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WSTÊP 
 

Program do obs³ugi nowego sterownika (ECU)  firmy Elpigaz Sp. z o. o.  o nazwie   „ Bella”

oferuje du¿o innowacji, zarówno pod wzglêdem ³atwoœci obs³ugi, jak i z punktu widzenia uk³adu 

rozplanowania funkcji.Nowy program zosta³ opracowany w celu u³atwienia konfiguracji i 

kalibrowania systemu  przez monta¿ystê. Nowy uk³ad rozplanowania funkcji jest bardzo szybki i 

³atwy do u¿ycia, pomagaj¹c instalatorowi w jego pracy. 

Kiedy uruchomisz program, wyœwietlona zostanie nastêpuj¹ca strona: 

 

 

 

Status systemu BRAK DANYCH oznacza, ¿e oprogramowanie nie za³adowa³o danych z ECU lub 

pliku z konfiguracj¹. 

 

 

Je¿eli ECU jest po prawnie zasilone  i pod³¹czone poprzez odpowiedni interfejs  (AE171U/AMP, 

AE171USB/AMP) do PC, w chwili uruchomienia oprogramowanie automatycznie wyszuka  port 

komunikacji z ECU i za³aduje dostêpne dane. Kiedy zakoñczy siê proces ³¹czenia, status systemu 

przejdzie w PO£¥CZONY, i program  poka¿e nastêpuj¹cy obraz: 
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Nawet je¿e l i   ECU nie jes  t pod³¹czone, zawsze istni e je mo. ¿liwoœæ za  ³adowania pl.i ków 

zmagazynowanych w pamiêci  PC i wyœwietlenia zawartoœci oraz modyfikowania ich. Wszystkie 

zmiany bê d¹ zapisywane w plikach, lecz ni e zostan¹ za³adowane do ECU do  mo mentu 

pod³¹czenia. W tym wypadku status programu bêdzie wskazywa³ OFFLINE,  co zobrazowane jest 

poni¿ej. 

 

 

PO£¥CZONY 
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Jak widaæ, w górnej czêœci menu oprogramowania znajduj¹ siê: 

9  Pliki 

9  Konfiguracja 

9  Emulacja 

9  Test systemu 

9  Po³¹czenie 

9  Personalizacja 

9  Pomoc 

Z lewej strony widaæ nastêpuj¹ce przyciski menu: 

9  Kalibracja 

9  Gaz/Benzyna 

9  OBDII   

9  Adaptacja 

9  Temp/Ciœn 

W dolnej czêœci monitora znajduj¹ siê przyciski i  panele graficzne, które podczas pracy pojazdu  

pokazuj¹ informacje, takie jak: 

9  Obroty silnika RPM 

9  Czas wtrysku gazu (ms) 

9  Czas wtrysku benzyny (ms) 

9  Ciœnienie gazu 

9  MAP 

9  Temperatura reduktora 

9  Temperatura gazu 

9  Pod³¹czenia OBD 

9  Rodzaj paliwa 

9  Wyœwietlenie b³êdów 

9  Rejestracja pokazywanych danych    

Niektóre z tych przycisków maj¹ specyf iczne w³aœciwoœci, np je¿eli klikniemy „RODZAJ PALIWA ” 

mo¿emy prze³¹czyæ z benzyny na gaz i odwrotnie. J eœli klikniemy “WYŒWIETLENIE B£ÊDÓW ” 

zobaczymy listê znalezionych b³êdów. Natomiast przycisk „REC” pozwoli zarejestrowaæ parametry 

pracy systemu. 

Nale¿y zwróciæ równie¿ u wagê ¿e je¿ eli kliikniemy  dwukrotnie funkcjê ciœnienia gazu  podczas 

pracy silnika na biegu ja³owym , rozpocznie siê automatyczna procedura kalibracji ciœnienia pracy 

reduktora gazowego.   
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PLIK 
 

Poprzez zak³adkê  PLIK mamy dostêp do paska podmenu: 

9  Za³aduj konfiguracjê, pozwala otworzyæ wczeœniej zachowane pliki konfiguracyjne.  

9  Zapisz konfiguracjê pozwala zapisaæ wyœwietlane ustawienia. 

9  Reprogram. ECU GAZ pozwala reprogramowaæ E C U p.r zy u ¿ yciu odpowiedniego 

firmware’u. 

9  Wyœwietl pobrane d ane  pozwala na wyœwietlenie uprzednio zapisanych i znajduj¹cych 

siê w pliku danych. 

9  Zapisz pobran e da  ne  pozwala za  pisaæ w pliku  wszystkie da  ne o d   ostatniego 

zarejestrowanego wejœcia (po naciœniêciu przycisku zapis REC)  

9  Wyjœcie pozwala opuœciæ program. 
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KONFIGURACJA INSTALACJI 
Po za     montowaniu ins  talacji ga  zowej, nale¿y korzystaj¹c  z op  rogramowania wp  rowadziæ 

odpowiednie ustawienia do ECU: 

�  W³¹cz oprogramowanie (Stella Bella) poprzez klikniêcie w³aœciwej ikony. 

�  Poczekaj na po³¹czenie pomiêdzy ECU i komputerem.  

Po uzyskaniu po³¹czenia  (status systemu PO£¥CZONY), nale¿y najpierw ustawiæ informacje w 

zale¿noœci od typu instalacji i pojazdu. 

