورت 

تركيب با هوا  توسط انژكتوري خودرو ،اي ورودي منيفولد و بر اساس زمان مورد نيازسوخت بصورت سنجيده از طريق مجراه
    .مي شود

در سيستم هاي سنتي، منيفولد بطور مداوم و بطور كامل از طريق مجرايي كه در باال دست جريان قرار دارد و همچنين از 
 لوله هاي تنفس منيفولد با مواد احتراقي غير قابل اجتناب بنابراين اشباع. ورودي سوپاپ فاصله بسيار دارد، پر از گاز مي شود

 شديد و جدي منيفولد هوا مي شود مخصوصاً اگر منيفولد از ديدگيبوده و انفجار پيش از موعد در منيفولد موجب آسيب 
  .جنس پالستيك ساخته شده باشد
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  موتور را بر روي) كلكتور منيفولد ( فرضيتنفسلوله  كه مقطع عرضي يك مشاهده مي كنيد نموداري را  زيردر تصوير
 .شده استنازل هاي منيفولد در مناسب ترين محل ممكن نصب و مونتاژ در اين نمودار،  .انژكتوري سنتي نشان مي دهد

 در بهبود نه تنها نازل هاي انژكتورموقعيت صحيح . انتخاب موقعيت انژكتور از درجه اهميت بسيار زيادي برخوردار  مي باشد
 e‐g@sهاي ممكن هنگام نصب و مونتاژ كيت انژكتوري   بلكه از حداقل پيجيدگيتاثير گذاشتهعملكرد سيستم انژكتوري را 

  .مي كاهد

  

  مراحل نصب و مونتاژ نازل هاي منيفولد

اي را بيابيد و تا جايي كه امكان دارد آن را به نقطه تزريق سوخت در منيفولدهمنيفولد ضخيم ترين ناحيه ديواره  •
 هم از نظر فني و هم از نظر M6چيدمان و ترتيب قرا گرفتن نازل هاي منيفولد . آلومينيومي يا پالستيكي نزديك نماييد

عمليات هنگام سوراخ كردن نقطه مورد نظر مراقب باشيد . عملكردي از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي باشد
 .دانحرك يا انژكتورهاي بنزيني خودرو آسيب نرسبه فيتينگ هاي اصلي خودرو نظير قطعات متسوراخكاري 

 سوراخ Ø 5mmمحل قرار گرفتن هر يك از نازل هاي منيفولد را مشخص كرده و محل مورد نظر را با مته اي به قطر  •
بدين ترتيب براده هايي كه هنگام عمليات .  گريس بماليدمقدار كميقبل از عمليات سوراخكاري، بر روي نوك مته، . كنيد
 . كننداخكاري بوجود مي آيند بخاطر وجود گريس در نوك مته جمع مي شوند و به داخل منيفولد نفوذ نميسور

 سوراخ مربوطه، يپس از پاك كردن براده هاي فلزي از رو.  ، سوراخ ايجاد شده را رزوه نماييد6MAبا استفاده از قالويز  •
 به جهت ورود نازل هاي منيفولد توجه كنيد و يقين ،منيفولد در حين جا زدن نازل هاي .نازل هاي منيفولد را جا بزنيد

شكاف و فرو رفتگي . جهت تزريق سوخت در انژكتورهاي بنزيني باشد حاصل نماييد كه جهت خروج گاز منطبق با
  كوچكي كه بر روي لبه خارجي نازل هاي منفولد قرار دارد، تشخيص موقيعت دقيق سوراخ خروج گاز را براي ما آسان 

 . سازدمي
چنانچه براده هاي فلزي . هنگام سوراخكاري و رزوه كردن مراقب براده هاي بوجود آمده در سوراخ ها و نقاط قبلي باشيد •

 . در داخل منيفولد بريزند و در آنجا تجمع كنند، احتمال اينكه به موتور آسيب برسانند بسيار زياد خواهد بود
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ي گريس به نوك مته  كممقدار براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي كنيم :توجه
بماليد و مرتباً براده هاي آهن را هم در مرحله سوراخكاري و هم در مرحله 

  .رزوه كاري از روي سطح سوراخ ايجاد شده پاك كنيد
  
  

 را بر روي نوك نازل منيفولد قرار mm 3.5آچار آلن نمره . نازل هاي منيفولد را در داخل سوراخ ايجاد شده، جا بزنيد  •
 .نيدچرخاده و آن را بدا

 .دقت كنيد كه سوراخ خروجي نازل هاي منيفولد كامالً با سوپاپ هاي ورودي منطبق باشند •
 ). به تصوير زير توجه كنيد(
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  e‐g@s) ( شهاب گاز سوزكاليبراسيون و تنظيم سيستم انژكتوري

برنامه كاليبراسيون و تنظيم خودرو     . ري انجام مي شود   عمليات كاليبراسيون وتنظيم خودرو از طريق دستگاه عيب ياب كامپيوت         
توسط لوح فشرده اي كه تامين كننده قطعات كيت گازسوز انژكتوري در اختيار شما قرار مي دهـد بـر روي كـامپيوتر نـصب و       

