A1 +12V po kluczyku

LPG/CNG
ECU

A2 Sygnalizacja pracy na gazie

0,35 mm 2

GND

+12V

[B2] zielony

A3 A4 Interfejs diagnostyczny Tx

ECU
benzynowy

sygnał TPS

A5 A6 Sygnał cyfrowy 1 wejście
A7 Sygnał indukcyjny B wejście
A8 Sygnał indukcyjny A wejście
B1 Interfejs diagnostyczny +12V

podłączyć do sygnału
podciśnienia w mapsensorze
ABS400KPA

[B3] niebieski*4) 0,35 mm

2

1234

0,35 mm 2

[B1] czerwony
[C4] czarny
[B4] żółty
[A4] niebieski

B2 Sygnał TPS
B3 MAP (podciśnienie)
B4 Interfejs diagnostyczny Rx
B5 -

Interfejs diagnostyczny

B6 Sygnał cyfrowy 1 wyjście
B7 Sygnał indukcyjny B wyjście
B8 Sygnał indukcyjny A wyjście

czujnik
ciśnienia
12345

1) czerwony
2) żółty
3) biały
4) niebieski
5) czarny

lub

czujnik
ciśnienia
1234

1) czarny
2) biały
3) niebieski
4) czerwony

C1 GND
C2 -

0,5 mm

[A1] czerwono-biały

2

+12V po kluczyku
0,75 mm 2

* 3)

C3 -

1

C4 Interfejs diagnostyczny GND
C5 C6 Sygnał cyfrowy 2 wyjście

[C1] czarny

C7 Sygnał cyfrowy 2 wejście
C8 -

Indukcyjny

sygnał aktywacji
odcięcia pompy paliwa

All 0,35 mm 2

Pozostałe sterowniki gazowe

lub

Sygnał A

+12 Akumulator
[B7] brązowy
[B8] biały
[A7] zielony
[A8] żółty

Sygnał B

Sterowniki EuropeGAS umozliwiające
odłączenie pompy paliwa podczas pracy na gazie

Czujnik
położenia wału

GND (Ekran)

Czujnik
położenia wału

lub

ECU
benzynowy

[A2] różowy* 1) 0,75 mm 2

ECU
benzynowy

All 0,35 mm 2

DYNAMIC

Schemat podłączenia

ECU
benzynowy

Cyfrowy 1
Czujnik położenia wału
lub czujnik położenia
wałka rozrządu * 2)

Zasilanie +5V lub +12V

Czujnik położenia wału
lub czujnik położenia
wałka rozrządu * 2)

GND

Cyfrowy 2

[A6] ﬁoletowo-czarny
[B6] ﬁoletowy
sygnał

* W przypadku gdy przewód odcięcia pompy paliwa nie został podłączony należy przewód
sygnalizacji pracy na gazie podłączyć do +12V elektrozaworu oraz zmienić w programie EG DYNAMIC sygnał aktywacji na +12V.
* 2) Podłączyć sygnał czujnika położenia wałka rozrządu tylko gdy jest to konieczne.
* 3) Istnieje możliwość wyłączenia wariatora poprzez wyjęcie bezpiecznika gdy silnik nie jest uruchomoiony.
* 4) Podłączenie opcjonalne.
1)

[C7] żółto-czarny
[C6] żółty

GND

All 0,35 mm

2

sygnał

Elektrozawór

Zasilanie +5V lub +12V

niebieski +12V elektrozaworów
czarny GND

ECU
benzynowy

