World leader in alternative fuel systems

Direct LiquiMax-2.0 System
Najnowocześniejsze możliwości kalibracji
Pełna integracja z produktami OEM
System Prins Direct LiquiMax-2.0 jest zaprojektowany

Komponenty:

Zintegrowana
pompa paliwa

aby móc działać jako bi – fuel oraz jako mono - fuel
równolegle z systemami bezpośredniego wtrysku benzyny.
Direct LiquiMax-2.0 jest zaprojektowany specjalnie do
silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa gdzie paliwo pod ciśnieniem od 20 do 250 Bar jest wtryskiwane
bezpośrednio do cylindra, a nie w kolektor dolotowy.
System wykorzystuje fabryczne komponenty instalacji
benzynowej. W pełni dorównuje ich zapotrzebowaniu
w paliwo przez co kierowca nie zauważa różnicy podczas jazdy na LPG czy benzynie.

• Zintegrowana pompa paliwa zawiera wielozawór gwarantujący 80% napełnienia zbiornika, zawór zwrotny, zawór nadmiernego wypływu paliwa, zawór bezpieczeństwa, czujnik
poziomu paliwa, zawór odcinający wypływ paliwa, zdalnie
sterowany zawór wypływu i powrotu nadmiaru paliwa
• Uszczelnienie pompy ze zbiornikiem uszczelką O-ring
• Turbina pompy LPG posiada wbudowany filtr zapobiegający
zanieczyszczeniu układu paliwowego pojazdu
• Zasobnik wokół pompy zapobiega pracy pompy ”na sucho”
w przypadku dynamicznej jazdy lub niewielkiej ilości gazu w
zbiorniku

Dodatkowe informacje:
• Programowany przełącznik LED można dopasować
do koloru deski rozdzielczej
• Wszechstronne funkcje diagnostyczne. Oprogramowanie diagnostyczne podzielone jest na bazowe i
zaawansowane.
• Zapamiętywanie błędów poprzez system pozwala na
szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
• Modułowe okablowanie typu Plug & Play
jest rozdzielone na bazowe i obsługujące wtryskiwacze
• Nowoczesny 32 Bitowy komputer zapewnia współprace z systemami OEM
• Obsługa tym samym interfejsem diagnostycznym co
inne systemy Prins
• Wyświetlanie ilości gazu w zbiorniku, widoczne jest
także podczas zasilania benzynowego
• Pobór mocy w stanie uśpienia komputera < 1 mA
• Wszystkie elementy zgodne z regulaminami:
R 67-01 i R 115
• 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia

Sterownik pompy
• Kontrolowany przez gazowy komputer sterujący (ECU)
sygnałem PWM (Pulse Width Modulation - modulacja szerokości impulsu).
• Zapewnia kontrolę liniowej charakterystyki pracy pompy
• Identyfikuje błędy i zapewnia komunikację z ECU systemu
• Informuje o braku paliwa wokół pompy
• Kontroluje napięcie pracy pompy
• Wbudowany ogranicznik napięcia
• Ogranicza prace pompy gdy jej temperatura jest za wysoka i
zapobiega przegrzaniu pompy

Moduł paliwa (FSU)
• Umożliwia przełączanie pomiędzy LPG a benzyną
• Wbudowany elektroniczny zawór odcinający kontrolowany
przez ECU
• Kompaktowa budowa ułatwia montaż w samochodzie

Elektroniczny moduł
sterujący AFC-2.0
• ECU AFC–2.0 jest głównym i integralnym składnikiem
systemu, kontrolującym wszystkie procesy w systemie. Jego
główna funkcja to przetwarzanie wszystkich sygnałów i
kontrolowanie prawidłowego działania systemu.
• Wodoodporna obudowa z otworami wentylacyjnymi zabezpieczającymi przed gromadzeniem kondensatu. Spełnia
wszystkie normy przewidziane dla OEM
• 81-pinowe złącze dla głównej wiązki przewodów oraz 40-pinowe złącze pozwalające podłączyć wiązkę wtryskiwaczy w
zależności od modelu pojazdu

Moduł powrotu
paliwa (FRU)

• Możliwość podłączenia do wielu interfejsów komunikacyjnych występujących w różnych modelach pojazdów
pozwalające na pełną integrację systemu pojazdu i instalacji
gazowej

• Kontroluje powrót nadmiaru paliwa do zbiornika LPG
• Umożliwia płynne przełączanie pomiędzy LPG a benzyną
• Posiada elektronicznie sterowany zawór odcinający, kontrolowany przez ECU
• Przejmuje funkcje zaworu zwrotnego podczas jazdy na
benzynie
• Wbudowany sensor ciśnienia
• Kompaktowa budowa ułatwia montaż w samochodzie

• Wysokiej jakości 32-bitowy procesor w połączeniu z oprogramowaniem zapewnia bardzo szybką prace systemu jego
niezawodność i długą żywotność
• Diagnostyka, konserwacja oraz wgrywanie oprogramowania
odbywa się w środowisku Windows XP \ Vista \ 7 \ 8

Przełącznik
wyboru paliwa
• Nowoczesna kompaktowa konstrukcja pozwala dopasować
przełącznik do wszystkich rodzajów tablic rozdzielczych
• Wybór paliwa odbywa się poprzez dotknięcie panelu przełącznika. Sygnał z wbudowanego brzęczyka informuje użytkownika
o zmianie rodzaju paliwa lub awarii systemu . Dodatkowa

Pompa pomocnicza / równoległa

dioda LED ostrzega użytkownika o awarii lub nieprawidłowej
pracy systemu.
• Możliwość programowania kolorów przełącznika aby dopasować kolory wyświetlacza do kolorów deski rozdzielczej

• Wbudowana specjalna turbinowa pompa
benzynowa
• Instalowana równolegle z oryginalną (OEM) benzynową
pompą

Zbiorniki

• Zwiększa ciśnienie benzyny lub LPG w celu płynnego przejścia pomiędzy paliwami
• Wysoka wydajność wzmacnia ciśnienie innych pomp

• Dostępne są toroidalne i cylindryczne zbiorniki, ale ich

• Wbudowane elektronicznie sterowane elektrozawory

konstrukcja musi być dostosowana do pompy paliwa

blokujące paliwa przy ich przełączaniu
• Kompaktowa budowa ułatwia montaż w samochodzie

• Zbiorniki toroidalne pełne o średnicy: 600, 630, 650 mm i
wysokości: 230, 250 i 270 mm
• Zbiorniki cylindryczne o średnicy: 320, 360 i 450 mm w
różnych długościach
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