بطـور  ) رمطـابق بـا مـدل كـامپيوت       (عمليات نصب و اجراي برنامه      .  قرار دهيد  CD‐Romلوح فشرده را در داخل      . اجرا مي شود  
راهنماي نصب برنامه به شما كمك مي كند تـا عمليـات نـصب و اجـراي برنامـه را بـا                      . خودكار ظرف چند ثانيه آغاز مي گردد      

   .موفقيت به پايان برسانيد

  راهنمـاي نـصب برنامـه بـه شـما كمـك            . حين نصب برنامه، مي توانيد از ميان دو زبان راهنماي نصب يكي را انتخـاب نماييـد                
د دارد كه   پس از نصب برنامه، چند زبان ارتباطي در داخل آن وجو          . ا كل عمليات نصب را با موفقيت به پايان برسانيد         مي كند ت  

  .با استفاده از آنها مي توانيد عمليات نصب و اجراي برنامه را كامالً اختصاصي و شخصي نماييد

به  .در صفحات بعد آنها را به ترتيب توضيح خواهيم داد         عمليات كاليبراسيون و تنظيم خودرو در پنج مرحله انجام مي شود كه             
   .نرم افزار نصب شده بر روي كامپيوتر شخصي خود رجوع كنيد و با دقت همه مراحل ذكر شده در آن را رعايت نماييد

   !توجه

 در حالت بنزين كار كند بايد، خودرو )مراحل يك تا سه(  سه مرحله اول هنگام اجراي
اين امر بـسيار مهـم و       (نگ روي كليد تبديل سوخت روشن باشد        و فقط چراغ قرمز ر    

  ).حياتي مي باشد

  

  (rpm)دور موتور ) تنظيم( كاليبراسيون : اولمرحله

   در موتور خودروحداكثر زمان تزريق سوخت) تنظيم( كاليبراسيون :مرحله دوم

 (Advanced setting) انتخاب نوع سوخت از روي گزينه تنظيمات پيشرفته :مرحله سوم

  بنزين / مقدار ثابت تبديل گاز) تنظيم(كاليبراسيون : مرحله چهارم

   تنظيم نقل و  انتقال گاز :مرحله پنجم
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  !توجه
  . كار كندبنزين در حالت بايد، خودرو  )مراحل يك تا سه ( عمليات كاليبراسيوندر سه مرحله اول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مربوط به عملكرد موتورپنجره: 1تصوير 

  (rpm)دور موتور ) تنظيم(كاليبراسيون  :ه اولمرحل

، پنجره اي باز مي شود كه حاوي اطالعات مربـوط بـه             ENGINE  زرد رنگ  هم زمان با اجراي برنامه يا پس از فشار دادن كليد          
وير شماره  ادر تص . موتور از قبيل فشار گاز، زمان تزريق سوخت انژكتورها، درجه حرارت رگالتور، مقدار سوخت و غيره مي باشد                 

  . را مشاهده مي كنيد"موتور"دارهاي گرافيكي پنجره و نمايي از نم2 و شماره 1

  

  

  

  

  rpmپنجره مربوط به دور موتور : 2تصوير 
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بايـد  كه آيا دور موتـور  اين نكته مي كند ارزيابي پردازش و  ، سيستم شروع به     ) ثانيه 10حدود  (در لحظات اوليه كاركرد خودرو      
  . انژكتورهاي شود يا  از روي زمان تزريق سوختز قهوه اي رنگ موجود در دسته سيم اصلي بازسااز روي رشته سيم

 بنزين از طريق پين ECU كه از كوئل خودرو يا از       يمثالً سيگنال (درحقيقت، چنانچه رشته سيم قهوه اي به سيگنال دور موتور           
گرفته شـده از ايـن كانكتورهـا        سيگنال  از   بطور خودكار    متصل شده باشد، در اين صورت نرم افزار       ) مخصوص گرفته شده است   

را بازسازي مي كند؛ در غير اين صورت نرم افزار بطور خودكار از اطالعات گرفته شـده از سـيگنال                    استفاده كرده و آن سيگنال      
  . مي كندانژكتور استفاده 

، ته سيم اصلي موجود در دس رنگرشته سيم قهوه ايسيگنال  از در صورت عدم استفاده :توجه
  . خانه اي بزرگ را در دسته سيم اصلي قطع نماييد56قهوه اي رنگ نزديك كانكتور رشته سيم 

  

گونه مرجعي بـراي دور موتـور خـودرو بـر روي داشـبورد وجـود نـدارد،                    هيچ معموالًدر خودروهاي مدرن امروزي      :پيشنهاد
در صـورت  .  دور در دقيقه باشد900 تا 700، بايستي حدوداً بين بنابراين دور آرام موتور مشاهده شده بر روي دستگا عيب ياب         

