
WARUNKI GWARANCJI

1.  Producent udziela  gwarancji na swoje produkty dla usterek powsta³ych podczas produkcji  i monta¿u zawinionych przez 
producenta. Czêœci innych firm, znajduj¹ce siê  w produktach maj¹  podobn¹ gwarancjê  wystawion¹  przez poszczególne 
firmy.
2. Reklamacje bêd¹ uwzglêdniane tylko wówczas, jeœli wczeœniej by³y poprawnie wykonywane  wszystkie czynnoœci zwi¹zane 
z monta¿em reduktora w pojeŸdzie.
3. Gwarancja udzielana jest na okres (w zale¿noœci, który z warunków zostanie osi¹gniêty  wczeœniej): 
a)    - 12 miesiêcy od daty zamontowania (data na karcie gwarancyjnej); albo
b)    - 15 miesiêcy od daty wydania  produktu z fabryki po kontroli technicznej. Kontrola techniczna  wykonywana jest przed 
wysy³k¹ towaru z fabryki; albo
c)    - 60 tyœ. km. przebiegu pojazdu z zamontowanym reduktorem (licz¹c od dnia monta¿u) 
  Producent ma prawo do ustalenia innych warunków, jednak tylko jeœli informacja od klienta  wp³ynie w czasie wy¿ej 
zaznaczonym.
4. Czêœci reduktora, których wady, wed³ug producenta, spowodowane s¹ defektami materia³u,  produkcji lub monta¿u zostan¹  
zreperowane lub wymienione na nowe przez producenta.
5. Gwarancja traci sw¹  wa¿noœæ  w przypadku gdy:
a) - nie zostanie zamontowany odpowiedni mikser do samochodu przewidziany przez producenta;
b) - nie zostanie zamontowany System Kontroli Lambda, jeœli jest przewidziany;
c) - reduktor  nie bêdzie dzia³aæ lub bêdzie dzia³aæ  niew³aœciwie z powodu niepoprawnego zamontowania;
d) - reduktor posiada usterki spowodowane nonszalancj¹, nieuwag¹, nieumiejêtnoœci¹ obs³ugiwania siê  lub naprawami 
wykonanymi przez osoby nieupowa¿nione;
e) - powstanie usterki ze wzglêdu na sposób u¿ytkowania a nie ze wzglêdu na defekt produktu lub  mechanizmu.
6. Producent informuje, ¿e wymiana lub naprawa zostanie przeprowadzona w czasie regulowanym  na miarê potrzeb w³asnych 
i mo¿liwoœci.
7.  Czêœci wymienione staj¹ siê w³asnoœci¹ producenta.
8.  Gwarant  nie odpowiada za jakiekolwiek szkody klienta spowodowane wadami czêœci, gwarancja obejmuje  tylko wymianê 
czêœci  lub naprawê reduktora.
9.  Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny ponoszonych na wymianê reduktora oraz  jakichkolwiek innych kosztów 
zwi¹zanych z nieprawid³ow¹ prac¹ reduktora.
10. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu uszkodzonych czêœci do producenta/importera oraz kosztów transportu 
naprawionych czêœci od producenta/importera. 
11. Producent nie bêdzie odpowiada³ za efekty jakichkolwiek zmian w przepisach  technicznych lub  efekty wykorzystania 
sprzedanej aparatury do celów innych ni¿ zasilanie silnika LPG.
12. Jakiekolwiek zastrze¿enia bêd¹  rozstrzygane przez  s¹d  w³aœciwy dla siedziby producenta lub  importera.

2.  Co 20 tyœ. km lecz nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku, nale¿y spuœciæ olej osadczy z reduktora za pomoc¹ œruby spustowej osadu 
-poz. 3, rys. 3. Operacjê t¹ wykonywaæ na niepracuj¹cym ciep³ym silniku. 
3. Naprawa g³ówna reduktora LPG COMETA polega na wymianie kompletów naprawczych:
   - EC 3140 - Komplet naprawczy reduktora COMETA,
   - MME 665 - Komplet naprawczy elektrozaworu gazu do reduktora COMETA i ELPIGAZ 03 LPG

B.  MONTA¯  REDUKTORA LPG 

Do zamocowania reduktora nale¿y u¿yæ centralnej œruby  znajduj¹cej siê w pokrywie komory drugiego stopnia oraz uchwytu 
reduktora za³¹czonego do zestawu (Rys. 1 A).
  W przypadku reduktora LPG COMETA z kompensacj¹ w miejscu centralnej œruby mocuj¹cej reduktora na pokrywie komory 
drugiego stopnia znajduje kolanko do pod³¹czenia kompensacji. Do zamocowania reduktora nale¿y u¿yæ œruby znajduj¹cej siê 
w pokrywie komory drugiego stopnia obok kolanka kompensacji (Rys. 1 B). 

