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Instrukcja monta¿u emulatora FPE
Dane techniczne:

Napiêcie zasilania:
Temperatura pracy:
Klasa szczelnoœci:

Schemat pod³¹czeñ i uwagi monta¿owe
12V ± 25%
-40oC ÷ +70oC
IP66

Z³¹cze czujnika
ciœnienia paliwa

FUEL PRESSURE
EMULATOR

Przeznaczenie:
Emulator ciœnienia paliwa FPE przeznaczony jest do zastosowania w samochodach,
w których przy pracy na gazie pojawia siê b³¹d zbyt wysokiego ciœnienia
na listwie paliwowej.

FPE
07/2008

V+

Vout
(sygna³ z czujnika
ciœnienia paliwa)

(zasilanie)

V-

FORD : Escapade 3.0 V6
Explorer 2007
F150 od 2004

(masa)

CZARNY

NIEBIESKI

ELEKTROZAWÓR
LPG lub CNG

MASA

JAGUAR X-Type 2.5i V6 24v Multipoint '02 – XB (OBD)
ZÓ£TY

MUSTANG 4.0
VOLVO, silnik 2.4l 5 cyl.
JAGUAR, silniki 2.5l, 3.0l

ZIELONY

MASA

Sygna³ ciœnienia do ECU benzyny

Emulator Ciœnienia Paliwa FPE mo¿e wspó³pracowaæ tak¿e z innymi,
niewymienionymi powy¿ej samochodami z czujnikiem ciœnienia paliwa
na listwie paliwowej (g³ównie silniki grupy FORD`a)

1. Zidentyfikowaæ przewód sygna³owy czujnika ciœnienia paliwa

Zasada dzia³ania

2. Podczas pracy na wolnych obrotach (przy zasilaniu benzyn¹) zmierzyæ
za pomoc¹ multimetru wartoœæ napiêcia na wyjœciu CZUJNIKA ciœnienia paliwa.

Przy zasilaniu silnika gazem, z powodu braku odbioru paliwa z listwy paliwowej,
ciœnienie benzyny wzrasta ponad wartoœæ znamionow¹. Na skutek tego komputer
benzynowy skraca czasy wtrysku (lub / i zg³asza usterkê).
Problem ten rozwi¹zuje FPE – podczas pracy na gazie emuluje prawid³owe
wskazanie ciœnienia, nie dopuszczaj¹c do pojawienia siê powy¿szych problemów.

3. Przed zainstalowaniem Emulatora w samochodzie
zasiliæ go ( +12V przewód niebieski, MASA przewód czarny)
i za pomoc¹ potencjometru ustaliæ wstêpnie napiêcie wyjœciowe
na wartoœæ zmierzon¹ w punkcie 2.
4. Zamontowaæ uk³ad zgodnie ze schematem.
5. Uruchomiæ silnik, prze³¹czyæ na gaz.
6. W razie koniecznoœci dokonaæ powtórnej regulacji napiêcia na wyjœciu
EMULATORA (praca na gazie).

