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INFORMACJE 
PRZYDATNE

Zaleca siê zapoznanie z 
innymi publikacjami BRC na temat 
systemu SEQUENT (2/3 I 3/3).

Typologia monta¿u.
Obejmuje ogólne  schematy 
elektryczne i monta¿owe z jakimi 
mo¿e siê spotkaæ instalator.  
Zale¿¹ one od iloœci cylindrów, ich 
rozmieszczenia oraz mocy silnika.  
Stanowi¹ cenne Ÿród³o informacji 
w przypadku zak³adania instalacji 
gazowej do samochodu bez 
zestawu dedykowanego. 

 Podrêcznik do programu.
Jest niezbêdnym przewodnikiem 
wszystkich tych, którzy pragn¹ 
nauczyæ siê korzystaæ z systemu 
SEQUENT za pomoc¹ peceta. 
Zawiera miêdzy innymi informacje 
na  tema t  two rzen ia  map ,  
p r o g r a m o w a n i a  c e n t r a l k i ,  
diagnostyki,  konfigurowania 
funkcjonalnych parametrów 
systemu. Opisuje dzia³anie 
zainstalowanego w komputerze 
programu SEQUENT, który 
prowadzi u¿ytkownika  krok po 
kroku po poszczególnych jego 
funkcjach.

Specjalistyczne instrukcje.
S¹ to instrukcje mechaniczne oraz 
schematy elektryczne konkretnych 
samochodów opracowanych w 
siedzibie BRC.  Zawieraj¹ 
szczegó³owe informacje zarówno 
o po³¹czeniach elektrycznych, jak i 
o rozmieszczeniu poszczególnych 
komponentów mechanicznych.  

samochodowych opracowano  
zestawy dedykowane ze 
specjalnymi uchwytami do 
mocowan ia ,  a  n i ek iedy  
specjalny prze³¹cznik dedy-
kowany dla danego typu 
samochodu. Kit podstawowy i 
standardowy dobiera siê 
z g o d n i e  z  z a l e c e n i a m i  
instrukcji.

Common Rail modu³ dla gazu
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1. PREZENTACJA

Szanowny Monta¿ysto, gratuluj¹c 
dokonanego wyboru,równoczeœnie 
pragniemy zwróciæ Twoj¹ uwagê, 
na niektóre aspekty dotycz¹ce 
wtrysku sekwencyjnego fazy lotnej 
GPL  oraz metanu w fazie lotnej.  
System wtrysku gazu SEQUENT 
jest najbardziej rozwiniêtym 
systemem, powsta³ym w wyniku 
wieloletniego doœwiadczenia  oraz 
nieustannych badañ i poszukiwañ 
prowadzonych przez BRC w 
dziedzinie wtrysku fazy lotnej. 
System jest przeznaczony do 
samochodów z wielopunktowym 
sekwencyjnym uk³adem wtrysku 
benzyny.  Dziêki doskona³ej inte-
gracji system SEQUENT zapewnia 
uzyskanie wiêkszych osi¹gów, przy 
czym jest ³atwy w monta¿u. 
Centralka z bardzo rozbudowanymi 
funkcjami, w wiêkszoœci przypa-
dków, pozwala unikn¹æ montowa-
nia „k³opotliwych”, zajmuj¹cych 
miejsce, lecz niezbêdnych urz¹-
dzeñ, takich jak Modular, Modulator 
Zap³onu, Adaptator Routa Fonica, 
Memory, itp.
System SEQUENT z punktu 
widzenia pe³nionych funkcji i 
uzyskiwanych osi¹gów ca³kowicie 
spe³nia wszystkie wymogi stawiane 
systemom z wtryskiem paliwa BRC, 
zatem charakteryzuje siê minimal-
n¹ utrat¹ mocy, brakiem mieszal-
nika, reduktorem - odparowy-
waczem o zmniejszonych gabary-
tach,  ca³kowitym wyeliminowaniem 
cofania p³omienia zwrotnego w 
ko lek to rze  tzw.  „s t rza ³ów” .   
Charakteryzuje siê ponadto bardzo 
wa¿nymi nowymi elementami, 
takimi jak:  
 zasilaniem wtryskowym typu 
s e k w e n c y j n e g o ,  w  w y n i k u  
zastosowania elektro-wtrysku do 
ka¿dego cylindra; 
 bardzo precyzyjnym dozowaniem 

klasy wtryskiwaczy; 
 autodiagnostyka  wejœæ/ wyjœæ 
centralki; 
 zabezpieczeniem przed  
zwa rc iem we jœæ /  wy j œæ  
centralki;
 komunikacj¹ na linii K i CAN 
bus.
W y j ¹ t k o w o œ æ  s y s t e m u  
SEQUENT nie ogranicza siê 
tylko do wy¿ej wymienionej 
charakterystyki. Radykalnej 
zmian ie  u leg ³y  równ ie¿  
niektóre konwencje, do których 
by l iœmy przyzwyczajen i ,  
szcze-gólnie te dotycz¹ce 
instalacji elektrycznej.  Dlatego 
k o n i e - c z n i e  z a l e c a m y  
wszystkim (nawet prawdziwym 
eksper tom ds.  monta¿u 
instalacji gazo-wych) uwa¿nie 
zapoznaæ siê z podrêcznikiem 
m o n t a ¿ u  o r a z  z e  
specjalistycznymi instru-kcjami 
monta¿u ka¿dego samochodu. 
Przygotowano nastêpuj¹ce 
rodzaje zestawów: 
- zestawy do samochodów ju¿ 
opracowanych w BRC, bêd¹ce 
w normalnej w sprzeda¿y, 
udostêpnione na stronie 
internetowej www.brc.it tj. 
zestaw podstawowy, zestaw 
s t a n d a r d o w y  i  z e s t a w  
dedykowany.
- zestawy do samochodów 
jeszcze NIE opracowanych w 
BRC. Monta¿ysta mo¿e zam-
ontowaæ instalacjê gazow¹ 
wykorzystuj¹c zestaw podsta-
wowy i zestaw standardowy. W 
tym przypadku musi jednak 
pamiêtaæ o zakupieniu dwupo-
zycyjnego prze³¹cznika do 
zabudowy oraz zamontowaæ 
poszczególne komponenty 
zestawu w przedziale silnika 
zgodnie z ogólnymi normami 
m o n t a ¿ u  i  z a l e c e n i a m i  
niniejszego podrêcznika, musi 
równie¿ samodzielnie przygo-

towaæ odpowiednie uchwyty do 
mocowania.    

Zestaw podstawowy GPL sk³ada 
siê z:
*1 centralki FLY SF, bez kartografii
*1 kompletu okablowania
*1 zwoju rurki miedzianej 6 lub  8
*1reduktora ciœnienia GENIUS 
SEQUENT GPL z termistorowym  
czujnikiem temperatury gazu
*1 filtru” FJ1”
*1 czujnika ciœnienia P1 MAP lub P1 
MAP Turbo
* przewodu  wodnego 16x23
*1 elektrozaworu GPL „ET98”
*1 woreczka ze œrubami, nakrêtkami i 
ró¿nymi z³¹czkami.

Zestaw podstawowy do metanu 
sk³ada siê z:
*1 centralki FLY SF, bez kartografii
*1 kompletu okablowania
*1 zwoju  stalowej rurki
*1 reduktora  GENIUS SEQUENT 
Metan z termistorowym czujnikiem 
temperatury gazu
*1 filtru „FJ1”
*1 czujnika ciœnienia P1 MAP Metan
* przewodu  wodnego  8x15
* 1 zaworu odcinaj¹cego dop³yw 
paliwa VM A3/E „WP
*1 woreczka ze œrubami, nakrê-tkami i 
ró¿nymi z³¹czkami.

Zestaw standartowy GPL sk³ada 
siê z:
 od 4 do 6 wtryskiwaczy (w zale¿noœci 
od i loœci cylindrów silnika) z 
odpowiednimi dyszami kolektora 
gazu wtryskowego (Rail) z drobnymi 
komponentami przewodu gazowego 
10 x 17.
Przewodu gazowego  4 x 10 do 
wtryskiwaczy przewodu gazowego  4 
x 10 do z³¹czek ciœnieniowych 
woreczek zawieraj¹cy:  dyszê 
wtryskow¹ kolektora, nylonowe 
rozga³êzienie,   zestaw nakrêtek, 
opasek i uchwytów do przewodów 
Gazowych  4 x 10 i 10 x 17, opaski 
zaciskow  do z³¹czy ciœnieniowych, 
korek M8 x 1 do ewentualnego 
zatkania kolektora gazu  wtrysko-
wego RAIL.
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Zestaw dedykowany sk³ada siê z:

-  u c h w y t ó w  d o  m o c o w a n i a  
poszczególnych elementów systemu 
(takich jak Genius, centralka, ...) i 
drobnych jego komponentów.
- dwupozycyjnego prze³¹cznika z 
brzêczkiem
- trójnika rurowego „T” do wody z 
odpowiednimi opaskami tam, gdzie 
trzeba: kolanko na 90o do kolektora 
gazu  wtryskowego
   RAIL, kolanko na 120o lub 90o do 
przewodu rurowego 10 x 17 do
  kolektora paliwa wtryskowego RAIL, 
trójnik rurowy „T” do rurki
  miedzianej, z³¹cze wejœcia Genius, 
inne ewentualnie potrzebne z³¹czki.

2. Dlaczego SEQUENT?

System SEQUENT stanowi 
najwy¿szy stopieñ ewolucji gazowych 
ins ta lac j i  z  w ie lo -punk towym 
wtryskiem gazu. Jest systemem 
charakteryzuj¹cym siê wspóln¹ listw¹ 
„COMMON RAIL”. 

Jest pierwsz¹ instalacj¹, która 
wprowadza do bran¿y zasilania na gaz 
rewolucyjny system wykorzystywany 
w nowoczesnych silnikach dieslowych 
tzw. listwê RAIL - kolektor paliwa 
wtryskowego, zasi laj¹cy  pod 
ciœnieniem wszystkie (rzeczywiste) 
wtryskiwacze, maj¹ce za zadanie 
rozpylenie odmierzonej i dostarczonej 
pod ciœnieniem dawki paliwa do 
ka¿dego cylindra silnika. 

Nowoœci¹ Systemu Sequent  jest 
r ó w n i e ¿  o k a b l o w a n i e  t y p u  
modu³owego.  Dziêki niemu mo¿na 
zamon towaæ  w  samochodz ie  
instalacjê Sequent  przy pomocy tylko 
trzech przewodów elektrycznych.  
Dodatkowe przewody elektryczne 
instaluje siê tylko w przypadku 
wyj¹tkowo „wymagaj¹cych” samo-
chodów.
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W Systemie SEQUENT ,  w 
odró¿nieniu od systemu z 
wtryskiem ci¹g³ym, centralka z 
maksymaln¹ precyzj¹ i odpowie-
dnio do ka¿dej fazy otwarcia 
zaworu ss¹cego, oblicza czas 
otwarcia poszczególnych wtrysk-
iwaczy, cylinder po cylindrze, 
oddzielnie dla ka¿dego z wtryski-
waczy gazowych.
Sekwencyjne fazowe  sterowanie, 
pozwala zatem na dozowanie 
paliwa z maksymaln¹ dok³adno-
œci¹.

Tak jak we wszystkich instalacjach 
z elektronicznym wtryskiem 
paliwa, mieszalnik gazu nie 
pobiera paliwa w fazie lotnej, 
prawid³owa dawka paliwa zostaje 
bowiem obliczona przez centralkê.  
Wynikaj¹ z tego nastêpuj¹ce 
dobrze znane korzyœci:
 w ¿adnym razie nie wp³ywa siê na 
pogorszen ie  uzysk iwanych 
osi¹gów podczas jazdy na 
benzynie, poniewa¿ nie ma 
mieszalnika gazu, uzyskuje siê 
maksymalne osi¹gi podczas jazdy 
na gaz, typowe dla instalacji 
wtryskowych,przewody ssawne 
bez dodatkowo zajmuj¹cych 
miejsce elementów, wyelimino-
wanie ryzyka powrotu p³omienia 
tzw. „strza³ów”, wtrysk nastêpuje 
bowiem w pobli¿u zaworów 
ss¹cych i odbywa siê fazowo przy 
otwarciu zaworu ss¹cego. 

Absolutnie nie wp³ywa siê na 
zmianê oryginalnego fazowego 
funkcjonowania sekwencyjnego 
samochodu, dla którego zosta³ 
zaprojektowany i zoptymalizo-
wany silnik.  Uzyskane rezultaty 
praktyczne to:
- polepszenie p³ynnoœci jazdy,
- zoptymalizowanie zu¿ycia 
paliwa,
-  zredukowanie emisji spalin.

Korzyœci p³yn¹ce z „szeregowego” 
funkcjonowania Systemu Sequent 
s¹ ju¿ dobrze znane instalatorom 
BRC,  a mianowicie:

- nie potrzebna jest ¿adna specjalna 
emulacja wtryskiwaczy, wykonuje j¹ 
bowiem sama centralka, bez 
koniecznoœci montowania zewnê-
trznego Modulatora. 
- normalnie nie trzeba usuwaæ kodów 
b³êdów, praktycznie nie wystêpuj¹.
- nie trzeba ju¿ montowaæ urz¹dzenia 
„Memory”w samochodach z diagno-
styk¹ OBD,
- wszystkie funkcje centralk i  
benzynowej równie¿ podczas jazdy 
na gaz odpowiadaj¹ normom OBD.
- w przypadku mapy ju¿ opracowanej 
system nie wymaga szczególnych 
regulacji.

Ponadto dziêki bardzo dobrej 
integracji centralki elektronicznej:
w wiêkszoœci przypadków nie trzeba 
montowaæ ¿adnego urz¹dzenia 
zewnêt rznego  do  emu lac j i  i  
wy³¹czenia wtryskiwaczy; tam gdzie 
jest  taka potrzeba, wystarczy 
pod³¹czyæ tylko po³owê normalnie 
p o t r z e b n y c h  p r z e w o d ó w  o d  
wtryskiwaczy, mo¿na odczytywaæ 
iloœæ obrotów Routa Fonica, bez 
koniecznoœci montowania zewnê-
trznych adaptatorów, 
centralka posiada wbudowany 
modulator przyspieszenia zap³onu, 
odpowiedni do wiêkszoœci samo-
chodów na rynku, do wersji centralki z 
jednym z³¹czem mo¿na pod³¹czyæ 
dwie sondy lambda, natomiast do 
centralki z dwoma z³¹czami mo¿na 
pod³¹czyæ trzy sondy lambda, bez 
koniecznoœci montowania adaptato-
rów,  centralka wyposa¿ona jest w 
p o d s t a w o w e  a d a p t a t o r y  d o  
„pr¹dowej” i „zasilanej” sondy lambda, 
centralka z dwoma z³¹czami mo¿e 
sterowaæ silnikami do 8 cylindrów. 



7

CZAKRAMCZAKRAM

3.1. BUDOWA

System SEQUENT pocz¹wszy od 
zbiornika na gaz, a skoñczywszy 
na samym reduktorze sk³ada siê z 
dobrze ju¿ znanych instalatorom 
BRC komponentów. Mamy zatem 
reduktor  c iœnienia GENIUS 
SEQUENT o znacznie zmniej-
szonych gabarytach, u³atwiaj¹cych 
jego monta¿ (podobny stosowany 
ju¿ w instalacji Flying Injection). 
Reduktor ten posiada dodatkowo  
mosiê¿ne kolanka do wody oraz 
nowy czujnik temperatury. Nie jest 
kompatybilny z Flying Injection.

W odró¿nieniu od instalacji 
poprzedn ich,  nowy sys tem 
charakteryzuje siê kolektorem 
gazu  wtryskowego tzw. listw¹ 
RAIL pod³¹czonym przy pomocy 
odpowiedniego przewodu do 
wyjœc ia  reduktora GENIUS 
SEQUENT Poprzez listwê RAIL 
gaz w stanie lotnym zostaje podany 
do wtryskiwaczy gazowych.  Do 
listwy pod³¹czony jest czujnik 
ciœnienia, mierz¹cy ciœnienie 
absolutne gazu zasilaj¹cego 
wtryskiwacze.  Jeœli porównali-
byœmy centralkê elektroniczn¹ do 
mózgu systemu, to wtryskiwacze 
by³yby jego sercem. Zasada 
dzia³ania elektro-wtryskiwaczy jest 
ca³kiem podobna do zasady 
dzia³ania wtryskiwaczy benzy-
nowych. Ró¿ni¹ siê one jednak od 
tych ostatnich tym, ¿e: 

- posiadaj¹ o wiele wiêkszy 
przekrój, odpowiedni dla paliwa 
lotnego,

- maj¹ o wiele mniejsz¹ impedancjê 
elektryczn¹, dla szybszego 

- pilotowanie elektryczne typu 
„peak & hold”, ma³y pr¹d 
pilotuj¹cy, ¿eby nie wp³ywaæ 
zmniejszenia osi¹gów. 

Na wejœciu ka¿dego wtryski-
wacza, doprowadzony odpo-
wiednimi przewodami,  gaz 
zostaje wt³oczony bezpoœre-
dnio do kolektora dolotowego, 
za przepustnic¹.  

Dwupozycyjny prze³¹-
cznik ze wskaŸnikiem poziomu 
paliwa wyposa¿ony jest w 
sygna³ akustyczny, tzw. „brzê-
czek”.  Prze³¹cza benzynê na 
gaz i na odwrót.  Pokazuje iloœæ  
gazu w zbiorniku, pe³ni niektóre 
funkcje diagnostyczne w 
przypadku z³ego funkcjono-
wania, braku paliwa, nieprawi-
d³owego programowania, itp.  

3.  INFORMACJE NA 
     TEMAT SYSTEMU 
     SEQUENT

3.2  ZASADY DZIA£ANIA

Instalacja SEQUENT jest 
systemem „szeregowym” do 
s y s t e m u  b e n z y n o w e g o .  
Precyzuj¹c jest to system, w 
którym równie¿ podczas jazdy 
na gaz  iloœci¹ paliwa jakie ma 
zostaæ podane do silnika 
steruje centralka benzynowa.  
Mo¿na powiedzieæ zatem, ¿e 
SEQUENT jest „systemem 
pasywnym”, „slave” lub, ¿e 
pe³ni rolê „t³umacza” pomiêdzy 
systemem benzynowym a 
zasilaniem paliwem gazowym. 
Zasada dzia³ania systemu 
SEQUENT polega na pod-
³¹czeniu centralki Fly SF do 
zacisku lub zacisków centralki 
benzynowej, które steruj¹ 
prac¹ wtryskiwaczy (rys.1).

