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Porównanie funkcjonalności central Compact, Compact Basic i Compact Plus
Funkcja
Procesor

Płytka PCB
Obudowa
Złącze
Zintegrowany czujnik
ciśnienia gazu
Zintegrowany czujnik MAP

Model
Mapowanie
Korekta RPM
Autokalibracja
Kompensacja na temp.
reduktora
Kompensacja na temp.
gazu
Kompensacja w trakcie
przysp.
Kompensacja na nap.
zasilania

Compact

Compact Basic

Compact Plus

Procesor Fujitsu z
certyfikatem automotive z tej
samej rodziny ale nowszej
generacji
6- warstw

Procesor Fujitsu z
certyfikatem automotive z tej
samej rodziny ale nowszej
generacji
6- warstw

W pełni szczelna

W pełni szczelna

24-pin

24-pin

24-pin









Brak (możliwość podłączenia
sygnału z oryginalnego MAPsensora w samochodzie)
























(opcjonalnie)

(opcjonalnie)

(opcjonalnie)







Brak





Procesor Fujitsu z
certyfikatem
automotive
4-warstwy
Bryzgoszczelna,
‘wentylowana’

Kompensacje w nowych wersjach są dokładniejsze i działają
bardziej precyzyjnie w porównaniu z Compaktem ‘starym’
Sekwencyjne przełączanie

 (przekaźniki)

(półprzewodniki)

(półprzewodniki)

Sterowanie zewnętrznymi
urządzeniami
Filtr dotrysków













Rozgrzewanie
wtryskiwaczy
Kontrola ciśnienia gazu
przy Cut-off
Możliwość programowej
zmiany sekwencji







Brak





Brak





Brak





















Brak

Brak

Brak













podstawowa

rozszerzona

rozszerzona

Brak





Dane instalatora







Blokowanie centrali
hasłem
Historia połączeń z
centralą
Licznik czasu pracy













Całkowity czas
pracy

Całkowity czas pracy +
drugi licznik

Całkowity czas pracy +
drugi licznik







Brak





Start&stop

Brak

Valvetronic

Brak

Multiair
Strategie zasilania – Max
power
Strategie zasilania – PDM
Strategie zasilania – full
open
Strategie zasilania – wolne
obroty
Strategie zasilania – Mazda
Diagnostyka
Diagnostyka – testowanie
podzespołów

Przypomnienie o serwisie
Licznik czasu przekroczenia
serwisu

 kalibracja zewnętrznego
czujnika MAP
W centrali Compact Basic nie ma wbudowanego MAP-sensora, jest tylko czujnik
ciśnienia gazu. W związku z tym w obudowie centrali jest tylko jeden króciec do
podłączenia ciśnienia gazu. Informacja o ciśnieniu w kolektorze ssącym pobierana jest z
sygnału oryginalnego MAP-sensora zamontowanego na silniku. Na etapie montażu wiązki
elektrycznej należy odszukać ww. MAP-sensor i wiązkę elektryczną do niego prowadzącą.
Najczęściej spotykane MAP-sensory mają 3 wyprowadzenia:
 zasilanie +5V pojawiające się po włączeniu zapłonu,
 masę
 i sygnał 0-5V zmieniający się liniowo w zależności od ciśnienia w kolektorze ssącym.
Fioletowy przewód instalacji elektrycznej centrali Compact Basic podłączamy do przewodu
sygnałowego oryginalnego MAP-sensora samochodu.
Po zakończeniu montażu pierwszą czynnością powinno być przeprowadzenie kalibracji
odczytów z zewnętrznego MAP-sensora wg poniższych kroków:
Uruchom program ‘Compact SE
Setup’, przejdź do zakładki
Konfiguracja i naciśnij przycisk
Typ czujnika MAP – ‘Zewnętrzny
MAP’

UWAGA: Istnieje również możliwość nie podłączania sygnału z zewnętrznego MAP-sensora,
należy wtedy ‘Typ czujnika MAP’ ustawić na ‘Nieaktywne’ i nie podłączać kompensacji
reduktora do kolektora ssącego.