  دستگاه عيب يابي و كاليبراسـيون      د، فقط كافي است مقدار دور موتور را در        بر روي صفحه آمپر داشبور     نشانگر دور موتور     وجود
  .   دور موتور منتقل نماييدبه ستون مربوط به

  

  ن تزريق سوخت در موتور حداكثر زما) تنظيم(كاليبراسيون  :مرحله دوم

 بـر روي صـفحه نمـايش    ”ACQUISITION OF INJECTION TIMES“ ، پنجره TINJ MAXبا فشار دادن كليد زرد رنگ 
اين عمل  .  حداكثر زمان تزريق سوخت دسترسي پيدا مي كنيد       ) تنظيم(ظاهر مي شود كه از اين پنجره به گزينه كاليبراسيون           

الگوريتم مبنا مطـابق بـا      پيكربندي  در حقيقت   . م تزريق سوخت خودرو را شناسايي نماييد      به شما كمك مي كند تا نوع سيست       
  . ف انژكتور تغيير مي يابدانواع مختل

ــد از  ــور عبارتن ــف انژكت ــواع مختل ــروه : ان ــام گ  FULL)تم GROUP) ــي ــه ترتيب ــي (SEMISEQUENTIAL) ؛ نيم  ؛ ترتيب
(SEQUENTIAL)   

  .ست بهترين نتيجه را از پيكربندي موتور بدست آوردبدين ترتيب، الگوريتم مبنا قادر ا
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اين كليد تا پايان اين مرحله از كاليبراسيون همواره چشمك زده و بـه ترتيـب         : توجه
فـشار دادن كليـد     زرد و قرمز مي شود، پس از تعيين حداكثر زمان تزريق سوخت و              

“SAVE”  مـي  تاده و زرد ذخيره اطالعات، كليد مذكور از چشمك زدن باز ايـس  جهت
  .شود

  
  

  

  

  

  

  زمان تزريق سوخت  حداكثر: 3تصوير 

) بـاال (در جعبـه متنـي اول   :  ، دو جعبه متني با زمينه مشكي را مشاهده خواهيـد كـرد  ”TINJ, Max“پس از ورود به صفحه 
 هر زمان  حداكثر زمان تزريق سوخت در”MAX box“ و در جعبه متني زير آن ”TINJ box“زمان تزريق سوخت لحظه اي 

  ). توجه كنيد3به تصوير (معين، ثبت و به حافظه سپرده مي شود 

 ”MAX box“چنانچه پدال گاز را به آرامي فشار دهيد، متوجه خواهيد شد كه حداكثر زمان تزريق سوخت چطور در حافظه  
  .ثبت مي شود

ا با حداقل ضريب خطا حتـي پـس از تـك    حداكثر زمان تزريق سوخت راين سيستم دسترسي به شما اين امكان را مي دهد تا        
 از زمان استارت خودرو با دور موتور كم تا           را مي توان   همين نتيجه  .گاز سريع و ناگهاني يا هنگام حركت در جاده بدست آوريد          

 را فـشار دهيـد تـا        ”SAVE“پس از بدست آوردن حداكثر زمان تزريق سوخت، كليد           .دتاب هاي شديد و ناگهاني بدست آور      ش
 را فشار دهيد تا پنجـره مـذكور بـسته شـود و بـه                ”CLOSE“پس از آن كافي است كليد       .  ذخيره شود  ECUه در حافظه    نتيج

  .گونه اطالعاتي باز گرديد  بدون ذخيره كردن هيچ”ENGINE“پنجره كاليبراسيون موتور 

 ECUنـه رقمـي كـه در حافظـه           وجود دارد،    ”MAX“ به شما اين امكان را مي دهد تا رقمي را كه در جعبه               ”RESET“كليد  
از اين كليد مي توان به دفعات براي بررسي مجـدد كاليبراسـيون و تنظـيم                . ثبت شده است، مجدداً تنظيم و راه اندازي نماييد        

  . را براي ذخيره كردن اطالعات فشار دهيد”SAVE“پس از آن كليد . حداكثر زمان تزريق سوخت استفاده كرد
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، مقادير وارده در حافظه ذخيره و پنجره        ”SAVE“ با فشار دادن كليد    :توجه
  .مذكور بسته مي شود

  

 (ADVANCED Setting)انتخاب نوع سوخت از روي گزينه تنظيمات پيشرفته  :مرحله سوم

را  باز مي شود كـه اطالعـاتي          نمايش قرار دارد، پنجره اي      كه در قسمت باال سمت چپ صفحه       ”Setting“با فشار دادن كليد     
  . ، نمايي از پنجره تنظيمات سيستم را مشاهده مي كنيد4در تصوير . نظيمات سيستم در اختيار شما قرار مي دهددرباره ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تنظيمات سيستم:4تصوير 

در مركز اين پنجره، بخشي وجود دارد كه به شما اين امكان را مي دهد تـا                 
 گـاز  ش فرض   نوع سوخت در حالت پي    (نوع سوخت خودرو را انتخاب نماييد       