W górnym menu wybieraj¹c Konfiguracja uzyskamy dostêp do podmenu: 

� Ustawienia pocz¹tkowe 

� Automatyczne ustawienia 

� Wtrysk bezpoœredni 

� Sekwencja wtrysku 

� Planowanie przegl¹dów 

� Kalibracja poziomu gazu 

Jak zosta³o pokazane poni¿ej:  
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Po wybraniu podmenu Ustawienia pocz¹tkowe zobaczysz nastêpuj¹c¹ stronê ustawieñ pocz¹tkowych. 
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Jak mo¿na zobaczyæ na zdjêciu, konfiguracja systemu jest podzielona na 6 paneli oznaczonych 

jako : 

9  POJAZD: gdzie instalator powinien okreœliæ: 

� Typ silnika ( Wtrysk poœredni, Wtrysk bezpoœredni ) 

� Kod silnika 

� Iloœæ cylindrów   

� Pojemnoœæ 

� Moc pojazdu w KW 

� Typ sterowania silnika nale¿y wybraæ z opcji  (standard lub valvetronic / start&stop ) 

9  SYSTEM: gdzie instalator powinien okreœliæ: 

� Rodzaj paliwa ( LPG lub CNG) 

� Ciœnienie reduktora  ( zalecana wartoœæ ciœnienia gazu, podczas p racy sil nika na 

gazie na biegu ja³owym, to 1 b ar. Wartoœæ ta jest b ardzo w a¿na d o  poprawnej 

kalibracji systemu ) 

� Typ wtryskiwacza gazu 

� Rozmiar dysz kalibrowanych 

9  CZUJNIKI: gdzie instalator powinien okreœliæ: 

�  Rodzaj u¿ytego sensora iloœci gazu 

�  Rodzaj u¿ytego czujnika temperatury reduktora 

�  Rodzaj u¿ytego czujnika temperatury gazu 

9  DODATKOWE PO£¥CZENIA: gdzie instalator powinien okreœliæ: 

� Sygna³ obrotów: 

x Roz³¹czony  je¿eli br ¹zowy pr zewód jes t ni e po d³¹czony  (automatyczny 

odczyt RPM z wtryskiwaczy benzynowych) 

x Cewka Pojedyncza je¿eli br¹zowy przewód jest pod³¹czony i  pojazd posiada 

jedn¹ cewkê na ka¿dy cylinder 

x Cewka Podwójna  je¿eli br¹zowy przewód jest pod³¹czony i  pojazd posiada 

jedn¹ cewkê dla dwóch cylindrów 

x Licznik obrotów je¿eli br¹zowy przewód jest pod³¹czony bezpoœrednio do 

Ÿród³a sygna³u obrotów silnika 

� Amplituda sygna³u  (wybieramy tylko w przypadku ju¿ ustawionej funkcji sygna³u 

prêdkoœci obrotowej silnika): 

x Bardzo s³aby je¿eli intensywnoœæ sygna³u jest pomiêdzy  0 a 1 V 

x S³aby je¿eli intensywnoœæ sygna³u jest pomiêdzy 0 a 5 V 

x Standardowy je¿eli intensywnoœæ sygna³u jest pomiêdzy  0 a 12 V lub wiêcej. 

� Sonda Lambda 1: 

x Nie pod³¹czona je¿eli purpurowy i szary przewód wi¹zki G7 s¹ zaizolowane  

x Pod³¹czona je¿eli wymagana jest emulacja oraz purpurowy i  szary przewód 

wi¹zki G7 s¹  po d³¹czone d o  son dy  lambda. W tej  sytuacji na stronie  

“Kalibracja” powinno b y æ w id oczne n a piêcie pierwsze j so n dy L a mbda, 

odczytywane przez ECU Gaz. 
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� Lambda / Czujnik ciœn.: 

x Nie pod³¹czone  je¿eli purpurowo -czarny i szaro-czarny przewód wi¹zki G8 

s¹ zaizolowane.   

x Sonda Lambda 2 je¿eli purpurowo -czarny i szaro-czarny przewód z wi¹zki 

G8 s¹ pod³¹czone do sondy lambda. W tej sytuacji na stronie “ Kalibracja” 

powinno byæ widoczne napiêcie drugiej sondy Lambda, odczytywane przez 

ECU Gaz. 

x Ciœnienie benzyny je¿eli purpurowo-czarny i szaro-czarny przewody z wi¹zki 

G8 s¹ pod ³¹czone do czujnika ciœnienia benzyny oraz  bia³y przewód jest 

pod³¹czony do pompy ciœnienia benzyny. 

� Wyprzedzenie zap³onu: 

x Aktywne  je¿eli ¿ó ³to-czerwony przewód wi¹zki G12 jest pod³¹czony do 

wariatora  lub innego urz¹dzenia zasilanego z instalacji gazowej. 

x Nie aktywne je¿eli ¿ó³to-czerwony przewód wi¹zki G12 jest izolowany 

� Po³¹czenie OBD 

x Brak gdy ECU nie jest pod³¹czone do OBD 

x Automatycznie - ECU próbuje ws zystkich mo ¿liwych dostêpnych typów 

pod³¹czeñ. Zaleca siê wybranie odpowiedniego typu, poniewa¿ w nie których 

pojazdach opcja ta mo¿e spowodowaæ zaœwiecenie lampki Check Engine. 

x ISO9141-2  je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 1 

x KWP2000 FAST  je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 2 

x KWP2000 SLOW je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 3 

x CAN STANDARD250 je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 6 

x CAN EXTENDED250 je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 7 

x CAN STANDARD500 je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 8 

x CAN EXTENDED500 je¿eli w pojeŸdzie wystêpuje protokó³ po³¹czenia typu 9 

� Elektrozawór ty³: 

x Po³¹czony je¿eli zosta³ pod³¹czony do wi¹zki elektrozawór na zbiorniku 

x Roz³¹czony je¿eli nie zosta³ pod³¹czony do wi¹zki elektrozawór na zbiorniku. 