Naciśnięcie przycisku
‘Zewnętrzny MAP’ uruchamia
‘Konfigurację zewnętrznego
czujnika MAP’, która umożliwia:
- wybranie predefiniowanego
typu czujnika MAP z listy ‘Czujnik
MAP’ lub wyłączenie odczytów
sygnału MAP gdy wybierzemy
‘Czujnik MAP’ = ‘Nieaktywne’
- ustalenie zakresu
dopuszczalnych wartości MAP
poza którym będzie
rejestrowany błąd – ‘Błąd MAP
(poniżej normy)’ i ‘Błąd MAP
(powyżej normy)’
- kalibrację zewnętrznego
czujnika MAP w jednym z dwóch
trybów – automatycznym lub
ręcznym
Naciśnięcie przycisku ‘START’
uruchamia autokalibrację zewn.
MAP-sensora.
UWAGA: Autokalibracja
przeznaczona jest wyłącznie dla
silników WOLNOSSĄCYCH!
W pierwszym kroku
autokalibracji należy włączyć
zapłon ale nie uruchamiać
silnika. Uwaga: zwróć uwagę czy
sygnał ‘+ po kluczyku’ na pewno
cały czas jest aktywny i czy nie
zanika kilka sekund po włączeniu
zapłonu (kontrolka ‘Zapłon’ w
lewym górnym rogu paska
statusu powinna bez przerwy
palić się na żółto). Jeżeli ‘+ po
kluczyku’ jest stabilny kliknij
przycisk ‘DALEJ’.

Jeżeli sygnał ‘+ po kluczyku’
zanika chwilę po włączeniu
zapłonu, to należy uruchomić
silnik i kilkakrotnie, dynamicznie
przegazować wciskając na krótką
chwilę pedał gazu do oporu.
Okienko ‘Odczyty bieżące
sygnału MAP’ pokazuje
maksymalne napięcie
zarejestrowane w trakcie tego
testu. Jeżeli przy kolejnych
‘przegazówkach’ wartość ta się
już nie zwiększa to można kliknąć
przycisk ‘DALEJ’ i przejść do
kolejnego etapu.

Kolejny etap to kalibracja
czujnika na biegu jałowym. Silnik
powinien pracować bez żadnego
obciążenia (wyłączona
klimatyzacja, wentylator itp.)
Po ustabilizowaniu odczytów w
okienku ‘Odczyty bieżące
sygnału MAP’ naciśnij przycisk
‘ZAKOŃCZ’

Na ekranie pojawi się
podsumowanie autokalibracji. W
tym miejscu należy sprawdzić czy
wartość w okienku ‘Zewnętrzny
MAP – ciśnienie’ rośnie w
momencie dodawania gazu, aż
do ok. 1bar przy wciśnięciu gazu
do oporu.
Jeżeli odczyty są prawidłowe
można zakończyć autokalibrację
klikając przycisk ‘Wyjście’

Tryb ręcznej konfiguracji
umożliwia dokładniejszą
kalibrację ale wymaga
podłączenia skanera OBD lub
innego urządzenia
umożliwiającego pomiar
ciśnienia w kolektorze.
Tryb ten można zastosować
zarówno w silniku
WOLNOSSĄCYM jak i
TURBODOŁADOWANYM.

Po włączeniu zapłonu i
podłączeniu skanera OBD (nie
należy uruchamiać silnika)
przejdź do odczytów
parametrów bieżących i znajdź
parametr MAP. Następnie
odczytaj dokładną wartość MAP,
wpisz w pole ‘MAP ciśnienie #1’ i
zatwierdź przyciskiem ‘Zapisz #1’
Ciśnienie w standardzie OBD
odczytywane jest w kPa. 100
kPa= 1bar, dlatego w załączonym
przykładzie 99kPa = 0,99bar.
Wartość napięcia z czujnika
zostanie uzupełniona
automatycznie.

Następnie uruchom silnik , i
ponownie odczytaj wartość MAP
z OBD, wprowadź odczytaną
wartość w polu ‘MAP ciśnienie
#2’ i zatwierdź przyciskiem
‘Zapisz #2’
Wartość napięcia z czujnika
zostanie uzupełniona
automatycznie.

Program umożliwia również
ręczne wpisanie zarówno
wartości ciśnienia jak i napięcia.
Jeżeli chcesz skorzystać z tego
trybu zaznacz opcję ‘Przełącz do
trybu ręcznego wpisywania
wartości’ wpisz wartość ciśnienia
MAP i odpowiadającą mu
wartość napięcia z czujnika dla
dwóch punktów pracy
(niepracujący silnik i wolne
obroty) a następnie zatwierdź
przyciskiem ‘Zapamiętaj
ustawienia’