LPG  متـان  در حقيقت، با يك كليك ساده مي توانيـد سـوخت            ). مي باشد
(CNG)   الگوريتم سيستم انژكتوري به شما اين امكـان را         .  را انتخاب نماييد

 سيـستم را بهبـود      يمي دهد تا با انتخاب صحيح سوخت، كـارآيي و بـازده           
 به شـما    نادرست نوع سوخت امكان بهينه سازي سيستم را        انتخاب. بخشيد

  .نمي دهد

  
  

    نوع سوخت:5تصوير 
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  بنزين/ مقدار ثابت تبديل گاز) تنظيم(كاليبراسيون : مرحله چهارم

كيداً توصيه مي كنيم كه پاراگراف زير را ا. مرحله چهارم يك مرحله اساسي در تنظيم و كاليبره كردن خودرو محسوب مي شود  
وانيم خيلي از مفاهيم بسيار مهم اوليه و تعريف فنون و تكنيك هاي بسيار موثر در ميان سطور آن مي ت  . به دقت مطالعه نماييد   

  .در تنظيم خودرو را بيابيم و درك نماييم

قبل از شروع عمل كاليبراسيون و تنظيم خودرو، ضروري است عملكرد سيستم را در حالت بنزين تنظـيم نمـوده و پـس از آن                         
  . خواهيم انداخت) 1تصوير(از صفحه مربوط به موتور )  6تصوير (نگاهي اجمالي به بخش تحتاني 

  :  مالحظه مي كنيد، پنجره كاليبراسيون از دو كليد تشكيل شده استزيرهمانطور كه در تصوير 

 تا با هر بـار ضـربه زدن بـه كليـد هـاي               100 تا   100اين كليدها به شما اين امكان را مي دهند كه مقدار ثابت كاليبراسيون را               
  .  مي باشد1200در اين تصوير مقدار ثابت كاليبراسيون . كاهش دهيديا ايش و مذكور، افز

  

   كاليبراسيون سيستم انژكتوري:6تصوير 

 جند دقيقه صبر كنيد تـا موتـور بـه دور آرام ثابـت  و بـه شـرايط                :خودرو را در حالت بنزين قرار دهيد       )1
يكي است كه درجه حرارت بهينه موتور را نشان  يك عبارت يا اصطالح مكان    ”Regimate“  (.عملياتي مناسب برسد  

همچنين . ) دور موتور خودرو هر دو ثابت هستند       خودرو و مي دهد و همچنين نشان مي دهد كه زمان تزريق سوخت            
 . برسدC °50چند دقيقه صبر كنيد تا دماي رگالتور به حداقل 

كولر و (ودرو از قبيل تهويه مطبوع  كليه متعلقات خ:اييدراه اندازي نم) درجا(موتور را با دور آرام  )2
اين كار مقايسه ميان زمان تزريق سوخت را در . را كه به موتور فشار مي آورند، خاموش كنيد... چراغ ها و ، )بخاري

  .تر مي سازد انژكتورهاي گاز و بنزين آسان
 

 . بنزين را در اين شرايط بخاطر بسپاريدپاششبطور ذهني، زمان  )3
جهت انجام تغييـر سـوخت، كـافي اسـت كليـد فاصـله زن                :گاز تغيير دهيد  ين به   از بنز نوع سوخت را     )4

 را يكبار فشار دهيد تا سيستم مستقيماً به گاز تبديل شود و يا مي توانيد از كليـد تبـديل   (Space key)  كامپيوتر
شمك زدن مي  سبز رنگ شروع به چLEDپس از فشار دادن كليد تبديل سوخت، چراغ هاي . سوخت استفاده نماييد
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 سبز رنگ، گاز بدهيد ، سپس پدال گاز را رها كنيد تا نـوع سـوخت تغييـر                 LEDپس از روشن شدن سه چراغ       . كنند
ايـن  .  ظاهر شود”METHANE“ يا ”CNG“يابد و در باالي صفحه نمايش كامپيوتر در سمت راست صفحه، عبارت             

 . امر نشان مي دهد كه عمليات تغيير سوخت اتفاق افتاده است

  .كند كار )درجا(بايد با دور آرام موتور  در اين شرايط: توجه
 

بررسـي  خودرو  و عملكرد آن را مطابق با كاليبراسيون انجـام شـده               گاز   پاششزمان   )5
  :يدنماي

چنانچه خودرويي، پس از تغيير وضعيت سوخت به گاز، بد كار كند و زمـان پاشـش گـاز از زمـان پاشـش بنـزين در        
 را بـا فـشار دادن       بيشتر باشد، بايد مقدار ثابت كاليبراسـيون      ) بدون الكتروفن يا بارهاي ناگهاني    (شرايط باري يكسان    

  . را فشار دهيد– افزايش دهيد؛ در غير اينصورت كليد +كليد 
 تا با هر ضربه به كليـد        100 تا   100 را كه متغيرهاي ثابت كاليبراسيون را        “‐“ و   ”+“قبالً نحوه استفاده از كليدهاي      