1 - Mocowanie reduktora LPG COMETA.
   Reduktor instaluje siê w komorze silnika i powinien byæ solidnie zamocowany do karoserii lub do podwozia samochodu 
(zabronione jest mocowanie do silnika lub innych urz¹dzeñ  wewnêtrznych). 

UWAGA
Podczas instalowania reduktora nale¿y przestrzegaæ  ni¿ej wymienionych zaleceñ:
-  mocowaæ reduktor w pozycji pionowej,  p³aszczyznami  membran równolegle  do  kierunku ruchu  pojazdu (rys. 1)
-  reduktor powinien byæ zainstalowany w  przestrzeni gdzie nie bêdzie nara¿ony na bezpoœredni  nap³yw powietrza  
   podczas jazdy  samochodem
-  mocowaæ  reduktor na zewn¹trz przestrzeni, w której  umieszczone s¹ wloty powietrza do uk³adu wentylacji  i  
   ogrzewania kabiny
-  instalowaæ w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 150 mm od elementów uk³adu wydechowego  i od  t³umika.   Je¿eli ta 
   odleg³oœæ  by³aby mniejsza (ale jednak  wiêksza ni¿ 75 mm , nale¿y wstawiæ pomiêdzy te  elementy przegrodê z  
   blachy lub z materia³u o równowa¿nych w³aœciwoœciach  izolacyjnych, o  gruboœci nie mniejszej ni¿ 1 mm) 
-  instalowaæ w miejscu  poni¿ej górnego poziomu  cieczy w ch³odnicy
-  instalowaæ z wyjœciem gazu (GAS OUT) u  góry  (rys. 2).

UWAGA: MONTA¯  MOG¥  WYKONYWAÆ TYLKO OSOBY  UPOWA¯NIONE PRZEZ   
       PRODUCENTA LUB  PRZEZ  IMPORTERA URZ¥DZEÑ - FIRMÊ ELPIGAZ

Reduktor LPG mod                     .                                 
posiada homologacje 

europejsk¹ E8 67R-013740
Oœwiadcza siê, ¿e reduktor 

zosta³ poddany 
próbie ciœnieniowej o wartoœci 45 bar 

z wynikiem pozytywnym 

INSTRUKCJA  MONTA¯U  I  REGULACJI

Rys. 1.
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REDUKTORA LPG 
zintegrowanego z zaworem gazowym 

wyposa¿onego w filtr gazu

A. PRZEZNACZENIE
     Reduktor LPG COMETA jest reduktorem membranowym przeznaczonym do zasilania gazem propan-butan samochodów 
niskoprê¿nych z zap³onem iskrowym.

DOBRZE

œruba 
mocuj¹ca

uchwyt 
mocowania
reduktora 

A). Centralna œruba mocuj¹ca 
      reduktora LPG COMETA
      (kod: EC 0040; EC 0060; EC 0065) .

B). Œruba mocuj¹ca reduktora LPG COMETA 
      - reduktor LPG COMETA z kompensacj¹
      (kod: EC 0040K; EC 0060K; EC 0065K).

œruba 
mocuj¹ca

œruba 
mocuj¹ca



obrotowej silnika (poziomu mocy)  uzyskanego wczeœniej i uzyskania prawid³owej pracy silnika.
9  - Przyst¹piæ ponownie do regulacji biegu ja³owego na reduktorze za pomoc¹ œruby  regulacyjnej - Reg. 1, rys. 3 w taki 
sposób aby otrzymaæ stabilne obroty biegu ja³owego   zbli¿one do wystêpuj¹cych na benzynie; nale¿y  uzyskaæ  wartoœæ CO i 
HC   ni¿sz¹ od  zarejestrowanej podczas pracy na benzynie. Wartoœæ  CO i HC w zale¿noœci od daty pierwszej  rejestracji* 
samochodu powinna wynosiæ jak nastêpuje:
   - samochody rejestrowane po 30 czerwca 1995r. CO<0,5%; HC<100ppm.,
   - samochody rejestrowane do 30 czerwca 1995r. CO<3,5% 

UWAGA: Je¿eli nie dysponuje siê  analizatorem spalin do pomiaru CO, HC, nale¿y wyregulowaæ obroty biegu ja³owego do 
poziomu prêdkoœci obrotowej takiego samego  jak na benzynie.