9  PRZE£¥CZENIE: 

� Typ prze³¹czenia: 

x Przy przyspieszaniu  je¿eli prze³¹czenie na  g a z nast¹piæ ma podczas 

przyspieszania 

x Przy zwalnianiu je¿eli prze³¹czenie na gaz nast¹piæ ma podczas zwalniania 

x Start na gazie je¿eli w warunkach awaryjnych pojazd ma zostaæ uruchomiony 

bezpoœrednio na zasilaniu gazowym 

x Start na gazie – gor¹cy silnik  je¿eli prze³¹czenie na gaz ma nast¹piæ na 

biegu ja³owym, po osi¹gniêciu przez reduktor minimalnej temperatury 

� Temperatura  gdzie nale¿y ustawiæ wartoœæ temperatury minimalnej  reduktora dla 

prze³¹czenia na gaz 

� Obroty nale¿y ustawiæ minimaln¹ wartoœæ obrotów silnika dla prze³¹czenia na gaz 

� Tryb  

x Niesekwencyjnie prze³¹czaj¹c na ga  z ws  zystkie sek  cje  wtryskiwacza 

jednoczeœnie 

x Sekwencyjnie prze³¹czaj¹c na gaz ka¿d¹ sekcjê wtryskiwacza osobno 
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� OpóŸnienie ustala minimalny czas oczekiwania,  po przekroczeniu kót rego ECU 

umo¿liwi prze³¹czenie na gaz (przy spe³nieniu pozosta³ych warunków) 

� OpóŸnienie prze³¹czenia na benzynê po zu¿yciu gazu (s)   ustala opóŸnienie 

prze³¹czenia powrotnego na benzynê po zu¿yciu gazu 

9  ADAPTACJA: 

� W³¹czanie 

x W³¹cz je¿eli przewody wi¹zki zosta³ y pod³¹czone do gniazda OBD pojazdu, 

aby uzyskaæ adaptacjê dawki paliwowej wzglêdem korektorów benzynowych 

x Wy³¹cz je¿eli nie chcemy u¿yæ opcji adaptacji 

� Korektory benzynowe 

x Standardowe (dawka za uboga, gdy korektory s¹ dodatnie) 

ƒ   + wskazuje ubog¹ mieszankê 

ƒ   – wskazuje bogat¹ mieszankê 

x Odwrócone (dawka za uboga, gdy korektory s¹ ujemne ) 

ƒ  + wskazuje bogat¹ mieszank¹ 

ƒ  – wskazuje ubog¹ mieszankê 

Klikaj¹c ZAMKNIJ mo¿na zamkn¹æ okno konfiguracji wstêpnej pojazdu i zapisaæ dane w ECU. 

Poprzez wybranie podmenu “Automatyczne ustawienia“ otworzysz nastêpuj¹ce okno: 

 

W ok nie tym klikaj¹c “Start ” rozpoczniemy proces autokalibracji po jazdu, po. dczas któr ego 

program pomo¿e u¿ytkownikowi krok po kroku. Mo¿liwe zastosowanie: 

1) Po monta¿u nowej instalacji 

2) Po przegl¹dzie lub dokonaniu naprawy  

W pierwszym przypadku przed rozpoczêciem procedury, zalecane jest otwarcie podmenu “Za³aduj 

konfiguracjê” i za³adowanie pl iku kon figuracyjnego  do EC U dl a zb li¿onego po jazdu. Nale¿ y 

za³adowaæ plik do ECU, a nastêpnie  rozpocz¹æ proces autokalibracji. Gdy pomyœlnie z ostanie 

zakoñczony, op rogramowanie za ³aduje ma pê do  ster ownika, któr ¹ na le¿y spr awdziæ w kilk u 

zakresach obci¹¿eñ. W przypadku nieprawid³owej dawki skorygowaæ dane na mapie. 
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W drugim przypadku, autokalibracja pomo¿e w weryfikacji i ewentualnej zmianie mapy znajduj¹cej 

siê w ECU. Z tego powodu wskazane jest dokonywanie procedury, gdy dane konfiguracyjne s¹ ju¿ 

wczytane do ECU 

Wybieraj¹c podmenu “Sekwencja wtrysku“ otworzysz nastêpuj¹ce okno: 

 

U¿ycie tej funkc ji mo¿liwe jest jedynie w przypadku aut 4 cylindrowych i procedura mo¿e byæ 

dokonana na wy³¹czonym silniku.  Procedura ta daje mo¿liwoœæ wyprzedzenia wtrysku gazu, w 

stosunku do wtrysku benzyny . Aby ustawiæ sekwencjê wyprzedzenia  klikamy “Wyprzedzenie”, jak 

zosta³o wskazane na zdjêciu powy¿ej. Ka¿dorazowe klikniêcie powoduje przesuniêcie sekwencji o 

jedn¹ fazê, co zostaje zwizualizowane przez zmianê cyfry i ruch ko³owy na obrazku. Zero oznacza 

brak przesuniêcia fazy, natomiast liczba trzy maksymalne przesun iêcie. W ka¿dym przypadku 

bardzo wa¿ne jest aby pod³¹czenie elektryczne wtryskiwaczy gazowych odpowiada³o pod³¹czeniu 

wtryskiwaczy benzynowych, zgodnie z instrukcj¹ monta¿u.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