ان هـاي جهـت نمـا    ير مي دهند و نيز نحوه استفاده از كليدهاي جهت نماي صفحه كليد كه داراي فلش ها و كم         تغي
 ايـن دفترچـه را نيـز بـا دقـت            1 توصيه مي كنيم كه جـدول        .داديم جهت اعمال متغيرهاي دقيق تر توضيح        هستند

 هنگـام  "قوي" يا "ضعيف" نسبت به شرايط بخوانيد تا متوجه شويد كه چگونه مي توانيد مقدار ثابت كاليبراسيون را   
  .عمليات تنظيم خودرو تغيير دهيد

ضعيت سوخت از حالـت گـاز بـه بـه بنـزين و بـالعكس            ، بايستي از يك روش سريع تغيير و       براي بررسي زمان پاشش   
  . استفاده نماييد(Space key) براي انجام اين كار از كليد فاصله زن كامپيوتر .استفاده نماييد
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  :دول مرجعج

   زمان پاشش گاز>زمان پاشش بنزين   مقدار ثابت را افزايش دهيد   كار مي كندقويموتور 
   زمان پاشش گاز<زمان پاشش بنزين    كار مي كندضعيفموتور   مقدار ثابت را كاهش دهيد

 (tuning) زمان پاشش انژكتورها جهت انجام عمل تنظيم موتور :1جدول 

 وقتي حاصل مي شود كه در هر شرايط كاري، زمان پاشش سوخت حين كار با گاز بـا زمـان پاشـش                       تميسبهينه اين س  تنظيم  
  . سوخت حين كار با بنزين برابر باشد

براي ايجاد تعادل بايد مقدار ثابت كاليبراسيون را هنگام كار با گاز  با اسـتفاده از كليـدهاي مثبـت و منفـي يـا بـا اسـتفاده از                               
   شـرح داده    6نحـوه اسـتفاده از ايـن كليـدها در تـصوير             . ( كليد كامپيوتر، افزايش و يـا كـاهش دهيـد          كليدهاي كنترل صفحه  

  ). شده است

بـا  .  مي توان براي تست كاليبراسـيون مـوثر اسـتفاده كـرد    ”EOBD“از ابزارهاي نسل جديد از قبيل دستگاه عيب ياب دستي   
 و واكنش هاي آن را در حالت هـاي گـاز و    قرار دادهبررسيمورد ودرو را مي توانيد تغييرات سازگار با خ     استفاده از اين دستگاه     
  .بنزين مقايسه نماييد

 تطبيق زمان پاشش گاز و بنزين و تنظيم مقدار ثابـت كاليبراسـيون بـا اسـتفاده از                  ،كاليبراسيون و تنظيم صحيح خودرو    جهت  
. تغيير دهيدچندين بار حالت سوخت را از گاز به بنزين و بالعكسروش هاي مذكور 

    (tuning) تنظيم و ميزان سازي انجام عمل يكليدهاي جهت نماي كامپيوتر برانحوه استفاده از 

 و غيره معموالً داراي شكل و فرمي نظير آنچه          (Laptop)كليدهاي جهت نماي صفحه كليد كامپيوترهاي دستي و قابل حمل           
  . مشاهده مي كنيد، مي باشند7كه در تصوير 

    2 و   1 يبـا اسـتفاده از كليـدهاي جهـت نمـا          ،  ) 2 و   1وير شـماره    ارجوع كنيد به تـص    (ده پنجره مربوط به موتور      پس از مشاه  
كليدهاي مذكور به شـما كمـك مـي كننـد تـا مقـدار ثابـت                 . مي توانيد عمل كاليبراسيون سيستم را خيلي خوب انجام دهيد         

  .ا كاهش دهيد افزايش و ي10 تا 10كاليبراسيون را با هر بار فشار دادن 

  

  كاليبراسيون بوسيله كليدهاي جهت نما: 7تصوير 
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   تنظيم نقل و  انتقال گاز :مرحله پنجم
 نقل و انتقاالت    يدبا دستگاه عيب ياب كيت انژكتوري مي توان       

. داييتنظيم نم ) 8تصوير  (گاز را از طريق كليد كنترل كشويي        
ـ   . اين پارامتر بصورت درصد نـشان داده مـي شـود           اال درصـد ب

نشان دهنده ضعيف عمل كردن انژكتورهـاي گـاز در شـرايط            
  . گازي مي باشد

  
   ضعيف عمل كردن سيستم انژكتوري:8تصوير 

  

  ي ناگهـاني هنگـام حركـت در جـاده اسـتفاده             و شـتاب هـا     از اين پارامتر براي بهبـود عكـس العمـل خـودرو در قبـال گازهـا                
  .دگردمي 

ــرل   ــد كنت ــدرج در كلي ــارامتر من ــر پ ــما     تغيي ــه ش ــان را ب ــن امك ــاب اي ــب ي ــتگاه عي ــع در ســمت راســت دس ــشويي واق   ك
  .افزايش دهيد% 5و حداقل % 120نسبت به پارامترهاي  ضعف انژكتورهاي گاز رامي دهد تا 