 W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA REDUKTORA DO POJAZDU WYPOSA¯ONEGO W SONDÊ LAMBDA I 
KATALIZATOR, NALE¯Y ZAMONTOWAÆ UK£AD STERUJ¥CY ILOŒCI¥ GAZU (SYSTEM KONTROLI LAMBDA), I 

POSTÊPOWAÆ  JAK PONI¯EJ:

8/Lambda - Przeprowadziæ programowanie Uk³adu Steruj¹cego iloœci¹ gazu (Systemu   Kontroli Lambda) w/g instrukcji 
za³¹czonej do danego urz¹dzenia.
9/Lambda - Przyst¹piæ ponownie do regulacji biegu ja³owego na reduktorze za pomoc¹ œruby regulacyjnej biegu ja³owego 
Reg. 1, rys.3, w taki sposób, aby otrzymaæ stabilne obroty biegu ja³owego i wymianê sygna³u z sondy lambda na testerze 
   (uboga- bogata).
          W przypadku braku uzyskania zmiany sygna³u z sondy lambda na testerze (po wczeœniejszym upewnieniu siê , ¿e 
sonda lambda funkcjonuje prawid³owo na benzynie)  nale¿y:
   - skorygowaæ iloœæ gazu na biegu ja³owym za pomoc¹ œruby regulacyjnej -Reg. 1, rys. 3 a¿ do  uzyskania zmniejszenia 
obrotów biegu ja³owego o 100 do 150 obr./min.,
   - nastêpnie powoli wykrêcaj¹c œrubê regulacji sta³ej dawki gazu -Reg. 2 (opcja), rys. 3  ustawiæ  optymaln¹ iloœæ azu na 
biegu ja³owym, do poziomu obrotów sprzed zmniejszenia
   - reguluj¹c œrub¹ regulacji biegu ja³owego -Reg. 1, rys. 3 doprowadziæ do uzyskania wymaganej  pozycji attuatora na biegu 
ja³owym z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej emisji spalin - CO, HC (ca³y czas zwracaæ uwagê na wymianê sygna³u z 
sondy lambda na testerze). 
         Wartoœæ CO i HC w zale¿noœci od daty pierwszej rejestracji* samochodu powinna wynosiæ 
     jak nastêpuje:
   - samochody rejestrowane po 30 czerwca 1995r. CO<0,5%; HC<100ppm.,
   - samochody rejestrowane do 30 czerwca 1995r. CO<3,5%   
10/Lambda - Doprowadziæ silnik do prêdkoœci obrotowej ok. 3000 obr./min. i sprawdziæ poprawnoœæ dopuszczalnych 
emisji spalin. W zale¿noœci od daty pierwszej rejestracji* samochodu nie powinny zostaæ przekroczone wartoœci jak nastêpuje:
   - samochody rejestrowane po 30 czerwca 1995r. CO<0,3%; HC<100ppm.; l= 0,97 1̧,03,
   - samochody rejestrowane do 30 czerwca 1995r. tylko wymiana sygna³u  sondy lambda
11 -  Test drogowy - wypróbowaæ  pojazd podczas jazdy, na gazie, têpnie  skontrolowaæ na nowo  zarejestrowane 
wczeœniej parametry (CO, HC, l). Jeœli jest to  niezbêdne, ponownie   wykonaæ  regulacjê, postêpuj¹c  jak wy¿ej opisano.
12 - Kontrola  szczelnoœci - przy silniku pracuj¹cym na gazie w miejscu po³¹czenia   przewodu miedzianego D6  u¿ywaj¹c 
detektora  wycieku gazu lub œrodka pianotwórczego ( wejœcie gazu do reduktora).

 g
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2 - Po zamocowaniu reduktora przyst¹piæ do 
pod³¹czenia przewodów:
- pod³¹czyæ przewód miedziany D6 wysokiego ciœnienia 
ze zbiornika  do gniazda wejœcia   gazu (GAS IN) ,  rys.2;
- pod³¹czyæ przewód niskiego ciœnienia D19 do króæca 
wyjœcia gazu (GAS OUT), rys. 2;
- pod³¹czyæ przewody obiegu p³ynu ch³odz¹cego do 
kolanek wodnych (WATER), rys. 2  (pod³¹czyæ za 
pomoc¹ trójników do  przewodów  z obiegu  ogrzewania 
kabiny) tak aby zapewniæ przep³yw cieczy przez 
reduktorbez wzglêdu na po³o¿enie zaworu 
regulacyjnego zasilania nagrzewnicy.
UWAGA: Oczyœciæ miedziane przewody gazowe przed 
ich pod³¹czeniem do reduktora, aby zapobiec dostaniu 
siê  zanieczyszczeñ do wnêtrza reduktora.
3 - Pod³¹czyæ  elektrycznie cewkê zaworu gazu - 
po³¹czyæ jedn¹ z  koñcówek cewki z  pozycj¹ "GAZ" w 
prze³¹czniku (patrz schemat prze³¹cznika) a drug¹  z 
mas¹ pojazdu (nie ³¹czyæ przewodu masowego z 
reduktorem).
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C. REGULACJA REDUKTORA LPG 
       