WUXINSTR.SOFTWARESB    
DT ISSBPL.01.A-02.15 

    Strona 12 z 30 
 

Wybieraj¹c podmenu “Planowanie przegl¹dów“ otworzysz nastêpuj¹ce okno: 

 

 

� Ca³kowity czas pracy:  wskazuje jak d³ugo system pracowa³ na benzynie oraz na gazie, 

od chwili zamontowania instalacji (w formacie godziny : minuty) 

� Czêœciowy c z as pr a cy: wskazuje pocz¹tkowy cz as  pracy systemu, od  momentu 

ostatniego zresetowania (w formacie godziny : minuty) 

� Zresetuj: przycisk pozwalaj¹cy zresetowaæ cz¹stkowy czas pracy 

� W³¹cz przegl¹dy:  poprzez t¹ funkcjê zostanie aktywowany protokó³ serwisowy w ECU. 

Po osi¹gniêciu iloœci godzin okreœlonych w polu “Przegl¹d za”, prze³¹cznik poinformuje 

u¿ytkownika  o kon  iecznoœci przegl¹du          poprzez  dwukrotn y syg  na³  dŸwiêkowy   

ka¿dorazowo przy wy³¹czeniu samochodu 

� Przegl¹d za:  pozwala okreœliæ limit pomiêdzy ko lejnymi przegl¹dami, gdy funkcja t a 

zostanie aktywowana  
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Funkcja podmenu “Kalibracja poziomy gazu”  dostêpna jest jedynie, gdy w menu “Ustawienia 

pocz¹tkowe”  w polu sensory zostanie wybrany czujnik „Niestandardowy”, co zosta³o 

zaprezentowane poni¿ej: 

 

Wybieraj¹c podmenu “ Kalibracja poziomu gazu “ otworzymy nastêpuj¹ce okno: 
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Gdzie mo¿emy zobaczyæ: 

9  Poziom gazu w zbiorniku dziêki niebieskiemu oznaczeniu 

9  Napiêcie okreœlaj¹ce ka¿dy z odmiennych poziomów 

9  Aktualne napiêcie z sensora 

Wprzypadku ko n iecznoœci korekty w s kazania il o œci g a zu w bziorniku, w za le¿noœci o d  

zastosowanej kompletacji, mo¿liwe s¹ zmiany wartoœci dla poszczególnych poziomów. 

Na p rzyk³ad, jak zosta³o p okazane n a zdjêciu, p oziom  2 /4 cz yli p o³owa z biornika o dpowiada 

wartoœci napiêcia 2,63V, p oziom 3 /4 odpowiada napiêciu 1,57V, o raz 4 /4 czy li p e³en zbiornik 

odpowiada 0,04V. Sterownik wskazywa³  bêdzie poziom 3/4, do czasu a¿ napiêcie rzeczywiste nie 

wyjdzie poza zakres który mo¿emy nastêpuj¹co obliczyæ: 

(2,63 + 1,57)

2
= 2,1   

(0,04 + 1,57)

2
= 0,8   

W zwi¹zku z tym poziom gazu 3/4 bêdzie wskazany dla wartoœci od 0,8V do 2,1V. 

Jeœli chcemy aby war toœæ 1,31V odpowiada³a pe³nemu zbiornikowi (4/4) nale¿y w pole obecnie 

ustalone jako 0,04V wpisaæ nowy parametr i zatwierdziæ klikaj¹c „Update”. 

Zmiany nale¿y ka¿dorazowo zatwierdzaæ poprzez klikniêcie „Update”. Wartoœci nale¿y wpisywaæ 

malej¹co lub rosn¹c o, w kolejnoœci od góry lub do³u. W innym przypadku wyœwietlony zostanie 

b³¹d oznaczaj¹cy niemo¿liwe do wyœwietlenia przez sterownik wartoœci. 

Gdybyœmy chc ieli po wróciæ d o  wa rtoœci do myœlnych, na le¿y wy b raæ w me nu “ Ustawienia 

pocz¹tkowe” odpowiedni czujnik. 
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EMULACJA 
 

W zak³adce Emulacja menu górnego dostêpne s¹ poni¿sze podmenu: 

9  Lambda 1 

9  Lambda 2 

9  Czujnik ciœnienia 

Menu Lambda 1 mo¿na wybraæ jedynie, gdy w zak³adce Ustawienia pocz¹tkowe  w polu  

Dodatkowe po³¹czenia zosta³o wybrane Pod³¹czona dla Sonda Lambda 1. 

Menu Lambda 2 mo¿na wybraæ jedynie, gdy w zak³adce Ustawienia pocz¹tkowe  w polu  

Dodatkowe po³¹czenia zosta³o wybrane Sonda Lambda 2 dla Lambda/Czujnik ciœn. 