W ten sposób centralka 
zna czas wtrysku benzyny (Ti). 
(Podczas jazdy na gaz central-

ka wspó³pracuje z sygna³em 
wtryskiwaczy dziêki wbudowanej 
do centralki emulacji wtryskiwa-
czy). 

N a  p o d s t a w i e  c z a s u  
wtrysku benzyny (Ti) oraz sygna³u 
obrotów silnika, centralka Fly SF 
oblicza porcjê benzyny, która ma 
zostaæ podana do silnika przez 
oryginaln¹ centralkê benzynow¹, 
nastêpnie przelicz¹ j¹ na iloœæ 
gazu, po czym odpowiednio steruje 
wtryskiwaczami gazowymi. 

F a k t ,  ¿ e  c e n t r a l k a  
benzynowa ci¹gle pracuje i ¿e to 
ona steruje dozowaniem gazu, 
³atwo pozwala na przeprowa-
dzenie kontroli stechiometrycznej, 
wzbogacenie pod pe³nym obci¹¿e-
niem czy na odciêcie, gdy peda³ 
przyspieszenia jest zwolniony (cut-
off), zgodnie z fabrycznymi 
kryteriami. Pozwala ponadto na 
ograniczenie maksymalnego  
zakresu obrotów, wp³ywa na 
prawid³owe usuwanie oparów 
benzyny, zapewnienia w³aœciwy 
dialog z instalacj¹ klimatyzacyjn¹, 
itd.  Wszystko to bez wystêpowa-
nia fa³szywych kodów b³êdu.  
Sama instalacja benzynowa 
pozostaje niezmieniona, pojawie-
nie siê zatem ewentualnego 
komunikatu o b³êdzie podczas 
jazdy na benzynê lub na gaz,  
trzeba uznaæ za prawdopodobny i 
prawdziwy. Gdyby samochód 
wykazywa³ jakieœ problemy 
podczas jazdy na benzynie, to 
bêd¹ one równie¿ ujawniaæ siê 
podczas jazdy na gaz. Równie¿ 
podczas jazdy na gaz musz¹
 byæ zatem zachowane wszystkie 
normy przeciw zanieczyszczeniom 
OBD. 

Wtryskiwaczami gazowymi 
o niskiej impedancji steruje siê 
poprzez peak & hold (pik i 
utrzymanie) (patrz paragraf 4.6), z 
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uwzglêdnieniem fizycznych 
parametrów gazu (temperatury i 
ciœnienia bezwzglêdnego) 
odczytywanych przez centralkê
 Fly SF w rzeczywistym czasie 
(rys.2).

Trzeba w tym miejscu 
podkreœliæ jak bardzo dok³a-
dnym i cennym parametrem jest 
czas wtrysku benzyny (Ti). 
Opracowuje go sama centralka 
benzynowa na podstawie 
precyzyjnych obliczeñ, w opar-
ciu o wszystkie  specjalistyczne 
czujniki. 

Poniewa¿ temperatura i 
ciœnienie gazu podlega zmianie 
odpowiednio do warunków 
u¿ytkowania samochodu,  
dlatego system zaopatrzono w 
czujnik temperatury na wyjœciu 
reduktora GENIUS SEQUENT 
oraz czujniki ciœnienia bez-
wzglêdnego na zasi laniu 
paliwem lotnym wtryskiwaczy i 
na kolektorze dolotowym.  
Centralka Fly SF mo¿e zatem w 
rzeczywistym czasie dostoso-
waæ swoje obliczenia, i przede 
wszystkim, prawid³owo funkcjo-
nowaæ równie¿ przy du¿ych 
wahaniach tych parametrów. 

Zadaniem reduktora 
GENIUS SEQUENT  j es t  
utrzymanie praktycznie sta³ej 
ró¿nicy ciœnienia pomiêdzy 
ciœnieniem wyjœcia gazu, a kole-
ktorem dolotowym. Dok³adnie 
tak, jak to siê dzieje w wielu 
instalacjach benzynowych.  
Wp³ywa to na zoptymalizowanie 
funkcjonowania systemu, lecz 
nie jest niezbêdne poniewa¿ 
elektroniczne sterowanie reagu-
je o wiele szybciej ni¿ sama 
mechaniczna regulacja ciœnie-
nia. 
Na przyk³ad po gwa³townym 
przyciœniêciu peda³u przyspie-
szenia, ciœnienie reduktora 

podnosi siê w ci¹gu u³amka 
sekundy. W przeci¹gu tego 
czasu centralka wykonuje wiele 
cykli obliczeñ i naturalnie 
kompensuje ka¿de opóŸnienie 
natury mechanicznej. 

Nastêpnym wa¿nym 
e l e m e n t e m  s y s t e m u  
SEQUENT s¹ wtryskiwacze 
gazowe. S¹ to elektro-wtryski-
wacze o niskiej impedancji i 
du¿ym przekroju przep³ywu,  
potrafi¹ce bardzo szybko i z 
niebywa³¹ powtarzalnoœci¹ 
realizowaæ sygna³y centralki 
Fly SF.  Wtryskiwacze te mog¹ 

zasilaæ w paliwo silniki nawet o 
bardzo du¿ej mocy. 

J a k  ³ a t w o  z g a d n ¹ æ  
centralka Fly SF oprócz programu 
zwi¹zanego z samym dzia³aniem 
systemu, musi zawieraæ dane 
dotycz¹ce modelu samochodu, do 
którego jest montowana (jest to 
doœæ z³o¿ony zbiór kartografii  i 
innych parametrów regulacji).  
Parametry regulacji mog¹ pocho-
dziæ z w³asnego archiwum lub 
mog¹ byæ udostêpnione przez 
BRC, mog¹ byæ te¿ ustawione 
przez samego monta¿ystê pod-
czas wykonywania procedury  
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automatycznej regulacji  „krok po 
kroku”, zgodnie z programem 
komputerowym.   Komputer s³u¿y 
tu równie¿ jako narzêdzie do 
diagnostyki, do weryfikowania 
dobrego dzia³ania systemu lub do 
okreœlenia ewentualnych anomalii.  
Centralka wyposa¿ona jest  
bowiem w specjalny program do 
samo przystosowania, który po 
stwierdzeniu zmian funkcjono-
wania samochodu potrafi automa-
tycznie je skorygowaæ, bez konie-
cznoœci interweniowania na urz¹-
dzeniach zewnêtrznych.  

CZAKRAMCZAKRAM

3.3  PRZE£¥CZANIE

Prze³¹cznik (rys.3) posiada 
dwie pozycje: pierwsz¹ do jazdy na 
benzynê,  drug¹ do uruchomienia 
samochodu na benzynê i automa-
tycznego prze³¹czenia na gaz.

Samochód z zamontowan¹ 
instalacj¹ gazow¹ normalnie ma 
ustawiony prze³¹cznik w pozycji 
jazda na gaz. 

3.3.1 JAZDA NA BENZYNIE

W tej pozycji dwukolorowe 
œwiate³ko kontrolne œwieci siê na 
czerwono, pracuj¹ wtryskiwacze 
benzynowe, natomiast wtryski-
wacze gazowe i elektrozawory 
gazowe s¹ zamkniête, przyspie-
szenie zap³onu powraca do 
oryginalnego ustawienia samo-
chodu. Samochód normalnie 
funkcjonuje na benzynie, tak jakby 
instalacji gazowej w ogóle nie by³o 
(normalna jazda na benzynie). 

W tej pozycji samochód 
zostaje uruchomiony na 
benzynie i jak tylko zostanie 
osi¹gniêta temperatura redu-
ktora i jak  zostan¹ spe³nione, 
ustawione w programie, waru-
nki pracy silnika (obroty, ciœnie-
nie kolektora,itp.),  automaty-
cznie prze³¹cza siê na gaz. 

Podczas pracy silnika 
na benzynie dwukolorowe 
œwiate³ko kontrolne œwieci siê 
na czerwono. Podczas fazy 
prze³¹czania z benzyny na gaz 
œwiate³ko œwieci siê na poma-
rañczowo (pozostaje równie¿ 
zapalone czerwone i zielone 
œwiate³ko). Po zakoñczeniu 
fazy prze³¹czania na gaz 
œwiate³ko kontrolne zapala siê 
na zielono (normalna jazda na 
gaz). 

W razie przypadkowego 
wy³¹czenia siê silnika, central-
ka automatycznie prze³¹czy siê 
na benzynê niezale¿nie od 
pozycji prze³¹cznika, a dwuko-

3.3.2  JAZDA NA GAZ
lorowe œwiate³ko kontrolne zapali 
siê na czerwono (funkcja zwana 
równie¿ „Safety”).  Dziêki tej 
funkcji zawory odcinaj¹ce gaz  nie 
pozostan¹ czynne d³u¿ej ni¿ przez 
5 sekund po zatrzymaniu silnika. 

Podczas jazdy na gaz 
centralka steruje odcinaniem i 
emulacj¹ wtryskiwaczy. Elektroza-
wory gazowe pozostaj¹ otwarte, a 
wtryskiwacze gazowe pracuj¹ 
zgodnie z zapotrzebowaniem na 
paliwo oraz czasami pracy 
obliczonymi przez sam¹ centralkê.

3.3.3 WSKA•NIK POZIOMU 

PALIWA: JAZDA NA GAZIE.

Zadaniem prze³¹cznika jest 
równie¿ wskazywanie poziomu 
paliwa za pomoc¹ czterech 
zielonych kontrolek.  O iloœci GPL z 
zbiorniku informuje nas iloœæ 
zapalonych zielonych kontrolek.  

Cztery zapalone kontrolki 
wskazuj¹,  ¿e zbiornik jest  
wype ³n iony  w 80% swo je j  
pojemnoœci, trzy - o wype³nieniu 
3/4 zbiornika, jedna - o wype³nieniu 
1/4 zbiornika. 
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Rys 3. Prze³¹cznik mikro z dŸwiêkiem akustycznym



Osi¹gniêcie poziomu rezerwy 
paliwa sygnalizuje pulsowanie 
pierwszej kontrolki, informacjê tê 
na le¿y  j ednak  uwa¿aæ  za  
ca³kowicie przybli¿on¹.

CZAKRAMCZAKRAM

3.3.4 WSKA•NIK POZIOMU
PALIWA: JAZDA NA METANIE

Zadaniem prze³¹cznika jest 
równie¿ wskazywanie poziomu 
paliwa za pomoc¹ czterech 
zielonych kontrolek.  O iloœci GPL 
z zbiorniku informuje nas iloœæ 
zapalonych zielonych kontrolek.  
Cztery zapalone kontrolki wska-
zuj¹, ¿e zbiornik jest wype³niony w 
80% swojej pojemnoœci, trzy - o 
wype³nieniu 3/4 zbiornika, jedna - 
o wype³nieniu 1/4 zbiornika. 

Os i¹gn iêc ie  poz iomu 
rezerwy pal iwa sygnal izuje 
pulsowanie pierwszej kontrolki, 
informacjê tê nale¿y jednak 
uwa¿aæ za ca³kowicie przybli¿on¹.  
Prawid³owe wskazanie poziomu 
paliwa jest mo¿liwe tylko gdy 
pojazd stoi na równej, poziomej 
powierzchni i musi up³yn¹æ trochê
 czasu od momentu uruchomienia 
silnika, zatem wskazanie poziomu 
paliwa zaraz po uruchomieniu 
silnika jest tylko przybli¿one. 
Zaleca siê po tankowaniu zerowaæ 
licznik kilometrów celem dok³adne-
go okreœlenia iloci paliwa w 
zbiorniku. Gdyby wszystkie cztery 
kontrolki LED zaczê³y równocze-
œnie migaæ, oznacza to ¿e w 
zbiorniku jest zbyt du¿o paliwa. 
Nale¿y wówczas przejechaæ parê 
kilometrów, dopóki nie ustanie 
pulsowanie kontrolek. 
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3.3.4 WSKA•NIK POZIOMU 

PALIWA: JAZDA NA METAN

Iloœæ metanu w butli 
wskazuje czujnik, który nale¿y 
pod³¹czyæ do manometru BRC 
wyposa¿onego w czujnik ciœnie-
nia. 

Zapalenie siê czterech 
zielonych kontrolek LED oznacza, 
¿e w butlach panuje maksymalne 
ciœnienie; stopniowe wygaszanie 
s i ê  k o n t r o l e k  o d p o w i a d a  
stopniowemu zmniejszaniu siê 
ciœnienia w butlach. 

Tak jak w przypadku GPL, 
tak i tu poziom rezerwy paliwa jest 
sygnalizowany miganiem pier-
wszej kontrolki i jest  tylko 
przybli¿ony. Zaleca siê po 
tankowaniu zerowaæ licznik 
kilometrów celem dok³adnego 
okreœlenia i loœci  pal iwa w 
zbiorniku.

Trzeba unikaæ kom-
p l e t n e g o  o p r ó ¿ n i e n i a  
zbiornika paliwa. !

Zarówno w przypadku 
GPL, jak i metanu konieczne 
jest, aby zbiornik benzyny by³ 
nape³niony w 1/4 lub 1/2 
swojej pojemnoœci. Nale¿y 
bezwzglêdnie pamiêtaæ o 
jego okresowym tankowaniu.
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4.1 REDUKTOR GENIUS 
SEQUENT (WERSJA GPL)

W wersji na GPL reduktor GENIUS 
SEQUENT (rys. 4) jest reduktorem 
jednostopniowym, o zmiennym 
ciœnieniu wyjœciowym, które utrzymuje 
siê powy¿ej 1,2 bara od ciœnienia 
kolektora dolotowego. Wewn¹trz 
reduktora GENIUS SEQUENT  
nastêpuje parowanie GPL w wyniku 
wymiany termicznej z p³ynem 
ch³odz¹cym silnika, tak jak w 
normalnym reduktorze.  Ciœnienie 
wyjœciowe gazu reguluje sprê¿yna - 
membrana - d³awik oraz specjalny 
system t³umi¹cy drgania.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na 
powierzchniê membrany z jednej 
strony oddzia³uje ciœnienie gazu, z 
drugiej zaœ strony podlega oddzia³y-
waniu ciœnieniu kolektora dolotowego, 
pod³¹czonego przy pomocy przewodu 
rurowego.  To powoduje ¿e ciœnienie 
wyjœciowe gazu nie jest sta³e, lecz 
ulega zmianom w zale¿noœci od ciœ
nienia kolektora dolotowego. Na 
przyk³ad podczas pracy silnika na 
wolnych obrotach, ciœnienie kolektora 
dolotowego mo¿e wynosiæ - 0,6 bara, 
a ciœnienie wyjœciowe z reduktora + 
0,6 bara. 

 Natomiast po przyciœniêciu 
peda³u przyspieszenia do koñca, 
ciœnienie kolektora wyniesie oko³o 0 
bara (ciœnienie atmosferyczne), a 
ciœnienie gazu  + 1 bar. Chocia¿ 
gabaryty reduktora s¹ wyj¹tkowo 
ma³e, to zapewnia on du¿e natê¿enie 
przep³ywu gazu, stosownie do mocy 
silnika. Przeznaczony jest do samo-
chodów a¿ do 140 kW (190 KM).  
Reduktor bêd¹c jednostopniowym nie 
wymaga usuwania gazu.  Na 
wysokoœci otworu wyjœcia gazu 
znajduje siê czujnik temperatury (rys. 
6), którego zadaniem jest dostarcza-
nie centralce FLY SF informacji 
niezbêdnych dla prawid³owego 
sterowania strumieniem przep³ywu.

4. SZCZEGÓ£OWY OPIS 

KOMPONENTÓW

Przejœcie z benzyny na gaz 
równie¿ zale¿y od temperatury, 
aby zapobiec prze³¹czeniu na gaz, 
gdyby ten nie by³ ca³kowicie w 
stanie lotnym.

Rys. 4 Reduktor Genius SEQUENT

Rys. 5 Przekrój reduktora genius

Rys. 6 Czujnik temperatury Reduktora Genius
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4.2 REDUKTOR GENIUS.M 
SEQUENT (wersja na metan)

W wersji na metan reduktor 
zwany GENIUS.M SEQUENT (rys. 7) 
jest reduktorem dwustopniowym. 
Zadaniem jego jest:
- redukowanie ciœnienia metanu w butli 
(c iœn ienia po st ronie t ³ocznej  
wynosz¹cego oko³o 22 Mpa czyli 220 
barów),
- podawanie metanu pod œrednim 
ciœnieniem, rzêdu 500-600 kPa (5-6 
barów) - w pierwszym stopniu,
-  zabezpieczenie odpowiednio 
wysokiej temperatury w celu unikniêcia 
zbyt du¿ego sch³odzenia paliwa na 
skutek gwa³townego rozprê¿enia,
-  nastêpnie podanie metanu pod 
¿¹danym ciœnieniem, rzêdu 200 kPa (2 
barów), potrzebnym do prawid³owego 
zasilenia instalacji  wtryskowej.  
Wartoœæ tego ciœnienia wyjœciowego 
zale¿y od sygna³u ciœnienia kolektora 
dolotowego: praktycznie utrzymuje 
sta³e ciœnienie metanu na wyjœciu z 
reduktora, a kolektorem dolotowym. 

Trzeba tu zwróciæ uwagê, ¿e 
drugi stopieñ reduktora metanu 
GENIUS SEQUENT.M  (rys. 8) jest 
bardzo podobny do jednostopniowego 
reduktora GENIUS SEQUENT wersji 
GPL. 

Chocia¿ gabaryty reduktora s¹ 
wyj¹tkowo ma³e, to zapewnia on du¿e 
natê¿enie przep³ywu gazu, stosownie 
do mocy silnika. Przeznaczony jest do 
samochodów a¿ do 140 kW (190 KM).

4.3 CZUJNIK TEMPERATURY 

Tak jak podano w paragrafie 
4.2., przy reduktorze ciœnienia od 
strony wody instaluje siê czujnik 
temperatury. Czujnik (rys. 9) jest typu 
rezystancyjnego, posiada dwa 
przewody i termistor NTC.

Ca³a strategia prze³¹czania z 
benzyny na gaz,  jak i obliczanie 
czasów wtryskiwania gazu opiera siê 
na temperaturze mierzonej w³aœnie 
przez ten czujnik temperatury.