 و  3در حقيقت هرچه اين رقم افزايش يابد، مقدار گاز درون سيستم كاهش مي يابد، براي اين منظور از كليدهاي جهت نمـاي                       
 تا به ترتيب كم يا زيـاد        5 تا   5حه كليد كامپيوتر استفاده كنيد، اين پارامتر با هر بار فشار بر روي كليد هاي مذكور                  روي صف  4

  .مي شود

فقط اپراتوري كـه همـواره سنـسور النـدا و قابليـت رانـش خـودرو را                  : كشف نمود ارزش بهينه را    در حالت اتوماتيك نمي توان      
 استفاده مي كند مـي توانـد رقـم بهينـه را كـشف               ”TESTER“ از دستگاه عيب ياب دستي       مشاهده مي كند و يا اپراتوري كه      

  .نمايد

النـداي قـوي از خـود       بطور عادي نسبت به     خودروهاي ديگر   ز دادن هاي ناگهاني،     در صورت گا  : مراقب همه خودروها باشيد   
  :عيف است در شرايط زير تنظيم نكنيدبنابراين هرگز خودرو را وقتي كه مقدار اين پارامتر ض. دهندواكنش نشان مي 
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  ”ENGINE“ موتوربخش پارامترهاي 

  

  : پارامتر فشار گاز

  
  

اين نمايشگر ديجيتالي اين امكان را بـه شـما مـي دهـد تـا فـشار گـاز                    
  .سيستم را هنگام كاركرد خودرو در حالت گاز و بنزين مشاهده نماييد

،  نه اجبـاري   ختياري است  ا  يك آيتم  از آنجايي كه سنسور فشار     !توجه
اين سنسور بر روي خودرو، شما مـسئوليت غيـر فعـال            در صورت نصب    

  . كردن و از كار انداختن اين سنسور را به عهده خواهيد داشت
ــابي در بخــش تنظيمــات     ــزار عيــب ي ــرم اف ــق ن ــسور از طري ــن سن اي

“Setting”    نانچـه  چ. ناسب از روي سيستم برداشته مي شود      م با كليد
 بــر روي صــفحه "----" در سيــستم رخ بدهــد، چهــار خــط تغييراتــي

  . دو شمينشانگر ظاهر 

  

  : ارامتر زمان تزريق سوخت موتورپ
اين نمايشگر ديجيتالي اين امكان را به شما مي دهـد تـا زمـان تزريـق                 

مقـدار ايـن    . سوخت خودرو را در تمام شرايط عملياتي مشاهده نماييـد         
  .اده مي شودپارامتر بصورت ميكروثانيه نشان د

  

  :سيگنال النداي موتور
اين نمايشگر ديجيتالي اين امكـان را بـه شـما مـي دهـد تـا تغييـرات                   
سيگنال الندا را بطور وضـوح فقـط از طريـق سـيم مخـصوصي كـه بـه               

چنانچـه سـيگنال النـدا بـه        . سيستم متصل شده است، مشاهده نماييد     
  .مي شودسيستم متصل نباشد، اين پارامتر صفر 

لطفاً به خاطر داشته باشيد كه اتـصال سنـسور           !توجه
الندا به سيستم هيچگونه تـاثيري در كاليبراسـيون و          
عملكرد خودرو ندارد، بلكه فقط به اپراتور در بعضي         

  .از شرايط كاليبراسيون كمك مي كند

  

  :درجه حرارت بدنه رگالتور
رت اين نمايشگر ديجيتالي اين امكان را به شما مي دهد تا درجـه حـرا              

بدنه رگالتور را از طريق سنسور حرارتـي كـه در داخـل بدنـه آن قـرار                   
  . گرفته است، مشاهده نماييد

  .مقياس اندازه گيري اين پارامتر درجه سانتيگراد است

  

  :سنسور نشان دهنده مقدار سوخت درون مخزن

  

اين نمايشگر ديجيتالي اين امكان را به شـما مـي دهـد تـا بـا دريافـت                   
 درون   سـوخت   سوخت از طريق سنسور مربوطـه، مقـدار        سيگنال مقدار 

ايـن نماشـگر ديجيتـالي همچنـين حـداقل و           . مخزن را مشاهده نماييد   
  .حداكثر سوخت درون مخزن را از طريق سنسور مربوطه نشان مي دهد
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 ”SETTING“پارامترهاي بخش تنظيمات 

  حداكثر دماي الزم جهت انجام عمليات تبديل سوخت

اين دما بوسيله سنسور ويژه اي كه بـر روي رگالتـور            .  جهت انجام عمليات تبديل سوخت همواره ثابت است        زمالحداكثر دماي   
  . قرار دارد، اندازه گيري مي شود

با دو بار كليك كردن بر روي پنجره سـفيد رنـگ كـه              
مقدار درجه حرارت الزم جهت تغيير سوخت را نـشان          