Menu Czujnik ciœnienia mo¿na wybraæ jedynie, gdy w zak³adce Ustawienia pocz¹tkowe w polu 

Dodatkowe po³¹czenia zosta³o wybrane Inne czujniki dla Lambda/Czujnik ciœn. 
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Po wybraniu Lambda 1, co widoczne jest powy¿ej, wyœwietlone zostanie okno w którym mo¿na 

ustawiæ: 

9  Typ emulacji 

o Przed katalizatorem je¿eli sonda pod³¹czona przy pomocy purpu rowego i szarego 

przewodu znajduje siê  za katalizatorem. W typ  przypadku spr ecyzowaæ na le¿y 

równie¿ zakres emulacji napiêcia: 

ƒ  Niski poziom emulacji ( V ) 

ƒ  Wysoki poziom emulacji ( V ) 

o Brak je¿eli nie chcemy emulowaæ ¿adnego czujnika 

Po wybraniu Lambda 2 zostanie wyœwietlone okno w którym mo¿na ustawiæ: 

9  Typ emulacji 

o Przed katalizatorem je¿eli sonda pod³¹czona przy pomocy purpurowego i szarego 

przewodu zn ajduje siê  za  ka talizatorem. W typ  pr zypadku spr ecyzowaæ na le¿y 

równie¿ zakres emulacji napiêcia: 

ƒ  Niski poziom emulacji ( V ) 

ƒ  Wysoki poziom emulacji ( V ) 

o Brak je¿eli nie chcemy emulowaæ ¿adnego czujnika  

Emulacja sondy znajduj¹cej siê za katalizatorem jest w przypadku, gdy podczas pracy na gazie 

wartoœæ sygna³u jest odmienna, ni¿ gdy silnik jest zasilany be nzyn¹. W szczególnoœci, gdy system 

diagnostyki pojazdu wykrywa b³¹d w funkcjonowaniu sondy. 
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Po wybraniu z menu „Czujnik ciœnienia”  zostanie wyœwietlone okno, w której nale¿y wybraæ typ  

emulacji z wyœwietlonej listy: 

9  Ciœnienie bynzyny (1 ) przeznaczone jest do  em ulacji ciœnienia be nzyny w au tach z 

poœrednim wtryskiem benzyny marki OPEL, CHEVROLET. 

9  Sprzêg³o (1) przeznaczone jest do pojazdów Fiat Panda (EURO 6) w których konieczne 

jest wy  konanie em  ulacji po. tencjometru spr z êg³a. Em  ulacjê wyk  onujê siê w cel u

wyeliminowania problemu  gaœniêcia silnika podczas zejœcia w bieg ja³owy. 

9  Ciœnienie byn zyny (2 ) przeznaczone jes t do  em ulacji ciœnienia be nzyny w au tach z 

poœrednim wtryskiem benzyny marki JAGUAR i FORD KUGA. 
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TEST SYSTEMU 

Po w ybraniu z m enu g órnego “ Test systemu ” m amy d ostêp d o p odmenu „Test rêc zny” , co 

zosta³o zaprezentowane poni¿ej: 

 

Funkcja ta po zwana na  di agnostykê wt ryskiwaczy gazowych or az po prawnoœci po d³¹czenia 

wtryskiwaczy benzynowych. Podczas pracy na           g azie mo¿liwe jest wy ³¹czenie ka ¿dej z sekcji

wtryskiwacza, a w to mi ejsce au tomatycznie zostanie w³ ¹czony wt ryskiwacz be nzynowy dl a 

danego cyl indra. Nato miast po prawnoœæ po ³¹czenia el ektrycznego w ob wodzie wt ryskiwacza 

benzynowego oznaczona zosta³a poprzez zielone pole z napisem OK, co przedstawia ilustracja: 
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PO£¥CZENIE 
 

Na pasku dostêpu, w menu Po³¹czenie mo¿na wybraæ podmenu: 

� Po³¹cz umo¿liwia rozpoczêcie komunikacji pomiêdzy PC oraz sterownikiem gazowym 

� Roz³¹cz zatrzymuje komunikacjê pomiêdzy PC oraz sterownikiem gazowym 

 

PERSONALIZACJA 

 

Na górnym pasku po wyborze menu Personalizacja mamy dostêp do zak³adek: 

� Jêzyk umo¿liwia zmianê wersji jêzykowej programu 

� Skórka umo¿liwia zmianê t³a, kolorów oraz wskaŸnika znajduj¹cego siê na mapie 
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POMOC 
 

Na pasku dostêpu w menu Pomoc znajdziemy: 

� Instrukcje w którego podmenu mo¿na wybraæ: 

o Instrukcjê monta ¿u  gdzie monta¿ysta znajdzie inof rmacje dotycz¹ce monta¿u, 

u¿ytkowania oraz przegl¹dów 

o Instrukcje oprog r a  mowania        g  d  z ie znaleŸæ mo¿na informacje odnoœn ie

u¿ytkowania oprogramowania 

o Listê kodów b³êdów gdzie znaleŸæ mo¿na:  

ƒ  Opis b³êdów wykrytych przez sterownik gazowy 

ƒ  Ewentualne przyczyny b³êdów 

ƒ  Mo¿liwe rozwi¹zania wykrytych problemów 

� Schematy pod³¹czeñ zawieraj¹ce instrukcje niezbêdne do monta¿u systemu 

� Informacje o programie zawieraj¹ce informacje o wersji oprogramowania 

� Informacje o konfiguracji wyœwietla parametry dotycz¹ce aktualnej instalacji 

� Kontakty gdzie znaleŸæ mo¿na informacje kontaktowe producenta systemu 
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KALIBRACJA 

Prawid³owa  pr aca inst alacji ga zowej wym aga od powiedniej kal ibracji . Nale¿y dobraæ da wkê 

wtryskiwanego g azu t ak, a by p ojazd wykazywa³ porównywalne o si¹gi, parametry p racy so ndy 

lambda oraz korektory w stosunku do pracy na benzynie. 

