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Perjungiklis Dujos – benzinas varikliui su įpurškimu.
Perjungiklis “IN-3” naudojamas montuojant dujinę įrangą automobiliuose turinčiuose kuro įpurškimo sistemą.
“IN-3” montuojamas automobilio salone taip, kad vairuotojui būtų patogu juo naudotis. Priekinėje “IN-3”
valdymo pulto dalyje yra du šviesos diodai (geltonas ir žalias) ir valdymo mygtukas.
Perjungiklyje “IN-3” galima nustatyti persijungimo iš benzino į dujas būdą: didėjant arba mažėjant variklio
apsisukimams.

Perjungiklis “IN-3” turi 3 darbo režimus:
1. “0”-“Automatas” automobilis užvedamas benzinu (dega geltonas šviesos diodas, žalias mirksi) ir po
pakartotinio akseleratoriaus paspaudimo, nustatytame apsisukimų lygyje (nustatomas potenciometru), persijungia į
dujų režimą, geltonas šviesos diodas gesta, žalias dega pastoviai.
2. “I”- “Dujos” automobilis užvedamas ir dirba dujomis ( dega žalias šviesos diodas).
3. “II” – “Benzinas” automobilis užvedamas ir dirba benzinu. (dega geltonas šviesos diodas)
“IN-3” darbo režimai nustatomi jungikliu.
“Dujų” režimo ypatumai
Žalio šviesos diodo mirksėjimas nurodo (jeigu multivožtuve yra atitinkamas daviklis), jog balione yra mažai dujų.
Jeigu variklis užgęsta, tai po dviejų sekundžių dujų tiekimas automatiškai sustabdomas.
Perjungimo d/ b būdo programavimas.
Norint pakeisti persijungimo iš benzino i dujas būdą reikia esant išjungtam uždegimui nustatyti mygtuko
padėtį “Automatas” ir įjungti uždegimą (neužvedant variklio). Per 10 sekundžių 5-is kartus (arba, kol žalias šviesos
diodas nepradės mirksėti) perjungti mygtuką iš padėties “Automatas” į padėtį “Benzinas”. Nustatyti mygtuko
padėtį “Automatas”ir palaukti, kol žalias šviesos diodas nenustos mirksėti. “IN-3” yra programavimo režime.
Jeigu šviesos diodas dega - persijungimas iš benzino į dujas vyks didėjant variklio apsisukimams, jeigu
nedega mažėjant.
Norint pakeisti perjungimo “Benzinas/Dujos” būdą būtina mygtuką perjungti į padėtį “Dujos” ir grąžint į padėtį
Automatas”. Uždegimo išjungimas užfiksuoja nustatytą būdą.
Komplektavimas.

Perjungiklis “IN-3”, laidų komplektas, Montavimo komplektas, Pasas
Prijungimo schema IN-3
P e r ju n g im o ly g io
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Rudas

Benzinas
Dujos
Automatas

Uždegimo ritė

Geltonas

Multivožtuvas

Benzino vožtuvas
M ėlynas

*

Ju odas

Likutis

Raudonas

10 -15 vijų

IN -3

Dujų vožtuvas

+12V (nuo uždegimo)

* Patartinas prijungimas:
rudas laidas jungiamas prie “-“ uždegimo
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