 طريق صـفحه  مي دهد، مي توانيد مقدار اين پارامتر از 
ــد  ــامپيوتر وارد نمايي ــد ك ــشار دادن. كلي ــا ف ــد ب  كلي

“Enter”    عـدد وارده در سيـستم        روي صفحه كليـد ،
  .مي شودذخيره 

  
   درجه سانتيگراد30: پارامتر پيش فرض

با دو بار كليك كردن كليد سمت چپ ماوس بـر روي پنجـره سـفيد رنـگ كـه مقـدار درجـه                        :نحوه وارد كردن رقم دلخواه    
پـس از وارد كـردن رقـم دلخـواه، كليـد       . الزم جهت تغيير سوخت را نشان مي دهد، مي توانيد عدد دلخواه وارد نماييد             حرارت  

“Enter” روي صفحه كليد را بزنيد و مقدار وارده را تاييد نماييد  .  

  (SWITCH TIME)  زمان الزم جهت انجام عمليات تغيير سوخت

مقـدار ثانيـه هـايي را كـه الزم           يـد با استفاده از اين پارامتر مي توان      
است تا سوخت از حالت بنزين به گاز تغييـر يابـد، از قبـل بـر روي                  

. دهيـ سيستم وارد كـرده و در صـورت لـزوم دوبـاره آن را تغييـر د                
معموالً چنانچه زمان تغيير وضعيت سوخت نشان داده شده بر روي           

م صفحه نمايش از زمان الزم براي رسيدن دماي موتـور بـه حـد الز              
جهت انجام عمليات تغيير وضعيت سوخت بگذرد، اين سيـستم بـه            
هيچ وقت منتظر نخواهد ماند و پس از گذشت اين زمـان بالفاصـله              

رجوع كنيد بـه نقطـه    (سوئيچ كرده و نوع سوخت را تغيير مي دهد          
  ).  اولويت

  

  
   ثانيه30: پارامتر پيش فرض

  
دن كليد سمت چپ ماوس بر روي پنجره سفيد رنگ كـه حـاوي رقمـي بـر             با دو بار كليك كر     :نحوه وارد كردن رقم دلخواه    

پـس از وارد    . سپس مي توانيد با استفاده از صفحه كليد، عدد دلخـواه وارد نماييـد             . .مي شود حسب ثانيه است، زمينه آن قرمز       
  .  روي صفحه كليد را بزنيد و مقدار وارده را تاييد نماييد ”Enter“كردن رقم دلخواه، كليد 

  سنسور فشار
چنانچه تازه سيستم را نصب كرده ايد و سنسور فشار را كه يك             
قطعه اختياري است تازه بر روي آن مونتاژ كـرده ايـد بايـستي              

 را انتخاب نماييـد؛ در  ”YES“اين پنجره را فعال نموده و گزينه  
    . را انتخاب نماييد”NO“صورت گزينه  غير اين

  YES: پارامتر پيش فرض
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  :تنوع سوخ
اين گزينه به شما كمك مي كند تا نوع سوخت مـصرفي مـورد              

بـديهي اسـت در     . نتخـاب نماييـد   نظر را براي خـودروي خـود ا       
 بايـــد گزينـــه  (CNG) متـــانگـــاز از اســـتفاده صـــورت

“METHANE”            را انتخاب نماييـد؛ در غيـر اينـصورت گزينـه 
“LPG”را انتخاب نماييد .    

  

  :گزينه تبديل سوخت خودكار
اده از ايـن گزينـه مـي توانيـد خـودروي خـود را بـه                 با اسـتف  

سيستمي مجهز نماييد كه در صورت خالي شدن مخزن گـاز،           
در صورت موفقيـت  . سيستم بطور خودكار به بنزين تغيير يابد    

عمليات تغيير سوخت، يك چراغ قرمز ثابت و يـك          بودن  آميز  
 چراغ قرمز چشمك زن بر روي كليد تبـديل سـوخت روشـن             

  . مي شود

  
 را انتخاب نماييد؛ در     ”YES“بديهي است در صورتي كه مي خواهيد اين سيستم بر روي خودروي شما فعال شود ، بايد گزينه                   

  . را انتخاب نماييد”NO“غير اينصورت گزينه 
ورت  هستند،  بمنظور افت نكردن سيستم بنزين در ص         4 و يورو    3توصيه مي كنيم در خودروهايي كه مجهز به موتورهاي يورو           

 در حقيقت موتور اين گونه خودروها در چنين شـرايطي بـسيار ضـعيف عمـل       . دكنيحتماً انتخاب   را  كمبود سوخت، اين گزينه     
همچنين در صورت انتخاب اين گزينه تضمين مي كنيم كه اين سيستم به محض خالي شدن مخزن، بالفاصله سوئيچ   .دمي كن 