Przypomina siê, ¿e czujnik 
temperatury stosowany w instalacji 

SEQUENT ró¿ni siê od czujnika 
temperatury stosowanego w 
ins ta lac j i  F ly ing In jec t ion.  
Pomylenie tych dwóch czujników i 
zainstalowanie tego niew³aœci-
wego spowoduje, ¿e centralka nie 
bêdzie w stanie prawid³owo 

okreœliæ temperatury gazu, poprawnie 
uaktywniæ przewidziane strategie 
prze³¹czania,  an i  prawid ³owo 
korygowaæ czasy wtrysku wtryski-
waczy, zale¿¹ one bowiem od 
temperatury gazu (podczas jazdy na 
gaz).
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Rys. 7 Reduktor Genius SEQUENT METAN

Rys. 8 Przekrój reduktora Genius Metan

Rys. 9 Czujnik temperatury do reduktora Ganius Metan
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4.4 FILTR „FJ1”

Pe³ni bardzo wa¿ne zadanie, 
oczyszcza bowiem  GPL lub metan z 
cz¹stek sta³ych, chroni przed 
zanieczyszczeniem  wtryskiwaczy 
zapewniaj¹c im tym samym sprawne 
funkcjonowanie. 

Fi l tr  ten posiada wk³ad 
filtracyjny (rys. 10). Montuje siê go za 
reduktorem - parownikiem, gdzie gaz 
przechodzi w fazê lotn¹. W³aœnie ta 
charakterystyka odró¿nia go od filtru 
stosowanego w elektrozaworze ET98, 
filtruj¹cego p³yn.  Filtrowanie gazu w 
fazie lotnej pozwala na zatrzymanie 
wszystkich tych zanieczyszczeñ 
(oleju, wosku, itp.), których nie mo¿na 
usun¹æ filtruj¹c  p³yn, a które mog³yby 
wp³yn¹æ na dobre funkcjonowanie 
wtryskiwaczy.

Budowa filtru pozwala na 
proste wykrêcenie wk³adu filtra-
cyjnego i na jego szybk¹ wymianê.  
Za leca  s iê  wymianê  wk ³adu  
filtracyjnego co 5 - 10 tyœ  km.

4.5  KOLEKTOR PALIWA 
WTRYSKOWEGO „RAIL” 

Wtryskiwacze przykrêca siê 
do kolektora paliwa wtryskowego 
„Rail”,  którego zadaniem jest 
rozprowadzenie gazu do wszystkich 
wtryskiwaczy pod ¿¹danym ciœnie-
niem (rys. 11A „Rail” z wtryskiwaczami 
K e i h i n ,  r y s .  1 1 B  „ R a i l ”  z  
wtryskiwaczami BRC). 

Kolektor paliwa wtryskowego 
„Rail” jest zbudowany symetrycznie, 
posiada  koñcówkê do pod³¹czenia 
przewodu filtru oraz z³¹cze do 
pod³¹czenia przewodu czujnika 
ciœnienia. 

Dwa otwory z gwintem 
pozwalaj¹ na ³atwy monta¿ uchwytu 
mocuj¹cego do samochodu. 

4.6 WTRYSKIWACZE 

4.6.1  Wtryskiwacz KEIHIN
Jest wtryskiwaczem typu „ top 

feed” (tj. zasilanym od góry).  Gaz 
podawany jest tu od góry (rys. 12), 

przechodzi osiowo przez œrodek 
otworu wtryskowego do dolnej 
komory.  Kiedy iglica zostaje 
otwarta tj. poci¹gniêta w górê 
przez elektromagnes, wówczas 
gaz zostaje wtryœniêty do 
kolektora dolotowego. 

Ró¿nica ciœnienia  oddzia-
³uj¹ca na iglicê sprawia, gdy 
cewka nie jest uaktywniona,

 ¿e ta pozostaje w pozycji zamkniêcia  i 
gaz nie dostaje siê kolektora 
dolotowego.  

Zwulkanizowana w gnieŸdzie 
iglicy guma zapewnia szczelnoœæ i 
cich¹ pracê wtryskiwacza (<90 dB). 

Wtryskiwacz wytrzymuje po-
nad 290 milionów cykli, co odpowiada  
100.000 km w ekstremalnych 
warunkach pracy.   
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Rys. 10 Filtr “FJ 1”

Rys. 11a Kolektor paliwa wtryskowego Rail - Keihin

Rys. 11b Kolektor paliwa wtryskowego Rail - BRC
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Iglica jest pokryta teflonow¹ warstw¹ 
z a p e w n i a j ¹ c ¹  n i e z a w o d n e  i  
d³ugotrwa³e dzia³anie wtryskiwacza, 
bez problemów zwi¹zanych z 
zu¿yciem w wyniku oddzia³ywania 
GPL lub metanu.
  Temperatura pracy: od - 35oC do 
+120oC .
  K¹t przyspieszenia zap³onu wynosi 
15o.
  Odpowiednio du¿a si³a elektro-
magnetyczna zapewnia otwarcie 
iglicy nawet w przypadku zanieczysz-
czonego i nie przefiltrowanego przez 
filtr gazu - osadzony w gnieŸdzie iglicy 
olej lub wosk utrudnia jej pracê.
Jest wtryskiwaczem o niskiej  
impedancji (91.25 Ohm w temp. 20oC) 
i jako taki wymaga pilotowania typu 
peak & hold (szczyt i utrzymanie). 

Na rysunku 13 przedstawiono 
typowy przebieg pr¹du  wtryskiwacza. 
Iglica jest otwierana w momencie 
p o d a n i a  c a ³ e g o  n a p i ê c i a  z  
akumulatora podczas fazy peak. 
Nastêpnie  napiêc ie  zas i lan ia  
wtryskiwacza utrzymuje siê na 
poziomie hold i jest ono wystarczaj¹ce 
do utrzymania wtryskiwacza w stanie 
otwartym przez wymagany czas. 

Czas potrzebny iglicy do 
otwarcia jest bardzo krótki, dziêki 
temu mo¿na bardzo precyzyjnie 
dozowaæ iloœæ podawanego gazu, 
nawet na wolnych obrotach. Wielkoœæ 
przekroju przep³ywu gazu pozwala na 
doskona ³e  zas i lan ie  pa l iwem 
wszystkich dostêpnych na rynku 
modeli samochodowych, nawet tych o 
najwiêkszej mocy silnika. 

Precyzyjne zasilanie gazem 
na wolnych i na wysokich obrotach 
s i ln ika  zapewnia j¹  dwa typy 
wtryskiwaczy, o dwóch ró¿nych 
przekrojach przep³ywu. Wtryskiwacze 
te (rys. 14) rozró¿nia siê po kolorze 
oznaczenia na etykiecie, niebieskie 
oznaczenie wyró¿nia wtryskiwacze 
typu Keihin Normal,   pomarañczowe -  
Keihin Max. 

Tabela (rys. 14A) podaje do 
jakiej mocy silnika i z jakim reduktorem 
stosuje siê wtryskiwacze typu Keihin. 

Moc silnika zasilanego GPL 
                                                                               Genius 1200        Genius 1500 
Wtryskiwacze Max typ         dolnoss¹cy            27 kW/ cylinder         30 kW / cylinder  
                                            z do³adowaniem    34 kW/ cylinder         38 kW/ cylinder 
 
Wtryskiwacze Normal Type   dolnoss¹cy          22 kW/ cylinder                      = 
                                            z do³adowaniem    28 kW/ cylinder                       = 
 

Moc silnika zasilanego  metanem 
                                                                               Genius 2000        Genius 2500 
Wtryskiwacze Max typ         dolnoss¹cy            23 kW/ cylinder         27kW / cylinder  
                                            z do³adowaniem     27 kW/ cylinder        32 kW / cylinder 
 
Wtryskiwacze Normal Type   dolnoss¹cy          19 kW/ cylinder                      = 
                                            z do³adowaniem     22 kW/ cylinder                      = 
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Rys. 12 Przekrój wtryskiwacza Keihin

Rys. 13 Przebieg pr¹du wtryskiwacza Keihin

Rys. 14 Wtryskiwacz Keihin typ “normal” I “max”

Rys.14a 
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4.6.2 WTRYSKIWACZ BRC
WTRYSKIWACZ BRC I JEGO 
DANE KONSTRUKCYJNE S¥ 
CHRONIONE PATENTEM.

Jest wtryskiwaczem typu 
„bottom feed” (tj. zasilanym od do³u).  
Rysunek 15 przedstawia jego 
przekrój. Gaz z kolektora paliwa 
wtryskiwaczy dostaje siê do dolnej 
czêœci wtryskiwacza i gdy iglica 
przesuniêta elektromagnesem ods³oni 
otwór wtryskowy, zostaje wtryœniêty do 
kolektora dolotowego. 

Zwulkanizowana w gnieŸdzie 
iglicy guma zapewnia szczelnoœæ i 
cich¹ pracê wtryskiwacza. 

Ró¿nica ciœnienia  oddzia-
³uj¹ca na iglicê sprawia, gdy cewka nie 
jest uaktywniona, ¿e ta pozostaje w 
pozycji zamkniêcia  i gaz nie dostaje 
siê kolektora dolotowego.  

Budowa wtryskiwacza zape-
wnia jego sprawne d³ugie u¿ytkowanie 
nawet w ekstremalnych warunkach 
pracy i przy bardzo zanieczyszczonym 
gazie. 
 Membrany oddzielaj¹ bardzo delikat-
ny obszar obiegu magnetycznego, 
zapobiegaj¹c gromadzeniu siê tam 
osadów z gazu. itp., mog¹cych 
wp³yn¹æ na zmianê geometrii. 
  Temperatura pracy: od - 35oC do 
+120oC .
  K¹t przyspieszenia zap³onu wynosi 
15o.
  Odpowiednio du¿a si³a elektro-
magnetyczna zapewnia otwarcie iglicy 
nawet w przypadku zanieczysz-
czonego i nie przefiltrowanego przez 
filtr gazu - osadzony w gnieŸdzie iglicy 
olej lub wosk utrudnia jej pracê.

Jest wtryskiwaczem o niskiej 
impedancji (1.8 Ohm w temp. 20oC) i 
jako taki wymaga pilotowania typu 
peak & hold (szczyt i utrzymanie). 

Na rysunku 16 przedstawiono 
typowy przebieg pr¹du  wtryskiwacza. 
Iglica jest otwierana w momencie 
podania ca³ego napiêcia z akumula-
tora podczas fazy peak. Nastêpnie 
napiêcie zasilania wtryskiwacza 
utrzymuje siê na poziomie hold i jest 
ono wystarczaj¹ce do utrzymania 

wtryskiwacza w stanie otwartym 
przez wymagany czas. 

Czas potrzebny iglicy do 
otwarcia jest bardzo krótki, dziêki 
temu mo¿na bardzo precyzyjnie 
dozowaæ iloœæ podawanego gazu, 
nawet na wolnych obrotach. 
Wielkoœæ przekroju przep³ywu 
gazu pozwala na doskona³e 
zasilanie paliwem wszystkich 
dostêpnych na rynku modeli 

samochodowych, nawet tych o 
najwiêkszej mocy silnika.

Precyzyjne zasilanie gazem na 
wolnych i na wysokich obrotach silnika 
zapewniaj¹ dwa typy wtryskiwaczy, o 
dwóch ró¿nych przekrojach przep³y-
wu. Wtryskiwacze te (rys. 17) 
rozró¿nia siê po kolorze oznaczenia 
na etykiecie, niebieskie oznaczenie 
wyró¿nia wtryskiwacze typu BRC 
Normal,   pomarañczowe -  BRC Max.
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Rys. 15 Przekrój wtryskiwacza BRC

Rys. 16 Przebieg pr¹du wtryskiwacza BRC

Rys. 17 Wtryskiwacz Brc typ “normal” I “max”
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Tabela (rys. 17A) podaje do 
jakiej mocy silnika i z jakim 
reduktorem stosuje siê wtryskiwacze 
typu BRC.

4.7  CZUJNIK CIŒNIENIA GAZU 
      I CIŒNIENIA ABSOLUT-                           
      NEGO  KOLEKTORA (MAP) 

Urz¹dzenie P1-MAP (rys. 18 i 
19) wyposa¿one jest w dwa czujniki: 
czujnik P1 mierz¹cy ciœnienie 
absolutne wewn¹trz kolektora paliwa 
wtryskiwaczy (rail) oraz czujnik 
ciœnienia absolutnego kolektora 
(MAP). Ten ostatni informuje centralkê
Fly SF o wysokoœci ciœnienia 
absolutnego wewn¹trz kolektora 
dolotowego. 

Urz¹dzenie to zosta³o spec-
jalnie wzmocnione, aby sygna³ nie 
podlega³ normalnym zak³óceniom.  
Dziêki zastosowaniu okablowanego 
z³¹cza  jego monta¿ jest bardzo ³atwy.

4.8 CENTRALKA „FLY SF”

Szczegó³owy opis centralki 
wychodzi³by poza zakres tematyczny 
niniejszego podrêcznika. Dlatego 
ograniczono siê do podania tylko 
najwa¿niejszych informacji. Centralka 
Fly SF jest centralk¹ operatywn¹, 
steruje ca³ym systemem.  Zbudowana 
jest w ca³oœci z komponentów 
automotive, tj. jest odpornych na 
dzia³anie temperatury panuj¹cej 
wewn¹trz przedzia³u silnika. Nie 
wolno jej jednak montowaæ blisko 
urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ciep³o np. 
przy kolektorze wylotowym.  Budowa 
centralki jest szczelna i zgodna z 
normami dotycz¹cymi kompatybil-
n o œ c i  e l e k t r o m a g n e t y c z n e j .   
Centralka sk³ada siê z komponentów 
najnowszej generacji (np. z 32 
bitowego mikroprocesora Motorola) o 
prêdkoœci przetwarzania danych 
przekraczaj¹cych prêdkoœæ wiêkszo-
œci oryginalnych centralek benzyno-
wych.  Pamiêæ z wgranym programem 
i danymi ustawieniami nie zostaje 
utracona nawet po od³¹czeniu 
akumulatora. Centralkê mo¿na bez 
problemu programowaæ wiele razy, 

Moc silnika zasilanego G PL 
                                                                               Genius 1200        Genius 1500 
Wtryskiwacze Max typ         dolnoss¹cy            27 kW/ cylinder         30 kW / cylinder  
                                            z do³adowaniem    34 kW/ cylinder         38 kW/ cylinder 
 
Wtryskiwacze Normal Type   dolnoss¹cy          22 kW / cylinder                      = 
                                            z do³adowaniem    28 kW/ cylinder                       = 
 

Moc silnika zasilanego m etanem 
                                                                               Genius 2000        Genius 2500 
Wtryskiwacze Max typ         dolnoss¹cy            23 kW/ cylinder         27kW / cylinder  
                                            z do³adowaniem     27 kW/ cylinder        32 kW / cylinder 
 
Wtryskiwacze Normal Type   dolnoss¹cy          19 kW / cylinder                      = 
                                            z do³adowaniem     22 kW/ cylinder                      = 
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Rys. 17a 

Rys. 18 Sensor P1-MAP Gpl

Rys. 19 Sensor P1-MAP Gpl Turbo oraz Metan

Rys. 20 Centrala “FLY SF”



samochodu do drugiego i ponownie 
zaprogramowaæ.

Niektóre kana³y zapamiê-
tywania danych zosta³y tak wykonane, 
aby mo¿na je by³o pod³¹czyæ do 
innych sygna³ów, w zale¿noœci od 
modelu samochodu (np. TPS, MAP). 

Zadaniem centralki  jest 
zbieranie i przetwarzanie wszystkich 
informacji i  na tej podstawie 
sterowanie poszczególnymi funkcjami 
systemu. Centralka przede wszystkim 
steruje prac¹ wtryskiwaczy podaj¹c 
czas i d³ugoœæ wtrysku z precyzj¹ do 
kilu mikrosekund (mikrosekunda = 
milionowa czêœæ sekundy). 

Obudowa centralki wykonana 
jest z aluminium, jest bardzo szczelna 
i wytrzyma³a na dzia³anie wysokiej 
temperatury. Skutecznie zabezpiecza 
elektroniczne komponenty mieszcz¹-
ce siê w  jej wnêtrzu zarówno przed 
dzia³aniem zewnêtrznych czynników 
atmosferycznych, jak i przed oddzia-
³aniem naprê¿eñ mechanicznych, 
którym podlega oraz przed dzia³aniem 
promieniowania elektromagnetyczne-
go pochodz¹cego od elektrycznych 
elementów silnika lub z innych Ÿróde³ 
(nadajników, przekaŸników, telefonów 
komórkowych, itp.).

Podkreœ lamy tu  wa¿n¹ 
charakterystykê centralki, a mianowi-
cie ¿e ka¿dy  przewód wejœcia/ 
wyjœcia (naturalnie oprócz zasilania i 
mas) jest  zabezpieczony przed 
ewentualnym d³ugotrwa³ym zwarciem 
tak od masy, jak i od bieguna 
dodatniego akumulatora. Dziêki temu 
centralka nie ulegnie zniszczeniu w 
wyniku b³êdnego pod³¹czenia oka-
blowania (odwrócenia biegunowoœci 
jednego lub kilku przewodów, itp.).

Okablowanie pod³¹cza siê 
przy pomocy jednego 56 drogowego 
z³¹cza, które posiada wszystkie 
sygna³y niezbêdne dla poszcze-
gólnych funkcji. Mo¿e ono pilotowaæ 
maksymalnie 4 wtryskiwaczami. 
Centralka Fly SF z dwoma z³¹czami 
(rys. 21) 56 drogowym i 24 
drogowym posiada  dwie wersje.  
Jedn¹ instaluje siê w samochodach 
z silnikiem do maksymalnie 6 
cylindrów, drug¹ z silnikiem 
maksymalnie do 8 cylindrów.

CZAKRAMCZAKRAM

Centralka pe³ni nastê-
puj¹ce funkcje (wczeœniej  
w y k o n y w a n e  p r z e z  i n n e  
zainstalowane urz¹dzenia): 

funkcjê „modulatora”, do 
przerywania i emulacji wtryski-
waczy,

funkcjê adaptatora ko³a 
fonicznego, coraz bardziej 
przydatnej w nowoczesnych 
samochodach,

funkcjê przyspieszenia 
zap³onu, szczególnie przydatn¹ w 
instalacjach na metan,mo¿liwoœæ 
pod³¹czenia dwóch sond lambda 
do wersji centralki z jednym 
z³¹czem oraz trzech sond lambda 
do wersji centralki z dwoma 
z³¹czami, bez konieczno-œci 
montowania adaptatorów,

centralka posiada podsta-
wowe adaptatory do „pr¹dowych” 
i „zasilanych” sond lambda, w 

innych instalacjach trzeba je 
zewnêtrzne zamontowaæ.

4.9 PRZE£¥CZNIK ZE 
WSKA•NIKIEM POZIOMU 
PALIWA

Dwupozycyjny prze³¹cznik 
BRC jest dostêpny w wersji do 
zabudowy lub nie. Wyposa¿ony jest w 
sygnalizacjê akustyczn¹ (brzêczek) 
oraz lampkê kontroln¹ LED do 
wskazywan ia  poz iomu gazu .   