   OSTRZE¯ENIE: NIE ZBLI¯AÆ  SIÊ  DO SILNIKA Z ZAPALONYM PAPIEROSEM, WOLNYM OGNIEM LUB URZ¥DZENIAMI, 
KTÓRE MOG¥  SPOWODOWAÆ  ISKRÊ.
Reduktor COMETA  jest kalibrowany fabrycznie podczas kontroli jakoœci na linii produkcyjnej. 
 Reduktor wyposa¿ony jest w :
-   œrubê regulacji biegu ja³owego - Reg. 1, rys.3,
-   œrubê  regulacji  sta³ej dawki gazu- Reg. 2 (opcja) , rys. 3 
1 - Sprawdzenie szczelnoœci po³¹czeñ przed uruchomieniem silnika.
    W³o¿yæ kluczyk do stacyjki pojazdu, w³¹czyæ zap³on  bez uruchomienia silnika i upewniæ siê czy nie ulatnia siê gaz na 
wykonanych z³¹czach, u¿ywaj¹c detektora wycieku gazu lub  œrodka pianotwórczego.
       OSTRZE¯ENIE: NIE DOTYKAÆ  LU�NYMI PRZEWODAMI ELEKTRYCZNYMI  BIEGUNÓW   AKUMULATORA  CELEM 
PRZEPROWADZENIA PRÓBY! MO¯E TO SPOWODOWAÆ  POWSTANIE ISKRY!

2  - Uruchomiæ  silnik (na benzynie) i doprowadziæ  do normalnej temperatury pracy.
3  - Pod³¹czyæ  analizator spalin lub miernik sygna³u Lambda (w przypadku pojazdu z katalizatorem) i sprawdziæ,   czy 
wskazania na benzynie s¹ prawid³owe.
4  - Sprawdziæ czy œruba regulacji sta³ej dawki-  Reg. 2 (opcja), rys.3  na reduktorze jest dokrêcona do  koñca, jeœli nie to 
dokrêciæ j¹.  
5  - Przejœæ  na zasilanie gazem. 

Rys. 3
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6  - Wyregulowaæ bieg ja³owy - tylko za pomoc¹ œruby 
regulacyjnej biegu ja³owego-Reg.1, rys. 3.
Nastêpnie:
W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA REDUKTORA DO 

SAMOCHODU GA�NIKOWEGO LUB DO 
SAMOCHODU Z WTRYSKIEM BENZYNY BEZ SONDY 

LAMBDA
7  - Ustawiæ œrubê regulacji  biegu ja³owego -Reg. 1, 
rys. 3 w taki sposób,  aby silnik pracowa³ na biegu  
ja³owym
8  - Doprowadziæ silnik do prêdkoœci 3000 obr./min. i 
regulowaæ na registrze  dawkê gazu (register znajduje  
siê  na przewodzie gazowym ³¹cz¹cym reduktor z 
mikserem), tak aby otrzymaæ wartoœæ  CO<1%.
UWAGA: Jeœli nie dysponuje siê  przyrz¹dem 
(analizatorem spalin) do pomiaru procentowego CO to 
wówczas nale¿y najpierw wykrêciæ œrubê regulacyjn¹ na 
registrze  a nastêpnie  wkrêcaæ powoli  œrubê registra do 
momentu,  a¿  zauwa¿y siê  wyczuwalne  obni¿enie 
prêdkoœci obrotowej (spadek mocy); w tym momencie 
nale¿y zacz¹æ wykrêcaæ powoli œrubê registra, a¿  do 
momentu przywrócenia pierwotnego poziomu prêdkoœci 1 - œ

2 - œruba regulacji sta³ej dawki gazu
3 - œruba spustowa osadu

ruba regulacji biegu ja³owego

!

D - PRZEGL¥DY I KONSERWACJA

1. Wymiana filta gazu 
W celu wymiany filtra gazu w reduktorze COMETA 
nale¿y (Rys.4):

- Przy pracuj¹cym silniku zamkn¹æ wyp³yw gazu ze 
zbiornika za pomoc¹ zaworu

- Po zatrzymaniu silnika w wyniku braku paliwa (gazu) 
wy³¹czyæ zap³on i nastêpnie wystarczy tylko odkrêciæ 
œrubê mocuj¹c¹ pokrywê filtra gazu, aby wyj¹æ 
zanieczyszczony filtr i w jego miejsce w³o¿yæ nowy-
czysty;

- po wymianie filtra gazu z powrotem przykrêciæ œrubê 
mocuj¹c¹ pokrywê filtra i po odkrêceniu zaworu na 
zbiorniku sprawdziæ szczelnoœæ instalacji.

* - dopuszczalne stê¿enie toksycznych sk³adników w spalinach pojazdów z silnikami o zap³onie iskrowym 
     reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1810) 

filtr gazu

pokrywa filtra gazuRys. 4

!

œruba mocuj¹ca
pokrywê filtra gazu


	Strona 1
	Strona 2