  .كرده و نوع سوخت مصرفي تغيير دهد
  

  :ر تصحيح دماپارامت
مشهور است كه در دقايق اوليه استفاده از سوخت گـاز           

، تـا زمـاني كـه      )CNGخصوصاً هنگام استفاده از گاز      م(
دماي رگالتور به حد بهينه و مطلـوب برسـد  و بتوانـد              
عمل تبخير گاز را بطور صحيح انجام دهد، موتور تمايل          

تركيب بـا هيـدروكربن     (شديدي به عمل كربوراسيون     
  .دارد) ني ترهاي غ

  
  

 .يعني اينكه عمل تصحيح دما انجام نشود 0 -
  

  
  2: پارامتر پيش فرض
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  تنظيم مقدار سوخت درون مخزن

 

  

حـداقل و حـداكثر سـوخت درون مخـزن توسـط       موجود بر روي كليد تبديل سـوخت و پيكربنـدي         ledپيكربندي چراغ هاي    
  . مانومتري تعيين مي شود كه بر روي مخزن قرار دارد

 هم با مانومترهاي قدرتي كار مي كند، هم با مانومترهاي غير قدرتي كه هر دو آنها بـا مانومترهـاي                     e‐g@sسيستم انژكتوري   
 .  كار مي كنند)غير مستقيم( معكوسمانومترهاي  و )مستقيم( معمولي

  زه گيـري   انـدا هـر لحظـه  در  را  مقـدار واقعـي سـوخت درون مخـزن    ”LEVEL MEASURED NOW“ پنجـره بديهي است 
 هر كدام به ترتيـب حـداكثر و حـداقل           ”MIN“ و   ”MAX“ هاي   پنجره؛ در حاليكه     نشان مي دهد   گرفته و مقدار واقعي آن را     

داخل مخزن را در كنار هر يـك   اين تصوير همچنين درصد سوخت .مقدار سوخت را براي مانومترهاي مربوطه نشان مي دهند
  . دهدنشان مي) قرمز يا سبز (ledاز چراغ هاي 
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  :مثال

وقتي كه مقدار سـوخت     .  روي كليد تبديل سوخت روشن مي شوند       ledوقتي مخزن پر باشد، هر چهار چراغ سبز         
سه چراغ سبز باقيمانـده نـشان مـي    . كمتر باشد، چراغ چهارم روي كليد تبديل سوخت خاموش مي شود      % 56از  

به همين ترتيب چراغ سوم روي كليد       . ت كل مخزن  ظرفي% 56دهند كه مقدار سوخت درون مخزن مساوي است با          
برسد، روشن باقي مي ماند و به همين ترتيب چراغ ها يكـي             % 22تبديل سوخت تا زماني كه مقدار سوخت به زير          

نـشان مـي   نقطه ذخيره . برسديا رزرو پس از ديگري خاموش مي شوند تا زماني كه مقدار سوخت  به نقطه ذخيره        
بـر روي كليـد     در چنـين شـرايطي      . ظرفيت كل مخزن مي باشد      % 5رون مخزن كمتر از     دهد كه مقدار سوخت د    

بمنظور تكميل پيكربندي   . چراغ سبز بطور متناوب روشن و خاموش مي شود        تبديل سوخت مشاهده مي كنيد كه       
ن مخزن سوخت، مي بايست پارامترهاي حداكثر و حداقل مقدار سوخت درون مخزن را مطابق با مدل و نوع مخـز                   

همانطور كه همه تكنسين ها مي دانند، مدل مخزن ها متفاوت مي باشد و هر مـدل داراي چنـدين             (.دتنظيم نمايي 
سـيگنال هـاي    ). نوع مختلف مي باشد؛ لذا تنظيم پارامترهاي حداكثر و حداقل به مدل و نوع مخزن بستگي دارد                

 يـك   e‐g@sو پرهيز از اين مـشكل، شـركت         بنابراين بمنظور جلوگيري    . حداكثر و حداقل هميشه برابر نيستند     
 طراحي كرده است كه حين كاركرد خودرو، حـداكثر ظرفيـت سـوخت             "خودآموز"بسته نرم افزاري تحت عنوان      

مخزن پر مـي شـود و       براي اولين باري كه     درون مخزن را بوسيله سنسوري كه به مخزن متصل مي شود به ترتيب              
سوخت خالي مي شود، اندازه گيري كرده و سيستم خود را با اين پارامترها              هم در مواقعي كه براي اولين بار مخزن         

  .بطور خودكار پيكربندي مي كند
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  :نظيم دستي پارامترهاي حداكثر و حداقلت

 كليك كرده تـا زمينـه آن صـفحه          ”MIN“يا   ”MAX“براي تنظيم اين پارامترها كافي است بر روي پنجره سفيد           
ـ وارد نم به راحتي   ا استفاده از صفحه كليد كامپيوتر مقادير دلخواه را          سپس ب . قرمز شود  پـس از وارد كـردن      . دايي

  . روي صفحه كليد را فشار داده و مقادير وارده را تاييد نماييد”Enter“مقادير دلخواه، كليد 
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