Prze³¹cznik (rys. 22) jak ju¿ 
wspomniano w paragrafie 3.3 pozwala 
na prze³¹czanie benzyna/ gaz,  
wskazuje poziom gazu i pe³ni funkcje 
diagnostyczne. Za pomoc¹ kontrolek 
LED i sygnalizacji akustycznej 
sygnalizuje anomalie (brak gazu, 
awarie, automatyczne prze³¹czenia 
na benzynê, itp.). 

Rys. 21 Centrala “FLY SF” z podwójnym podpiêciem

Rys. 22 Prze³¹cznik MICRO
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4.10. CZUJNIK POZIOMU

Centralka FLY SF sygnalizuje 
poziom gazu za pomoc¹ zielonych 
kontrolek LED prze³¹cznika. Centralka 
przetwarza zatem sygna³ rezystancyj-
nego czujnika poziomu paliwa BRC 
(rys. 23A) zamontowanego na 
wielozaworze zbiornika (w przypadku 
instalacj i  gazowej) lub sygna³ 
rezystancyjnego czujnika ciœnienia 
BRC (rys. 23B) w przypadku instalacji 
na metan. Zakresy zapalania siê 
kontrolek LED ustawia siê dowolnie (w 
zale¿noœci od wymaganej dok³a-
dnoœci) przy pomocy PC (patrz 
Podrêcznik Programowania).

4.11 EMULACJA 
WTRYSKIWACZY 

Do najwa¿niejszych zadañ 
Centralki elektronicznej FLY SF nale¿y 
funkcja wy³¹czania wtryskiwaczy 
benzynowych oraz emulacja wtryski-
waczy. Centralka posiada odpowiedni 
³adunek rezystancyjny.

Pod pojêciem „wy³¹czanie” 
rozumie siê funkcjê odciêcia po³¹cze-
nia elektrycznego pomiêdzy centralk¹ 
benzynow¹ a wtryskiwaczami, aby te 
ostatnie podczas jazdy na gaz nie 
zasila³y cylindrów silnika benzyn¹
.  Podczas tej fazy system SEQUENT 
zasila silnik gazem w stanie lotnym. 
Silnik absolutnie nie mo¿e byæ 
równoczeœnie zasilany benzyn¹.  
Spowodowa³oby to uszkodzenie 
silnika i katalizatora. 

Naturalnie system diagno-
styczny centralki benzynowej zosta³ 
tak opracowany, aby móg³ rozpoznaæ 
odciêc ie po³¹czenia i  swoich 
si³owników, w tym wtryskiwaczy. 
Dlatego trzeba „emulowaæ” obci¹¿enie 
wtryskiwaczy benzynowych, tj. z 
elektrycznego punktu widzenia zast¹-
piæ odciête wtryskiwacze benzynowe 
„fa³szywymi” wtryskiwaczami, których 
centralka benzynowa nie odró¿ni od 
tych prawdziwych.

Jak ju¿ wspomniano wczeœniej 
centralka FLY SF posiada emulacjê 
rezystancyjn¹, jednak niektóre 
centralki benzynowe wymagaj¹ 

obci¹¿enia nie tylko rezystancyj-
nego, lecz rezystancyjno - 
indukcyjnego. W takim wypadku 
trzeba zamontowaæ zewnêtrzny 
a d a p t a t o r .  D l a  i n s t a l a c j i  
SEQUENT w³aœnie w tym celu 
opracowano Modulator LD, które-
go zadaniem jest podanie 
wymaganego przez centralkê 
benzynow¹ obci¹¿enia indukcyj-
nego podczas jazdy na gaz, gdy 
wtryskiwacze benzynowe zostaj¹ 

wy³¹czone przez centralkê FLY SF. 
Dodatkowe informacje na ten temat 
podano w paragrafie 6.2.14.B.

4.12. OKABLOWANIE

Okablowanie stanowi jedn¹ z 
g³ównych nowoœci jakie zosta³y 
wprowadzone razem z systemem 
SEQUENT. 

Innowacy jne  modu ³owe  
okablowanie pozwala na ³atwe 

Rys. 23A Rezystancyjny czujnik poziomu paliwa przy wielozaworze BRC EUROPA

Rys. 23B Rezystancyjny czujnik ciœnienia do reduktorów BRC na metan

Rys. 24A G³ówne 

okablowanie 

centralki Fly SF 
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montowanie instalacji w wiêkszoœci 
samochodów. Za pomoc¹ tylko 
jednego okablowania sk³adaj¹cego siê 
z trzech  przewodów: popielatego od 
obrotów silnika, br¹zowego od + 
zap³onu i bia³o - fioletowego od TPS 
mo¿na zamontowaæ instalacjê, plus 
oczywiœcie przewód bieguna dodatnie-
go i ujemnego akumulatora.  

Samochody bardziej „wyrafi-
nowane” wymagaj¹ naturaln ie 
wiêkszej iloœci po³¹czeñ. Dlatego do 
tego okablowania mo¿na pod³¹czyæ 
inne dodatkowe przewody, które 
pozwalaj¹ na stopniowe zoptymalizo-
wanie regulacji parametrów samo-
chodu i jego prowadzenia. 

G³ówne okablowanie systemu 
SEQUENT (rys. 24A) sk³ada siê z 56 
drogowego z³¹cza, stosowanego 
przez niektóre renomowane euro-
pejskie koncerny samochodowe.  W 
przypadku centralki z dwoma z³¹cza-
mi, trzeba zastosowaæ drug¹ czêœæ 
okablowania z 24 drogowym z³¹czem 
(rys. 24B).

Dos têpne  s¹  dwa  t ypy  
okablowania do silników 5,6 i 8 
cylindrowych: pierwszy typ do 
samochodów do 6 cylindrów, drugi -  
do 8 cylindrów.

O k a b l o w a n i e  s p e ³ n i a  
normatywy dotycz¹ce kompatybilnoœci 
elektromagnetycznej. Wszystkie jego 
przewody s¹ ekranowane, z³¹cza 
szczelne. Wyj¹tek stanowi z³¹cze 
prze³¹cznika benzyna/ gaz, montuje 
siê jednak go w kabinie kierowcy, w 
miejscu zabezpieczonym przed 
dzia³aniem wody. Szczegó³owe 
informacje dotycz¹ce przewodów i 
z³¹czy okablowania podano w 
rozdziale 6 niniejszego podrêcznika.  

Uwaga: Poniewa¿ 56 polowe z³¹cze 
stosowane w instalacji SEQUENT jest 
z³¹czem ju¿ stosowanym w instalacji 
Flying Injection i bior¹c równie¿ pod 
uwagê zewnêtrzne podobieñstwo 
centralek obydwóch systemów, 
koniecznie trzeba uwa¿aæ aby nie 
pomyliæ ze sob¹ tych centralek i nie 
zamontowaæ w niew³aœciwej instalacji. 

Bezwzglêdnie nie wolno 
pope³niæ powy¿szego b³êdu, grozi 
t o  bow iem uszkodzen iem 
oryginalnych komponentów 
samochodu. 

Zarówno g³ówne okablowanie, jak 
i okablowanie do silników 5,6 i 8 
cylindrowych jest dostêpne w 
wersji dla wtryskiwaczy Keihin 
oraz w wersji dla wtryskiwaczy 
BRC. Nie wolno montowaæ 
zamiennie tych okablowañ.

4.13 ELEKTROZAWÓR GPL 
„ET98” 

W instalacji SEQUENT 
stosuje siê elektrozawór GPL typu 
Water Proof (z samouszczelnia-
j¹cymi z³¹czami). Jest on ewolucj¹ 
dobrze  ju¿  sprawdzonego 
elektrozaworu GPL BRC ET98, od 
którego odró¿nia go zewnê
trzna bia³a pow³oka cynkowa (rys. 
25). 

Jeœli chodzi o wewnêtrzn¹ 
budowê  zaworu, to zosta³y tu 
wprowadzone pewne ulepszenia w 
uk³adzie filtracyjnym, w szczególnoœci 
¿elazo - magmatycznych cz¹steczek.

Ze wzglêdu na precyzjê 
funkcjonowania wtryskiwaczy, w 
instalacji SEQUENT bezwzglêdnie 
trzeba zastosowaæ ten typ elektro-
zaworu. 

4.14 ELEKTROZAWÓR 
METANU ODCINAJ¥CY 
DOP£YW PALIWA „VM A3/E”

W ins ta lac j i  SEQUENT 
stosuje siê elektrozawór do metanu 
odcinaj¹cy dop³yw paliwa typu Water 
Proof (z samouszczelniaj¹cymi 
z³¹czami). Jest on ewolucj¹ dobrze ju¿ 
sprawdzonego elektrozaworu do 
metanu VMA3/ E (rys. 26). 

Zawór zazwyczaj montuje siê 
w przedziale silnika przy rurkach 
³¹cz¹cych butlê lub butle z metanem z 
reduktorem. Jeœli pod³¹czy siê go do 
szybkiego z³¹cza tankowania serii IM, 

Rys. 24B Okablowanie do silników 5,6 i 8 cylindrowych -centralki FLY SF

Rys. 25   Elektrozawór GPL „ET98” WP
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pozwala na tankowanie paliwa i 
równoczesny wolny przep³yw paliwa. 

Zastosowanie takiego typu 
zaworu zasilania w instalacji 
SEQUENT ma ogromne znaczenie, 
elektrozaworem bowiem steruje i 
kontroluje elektroniczny system 
sterowania. Zawór ten otwiera siê w 
momencie uruchomienia samocho-
du i zamyka w momencie wy³¹czenia 
siê silnika, nawet gdyby kierowca nie 
wy³¹czy³ zap³onu (co mo¿e na 
przyk³ad siê zdarzyæ podczas 
wypadku samochodowego). 

CZAKRAMCZAKRAM
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Rys. 26 Elektrozawór do Metanu „VM A3/E”
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5. MONTA¯ CZÊŒCI 
MECHANICZNYCH 

Poni¿ej podano ogólnie 
obowi¹zuj¹ce zasady monta¿u.

Jeœli istniej¹ dedykowane 
instrukcje, to nale¿y ich absolutnie 
przestrzegaæ. 

Przed przyst¹pieniem do 
monta¿u instalacji SEQUENT zaleca 
siê sprawdzenie dobrego funkcjono-
wania samochodu na benzynie.              
W szczególnoœci nale¿y zwróciæ 
uwagê na stan elektrycznej instalacji 
zap³onu, filtru powietrza, katalizatora i 
sondy lambda. 

5.1 REDUKTOR GENIUS SEQUENT

Podane poni¿ej ogólne zasady 
monta¿u dotycz¹ instalacji na GPL i na 
metan.

Reduktor musi byæ solidnie 
zamocowany do karoserii samocho-
du, tak aby nie podlega³ ¿adnym 
wibracjom podczas jazdy . Podczas 
pracy silnika w ¿adnym wypadku nie 
mo¿e uderzaæ o inne urz¹dzenia.  
GENIUS SEQUENT mo¿e byæ 
montowany w ka¿dym po³o¿eniu (rys. 
27A, 27B, 27C). Membrana nie musi 
byæ po³o¿ona równolegle do kierunku 
jazdy. 

D³ugoœæ rurki ³¹cz¹cej redu-
ktor z filtrem nie powinna przekraczaæ 
200-300 mm. Szczegó³owe infor-
macje dotycz¹ce po³¹czeñ podano w 
paragrafie 5.5 i 5.10. 

Podczas przykrêcania lub 
odkrêcania z³¹czki wejœcia gazu lub 
innej, zawsze nale¿y pos³ugiwaæ siê 
dwoma kluczami, aby przykrêcana do 
korpusu reduktora czêœæ by³a sztywno 
trzymana. 

Przewód czujnika temperatury 
nie mo¿e byæ zbyt mocno naci¹gniêty, 
ani skrêcony, nie mo¿e te¿ za³amywaæ 
siê na wyjœciu z samego czujnika. 

Rurka miedziana przechodz¹-
ca w przedziale silnika od elektroza-
wo ru  do  reduk to ra  GENIUS 
SEQUENT nie mo¿e byæ zamonto-
wana zbyt blisko Ÿróde³ ciep³a. 

Poniewa¿ reduktor GENIUS 
SEQUENT nie podlega ¿adnym 

póŸniejszym regulacjom, to nie 
musi byæ montowany w ³atwo 
dostêpnym miejscu. Nie powinien 
byæ jednak montowany w zbyt 
niedostêpnym miejscu, aby jego 
konserwacja nie by³a zbyt trudna.

W wersji na GPL trzeba 
zwróciæ uwagê, ¿e od strony wody 
z n a j d u j e  s i ê  g w i n t o w a n a  
koñcówka  do rurki na 17x23. 
Przekrój tej rurki jest doœæ du¿y 
poniewa¿ GPL do przejœcia w parê 
wymaga du¿ego natê¿enia 

przep³ywu wody. Przewody wodne 
mog¹ byæ pod³¹czone szeregowo lub 
równolegle do obiegu instalacji 
grzewczej kabiny samochodu (rys. 
28A i 28B). Trzeba sprawdziæ podczas 
próby funkcjonalnej zamontowanej 
instalacji czy temperatura gazu nie jest 
zbyt niska,  szczególnie po d³ugotrwa-
³ym pobieraniu mocy. 

Poniewa¿ zadaniem reduktora 
Genius Sequent do metanu nie jest 
zamiana p³ynnego metanu w parê, 
dlatego  posiada on gwintowan¹ 
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Rys. 27A Monta¿ 

reduktora Genius 

Sequent z membran¹ 

równoleg³¹ do

 kierunku jazdy

Rys. 27B Monta¿ 

 reduktora Genius 

Sequent z membran¹ 

prostopad³¹ do

 kierunku jazdy

Rys. 27C  Reduktor 

Genius Sequent w

 innym po³o¿eniu
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koñcówkê do rurki na 8x15. 
Pod³¹czenie koniecznie musi byæ 
typu równoleg³ego.  Szeregowe 
pod³¹czenie przy tak ma³ym 
przekroju rur mog³oby spowodowaæ 
znaczny spadek temperatury 
wewn¹trz pomieszczenia d la 
pasa¿erów. 

 

W tym ostatnim przypadku 
trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê na 
znajduj¹ce siê na reduktorze 
oznaczenia wejœcia „IN” i wyjœcia 
„OUT” wody.  

5.2 FILTR FAZY LOTNEJ „FJ1” 

Filtr mo¿e byæ zamocowany w 
dowolnym po³o¿eniu do karoserii lub 
do silnika samochodu. Zaleca siê 
jednak, aby by³ instalowany z 
wk³adem filtracyjnym skierowanym w 
dó³ (rys. 29). 

Rurka ³¹cz¹ca filtr z kolekto-
rem paliwa wtryskowego nie powinna 
p r z e k r a c z a æ  2 0 0 - 3 0 0  m m .  
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce 
pod³¹czenia filtra podano w paragra-
fie 5.5 i 5.10. 

Podczas przykrêcania lub 
odkrêcania z³¹czki wejœcia gazu lub 
innej, zawsze nale¿y pos³ugiwaæ siê
 dwoma kluczami, aby przykrêcana 
do korpusu filtra czêœæ by³a sztywno 
trzymana. 

Filtr powinien byæ montowany 
w ³atwo dostêpnym miejscu, aby jego 
okresowa wymiana nie nastrêcza³a 
trudnoœci.  

Uwaga: Podczas monta¿u filtra 
trzeba zwróciæ uwagê, aby by³ 
zamontowany zgodnie z kierun-
kiem strza³ki na jego obudowie. 
Oznacza ona kierunek przep³ywu 
gazu, tj. od reduktora Genius do 
kolektora gazu wtryskowego. 

5.3 ZESPÓ£ KOLEKTORA GAZU 
WTRYSKOWEGO I WTRYSKI-

5.3.1  Monta¿ wtryskiwaczy 
Keihin do kolektora gazu 
wtryskowego

Kolektor gazu wtrysko-
wego posiada z³¹cze wejœcia 
gazu oraz z³¹cze do pod³¹czenia 
przewodu czujnika ciœnienia P1.

Wtryskiwacze Keih in 
musz¹ byæ zamontowane tak jak 
podano poni¿ej (rys. 30A). 
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Rys. 28A  Instalacja 

grzewcza z  szeregowo 

pod³¹czonym 

reduktorem

Rys. 28B  Instalacja 

grzewcza z  równolegle

pod³¹czonym

 reduktorem

Rys. 29 Instalacja 

filtr fazy lotnej
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Za³o¿yæ gumow¹ podk³adkê (1) i 
uszczelkê O-Ring (2) na gniazdo 
wtryskiwacza (3). 
  Wkrêciæ wtryskiwacz do kolektora 
paliwa wtryskowego (4) uwa¿aj¹c 
przy tym, aby nie uszkodziæ
 uszczelki O-Ring (2).  Dobrze jest 
przed zamontowaniem bardzo 
delikatnie nasmarowaæ smarem 
uszczelkê, lecz nie mo¿na przesadziæ 
z iloœci¹ smaru, gdy¿ podczas 
funkcjonowania móg³by on zabrudziæ 
wtryskiwacz. 
  Zamocowane do kolektora paliwa 
wtryskowego wtryskiwacze blokuje 
siê specjalnym uchwytem (5).  
Ca³oœæ przykrêca siê do samochodu 
razem ze wspornikiem (7) i uchwytem 
(5)  przy pomocy dwóch œrub i dwóch 
podk³adek (6.)  Po zakoñczonym 
monta¿u wtryskiwacze nie mog¹ 
mieæ luzu  osiowego. 

Podczas monta¿u trzeba 
bardzo dbaæ o czystoœæ, aby ¿adne  
zanieczyszczenie nie dosta³o siê do 
filtra znajduj¹cego siê na wejœciu 
wtryskiwaczy, albo co gorsza nie 
spowodowa³o uszkodzenia samego 
wtryskiwacza. 

Wtryskiwacz zakoñczony jest 
gwintowan¹ koñcówk¹, do której 
mocuje siê przy pomocy opaski 
zaciskowej  przewód (patrz par. 5.5).

5.3.2  Monta¿ wtryskiwaczy BRC 
do kolektora gazu wtryskowego

Kolektor gazu wtryskowego 
posiada z³¹cze wejœcia gazu oraz 
z³¹cze do pod³¹czenia przewodu 
czujnika ciœnienia P1.

Wtryskiwacze BRC musz¹ 
byæ zamontowane tak jak podano 
poni¿ej (rys. 30B). 

Za³o¿yæ uszczelkê O-Ring (1) 
na gniazdo kolektora paliwa wtrysko-
wego (2). 

Za³o¿yæ wtryskiwacz (3) na 
gniazdo kolektora gazu wtrysko-
wego (2).

