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Instrukcja montażu Reduktor AC typ R01 model 150
Installation instructions Reducer AC type R01 model 150

HOMOLOGACJA
HOMOLOGATION

1. Przeznaczenie:
Reduktor parownik AC typ R01 model150 przeznaczony jest do stosowania w
samochodowych instalacjach wtrysku gazu LPG w fazie lotnej z silnikami o mocy do
150 KM.
2. Parametry pracy:
- silniki do mocy 150 [KM] (110 [kW])
- ciśnienie na wolnych obrotach 1,1 - 1,2 [bar]
- temperatura pracy od -20 [°C] do +120 [°C]
3. Zalecenia dotyczące montażu:
- Podłączenie zasilania (wejście gazu w fazie ciekłej) powinno być wykonane poprzez
dokręcenie przewodu na łączniku wejściowym (1) przy użyciu dwóch kluczy za
pomocą pierścienia zacinającego i nakrętki dociskowej znajdującej się w zestawie.
Łącznik wejściowy jest przystosowany do stosowania rurki miedzianej o średnicy
zewnętrznej Ø6.
- Podłączenie przewodu wyjściowego (wyjście gazu w fazie lotnej) jest przystosowane
do węża gumowego o nominalnej średnicy wewnętrznej Ø12. Króciec przyłączeniowy (2) jest zabezpieczony przy pomocy dwóch śrub (3). W celu przekręcenia
końcówki wyjścia gazu należy poluzować zabezpieczenia (3). Po ustawieniu króćca
należy go ponownie zabezpieczyć poprzez dokręcenie śrub (3).
- Podłączenie przewodów obiegu płynu podgrzewającego dokonujemy poprzez
króćce przyłączeniowe (4) przystosowane do węży gumowych o nominalnej średnicy
wewnętrznej Ø16. W celu przekręcenia końcówek wodnych należy poluzować
zabezpieczenia (3). Po ustawieniu należy je ponownie bezwzględnie zabezpieczyć
poprzez dokręcenie śrub (5).
- Króciec przyłączeniowy podłączenia ciśnienia kolektora (6) przystosowany jest do
stosowania przewodu gumowego o nominalnej średnicy wewnętrznej Ø4.
- Zawór bezpieczeństwa podłączamy poprzez krócieć przyłączeniowy zaworu bezpieczeństwa (B) przystosowany do założenia węża gumowego o średnicy wewnętrznej
Ø4. Króciec należy za pomocą przewodu gumowego połączyć z dyszą wkręconą w
kolektor dolotowy.
- Montaż reduktora w komorze silnika wykonujemy przy użyciu dostarczonych w
zestawie śrub, podkładek i wspornika, wykorzystując trzy punkty mocowania M6 po
stronie tylnej reduktora. Zaleca się montaż reduktora na co najmniej dwóch śrubach.
- Do podłączeń należy stosować węże gumowe spełniające wymagania regulaminu
67R-01.
- Po montażu należy sprawdzić szczelność połączeń.

NIE MONTOWAĆ
ŚRUBĄ REGULACJYJNĄ
SKIEROWANĄ W DÓŁ !

4. Zalecenia serwisowe
W celu zapewnienia długoterminowej, bezawaryjnej pracy reduktora, zaleca się wykonanie przeglądów okresowych i wymiany filtra fazy ciekłej co 10 000 km.
Zalecane jest wykonanie przeglądów częściej, jeżeli stwierdzimy, że gaz jest nieodpowiedniej jakości.
5. Regulacja ciśnienia wyjściowego:
- jeżeli jest konieczna to należy ją dokonywać na nagrzanym reduktorze.
- zwiększenie ciśnienia uzyskuje się poprzez obrót śruby regulacyjnej (7) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (+),
- zmniejszenie ciśnienia uzyskuje się po przez obrót śruby regulacyjnej (7) w kierunku
zgodnym do ruchu wskazówek zegara(-).
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1. Application:
AC Reducer type R01 Model 150 is designed for LPG Autogas injection installations
for engines up to 150hp,powered by vaporized LPG mixture.
2. Working parameters:
- engine power of 150 [hp] (110[kW])
- idle pressure 1,1 - 1,2 [bar]
- temperatura from -20 [°C] do +120 [°C]
3. lnstallation recommendations
- Inlet connection Iighiening ofthe lube on the inlet valve (1) mus! be done with the
usage oftwo keys, cutting ring and a wing-nut included in the set. Inlet valve is suited
for brass pipes with outside diameter of Ø6.
- Outlei connection it’s designed for rubber hose (fulfilling appropriate requirements)
with nominal inside diameter of Ø12. Connection valve (2) is fastened by two screws
(3). lt is allowed to loosen the screws in order to set the desired valve position. Afler
the desired valve position is set, it should be fasten again (3).
- The warm-up liquid hose connection valves (4) are designed for rubber hose usage
(fulfilling appropriate requirements) with nominal inside diameter of Ø16. lt is allowed
to loosen the screws (3) in order to set the desired valve position. Afler the desired
valve position is set, it should be fasten again (3).
- Collector pressure connection valve (6) is for rubber hose usage (fulfilling appropriate requirements) with nominal inside diameter of Ø4.
- The safety valve (8) should be connected by its connection terminal desired for
rubber hose with the outside diameter Ø4. The valve should be connected by a
rubber hose to the inlet manifold.
- Reducer should be mounted by the three mounting points on the bottom side. lt is
recommended to mount the reducer by at least two mounting points with the usage
of screws, washers and supporting blade included in the set.
- The rubber hoses used for connections should fulfili 67R-01 regulations.
- The connections should be checked for leaks after the installation.

DO NOT MOUNT WITH
THE REGULATING CREW
POINTING DOWNWARDS!

4. Service recommendations
To assure the d u rabie and trouble free performance, periodical cheeks are recommended along with the changes of gas filter every 1 O 000 kilometers. Frequent
cheeks are recommended with low gas quality.
5. Outlet pressure regulation:
- The pressure regulation should be done, if necessary, when the reducer is warmed
up.
- Raising the pressure is done by turning the regulating screw (7) counterclockwise (+)
- Lewering the pressure is done by tuming the regulating screw (7) clockwise (-)