Aby mieæ dostêp do tej funkcji nale¿y wybraæ Kalibracja z listy zlokalizowanej po lewej stronie  

okna programu, zgodnie z poni¿szym obrazem: 

 

Kalibracji dokonuje siê po przez do branie  odpowiednich wa rtoœci lci zbowych  wspó³czynnika w 

tabeli, zw anej da lej ma p¹. Wspó³czynnik ten  po bierany jes t do  al gorytmu us talaj¹cego czas 

wtrysku gazu w danym momencie, w zale¿n oœci od obci¹¿enia . Prawid³owa kalibracja polega na 

zbli¿eniu parametrów pracy na zasilaniu gazowym do wystêpuj¹cych podczas pracy na benzynie. 

Zbli¿one parametry w ka¿dym zakresie obci¹¿eñ wykluczaj¹ mo¿liwoœæ pojawienia siê b³êdów w 

diagnostyce pojazdu. 

 

Na powy¿szej mapie oznaczone ciemniejszym kolorem zosta³o pole, które odpowiada prêdkoœci 

obrotowej silnika 2500rpm oraz czasowi wtrysku benzyny 8 ms. Dla tych wartoœci podczas pracy 

pojazdu zostanie podstawiony do wzoru wspó³czynnik 143. 

Prêdkoœæ obrotowa silnika 
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Uwaga. Przed rozpoczêciem kalibracji nale¿y ustawiæ odpowiednie  ciœnienie reduktora, zgodnie z 

wpisanym do konfiguracji systemu. Mo¿na tego dokonaæ poprzez klikniêcie bezpoœrednio na ikonê 

ciœnienie gazu znajduj¹c¹ siê w dolnej czêœci ekranu.  

Dwa sposoby wykonania kalibracji: 

1) Ustalenie wspó³czynników na mapie tak, aby czas wtrysku benzyny przy ró¿nych 

obci¹¿eniach by³ taki sam podczas pracy na benzynie i na gazie.  

Szczegó³owo: 

a) Ustal sta³¹ pracê pojazdu pod danym obci¹¿eniem (na przyk³ad na biegu ja³owym) 

b) Odczytaj czas wtrysku benzyny (w naszym przypadku bêdzie to 3,00 ms) 

c) Prze³¹cz na gaz bez zmieniania warunków pracy (bieg ja³owy w przyk³adzie) 

d) Gdy czas wtrysku benzyny jest taki sam, jak pocz¹tkowo sprawdzany, wspó³czynnik 

jest dobrany poprawnie. 

e) Jeœli czas wtrysku benzyny – gdy pojazd pracuje na gazie – jest wy¿szy (za³ó¿my 4 

ms) dawka gazu jest zbyt uboga i nale¿y zwiêkszyæ wspó³czynnik tak, aby uzyskaæ 3  

ms. 

f) Jeœli czas wtrysku benzyny – gdy pojazd pracuje na gazie – jest ni¿szy (za³ó¿my 2  

ms) dawka gazu jest zbyt bogata i nale¿y zmniejszyæ wspó³czynnik tak, aby uzyskaæ 

3 ms. 

Nale¿y powtórzyæ operacje od a) do f) w tak wielu punktach jak to mo¿liwe, aby dobraæ dawkê w 

pe³nym zakresie pracy silnika. 

 

5,00 

2,00 4,00 

3,00 
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Dawka 
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Dawka 

Prawid³owa 

Dawka 

3,00 
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2) Ustalenie wspó³czynników na mapie zwracaj¹c uwagê na korektory wolne i szybkie 

W tym   trybie, d o ok  reœlenia pr.a wid³owej wa  rtoœci ws  pó³czynnika po. trzebne jes  t 

prze³¹czenie po jazdu na  za silanie ga zowe, a na stêpnie  podczas pr acy pr zy ró¿ nych 

obci¹¿eniach zwiêkszyæ b¹dŸ zmniejszyæ jego wartoœæ tak aby wolne i szybkie korektory 

by³y bliskie zera. W przypadku pod³¹czonego protoko³u OBD, wartoœci te bêd¹ widoczne po 

prawej stronie ekranu. Kalibracje t¹ nale¿y przeprowadziæ równie¿ w tak wielu punktach jak 

to mo¿liwe, aby dobraæ dawkê w pe³nym zakresie pracy silnika. 

 

W obu wariantach kali bracji czas wtrysku gazu powinien oscylowaæ pomiêdzy minimalnie 2,5  ms 

na biegu ja³owym oraz 18 ms przy maksymalnym obci¹¿eniu. 

Je¿eli na biegu ja³owym czas wtrysku gazu jest równy 2,5  ms, natomiast dawka jest wci¹¿ zbyt 

bogata, mo¿liwym problemem jest: 

� Dysze kalibrowane s¹ zbyt du¿e  

� Ciœnienie gazu jest zbyt wysokie 

Je¿eli przy maksymalnym obci¹¿eniu czas wtrysku gazu jest wy¿szy ni¿ 18  ms, natomiast dawka 

jest wci¹¿ za uboga, mo¿liwym problemem jest: 

� Dysze kalibrowane s¹ zbyt ma³e 

� Ciœnienie gazu jest zbyt niskie 
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System mo¿e wspó³pracowaæ z ró¿nymi wtryskiwaczami gazowymi, które ró¿ni¹ siê od siebie 

zakresem p racy. W zw i¹zku z tym  mo¿liwe jest do stosowanie m inimalnego              m aksymalnego 

zakresu na mapie do potrzeb, w zale¿noœci od pojazdu. Aby dokonaæ zmian nale¿y  dwukrotnie 

klikn¹æ n a k olumnê czasu w trysku b enzyny lub n a w iersz p rêdkoœci o brotowej. Zobrazowane 

zosta³o to poni¿ej:  