Zamocowaæ wtryskiwacz do 
kolektora gazu wtryskowego razem 
z podk³adk¹ i nakrêtk¹ (4).  Podczas 
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Rys. 30a

Rys. 30 b



wtryskiwacz w ¿¹danej pozycji, aby siê 
nie przekrêci³. Nie nale¿y do tego celu 
u¿ywaæ kleszczy, itp. aby nie 
uszkodziæ stalowego korpusu i 
plastikowej powierzchni wtryski-
wacza.Maksymalny moment dokrêce-
nia wynosi 8  0,5 Nm.
  Przykrêciæ do samochodu uchwyt 
mocuj¹cy  (5)  przy pomocy dwóch 
œrub i dwóch podk³adek (6.) 

Podczas monta¿u trzeba 
bardzo dbaæ o czystoœæ, aby   
zanieczyszczenie nie spowodowa³o 
uszkodzenia  wtryskiwacza. 

Wtryskiwacz zakoñczony jest 
gwintowan¹ koñcówk¹, do której 
mocuje siê przy pomocy opaski 
zaciskowej  przewód (patrz paragraf 
5.5).

5.3.3 MONTA¯ KOLEKTORA GAZU 
WTRYSKOWEGO Z 
WTRYSKIWACZAMI DO 
SAMOCHODU 

Kolektor gazu wtryskowego 
razem z wtryskiwaczami mo¿na 
zamontowaæ zarówno do karoserii 
samochodu, jak i do silnika. Nie ma 
znaczenia kierunek jego po³o¿enia 
(rys. 31A i 31B). 

Kolektor musi byæ solidnie 
zamocowany.  Wtryskiwacze gazowe 
powinny byæ jak najbli¿ej g³owicy 
silnika, tak aby przewody kolektora 
dolotowego by³y jak najkrótsze.  Ich 
d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ 150 
mm.

W przypadku wtryskiwaczy 
Keihin przewody powinny byæ 
zamocowane do koñcówki przy 
pomocy opaski zaciskowej (na 
wyposa¿eniu)  i odpowiednich 
kleszczy. 

W przypadku wtryskiwaczy 
BRC od strony przewodu trzeba 
zamontowaæ odpowiedni¹ nakrêtkê 
z³¹czkow¹, patrz paragraf 5.5. 

Szczegó³owe informacje 
dotycz¹ce po³¹czeñ podano w par.  
5.10.

Wszystkie przewody powinny 
byæ tej samej d³ugoœci, nie mog¹ siê 
za³amywaæ ani byæ uciskane. 

Wtryskiwacze nie mog¹ 
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wylotowego.
Zawsze trzeba pamiêtaæ o 

przestrzeganiu wszystkich zasad 
prawid³owego monta¿u wê¿y i 
przewodów elektrycznych, patrz 
paragraf 5.5 i 5.9 

Poniewa¿ wtryskiwacze 
nie pracuj¹ bezg³oœnie, nie nale¿y 
ich zatem montowaæ w przegro-
dzie pomiêdzy przedzia³em 

aby ta nie sta³a siê skrzynk¹ 
rezonuj¹c¹ i nie wzmacnia³a ha³asu. 
Gdyby jednak nie mo¿na by³o inaczej 
post¹piæ i trzeba by³o zamontowaæ je 
w³aœnie w tej przegrodzie, to 
koniecznie trzeba wzmocniæ uchwyt 
mocuj¹cy i zamontowaæ elementy 
t³umi¹ce drgania (silent-block). 

5.4 CZUJNIK CIŒNIENIA (P1-MAP, 
P1-MAP TURBO) 
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Rys. 31A Przyk³ad 

zamontowania

kolektora paliwa 

wtryskowego Rail

 z wtryskiwaczami 

Keihin

Rys. 31B Przyk³ad 

zamontowania 

kolektora paliwa 

wtryskowego Rail 

 z wtryskiwaczami 

BRC

Rys. 32  Przyk³ad 

zamontowania 

czujnika P1-MAP
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W samochodach z silnikiem wolno-
ss¹cym  montuj¹c instalacjê GPL  
trzeba zamontowaæ czujnik P1-MAP.

W samochodach z silnikiem z 
do³adowaniem montuj¹c instalacjê 
GPL lub na metan trzeba zamontowaæ 
czujnik P1-MAP TURBO.

Czujnik musi byæ zamonto-
wany do karoserii (rys. 32) z dala od 
silnych Ÿróde³ ciep³a.

Wszystkie przewody powinny 
byæ mo¿liwie jak najkrótsze, d³ugoœæ 
ich nie powinna przekraczaæ 400 mm. 
Po³¹czenia opisano w paragrafie 5.5 i 
5.10.

Przewody elektryczne nie 
mog¹ byæ za mocno naprê¿one, ani 
poskrêcane, nie mog¹ te¿ siê 
za³amywaæ na wyjœciu z samego 
czujnika.

5.5 PRZEWODY (WÊ¯E)

Wszystkie przewody (rys. 33A 
i 33B) wchodz¹ce w sk³ad systemu 
Sequent zosta³y wykonane w BRC. 
Przewody Sequent zakoñczone s¹ z 
obydwóch stron ³atwymi do pod³¹cze-
nia z³¹czami. W niektórych przypad-
kach wymagaj¹ skrócenia do ¿¹danej 
odleg³oœci (np. w przypadku filtra) i 
zamontowania gwintowanej koñcówki 
(nakrêtki z³¹czkowej). Nale¿y wów-
czas postêpowaæ zgodnie z poni¿szy-
mi zaleceniami (rys. 34):

W³o¿yæ koñcówkê wê¿a z 
gwintem (1) do odpowiedniej nakrêtki 
z³¹czkowej (2).  

Na³o¿yæ na przewód (4)  
opaskê zaciskow¹ (3).

Tak przygotowan¹ koñcówkê 
wê¿a z gwintem za³o¿yæ na przewód .

Nastêpnie na przewodzie z tak 
przygotowan¹ koñcówk¹ wê¿a z 
gwintem zacisn¹æ kleszczami opaskê 
zaciskow¹.

Trzeba zwróciæ szczególn¹ 
uwagê, aby po przeciêciu przewodu 
lub podczas zak³adania koñcówki 
wê¿a z gwintem nie pozosta³y w nim 
okruchy ciêtej gumy. Zanieczysz-
czenia te mog³yby przytkaæ przewód 
lub dostaæ siê do innych  komponen-
tów instalacji, a tym samym wp³yn¹æ 
na ich dobre funkcjonowanie. 
Dobrym zwyczajem jest zatem przed-

muchanie sprê¿onym powietrzem 
przewodu, przed przyst¹pieniem 
do jego monta¿u, w celu usuniêcia 
z niego ewentualnych zanieczysz-
czeñ. Sprawdziæ szczelnoœæ 
opaski zaciskowej.

Nie nale¿y u¿ywaæ do 
instalacji Sequent przewodów 
innych od tych oryginalnych, nie 
bêd¹cych na jej wyposa¿eniu. Do 
ich monta¿u stosowaæ tylko 
odpowiednich i dobrej jakoœci 

kluczy, dbaj¹c przy tym, aby nie 
uszkodziæ ich wewnêtrznych szeœcio-
k¹tnych przekroi.Do odkrêcenia/ 
przykrêcenia z³¹czki zawsze u¿ywaæ 
dwóch kluczy (do przytrzymania 
elementu nie odkrêcanego).  Z³¹cza 
s¹  typu hermetycznego, samo-
uszczelniaj¹ gniazda sto¿kowo-
kulowe. Unikaæ zbyt mocnych 
momentów dokrêcenia, by nie 
uszkodziæ z³¹czy. 

Nie trzeba stosowaæ substan-

Rys. 33A Przewód o 

œrednicy 10x17

Rys. 33B Przewód o 

œrednicy 4x10

Rys. 34 Monta¿ 

gwintowanej

koñcówki do wê¿a 
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cji uszczelniaj¹cych.

Zawsze trzeba pamiêtaæ o 
przestrzeganiu wszystkich zasad 
prawid³owego monta¿u przewodów. 
Nie mog¹ one podczas jazdy 
podlegaæ zu¿yciu w wyniku ocierania 
siê o ostre powierzchnie, pasy 
transmisyjne, itp. Po zamontowaniu 
przewody nie mog¹ byæ zbyt mocno 
naprê¿one, luŸno zwisaæ, za³amywaæ 
siê, czy przebiegaæ w sposób mog¹cy 
naraziæ je na uszkodzenie po up³ywie 
jakiegoœ czasu.

5.6 DYSZE 

Do jednych z najwa¿niejszych 
prac podczas montowania instalacji 
gazowej nale¿y monta¿ dysz.

Przed przyst¹pieniem do 
wiercenia otworów trzeba bardzo 
precyzyjnie oznaczyæ na kolektorze 
wszystkie punkty wiercenia. 

Otwory wykonuje siê przy 
pomocy specjalistycznych narzêdzi, 
patrz skrzynka narzêdziowa Flying 
Injection kod 90AV99004028.

Otwory musz¹ byæ wykonane 
mo¿liwie jak najbli¿ej g³owicy silnika, 
w takiej samej odleg³oœci na 
wszystkich odga³êzieniach kolektora. 
Dysze musz¹ byæ ukierunkowane w t¹ 
sam¹ stronê.  Ka¿da dysza musi byæ
 ustawiona pod k¹tem prostym 
wzglêdem osi przewodu dolotowego 
lub pod takim k¹tem, aby dawka 
wtryskiwanego gazu by³a skierowana 
w stronê silnika, a nie przepustnicy 
(rys. 35 i 36).

W przypadku plastykowych 
kolektorów otwory powinny byæ 
wykonane w miejscach, gdzie œcianka 
jest jak najgrubsza. 

Po dok³adnym okreœleniu i 
zaznaczeniu pisakiem punktów 
wiercenia, przy pomocy wiertarki z 
wier t ³em wkrêtnym sprawdziæ
 czy nie ma przeszkód w wykonaniu 
¿ ¹ d a n y c h  o t w o r ó w  n a  
rozga³êzieniach  kolektora.

Przed wierceniem napunkto-
waæ otwory (rys. 37). 

Do wykonania otworów u¿yæ 
dobrze naostrzonego wiert³a o 
œrednicy 5 mm, a nastêpnie je 
nagwintowaæ M6 (rys. 38).
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Motor

Tak Nie

Tak Tak

Nie

Rys. 35  K¹t wiercenia 

otworów w kolektorze 

Rys. 36  Rozmieszczenie

 otworów w kolektorze

Rys. 37  Wiercenie 

otworów w kolektorze 

Rys. 38  Wiercenie 

otworów w kolektorze 
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wywania uwa¿aæ, aby opi³ki nie dosta³y 
siê do œrodka kolektora. Czêsto je 
usuwaæ.  W ostatniej fazie przewier-
cenia œcianki na wylot, nasmarowaæ 
wiert³o smarem, aby opi³ki mog³y siê do 
niego przylepiaæ. Œciankê przewierciæ 
bardzo wolno. Opi³ki s¹ wówczas 
bardzo drobne i lepiej siê przylepiaj¹ 
do wiert³a, a te które wpadn¹ do œrodka 
nie wyrz¹dz¹ szkody.  Podobnie 
n a l e ¿ y  p o s t ê p o w a æ  p o d c z a s  
nagwintowywania M6. Nasmarowany 
smarem gwintownik czêsto wyjmowaæ 
i czyœciæ.

Przy pomocy dwóch kluczy 10 
mm (rys. 39) przykrêciæ ka¿d¹ dyszê 
do z³¹cza przewodu 10x17.

Przed przykrêceniem zastoso-
w a æ  s p e c j a l n y  œ r o d e k  
zabezp iecza j¹cy  gw in t  p rzed  
wykrêceniem, typu Loctite 83-21 (rys. 
4 0 ) .  N a s t ê p n i e  w k r ê c i æ  d o  
poszczególnych otworów w kolektorze 
dysze wraz z odpowiednimi przewo-
dami (rys. 41), uwa¿aj¹c przy tym, aby 
ich zbyt mocno nie zacisn¹æ (nie 
uszkodziæ).

Zawsze u¿ywaæ odpowiedniej 
wielkoœci kluczy, patrz skrzynka 
narzêdziowa kod 90AV99004028.

W ¿adnym razie nie wolno 
zmieniaæ œrednicy wewnêtrznej dysz, 
ani ich zewnêtrznego kszta³tu.

Uwaga: W przypadku kolektorów 
dolotowych o ma³ej œrednicy mo¿e 
okazaæ siê, ¿e trzeba zamontowaæ 
specjalne dysze, krótsze od tych 
standardowych. Patrz instrukcja 
monta¿u danego modelu samochodu. 

5.7  CENTRALKA 

Centralkê mo¿na zamontowaæ 
zarówno wewn¹trz kabiny kierowcy, 
jak i w przedziale silnika (rys. 42 i 43).  
Mocuje siê j¹ wykorzystuj¹c specjalne 
otwory wykonane w jej aluminiowej 
obudowie oraz uchwyty mocuj¹ce. 
Centralki nie wolno przykrêcaæ do 
nierównych i wystaj¹cych powierzchni, 
w miejscach, gdzie wystêpuje wysoka 
temperatura lub du¿e promieniowanie 
termiczne.  

Chocia¿ centralka ma szczeln¹ 
obudowê, nie nale¿y jej  montowaæ w 

Rys. 39 Mocowanie 

dyszy do przewodu

Rys. 40 Œrodek 

zabezpieczaj¹cy 

gwint przed 

wykrêceniem

Rys. 41 Mocowanie 

dyszy wraz z przewo-

dem do kolektora

Rys. 42 Montowanie 

centralki w kabinie 

kierowcy
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dzia³anie deszczu, d³ugotrwa³e 
dzia³anie wody  mo¿e rozszczelniæ jej 
okablowania oraz z³¹cza. 

Centralka nie podlega ¿adnej 
regulacji dlatego nie musi byæ 
montowana w ³atwo dostêpnym 
miejscu. £atwy powinien byæ 
natomiast dostêp do przewodu 
c e n t r a l k i  d o  p o d ³ ¹ c z e n i a  z  
komputerem. Przewód ten musi byæ
 odpowiednio zabezpieczony przed 
infiltracj¹ wody. 

5.8 PRZE£¥CZNIK 

P r z e ³ ¹ c z n i k  m u s i  b y æ  
zamontowany w widocznym i ³atwo 
dostêpnym dla kierowcy miejscu. Do 
przykrêcenia zastosowaæ odpowie-
dnie œruby, na jego wyposa¿eniu. Na 
wyposa¿eniu znajduje siê równie¿ 
nalepka, mo¿na zast¹piæ ni¹ nalepkê 
oryginaln¹ i prze³¹cznik zamontowaæ 
w pozycji pionowej.  Po zdjêciu 
obudowy prze³¹cznika nadaje siê on 
do zamontowania wewn¹trz tablicy 
p r zy r z¹dów .  O twó r  wykonaæ
przy pomocy odpowiedniej wypalarki 
kod 90AV99000043. 

Dla niektórych modeli samo-
chodowych fabrycznie przygotowano 
specjalne prze³¹czniki do zabudowy, 
do zamontowania w oryginalnych zaœ
lepionych otworach tablicy rozdziel-
czej. Patrz cennik, dostêpne modele. 
Sprawdziæ czy jest to faktycznie 
dwupozycyjny prze³¹cznik dedyko-
wany, z sygnalizacj¹ akustyczn¹. 

5.9 OKABLOWANIE

O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  
zapewnia  doskona ³y  przekaz 
wszystkich sygna³ów wejœciowych i 
wyjœciowych centralki. Z mechani-
cznego punktu widzenia przewody i 
z³¹cza powinny byæ bardzo starannie 
zamontowane. Absolutnie nie wolno 
ci¹gn¹æ, szarpaæ za przewód, ani w 
ten sposób przeci¹gaæ przez otwór 
z³¹cza. Przewody nie mog¹ siê 
za³amywaæ, ocieraæ o czêœci bêd¹ce 
w ruchu, nie mog¹ byæ zbyt mocno 
naprê¿one, ani luŸno zwisaæ, nie 
mog¹ przechodziæ przez otwory z 
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(u¿ywaæ odpowiednich przelotek). 
Mocowania opasek zaciskowych 
nie mog¹ byæ zbyt ciasne, itp.   
Unikaæ prowadzenia przewodów 
Sequent bezpoœrednio przy 
przewodach od œwiec lub w 
pobli¿u czêœci podlegaj¹cych 
wysokiemu napiêciu.

Wszystk ie z ³¹cza s¹ 
polaryzowane, dlatego bez 
wysi³ku pod³¹cza siê je tylko z 
dobrej strony. 

Uwaga:  Jeœli z³¹cze jest 
nie okablowane, to odpowiedni 
p rzewód na le¿y  do n iego 
przylutowaæ (lutowanie miêkkie), a 
nastêpnie dobrze zaizolowaæ.  
Uwa¿aæ, aby luty nie by³y „zimne”, 
bo ulegn¹ szybkiemu zniszczeniu.  
Ewentualnie niewykorzystane 
przewody w danej os³onie trzeba 
skróciæ i osobno zaizolowaæ. Nie 
u¿ywaæ lutownic, które pod³¹cza 
siê do akumulatora samochodu, 
ani tzw. Transformatorowych.

5.10 TYPOLOGIA MONTA¯U 

Poszczególne rodzaje 
mechanicznego I elektrycznego 
m o n t a ¿ u  p o d a n o  w e  
w³aœciwych instrukcjach. 

Rys. 43 Monta¿

centralki w przedziale 

silnika 
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6. PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

Dla prawid³owego zrozu-
mienia systemu poni¿ej podano 
ogólnie obowi¹zuj¹ce zasady.

Centralka FLY SF ³¹czy siê z 
innymi komponentami elektrycznymi 
instalacji SEQUENT (zasilaniem, 
masami, sygna³ami, czujnikami, 
si³ownikami, itd.) przy pomocy 56 
stykowego z³¹cza. Z³¹cze to posiada 
wszystkie sygna³y niezbêdne dla 
wykonywania poszczególnych fun-
kcji, sterowania maksymalnie 4 
wtryskiwaczami.

Centralka w wersji  z dwoma 
z³¹czami (56 stykowym i  24 
stykowym) mo¿e sterowaæ silnikami 
maksymalnie do 8 cyl indrów.  
Wiêkszoœæ przewodów okablowania 
jest zakoñczona z obydwóch stron 
odpowiednimi z³¹czami. Dziêki temu 
bardzo ³atwo mo¿na pod³¹czyæ 
poszczególne  komponenty systemu 
do centralki. Aby maksymalnie u³atwiæ 
rozpoznanie i monta¿, poszczególne 
przewody znajduj¹ siê w ró¿nych 
os³onach. 

J e œ l i  z ³ ¹ c z e  j e s t  n i e  
okablowane, to odpowiedni przewód 
nale¿y do niego przylutowaæ 
(lutowanie miêkkie), a nastêpnie 
dobrze zaizolowaæ. W ¿adnym 
wypadku nie wolno tych przewodów 
³¹czyæ „na skrêtkê” lub przy pomocy 
innych prowizorycznych systemów. 
Monta¿ mechaniczny okablowania 
opisano w paragrafie 5.9 niniejszego 
podrêcznika. 

 6.1 SYSTEMY WCZEŒNIEJSZE 
UWAGI I RÓ¯NICE

System SEQUENT ró¿ni siê 
od poprzednich systemów BRC w 
kilku podstawowych punktach. 
Dlatego trzeba uwa¿nie zapoznaæ siê
z uwagami podanymi w niniejszym 
paragrafie. Uniknie siê wówczas 
pope³nienia b³êdów monta¿owych 
mog¹cych uszkodziæ komponenty 
instalacji gazowej lub co gorsza 
komponenty oryginalnej instalacji 
samochodowej.  Wszystkie z³¹cza 
okablowania centralki Sequent s¹ 

j¹ce), zgodnie z ostatnimi 
rozporz¹-dzeniami europejskich 
normatyw.

6.1.1 POD£¥CZENIE 
ELEKTROZAWORÓW 

W systemie SEQUENT 
inaczej pod³¹cza siê elektro-
zawory ni¿ to by³o do tej pory. W 
poprzednich instalacjach BRC  
jedno z³¹cze elektrozaworu by³o 
na sta³e pod³¹czone do masy 
(zazwyczaj do karoserii, niedaleko 
samego elektrozaworu), nato-
miast drugie z³¹cze by³o pod³¹czo-
ne do centralki instalacji gazowej.  
W systemie SEQUENT jest 
inaczej, pod³¹czenia s¹ takie 
same jak przy uk³adzie sterowania 
wtryskiwaczami i si³ownikami w 
oryginalnej instalacji benzynowej. 
¯adne z³¹cze elektrozaworu nie 
jest na sta³e pod³¹czone do masy, 
natomiast jeden przewód idzie od 
bieguna +12V akumulatora 
(poprzez bezpiecznik I przeka-
Ÿnik), drugim steruje centralka FLY 
SF.

Nie pod³¹czaæ z³¹czy 
elektrozaworu bezpoœrednio do 
masy: poniewa¿ mo¿e to 
spowodowaæ zwarcie, spalenie 
bezpieczników okablowania i/ 
lub wp³yn¹æ na dobre funkcjo-
nowanie instalacji.

I n n y m  e l e m e n t e m  
odró¿niaj¹cym instalacjê Sequent od 
poprzednich instalacji BRC  s¹ 
oddzielne przewody do sterowania 
elektrozaworem z przodu i z ty³u.  
Dziêki tym oddzielnym przewodom 
centralka FLY SF wie,  który 
elektrozawór uleg³ przepaleniu lub 
zwarciu. Nie wolno pod³¹czaæ tych 
elektrozaworów równolegle, centralka 
nie by³aby wówczas w stanie 
prawid³owo diagnozowaæ tych 
elektrozaworów (rys. 44).

6.1.2  Z£¥CZE 56 STYKOWE

Poniewa¿ 56 stykowe z³¹cze 
stosowane w systemie SEQUENT jest 
z³¹czem ju¿ stosowanym w systemie 
Flying Injection i bior¹c pod uwagê 
fakt, ¿e obudowa obydwóch centralek 
jest bardzo podobna, to trzeba bardzo 
uwa¿aæ, aby nie pomyliæ ze sob¹ tych 
dwóch centralek i nie zamontowaæ tej 
niew³aœciwej.

Pomylenie ze sob¹ tych 
dwóch centralek mo¿e dopro-
wadziæ do uszkodzenia samej 
centralki i/ lub do uszkodzenia 
oryginalnej instalacji samochodu.

Je¿eli po zamontowaniu 
instalacji i centralki nie mo¿na 
uruchomiæ samochodu, nie nale¿y 
ponawiaæ prób uruchomienia, lecz 
sprawdziæ czy typ pod³¹czonej 
centralki jest prawid³owy.

Kod. 06LB50010062

Kabel przed³u¿aj¹cy
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Rys. 44 Pod³¹czenie 
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6.1.3 GENIUS SEQUENT I CZUJNIK 
TEMPERATURY GAZU

Czujnik temperatury  redukto-
ra Genius Sequent jest inny ni¿ ten 
stosowany w instalacji Flying Injection.  
Pomylenie ze sob¹ tych dwóch 
rodzajów czujników (zamontowanie 
niew³aœciwego typu)  nie pozwoli 
centralce, podczas jazdy na gaz, 
prawid³owo okreœliæ temperatury 
gazu, a co za tym idzie prawid³owo 
sterowaæ wszystkimi strategiami 
prze³¹czenia benzyny/ gaz i czasami 
wtrysku paliwa. 

6.2 OPIS G£ÓWNEGO 
OKABLOWANIA

6.2.1 ZASILANIE I MASA 
AKUMULATORA 

W os³onie oznaczonej liter¹ „A” 
(rys. 45) znajduj¹ siê dwa czerwone i 
dwa czarne przewody, które pod³¹cza 
siê do akumulatora samochodu. 
Czerwone przewody do bieguna 
dodatniego, czarne - do ujemnego. 
Wa¿ne jest, aby czerwone przewody 
zosta³y pod³¹czone tak jak s¹ tzn. 
ka¿dy oddzielnie do zacisków 
akumulatora (nie wolno  ³¹czyæ 
przewodów tego samego koloru 
razem). 
Masê zawsze pod³¹cza siê do bieguna 
ujemnego akumulatora, w ¿adnym 
wypadku nie do karoserii, masy 
silnika, itp.

6.2.2 BEZPIECZNIKI I PRZEKA•NIK 

Na wyjœciu os³ony „B” (patrz 
rys. 45) znajduj¹ siê dwa bezpieczniki 
na 15A i na 5A, na wyposa¿eniu 
instalacji SEQUENT. Okablowanie 
wyposa¿one jest bowiem w dwa 
bezpieczniki o wy¿ej podanym 
ampera¿u i okreœlonych gniazdach. 
Nie wolno zak³adaæ bezpieczników  o 
innym ampera¿u, ani zamieniaæ ich 
pozycji. Bezpiecznik na 5A wk³ada siê 
do gniazda na przewodach o 
mniejszym przekroju, natomiast 
bezpiecznik na 15A wk³ada siê
 do gniazda na przewodach o 

Na wyjœciu os³ony „B” znajduje siê 
równie¿ jeden przekaŸnik, którego 
zadaniem jest wy³¹czenie bieguna 
d o d a t n i e g o  a k u m u l a t o r a  
po³¹czonego z zaworami.

Po zakoñczeniu monta¿u 
instalacji trzeba wk³adaæ i 
odpowiednio zabezpieczyæ 
zarówno bezpieczniki, jak i 
przekaŸnik.

6.2.3 PRZE£¥CZNIK 

10 stykowy wielobie-
gunowy przewód „C” zakoñczony 
10 stykowym z³¹czem  s³u¿y do 
p o d ³ ¹ c z e n i a  c e n t r a l k i  z  
prze³¹cznikiem zamontowanym 
wewn¹trz kabiny kierowcy (rys. 
45). Aby ³atwiej mo¿na by³
o przeci¹gn¹æ wi¹zkê przewodów  
przez otwory w œciankach pojazdu 
mo¿na wygi¹æ z³¹cze o 90o, tak 
aby by³o równoleg³e do przewo-
dów. 

W instalacji SEQUENT 
montuje s iê dwupozycyjny 
prze³¹cznik BRC (rys. 03 i 22) 
wyposa¿ony w sygnalizacjê 
akustyczn¹ (brzêczek). Patrz 
cennik  BRC kody sprzeda¿y.

6.2.4 WTYCZKA 
DIAGNOSTYCZNA 

Komputer pod³¹cza siê do 
centralki FLY SF przy pomocy, 
wchodz¹cej w sk³ad okablowania, 
wtyczki diagnostycznej z trzydro-
gowowym z³¹czem (zabezpieczo-
nym  specjaln¹ zaœlepk¹), kod 
DE512114. Wtyczka diagnosty-
czna zazwyczaj znajduje siê 
blisko 56 stykowego z³¹cza 
centralki.  Przewód „D” ró¿ni siê 
o d  t e g o  u ¿ y w a n e g o  d o  
pod ³¹czen ia  komputera  w 
systemie Flying Injection w³aœnie 
typem z³¹cza. 

6.2.5 CZUJNIK POZIOMU 
PALIWA 

Rezystancyjny czujnik 
poz iomu pod ³¹cza s iê  do 

nego z³¹cza (os³ona „E” na rys. 45).  
Nie ma ryzyka pomy³ki, jest tylko jedno 
takie z³¹cze.  Centralkê z czujnikiem 
mo¿na pod³¹czyæ spec ja lnym 
przed³u¿aczem (06LB50010062) 
zakoñczonym specjalnym z³¹czem od 
r e z y s t a n c y j n e g o  c z u j n i k a  
wielozaworu Europa (rys. 46). Os³ona 
„E” posiada równie¿ 2 stykowe z³¹cze 
do pod³¹czenia elektrozaworu z ty³u 
(patrz par. 6.2.6). 

6.2.6  ELEKTROZAWORY

Elektrozawory pod³¹cza siê do 
okablowania za pomoc¹ okablowa-
nych z³¹czy os³ony „E' i „F”. 
Elektrozawór z przodu pod³¹cza siê do 
z³¹cza os³ony „F”, natomiast ten z ty³u 
(wielozawór Europa) pod³¹cza siê do 
z³¹cza os³ony „E” za pomoc¹ 
specjalnego przed³u¿acza, kod 
06LB50010062 (rys. 44 i 46).

Os³ona „E” posiada równie¿ 
z³¹cze do pod³¹czenia rezystan-
cyjnego czujnika, patrz paragraf 6.2.5.

6.2.7 CZUJNIK TEMPERATURY 
GAZU

R e z y s t a n c y j n y  c z u j n i k  
temperatury gazu reduktora ciœnienia 
posiada dwa przewody i opiera siê na 
zasadzie dzia³ania termistora NTC.  
Jest czujnikiem innym ni¿ te do tej pory 
stosowane w instalacjach typu Flying 
Injection. Pomylenie ze sob¹ tych 
dwóch rodzajów czujników nie pozwoli 
centralce, podczas jazdy na gaz, 
prawid³owo okreœliæ temperatury 
gazu, a co za tym idzie prawid³owo 
sterowaæ wszystkimi strategiami 
prze³¹czenia oraz czasami wtrysku 
paliwa (zale¿¹cymi od temperatury  
gazu). Czujnik pod³¹cza siê za 
pomoc¹ specjalnego trzystykowego 
z ³¹cza zakoñczonego dwoma 
przewodami w os³onie „G”.
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Czujnik
poziomu

Elektrozawór 
wielozaworu

Gniazdo 
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a

(Sygna³ obrotoœciomierza)

(Sygna³ TPS)

Centrala
wtryskowa

Sensor 
ciœnienia 

RAIL, 
(RAIL Turbo)

Wielozawór 
EUROPA

Po³¹czyæ z gniazdem 
czujnika poziomu

Reduktor 
“GENIUS SEQUENT” 

Sensor 
temp. gazu

Elektrozawór 
Gpl

Czerwony

Czarny

Czarny

Czerwony

Bateria

Wejœcie
gazu

P1

Kolejnoœæ wtrys. gazu

Sekwencja 
wtrysku benzyny 

1 wtrysk 
benzyny

2 wtrysk 
benzyny

3 wtrysk 
benzyny

Uwaga:
- Nale¿y poruszaæ siê skrupulatnie w kolejnoœci: wtryskiwacze benzynowe, z wtryskiwaczami gazowymi jak 
przedstawiono na schemacie.
- Nigdy nie ³¹czyæ masy I kabli z elektrozaworu gazowego i elektrozaworu wielozaworu.
- W celu umo¿liwienia prawid³owej diagnozy z elektrozaworem gazowym do elektrozaworu wielozaworu i nie 
³¹czyæ za nimi
- nie wymieniaæ nigdy bezpiecznika na nastêpny o noœnoœci wy¿szej. 

4 wtrysk 
benzyny
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6.2.8 CZUJNIK CIŒNIENIA 
KOLEKTORA GAZU WTRYSKO-
WEGO RAIL „P1” I CZUJNIK 
CIŒNIENIA ABSOLUTNEGO MAP

Czujnik ciœnienia P1-MAP 
pod³¹cza siê do okablowania za 
pomoc¹ specjalnie okablowanego 
z ³¹cza zakoñczonego dwoma 
przewodami w os³onie „H”.

Czujnik ciœnienia P1-MAP jest 
urz¹dzeniem sk³adaj¹cym siê z dwóch 
czujników: jednego do mierzenia 
ciœnienia gazu wewn¹trz kolektora 
gazu wtryskowego RAIL, drugiego do 
mierzenia ciœnienia  kolektora 
dolotowego.

6.2.9 WTRYSKIWACZE GAZOWE

W t r y s k i w a c z e  g a z o w e  
pod³¹cza siê do okablowania za 
pomoc¹ przewodów zakoñczonych 
okablowanymi z³¹czami w os³onie „I1”, 
„I2”, „I3”, „I4” (patrz rys. 45).

Z³¹cza wtryskiwaczy gazo-
wych ponumerowano od 1 do 4 (lub w 
przypadku wersji centralki z dwoma 
z³¹czami od 1 do 8).  W ten sam spo-
sób ponumerowano os³ony przewo-
dów, które pod³¹cza siê do wtryskiwa-
czy benzynowych.

Bardzo wa¿ne jest, aby 
zachowaæ tak¹ sam¹ sekwencjê 
wtryskiwaczy gazowych i benzyno-
wych. 

W praktyce oznacza to, ¿e 
wtryskiwacz gazowy, do którego 
zostanie pod³¹czone z³¹cze nr I1 musi 
zgadzaæ siê z odpowiednim cylindrem 
wtryskiwacza benzynowego, do 
k tó rego  pod ³¹czymy w tyczkê  
Okablowania SEQUENT Wtryski-
waczy (lub do którego zostanie 
pod³¹czony pomarañczowy i fioletowy 
przewód Uniwersalnego Okablowania 
Sequent Wtryskiwaczy) oznaczonego 
nr P1, itd.   Konsekwencj¹ nie 
zachowania powy¿szej kolejnoœci jest 
znaczne pogorszenie funkcjonowania 
instalacji tj. pogorszenie uzyskiwanych 
osi¹gów, samej jazdy, niestabilna 

p³ynnoœci prze³¹czania benzyny/ 
gaz, itp. 

P r zypom ina  s i ê ,  ¿e  
wszystkie z³¹cza wtryskiwaczy 
gazowych maj¹ na swoich 
p r z e w o d a c h  o d p o w i e d n i e  
oznaczenia.  

6.2.10  SYGNA£ OBROTÓW

System SEQUENT potrafi 
zapamiêtaæ sygna³ prêdkoœci 
obrotów silnika (potocznie zwany 
„sygna³em obrotów” lub „sygna-
³em RPM”) na podstawie sygna³u 
licznika obrotów.

W tym celu wystarczy 
pod³¹czyæ popielaty przewód w 
os³onie „L” do sygna³u licznika 
obrotów oryginalnej instalacji 
samochodu (sygna³u przekazywa-
nego od centralki benzynowej do 
licznika obrotów na tablicy 
rozdzielczej). Przewodu tego nie 
odcina siê, zdejmuje siê tylko jego 
izolacjê i lutuje z przewodem 
okablowania SEQUENT,  a  
nastêpnie odpowiednio izoluje 
(rys. 45).

W samochodach, które 
wymagaj¹ zamontowania dwóch 
centralek Fly SF, trzeba pod³¹czyæ 
popie la ty  przewód drug ie j  
centralki z popielatym przewodem 
pierwszej centralki, odpowiednio 
zaizolowaæ ³¹czenie i pod³¹czyæ 
jak wy¿ej. 
6.2.11 SYGNA£ TPS

W os³onie „M” znajduje siê

 bia³o-fioletowy przewód, który 
pod³¹cza siê do przewodu TPS (tj. 
Czujnika Po³o¿enia Przepustnicy) 
oryginalnej instalacji. Przewodu tego 
nie odcina siê, zdejmuje siê tylko jego 
izolacjê i lutuje z przewodem 
okablowania SEQUENT, a nastêpnie 
odpowiednio izoluje. Nieprawid³owe 
pod³¹czenie przewodu TPS nie 
wp³ywa zasadniczo na stacjonarnoœæ 
funkcjonowania systemu SEQUENT, 
mo¿e natomiast wp³yn¹æ na pogor-
szenie warunków prowadzenia 
samochodu, przede wszystkim 
podczas gwa³townych przyspieszeñ 
lub po œci¹gniêciu nogi z peda³u 
przyspieszenia.

W samochodach,  k tóre 
wymagaj¹ zamontowania dwóch 
centralek Fly SF, trzeba pod³¹czyæ 
bia³o-fioletowy przewód drugiej 
centralki z bia³o-fioletowym przewo-
dem pierwszej centralki, odpowiednio 
zaizolowaæ ³¹czenie i pod³¹czyæ jak 
wy¿ej. 
6.2.12 SYGNA£ SONDY LAMBDA

W os³onie „N” znajduje siê 
¿ó³ty przewód, który ewentualnie 
mo¿na pod³¹czyæ do przewodu 
sygna³u sondy Lambda (znajduj¹cej 
siê przed katalizatorem). Przewodu 
tego nie odcina siê, zdejmuje siê tylko 
jego izolacjê i lutuje z przewodem 
okablowania SEQUENT, a nastêpnie 
odpowiednio izoluje.

Dziêki pod³¹czeniu ¿ó³tego 
przewodu samoprzystosowanie 
centralki Fly SF odbywa siê o wiele 
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zw³aszcza gdy automapa wymaga 
dodatkowego dopracowania (patrz 
podrêcznik software).

6.2.13 W£¥CZONY ZAP£ON +12 
PO KLUCZYKU

Br¹zowy przewód instalacji 
SEQUENT w os³onie „O” (rys. 45) 
trzeba pod³¹czyæ do dodatniego 
sygna³u zap³onu oryginalnej instalacji. 

Przewodu tego nie odcina siê, 
zdejmuje siê tylko jego izolacjê i lutuje 
z  p r z e w o d e m  o k a b l o w a n i a  
SEQUENT, a nastêpnie odpowiednio 
izoluje.