 

Aby u³atwiæ proces kalibracji mo¿na u¿yæ odpowiednich skrótów klawiszowych: 

 

Podczas dokonywania zmian na mapie mo¿liwe jest tak¿e u¿ycie skrótów klawiszowych: 

C: wybieraj¹c jedno pole na mapie, a nastêpnie klawisz “C” zaznaczeniu ulegnie ca³a kolumna, 

w  której znajdowa³o siê pole 

R: wybieraj¹c jedno pole na mapie, a nastêpnie klawisz “R” zaznaczeniu ulegnie ca³y wiersz, 

w  którym znajdowa³o siê pole 

RC: klikaj¹c klawisz “R”, a nastêpnie “C”, lub w odwrotnej kolejnoœci, zaznaczeniu ulegnie ca³a 

mapa 

Spacja: prze³¹czenie pomiêdzy gazem i benzyn¹, oraz odwrotnie 

+ : zaznaczaj¹c pole lub zakres i klikaj¹c “+” zwiêkszymy wartoœæ o jeden za ka¿dym razem 

- : zaznaczaj¹c pole lub zakres i klikaj¹c “-” zmniejszymy wartoœæ o jeden za ka¿dym razem 
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GAZ/BENZYNA 

Otwieraj¹c me nu GAZ/BENZYNA znajduj¹ce siê po  lewe j stroni e ok na pr ogramu, mo¿emy 

w³¹czyæ dotrysk lub czasow¹ zmianê zasilania na benzyn ê w interesuj¹cym nas zakresie. Istnieje 

mo¿liwoœæ aktywacji dwóch funkcji: 

9  Biegu ja³owego na benzynie  umo¿liwiaj¹ce dodanie benzyny na biegu ja³owym. Aby w³¹czyæ 

nale¿y: 

x Zaznaczyæ pole ON/OFF odnosz¹ce siê do funkcji Biegu ja³. na benz. 

x Klikaj¹c +/- ustaliæ procentow¹ zawartoœæ benzyny w dawce paliwowej. Gdzie wartoœæ 0 

oznacza brak dodanej benzyny, natomiast MAX spowoduje pracê silnika na benzynie na 

biegu ja³owym. 

x Ustalaj¹c Próg RPM biegu ja³.  odpowiadaj¹cy za maksymalne obroty biegu ja³owego. 

Wartoœæ ta mo¿e  byæ wpisana w pole lub zmieniona na mapie poprzez odpowiednie 

zmniejszenie lub zwiêkszenie zielonego pola.  

9  Procent benzyny umo¿liwia dotrysk benzyny w ka¿dym wybranym przez nas zakresie mapy. 

Aby w³¹czyæ nale¿y: 

x Zaznaczyæ pole ON/OFF odnosz¹ce siê do funkcji Procent benzyny 

x Klikaj¹c +/- ustaliæ procentow¹ zawartoœæ benzyny w dawce paliwowej. Gdzie wartoœæ 0 

oznacza brak dodanej benzyny, natomiast 100% spowoduje pracê silnika w pe³ni na 

benzynie 

x Ustawiæ od  powiedni za  kres dl a  fun  kcji  poprzez wp  isanie wartoœci dla dwóch  

parametrów: Zakres RPM oraz Zakres czasu wtrysku. Mo¿liwa jest tak¿e zmiana pola 

dzia³ania funkcji poprzez przesuniêcie odpowiednio na mapie zakresu ¿ó³tego pola 

 

WskaŸnik Iloœæ benzyny wskazuje procentowe u¿ycie benzyny w czasie rzeczywistym. 
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OBDII 

Otwieraj¹c menu OBDII znajduj¹ce siê  po lewej  stronie okna rogramu, mo¿emy aktywowaæ 

usuwanie b³êdów wykrytych przez sterownik benzynowy podczas pracy systemu na gazie.   

 

Aktywacja wykrywania b³êdów mo¿liwa jest poprzez: 
 

9  Reset b³êd ów OBD  w pr zypadku      którego ECU us unie w s zystkie b ³ êdy z pa miêci 

sterownika benzynowego, podczas pracy na gazie 

9  Reset b³ê dów OBD – od sk³adu mieszanki  w przypadku któ rego ECU u sunie b ³êdy 

spowodowane nieprawid³owym sk³adem spalin 

9  Reset b³êdów OBD – gdy silnik wy³¹czony  po aktywacji uruchomi usuwanie wszystkich 
b³êdów z pamiêci sterownika benzynowego, przy ka¿dorazowym uruchomieniu lub 
wy³¹czeniu silnika 

9  Reset cyklicznych b³êdów OBD w przypadku którego ECU usuwaæ bêdzie b³êdy z 
pamiêci sterownika benzynowego co pewien czas, podczas pracy na gazie 

 

Aby funkcje te dzia³a³y prawid³owo nale¿y sprawdziæ: 

� Poprawnoœæ pod³¹czenia  sterownika gazowego do gniazda  OBD pojazdu (wg schematu 
monta¿u) 

� Czy poprzez oprogramowanie zosta³a w³¹czona funkcja OBD:  

Ustawienia pocz¹tkowe Æ  Dodatkowe po³¹czeniaÆ Po³¹czenie OBD 

Aby uzyskaæ prawid³owe po³¹czenie OBD, nale¿y ustawiæ typ zgodny z zastosowanym w 
pojeŸdzie 

� Poprawnoœæ ka libracji  systemu ga zowego w pe ³nym za kresie ob ci¹¿eñ (odp owiednie 
wartoœci wspó³czynnika na mapie) 

� Czy sterownik benzynowy daje mo¿liwoœæ kasowania b³êdów podczas pracy silnika 
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ADAPTACJA 

Otwieraj¹c menu ADAPTACJA znajduj¹ce siê po lewej stronie okna programu, mo¿emy w³¹czyæ 

funkcjê adaptacji (wymagane jest pod³¹czenie OBD). 