6.2.14  10 STYKOWE Z£¥CZE 
OKABLOWANIA WTRYSKIWACZY 
BENZYNOWYCH

Od³¹czenie wtryskiwaczy 
benzynowych jest mo¿liwe dziêki 
zastosowaniu przewodów Os³ony „P” 
zakoñczonej 10 stykowym z³¹czem. 

W tym ce lu  wys ta rczy  
zastosowaæ specjalne okablowanie 
s³u¿¹ce do od³¹czania wtryskiwaczy: 

k o d  0 6 L B 5 0 0 1 0 1 0 2  
O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  4  
Wtryskiwaczy Benzynowych Prawe. 

k o d  0 6 L B 5 0 0 1 0 1 0 3  
O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  4  
Wtryskiwaczy Benzynowych Lewe.

k o d  0 6 L B 5 0 0 1 0 1 0 5  
O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  2  
Wtryskiwaczy Benzynowych Prawe.

k o d  0 6 L B 5 0 0 1 0 1 0 6  
O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  2  
Wtryskiwaczy Benzynowych Lewe.

k o d  0 6 L B 5 0 0 1 0 1 0 1  
O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  4  
W t r y s k i w a c z y  B e n z y n o w y c h  
Uniwersalne.

k o d  0 6 L B 5 0 0 1 0 1 0 4  
O k a b l o w a n i e  S e q u e n t  2  
W t r y s k i w a c z y  B e n z y n o w y c h  
Uniwersalne.

Dobór w/w okablowania 
zale¿y od biegunowoœci wtryskiwaczy 
benzynowych oraz od kszta³tu 
oryginalnych z³¹czy (Bosch, Nippon 
itp.).

Pod³¹czenie okablowania jest 
bardzo proste, polega na od³¹czeniu 
wtryskiwaczy w sposób stosowany ju¿ 

Tester z lampk¹ zapalon¹
 lub kontrolka LED lewa Polar

Zastosowaæ okablowanie 
lewe lub w przypadku 
zastosowania Okablo-
wania Uniwersalnego 
pod³¹czyæ tester z 
lampk¹ do przewodu 
ujemnego znajduj¹-
cego siê po prawej 
stronie. 

Tester z lampk¹ zapalon¹
 lub kontrolka LED praw¹ Polar

Zastosowaæ okablowanie 
prawe lub w przypadku 

zastosowania Okablowania 
Uniwersalnego pod³¹czyæ 

tester z lampk¹ 
do przewodu ujemnego 

znajduj¹cego 
siê po lewej stronie. 

Konektor
wtysku

oryginalnego

Konektor
wtysku

oryginalnego

Typ okablowania jaki nale¿y 
zastosowaæ podaj¹ w³aœciwe 
instrukcje za³¹czone do zestawów 
dedykowanych lub instrukcje 
za³¹czone do poszczególnych 
pude³ek. 

W przypadku niewystar-
c z a j ¹ c e j  e m u l a c j i  m o ¿ n a  
zastosowaæ dodatkowe obci¹¿e-
nie rezystancyjno-indukcyjne z 
Modulatora LD, zgodnie z tym co 
podano w paragrafie 6.2.14.B i 
instrukcj¹ w pude³ku. 

Podczas jazdy na gaz 
musi byæ zachowana taka sama 
s e k w e n c j a  w t r y s k u ,  j a k  
podczas jazdy na benzynê. 
S y g n a ³ y  w t r y s k i w a c z y  
benzynowych musz¹ byæ zatem 
od³¹czane w takiej samej 
kolejnoœci, w jakiej zostan¹ 
pod³¹czone wtryskiwacze 
gazowe. 

W tym celu numeruje siê 
kolejno cylindry, w przypadku 
silnika 4 cylindrowego od 1 do 4. 
Zaznaczyæ tu trzeba, ¿e powy¿sza 
numeracja s³u¿y jedynie do 
z a m o n t o w a n i a  i n s t a l a c j i  
SEQUENT i dlatego wcale nie 
musi siê pokrywaæ z numeracj¹ 
fabryczn¹. W samochodach z  
silnikami umieszczonymi poprze-
cznie w przedziale silnika, cylindry 
numeruje siê zaczynaj¹c od 
cylindra od paska rozrz¹du 
(rys.45). 

Wtryskiwacz benzynowy 

numerem 1 zostaje od³¹czony przez 
urz¹dzenie nr 1 Okablowania 
Sequent Wtryskiwaczy Benzynowych 
(lub przy pomocy pomarañczowego i 
fioleto-wego przewodu oznaczonego 
n r  1  O k a b l o w a n i a  S e q u e n t  
W t r y s k i w a c z y  B e n z y n o w y c h  
Uniwersalnego), itd. 

Wszystkie przewody okablo-
wania wtryskiwaczy gazowych i 
benzynowych maj¹ na os³onach 
wybity odpowiedni numer identyfi-
kacyjny. 

6.2.14 A BIEGUNOWOŒÆ 
WTRYSKIWACZY

Znajomoœæ biegunowoœci 
wtryskiwaczy jest niezbêdna dla 
dobrania prawid³owego typu okablo-
wania do od³¹czania wtryskiwaczy 
(Okablowania Prawego lub Lewego) 
oraz dla okreœlenia ujemnego bieguna 
przewodu (w przypadku zastoso-
wania Okablowania Uniwersalnego). 
Trzeba znaæ biegunowoœæ wtryski-
waczy, wiedzieæ z której strony 
znajduje siê dodatni, a z której ujemny 
przewód, aby móc prawid³owo dobraæ 
rodzaj okablowania.

Zgodnie z tym co podano na 
rys. 47 trzeba: 

Wypi¹æ z³¹cza wszystkich 
wtryskiwaczy, a w razie potrzeby 
równie¿ te po ich górnej stronie (po 
wczeœniejszym skontaktowaniu siê z 
Dzia³em Technicznym BRC).
 W³¹czyæ stacyjkê. 

Rozpoznaæ, który styk ka¿de-
go dopiero co roz³¹czonego z³¹cza w 

33

Rys. 47



POLAR kod 06LB00001093 lub 
innego testera). Sprawdziæ bieguno-
woœæ wszystkich styków !!!
 Gdy przewód zasilania +12V (patrz 
rys. 47) znajduje siê po prawej stronie 
z³¹cza (Uwaga na po³o¿enie bolców 
!!!), to trzeba zastosowaæ Okablowa-
nie PRAWE (kod 06LB50010102). W 
przypadku zastosowania Uniwer-
salnego Okablowania trzeba od³¹-
czyæ ujemny przewód (znajduj¹cy siê 
po lewej stronie).
Gdy przewód zasilania znajduje siê 
po lewej stronie z³¹cza, to trzeba 
zastosowaæ Okablowanie LEWE (kod 
06LB50010103). W przypadku zasto-
sowania Uniwersalnego Okablo-
wania trzeba od³¹czyæ ujemny 
przewód (znajduj¹cy siê po prawej 
stronie).

6.2.14 B  MODULATOR LD

W przypadku koniecznoœci 
zastosowania dodatkowego obci¹-
¿enia rezystancyjno-indukcyjnego 
montuje siê emulatory - Modulator 
LD. 

Modulatory te trzeba zamon-
towaæ przestrzegaj¹c skrupulatnie 
za³¹czonych instrukcji monta¿u. 

Schemat przedstawiony na 
rys. 48 ma charakter  tylko pogl¹dowy 
i dotyczy  nowej wersji Modulatora LD 
(wkrótce w sprzeda¿y). 

Aktualnie w sprzeda¿y jest 
dostêpny Modulator LD o kodzie 
06LB00003201. 

Zawsze tam, gdzie jest 
mo¿liwe, nale¿y œciœle przestrzegaæ 
za³¹czonych schematów elektry-
cznych danego samochodu.

6.2.15  10 STYKOWE Z£¥CZE 
OKABLOWANIA DODATKOWEGO

W przypadku „szczególnych” 
samochodów Okablowanie Sequent, 
dziêki Os³onie „Q” zakoñczonej 10 
stykowym z³¹czem, pozwala na 
odbieranie sygna³ów, które dla 
wiêkszoœci samochodów z zamonto-
wan¹ instalacj¹ gazow¹ nie s¹ 
potrzebne. 

Wystarczy do tego z³¹cza (po 
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Okablowanie
10 pinowe

FLY SF

Modular
LD

zabezpieczaj¹cej) wpi¹æ Okablo-
wanie Sequent Dodatkowe kod 
06LB50010100 .  Powy¿sze  
okablowanie sk³ada siê z 1 
przewodu i 1 z³¹cza (rys. 49). 

Przy pomocy tych 5 
przewodów Okablowania Sequent 
Dodatkowego mo¿liwe s¹ nas-
têpuj¹ce dodatkowe pod³¹czenia: 
Z³¹cze:
Sygna³  Ko³a Fonicznego i  
Przyspieszenia Zap³onu

! P r z e w ó d  c z a r n y :  
Temperatura Gaz 2

! Przewód bia³y/ czerwony: 
Temperatura Wody

! Przewód niebieski (Uk³ad 
1):Emulowany Sygna³ 
Lambdy Sonda 1

! Przewód ¿ó³ty (Uk³ad 2): 
Sygna³ Lambdy Sonda 2

! Przewód niebieski (Uk³ad 2): 
Emulowany Sygna³ Lambdy 
Sonda 2

U w a g a :  O k a b l o w a n i e  
Sequent Dodatkowe trzeba zamon-
towaæ zgodnie z za³¹czonymi 
instrukcjami monta¿u oraz zgodnie 
ze schematami dedykowanymi 
danego samochodu. W razie 
jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿y 
skontaktowaæ siê z Dzia³em 
Technicznym BRC. 

Koñcówki niewykorzystanych 
przewodów musz¹ byæ odpowiednio 
zaizolowane, a z³¹cza zabezpieczone 
specjalnymi zaœlepkami. 

Rys. 48
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6 . 2 . 1 5  A  S Y G N A £  K O £ A 
FONICZNEGO

Tak, jak podano w para-
grafie 6.2.10, system SEQUENT 
zapamiêtuje sygna³ prêdkoœci 
obrotów silnika dziêki pod³¹czeniu 
popielatego przewodu bezpoœre-
dnio do sygna³u licznika obrotów. 

 W przypadku braku takiego 
sygna³u lub niekompatybilnoœci z 
centralk¹ Fly SF, tak ¿e ta ostatnia 
nie potrafi³aby go zinterpretowaæ,  
sygna³ Ko³a Fonicznego bêdzie 
mo¿na pobraæ po wpiêciu z³¹cza 
Okablowania Dodatkowego. 

W tym celu trzeba przede 
wszystkim wyodrêbniæ 4 przewody 
tego z³¹cza: niebieski

ró¿owy
niebieski/ czarny
ró¿owy/ czarny.

Dwa ostatnie przewody 
razem z 5 pozosta³ymi przewodami 
Okablowania Dodatkowego trzeba 
zaizolowaæ osobno. 

Wystarczy po³¹czyæ niebie-
ski i ró¿owy przewód Okablowania 
Dodatkowego Sequent odpowie-
dnio do przewodu ujemnego i 
dodatniego Ko³a Fonicznego (rys. 
50), bez ich od³¹czania. Przewód 
ujemny i dodatni Ko³a Fonicznego 
rozpoznaje siê za pomoc¹ testera 
(oscyloskopu). Rys. 51 przedsta-
wia na wysokoœci „dziury” ujemny 
przebieg, rys.52 - dodatni. 

Nawet nie maj¹c oscy-
loskopu i nie znaj¹c biegunowoœci  
mo¿na dowoln ie pod³¹czyæ 
przewody do sygna³u, z tym ¿e 
póŸniej trzeba sprawdziæ czy 
podczas pracy silnika wszystkie 
obroty s¹ prawid³owo odczyty-
wane. Gdyby wyst¹pi³y jakieœ 
nieprawid³owoœci podczas jazdy na 
gaz, wówczas trzeba odwróciæ 
biegunowoœæ.

W samochodach, które 
wymagaj¹ zamontowania dwóch 
centralek Fly SF, trzeba od³¹czyæ 
z³¹cze s³u¿¹ce do pod³¹czenia z 
przewodami interfejs Okablowania 
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SF i pod³¹czyæ bia³y i fioletowy 
przewód z odpowiednim  bia³ym i 
fioletowym przewodem pierwszej 
centralki. Odpowiednio zaizolowaæ 
³¹czenia i pod³¹czyæ jak wy¿ej. 

Przewód niebieski i czarny 
oraz ró¿owy i czarny dodatkowego 
okablowania pierwszej i drugiej 
centralki Fly SF, TRZEBA odci¹æ
 i pojedynczo zaizolowaæ.

6.2.15.B  SYGNA£Y 
PRZYSPIESZENIA ZAP£ONU

W przypadku koniecznoœci 
zastosowania funkcji „przyspieszenia 
zap³onu”, centralki Fly SF, gdy z³¹cze 
Czujnika Górnego Martwego Punktu 
Po³o¿enia samochodu jest kompa-
tybilne z jednym z przewodów interfejs 
BRC, to trzeba post¹piæ zgodnie ze 
schematem przedstawionym na 
rysunku 53.

NIE trzeba od³¹czaæ z³¹cza 
Okablowania Dodatkowego, wystar-
czy tylko wpi¹æ do niego jeden 
przewód Okablowania Przyspieszenia 
Zap³onu, normalnie u¿ywanego do 
Przyspieszenia Zap³onu Aries (w 
doborze  odpowiedn iego typu 
Przyspieszenia Zap³onu pomog¹ 
schematy dedykowane danego 
modelu samochodu lub Cennik BRC).

W samochodach,  k tó re  
wymagaj¹ zamontowania dwó
ch centralek Fly SF, trzeba od³¹czyæ 
z³¹cze s³u¿¹ce do pod³¹czenia z 
przewodami interfejs Okablowania 
Dodatkowego drugiej centralki Fly SF i 
pod³¹czyæ niebieski i ró¿owy przewód 
z odpowiednim  niebieskim i ró¿owym 
przewodem przed z³¹czem przewo-
dów interfejs pierwszej centralki Fly 
SF. 

Przewód niebiesko/czarnego 
oraz ró¿owo/czarnego dodatkowego 
okablowania drugiej centralki Fly SF, 
TRZEBA  odci¹æ i pojedynczo 
zaizolowaæ.

W przypadku koniecznoœci 
zastosowania funkcji „przyspieszenia 
zap³onu”, centralki Fly SF, gdy z³¹cze 
Czujnika Górnego Martwego Punktu 
Po³o¿enia samochodu NIE jest 
kompatybilne z jednym z przewodów 

CZAKRAMCZAKRAM

interfejs BRC, to trzeba post¹piæ 
zgodnie ze schematem przedsta-
wionym na rysunku 54.

W tym wypadku TRZEBA 
od³¹czaæ z³¹cze Okablowania 
Dodatkowego. Uzyskamy nastê-
puj¹ce 4 przewody:

Niebiesk
ró¿owy
niebieski/ czarny
ró¿owy/ czarny.
Trzeba od³¹czyæ przewo-

dy ³¹cz¹ce czujnik ko³a fonicznego z 
Centralk¹ benzynow¹ i  

pod³¹czyæ przewód ró¿owy i niebieski 
od strony czujnika ko³a fonicznego, 
natomiast przewód niebiesko/czarny 
oraz ró¿owo/czarny pod³¹czyæ od 
strony centralki benzynowej. Biegu-
nowoœæ przewodu ró¿owego i 
niebieskiego, patrz poprzedni 
paragraf.

£¹cz¹c niebiesko/czarny  
oraz ró¿owo/czarny przewód trzeba 
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Zwróciæ uwagê, aby przewód 
niebiesko/czarny zosta³ pod³¹czony 
od strony centralki benzynowej do 
przewodu, do którego od strony 
czujnika ko³a fonicznego pod³¹-
czyliœmy niebieski przewód.  To 
samo dotyczy równie¿ przewodu 
ró¿owo/czarnego.

W samochodach, które 
wymagaj¹ zamontowania dwóch 
centralek Fly SF, trzeba od³¹czyæ 
z³¹cze s³u¿¹ce do pod³¹czenia z 
przewodami interfejs Okablowania 
Dodatkowego drugiej centralki Fly 
SF i pod³¹czyæ niebieski i ró¿owy 
przewód z odpowiednim  niebieskim i 
ró¿owym przewodem pierwszej 
centralki. Odpowiednio zaizolowaæ 
³¹czenia i pod³¹czyæ jak wy¿ej. 

Przewód niebieski i czarny 
oraz ró¿owo/czarny dodatkowego 
okablowania drugiej centralki Fly SF,  
TRZEBA odci¹æ i pojedynczo 
zaizolowaæ.

6.2.15.C  SYGNA£
 TEMPERATURY WODY SILNIKA 

Sygna³ ten jest bardzo 
potrzebny do kompensacji przewi-
dzianego przez fabrykê samocho-
dow¹ cyklu ssania na zimnym silniku, 
co podczas jazdy na gaz mog³oby 
byæ przeciwwskazane. Ten typ 
po³¹czenia normalnie jest przewi-
dziany dla instalacji na metan. 

Aby prawid³owo zamontowaæ 
w/w. czujnik zaleca siê postêpowaæ 
zgodnie z zaleceniami BRC. Sygna³ 
pobiera siê za pomoc¹ przewodu 
czujnika temperatury wody silnika 
oryginalnej instalacji samochodowej. 
Przypomina siê, ¿e przewodu tego 
nie odcina siê, lecz zdejmuje siê jego 
os³onê i lutuje z bia³ym i czerwonym 
przewodem Okablowania Dodatko-
wego Sequent (rys. 55).

W samochodach, które 
wymagaj¹ zamontowania dwóch 
centralek Fly SF, trzeba pod³¹czyæ 
bia³o/ró¿owy przewód okablowania 
dodatkowego drugiej centralki z 
b ia ³o / ró¿owym  p rzewodem 
pierwszej centralki. Odpowiednio 
zaizolowaæ ³¹czenia i pod³¹czyæ jak 

6.2.15.D  SYGNA£ 
TEMPERATURY GAZU

Czarny przewód Okablo-
wania Dodatkowego Sequent 
stosuje siê w tych samochodach, 
które wymagaj¹ zamontowania 
drugiej centralki Fly SF, ale maj¹ 
tylko jeden reduktor Genius.

Dziêki temu czarnemu 
przewodowi równie¿ druga 
centralka Fly SF mo¿e odbieraæ 
sygna³ wartoœci temperatury gazu 
reduktora Genius. 

Pod³¹czenie czarnego 
przewodu przedstawia schemat 

na rysunku 56.
Oczywiœcie w przypadku 

zastosowania centralki Fly SF z 
dwoma z³¹czami nie trzeba pod³¹czaæ 
czarnego przewodu.

6.2.15.E   SYGNA£ SONDY 
LAMBDA 

System SEQUENT normalnie 
nie przewiduje pobierania i emulacji 
sygna³u sondy Lambda. 

Ewentualne pod³¹czenie 
¿ó³tego przewodu G³ównego Okablo-
wania (patrz paragraf 6.2.12) pozwali 
na szybsze samoprzystosowanie 
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samochodu.  W przypadku emulacji 
sygna³u sondy Lambda, trzeba odci¹æ 
przewód id¹cy bezpoœrednio od 
cent ra lk i  do  sondy Lambda,  
pod³¹czyæ niebieski przewód „1” 
Okablowania Dodatkowego od strony 
centralki i ¿ó³ty przewód „1” od strony 
sondy (rys. 57). 

Powy¿sze pod³¹czenia stosu-
je siê tylko w specjalnych samocho-
dach, na polecenie Dzia³u Techni-
cznego BRC.

W przypadku samochodów z 
dwuobwodowym uk³adem, system 
Sequent daje mo¿liwoœæ pod³¹czenia 
drugiej sondy Lambda za pomoc¹ 
¿ó³tego 2 i niebieskiego 2 przewodu 
Okablowania Dodatkowego.

Równie¿ w tym wypadku w/w. 
pod³¹czenia wykonuje siê tylko w 
specjalnych samochodach, na pole-
cenie Dzia³u Technicznego BRC.

6.3  OPIS OKABLOWANIA DO 
SILNIKÓW 5,6 i 8 CYLINDRO-
WYCH

Jak  wspomniano w paragrafie 
4.12 oprócz g³ównego okablowania 
zakoñczonego 56 stykowym z³¹czem 
do instalacji gazowych zak³adanych w 
samochodach z silnikami 4 cylindro-
wymi, istnieje dodatkowe okablowa-
nie zakoñczone 24 stykowym 
z³¹czem, które stosuje siê razem z 
centralk¹ Fly SF wyposa¿on¹ w dwa 
z³¹cza (rys. 24B).  

Dziêki temu okablowaniu 
mo¿na za pomoc¹ tylko jednej 
centralki Fly SF z dwoma z³¹czami 
zamontowaæ instalacjê gazow¹ w 
samochodach z silnikami 5, 6 i 8 
cylindrowymi, bez koniecznoœci 
instalowania drugiej centralki Fly SF 
standard. 

Oczywiœcie s¹ dostêpne dwa 
typy okablowania dodatkowego do 
samochodów 5, 6 i 8 cylindrowych. 
Pierwszy typ okablowania przezna-
czony jest do samochodów maksy-
malnie do 6 cylindrów, drugi - do mak-
symalnie 8 cylindrów. 

Zasadnicza ró¿nica miêdzy 
tymi dwoma okablowaniami polega na 
iloœci z³¹czy „I” s³u¿¹cych do 
pod³¹czenia wtryskiwaczy gazowych 
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Wersja okablowania do 
samochodów z silnikiem 5 i 6 
cylindrowym posiada dwa z³¹cza 
„I”, przeznaczona jest zatem do 
samochodów 5 i 6 cylindrowych.  

Wersja okablowania do 
samochodów z silnikiem 8 
cylindrowym posiada cztery 
z³¹cza „I”, przeznaczona jest 
za tem do  samochodów 8  
cylindrowych.

6.3.1  MASA AKUMULATORA

Os³ona oznaczona „AS” 
rys. 58 sk³ada siê z jednego 
czarnego przewodu,  k tóry  
pod³¹cza siê do akumulatora 

razem z jednym z czarnych przewo-
dów g³ównego okablowania.

Zwróciæ uwagê na ostrze¿enia 
podane w paragrafie 6.2.1.

6.3.2 ZASILANIE

Os³ona oznaczona „BS” rys. 
58 sk³ada siê z jednego zielonego 
przewodu, który pod³¹cza siê
do wolnego zacisku przekaŸnika 
os³ony „B” g³ównego okablowania 
akumulatora samochodu. 

6.3.3 CZUJNIK CIŒNIENIA 
KOLEKTORA GAZU WTRYSKO-
WEGO RAIL „P1” I CZUJNIK 
CIŒNIENIA ABSOLUTNEGO MAP
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Ewentualny drugi czujnik ciœnienia P1-
M A P  m o ¿ n a  p o d ³ ¹ c z y æ  d o  
okablowania 5, 6 i 8 cylindrowego za 
p o m o c ¹  s p e c j a l n e g o  j u ¿
 okablowanego z³¹cza, pod³¹czonego 
do przewodów z os³ony „HS” (rys. 58). 

6.3.4 WTRYSKIWACZE GAZOWE

Wtryskiwacze gazowe (od 5 -
ego do 8-ego) pod³¹cza siê do 
okablowania za pomoc¹ ju¿ okablo-
wanych z³¹czy z os³ony „I5”, „I6”, „I7”, 
„I8” (patrz rys. 58).

Oczywiœcie w przypadku oka-
blowania silników 5 i 6 cylindrowych s¹ 
tylko dwie os³ony „I”.

Z³¹cza wtryskiwaczy gazo-
wych  trzeba ponumerowaæ kolejno, w 
taki sposób trzeba ponumerowaæ 
os³ony  przewodów, które pod³¹cza siê 
do wtryskiwaczy benzynowych.
Bardzo wa¿ne jest, aby zachowaæ tak¹ 
sam¹ sekwencjê wtryskiwaczy 
gazowych i benzynowych. 

W praktyce oznacza to, ¿e 
wtryskiwacz gazowy, do którego 
zostanie pod³¹czone z³¹cze nr I5 musi 
zgadzaæ siê z odpowiednim cylindrem 
wtryskiwacza benzynowego, do 
którego pod³¹czymy wtyczkê Okablo-
wania SEQUENT Wtryskiwaczy (lub 
do którego zostanie pod³¹czony 
pomarañczowy i fioletowy przewód 
Uniwersalnego Okablowania Sequent 
Wtryskiwaczy) oznaczonego nr P5, itd.    
 Konsekwencj¹ nie zachowania 
powy¿szej kolejnoœci jest znaczne 
pogorszenie funkcjonowania instalacji 
tj. pogorszenie uzyskiwanych osi¹gó
w, samej jazdy, niestabilna praca 
sondy lambda, pogorszenie p³ynnoœci 
prze³¹czania benzyny/ gaz, itp. 

Przypomina siê, ¿e wszystkie 
z³¹cza wtryskiwaczy gazowych maj¹ 
na swoich przewodach odpowiednie 
oznaczenia.  

6.3.5 SONDA LAMBDA 

W os³onie „NS” znajduje siê 
¿ó³ty i niebieski przewód, który 
ewentualnie mo¿na pod³¹czyæ do 
przewodu sygna³u sondy Lambda 
znajduj¹cej siê za katalizatorem.

Równie¿ w tym wypadku w/w. 

pod³¹czenia wykonuje siê tylko w 
specjalnych samochodach, na 
polecenie Dzia³u Technicznego 
BRC.

6.3.6  10 STYKOWE Z£¥CZE 
OKABLOWANIA WTRYSKI-
WACZY

Od³¹czanie wtryskiwaczy 
benzynowych (od 5-ego do 8-ego) 
odbywa siê za pomoc¹ os³ony 
„PS” zakoñczonej 10 stykowym 
z³¹czem.

W tym celu wystarczy 
zastosowaæ jedno ze specjalnych 
okablowañ przeznaczonych do 
od³¹czania wtryskiwaczy, patrz 
paragraf 6.2.14.

Uwaga: Bardzo wa¿ne 
jest, aby podczas jazdy na gaz by³
a zachowana tak¹ sam¹ sekwen-
cja wtryskiwania paliwa, jak 
podczas jazdy na benzynê.  
Trzeba zatem, aby  sygna³y 
wtryskiwaczy benzynowych by³y 
od ³¹czane w tak ie j  samej  
kolejnoœci, z jak¹ bêd¹ pod³¹czone 
wtryskiwacze gazowe.

Wszys tk ie  p rzewody  
okab lowan ia  w t rysk iwaczy  
gazowych i benzynowych maj¹ na 
os³onach wybity odpowiedni 
numer identyfikacyjny.
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7. GLOSARIUSZ TERMINÓW I 
SKRÓTÓW U¯YWANYCH W 
NINIEJSZYM  PODRÊCZNIKU

Termin lub skrót                                              Znaczenie

Autodiagnostyka Patrz Diagnostyka

Bottom Feed Dos³ownie „zasilanie od do³u”.  Patrz „Top Feed”.
Szczególny rodzaj wtryskiwacza; paliwo przechodzi tylko przez 
doln¹ czêœæ wtryskiwacza.

Okablowanie Ogó³ przewodów odchodz¹cych od prze³¹cznika,do którego 
pod³¹cza siê centralkê, s³u¿¹cych do pod³¹czenia wszystkich 
pozosta³ych komponentów instalacji gazowej.

CAN Bus System komunikacji pomiêdzy centralk¹ i zamontowanymi w 
samochodzie urz¹dzeniami.

Kartografia Patrz „Mapa”

Katalizator Urz¹dzenie zamontowane na rurze wylotowej,którego zadaniem 
jest zredukowanie emisji spalin

Katalizator trójdrogowy  Katalizator redukuj¹cy wartoœæ HC, CO i Nox

Centralka Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce prac¹ silnika lub spalaniem 
gazu.

Obwód magnetyczny Obwód wykonany zazwyczaj z ¿elaza lub materia³u
ferromagnetycznego, w którym koncentruje siê strumieñ 
magnetyczny. Stanowi czêœæ elektromagnetycznego urz¹dzenia
(elektrozaworu, wtryskiwacza, silnika elektrycznego, itp.). 

Prze³¹cznik Urz¹dzenie montowane wewn¹trz kabiny kierowcy pozwalaj¹ce 
kieruj¹cemu na wybór obwodu zasilania paliwem (gaz/ benzyna). 
Patrz paragraf 4.9.

 Z³¹cze Urz¹dzenie, którego zadaniem jest ³¹czenie jednego okablowania 
z drugim lub z innymi elektrycznymi urz¹dzeniami.

Cut-Off Szczególny rodzaj pracy silnika, podczas której wtryskiwacze nie 
zasilaj¹ paliwem cylindrów, zasysaj¹ one zatem powietrze. 
Typowym przyk³adem cut-off jest zdjêcie nogi z peda³u 
przyspieszenia, z ewentualnym zwolnieniem szybkoœci jazdy  
samochodu (hamowanie silnikiem), przy niezbyt wysokich 
obrotach silnika.

Diagnostyka Proces nadzorowania, okreœla stan danego elementu i lokalizuje 
ewentualne niedomagania czy usterki w nadzorowanych
Elementach tj. stwierdza i sygnalizuje z³e funkcjonowanie.

Duty Cycle Wystêpuje w postaci fali prostok¹tnej. Jest to stosunek czasu 
trwania poziomu wysokiego i okresu fali prostok¹tnej. Wzór, jak 
Ni¿ej. Jeœli Ton jest czasem trwania poziomu wysokiego i Toff jest 
czasem trwania poziomu niskiego, to Tp = Ton + Toff  jest okresem 
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Elektrowtryskiwacz Patrz wtryskiwacz

Elektrozawór Elektromechaniczne urz¹dzenie, którego zadaniem jest odciêcie 
strumienia gazu, gdy elektrozawór nie jest zasilany i otworzenie 
Drogi przep³ywu gazu , gdy jest on zasilany.

EOBD Patrz „OBD”. European On Board Diagnostics. Wdro¿enie na 
poziomie europejskim systemów OBD, wg. ISO.

Kolektor gazu wtryskowego    Element, do którego przykrêca siê wtryskiwacze. 
Dziêki niemu gaz zostaje rozprowadzony do wszystkich 
wtryskiwaczy pod ¿¹danym ciœnieniem. 

GPL Gaz p³ynny (gazol). Paliwo otrzymane w wyniku destylacji ropy, 
sk³ada siê g³ównie z propanu  i butanu. W naturze wystêpuje w  
Postaci gazowej o temperaturze i ciœnieniu otoczenia, w zbiorniku - 
w postaci p³ynnej.

Wtryskiwacz Element uk³adu zasilania w silniku, maj¹cy za zadnie rozpylenie 
odmierzonej i dostarczonej pod ciœnieniem dawki paliwa do 
kolektora dolotowego

Wtrysk sekwencyjny W nowoczesnych samochodach elektronicznych fazowysystem 
sterowania wtryskiem paliwa; faza wtrysku ka¿dego cylindra 
zaczyna siê i koñczy niezale¿nie od czasu wtrysku pozosta³ych 
Cylindrów. Centralka steruje prac¹ silnika, aby by³a odpowiednia 
do fazy i po³o¿enia samego cylindra. 

LED Light Emission Diod. Przyrz¹d elektronowy pó³przewodnikowy pod 
wp³ywem pr¹du emituj¹cy œwiat³o. 

Linia K Linia komunikacji pomiêdzy centralk¹ steruj¹c¹ prac¹ silnika, a 
diagnostycznym urz¹dzeniem peryferyjnym.

Mapa Ogó³ danych okreœlaj¹cych iloœæ dozowanego paliwa na podstawie
warunków pracy silnika.

Masa Odnoœny potencja³ elektryczny (napiêcie wzglêdne równe 0 Volt). 
Zwana równie¿ zespo³em metalowych czêœci i elektrycznych 
Przewodów pod³¹czonych do tego potencja³u. Potencja³ masy jest 
pod³¹czony do bieguna ujemnego akumulatora samochodowego, 
Potocznie zwanego  „mas¹” akumulatora. 

MAP Ciœnienie bezwzglêdne kolektora dolotowego silnika (patrz 
(Manifold Absolute Pressure) ciœnienie bezwzglêdne).Potocznie oznacza czujnik do mierzenia

ciœnienia bezwzglêdnego. 
  
Wielozawór Wielofunkcyjne urz¹dzenie montowane do zbiornika, pozwalaj¹ce 

na tankowanie,mierzenie poziomu paliwa, zabezpieczaj¹ce, itp.

OBD  Patrz Diagnostyka.  System monitorowania wszystkich lub 
(On Board Diagnostics) niektórych wejœæ i sygna³ów sterowania centralki.  W przypadku 

Wykrycia niezgodnoœci tj.  jeden lub kilka sygna³ów poza 
okreœlonym limitem, system stwierdza, zapamiêtuje, sygnalizuje z³e 
funkcjonowanie
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OR (O Ring) Uszczelnienie z gumowego pierœcienia.

Peak & Hold (sterowanie) Dos³ownie Pik i Utrzymanie. Patrz Sterowanie. Specjalne 
Sterowanie wtryskiwaczami dostarczaj¹ce cewce pr¹d pocz¹tkowy 
podczas fazy otwierania, aby zredukowaæ czasy otwierania 
Wtryskiwaczy (peak); nastêpnie pr¹d zostaje zredukowany do 
ni¿szej wartoœci, wystarczaj¹cej, aby wtryskiwacz nie zosta³ 
zamkniêty (hold).

Sterowanie Centralka lub inne elektryczne urz¹dzenie steruj¹ce steruje  
elektrycznymi si³ownikami za pomoc¹ sygna³ów elektrycznych. 

Dodatni biegun akumulatora  Biegun z elektrycznym potencja³em wiêkszym od akumulatora 
Samochodowego. Zazwyczaj pod napiêciem pomiêdzy  8 a 16 V w 
porównaniu do masy.

Zap³on Napiêcie lub wêze³ elektryczny za uaktywnionym prze³¹cznikiem 
Kluczyka zap³onu samochodu. Normalnie o niskim potencjale; 
osi¹ga dodatni potencja³ akumulatora w momencie dezaktywacji 
prze³¹cznika.

Przep³yw Wielkoœæ fizyczna okreœlaj¹ca iloœæ p³ynu przechodz¹c¹ przez  
okreœlony przelot w okreœlonym czasie.Np. przep³yw masy okreœla 
ile gram p³ynu przep³ywa w ci¹gu jednej sekundy przez okreœlonej 
wielkoœci przekrój.

Ciœnienie absolutne Ciœnienie wyznaczone wzglêdem pró¿ni absolutnej (wartoœci zero).
(bezwzglêdne)

Ciœnienie dyferencyjne Ró¿nica ciœnienia  pomiêdzy dwoma stanami pracy np. Pomiêdzy 
Ciœnieniem kolektora wlotowego a ciœnieniem atmosferycznym.

Ciœnienie wzglêdne Ciœnienie  wyznaczone wzglêdem ciœnienia atmosferycznego 
(wartoœci zero).

Kolektor gazu wtryskowego Patrz Kolektor paliwa wtryskowego.Rail wtryskiwaczy

PrzekaŸnik Elektromagnetyczne urz¹dzenie zamykaj¹ce lub otwieraj¹ce jeden
lub kilka styków danego obwodu elektrycznych.

RPM (Revolutions Angielski skrót oznaczaj¹cy „obroty na minutê”. Zazwyczaj 
per minute) oznacza prêdkoœæ obrotów wa³u silnika.

Ko³o foniczne Czujnik montowany przy kole zêbatym sprzê¿onym z wa³em 
(czujnik) silnika, jego sygna³ informuje o po³o¿eniu tego wa³u.

Czujnik Urz¹dzenie mierz¹ce wartoœæ okreœlonej wielkoœci fizycznej 
np. 

Temperatury, ciœnienia, prêdkoœci, ... i przetwarzaj¹ce j¹ w 
elektryczny sygna³ wykorzystywany przez centralkê lub inny obwód 
elektryczny.

Sonda lambda Czujnik mierz¹cy stê¿enie tlenu w spalinach Pozwala centralce 
okreœliæ czy mieszanka powietrza/ paliwa nie jest zbyt bogata lub 
uboga.Pozwala na dzia³anie w zamkniêtej pêtli systemu.
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Top Feed Dos³ownie „zasilanie od góry”. Patrz „Bottom Feed”. Szczególny 
Rodzaj wtryskiwacza; paliwo od góry przechodzi osiowo przez 
ca³¹ d³ugoœæ wtryskiwacza  i zostaje wtryœniête do dolnej czêœci 
urz¹dzenia.

TPS (Throtte Position Czujnik po³o¿enia przepustnicy. Generuje elektryczny sygna³ 
Sensor) oznaczaj¹cy jej otwarcie.(Patrz przepustnica).

Przepustnica Zawór regulacji przep³ywu powietrza zasysanego przez silnik. 
Zazwyczaj sterowany przez peda³ przyspieszenia,coraz czêœciej 
sterowany bezpoœrednio przez centralkê benzynow¹.
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