Aktywacja nastêpuje poprzez zaznaczenie pola widocznego na poni¿szym obrazie:  

 

Aby korzystaæ z adaptacji nale¿y sprawdziæ: 

� Poprawnoœæ pod³¹czenia  sterownika gazowego do gniazda  OBD pojazdu (wg schematu 

monta¿u) 

� Czy poprzez oprogramowanie zosta³a w³¹czona funkcja OBD:  

          Ustawienia pocz¹tkowe Æ Dodatkowe po³¹czeniaÆ Po³¹czenie OBD 

Aby uzyskaæ prawid³owe po³¹czenie OBD, nale¿y ustawiæ typ zgodny z zastosowanym w 

pojeŸdzie 

� Poprawnoœæ ka libracji sys temu ga zowego w pe ³nym zakresie ob ci¹¿eñ (odp owiednie 

wartoœci wspó³czynnika na mapie) 

� Wartoœci korektorów na benzynie, które powinny utrzymywaæ siê w zakresie od  -10% do 

+10% podczas pracy na benzynie 

Pole Korektor gazu pojawi siê po aktywacji funkcji adaptacji i wskazywaæ bêdzie obecn¹ wartoœæ 

zastosowanego korektora gazowego. 
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TEMP/CIŒN                                                                                                                                                     

Otwieraj¹c menu TEMP/CIŒN znajduj¹ce siê ppo lewej stronie okna  programu, mo¿emy 
zmodyfikowaæ korektory wp³ywaj¹ce na dawkê gazu: 

� Korekcjê zale¿n¹ od tempratury reduktora 

� Korekcjê zale¿n¹ od temperatury gazu 

� Korekcjê zale¿n¹ od ciœnienie gazu 

 

Wspó³czynniki kom pensacji pr zedstawione s¹ na  wy kresach, w wa rtoœciach procentowych, 

zale¿nych od odpowiedniego parametru. Modyfikacja  polega na klikniêciu w dany punkt, po czym 

wpisaniu nowej wartoœci w odpowiednie pola okna: 
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WARTOŒCI RZECZYWISTE 

 

W ka¿dej zak³adce program u w dolnej czêœci dostêpne s¹ przyciski i panele graficzne. Za ich 

pomoc¹ mo¿liwe jest sprawdzenie oraz zmiana parametrów podczas pracy pojazdu np.: 

1) Rodzaju paliwa ( GAZ, Benzyna) 

2) Status OBD ( jeœli ikona jest zielona OBD jest pod³¹czone, jeœli ikona miga po³¹czenie jest 

w trakcie nawi¹zywania) 

3) Pamiêæ b ³êdów. Klikaj¹c na przycisk mo¿liwe jest otworzenie okna z b³êdami  wykrytymi 

przez ECU gaz (patrz rysunek  poni¿ej). Poprzez pojedyncze klikniêcie na wybrany b ³¹d 

oraz wybór “Poka¿ opis b³êdu “ mo¿na uzyskaæ: 

� Opis wykrytego b³êdu. 

� Jego ewentualne przyczyny. 

� Kilka przyk³adowych rozwi¹zañ problemu. 

Za pomoc¹ przycisku “ Usuñ b³êdy“ b³êdy usuwane s¹ z pamiêci sterownika .  
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4) Przycisk ten  po zwala na  rozp oczêcie rejest racji parametrów system u ga zowego or az 

pozosta³ych pobieranych z OBD pojazdu.  

5) Prêdkoœci obrotowej silnika RPM 

6) Czasu wtrysku gazu  

7) Czasu wtrysku benzyny 

8) Ciœnienia gazu (podczas pracy silnika na gazie na biegu ja³owym ciœnienie gazu powinno 

wahaæ siê w œrodkowym za kresie. K ikaj¹c po dwójnie w gr afikê, ot worzymy okno za 

pomoc¹ którego mo¿emy dopasowaæ ciœnienie gazu do wymaganego zakresu).  

9) Ciœnienia w kolektorze dolot owym MAP ( wartoœæ powinna zmieniaæ siê w zale¿noœci od 

obci¹¿enia silnika) 

10)  Temperatury reduktora 

11)  Temperatury gazu 

12)  Poprzez po dwójne klik niêcie na  pa nel czasu wt rysku be nzyny lu b ga zu mo ¿liwe jes t

otworzenie nastêpuj¹cego okna: 

 

W tym oknie widoczne s¹ czasy wtrysku benzyny i gazu dla ka¿dego cylindra z osobna. 

W najni¿szej czêœci programu dostêpny jest pasek zadañ, na którym umieszczone s¹ nastêpuj¹ce 

informacje:   

 

a) Status konfiguracji: pokazuje status aplikacji (Gotowy, £¹czenie, Reprogramowanie) 

b) Status systemu: pokazuje status systemu – BRAK DANYCH, OFFLINE, PO£¥CZONY  

c) Konfiguracja: nazwa bie¿¹cej konfiguracji 

d) Firmware: wersja bie¿¹cego Firmware 

e) Model ECU: model po³¹czonego sterownika ECU Gas 

f) RevHW: bie¿¹ca wersja sprzêtu 
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