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I. Po³¹czenie centrali Zenit Compact z komputerem.

1. Interfejs USB i Bluetooth

Do po³¹czenia komputera z central¹ Zenit Compact konieczny jest dedykowany interfejs USB lub 
interfejs Bluetooth. Wszystkie interfejsy USB pracuj¹ce z central¹ Zenit oraz Zenit Pro / Pro OBD s¹ 
kompatybilne i umo¿liwiaj¹ równie¿ po³¹czenie z central¹ Zenit Compact.

Interfejs pod³¹czamy do komputera i do z³¹cza diagnostycznego centrali Zenit Compact. Z³¹cze to 
umieszczone jest na wi¹zce elektrycznej prze³¹cznika w odleg³oœci oko³o 30 cm od gniazda elektrycznego 
centrali. Na czas regulacji rozpinamy wi¹zkê i zamiast wi¹zki prze³¹cznika pod³¹czamy interfejs.

UWAGA!!! Interfejs USB, jak prawie ka¿de urz¹dzenie pod³¹czane do portu USB, wymaga 
zainstalowania sterowników. Proces ten przeprowadza siê zazwyczaj jednorazowo, przy 
pierwszym pod³¹czeniu interfejsu. Przebiega niemal identycznie jak instalowanie innych tego 
typu urz¹dzeñ. Dok³adny opis instalacji sterowników w systemie Windows jak i same sterowniki 
dostêpne s¹ na naszej stronie www.agcentrum.pl

Do po³¹czenia poprzez interfejs bluetooth w komputerze PC wymagany jest wbudowany 
modu³ bluetooth  lub  zewnêtrzny, uniwersalny modu³ pod³¹czany poprzez port USB. 

Po uruchomieniu, program automatycznie przeszukuje wszystkie aktywne porty i próbuje nawi¹zaæ 
po³¹czenie z central¹. W tym czasie zap³on musi byæ w³¹czony.
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II. OPIS PROGRAMU Zenit Compact

1. Panel informacyjny

Panel informacyjny znajduje siê po lewej stronie okna programu, jest widoczny niezale¿nie od wybranej 
zak³adki i pozwala  w czasie rzeczywistym obserwowaæ podstawowe parametry systemu takie jak:

- Zasilanie "+ po kluczyku" -gdy kontrolka œwieci na ¿ó³to, oznacza podanie napiêcia do centrali. Przy 
prawid³owym pod³¹czeniu uaktywnia siê zaraz po w³¹czeniu zap³onu. Po jego wy³¹czeniu - kontrolka 
równie¿ powinna siê wy³¹czyæ. Dodatkowo wyœwietlana jest bie¿¹ca wartoœæ napiêcia zasilania.

- WskaŸnik zasilania elektrozaworów - gdy œwieci na ¿ó³to, oznacza, ¿e napiêcie na elektrozawory gazowe 
zosta³o podane.

- WskaŸnik b³êdów systemu - gdy œwieci na czerwono oznacza, ¿e  system Zenit Compact 
zarejestrowa³    b³êdy w czasie dzia³ania systemu. Ich odczyt umo¿liwia zak³adka Diagnostyka.

- WskaŸnik kompensacji - gdy œwieci na zielono kompensacje s¹ w³¹czone. Szczegó³y mo¿na sprawdziæ 
w zak³adce Regulacja -> Kompensacje.

- Prze³¹cznik - jest to przycisk pe³ni¹cy tak¹ sam¹ funkcjê jak ten zamontowany w kabinie samochodu. 
S³u¿y do bezpoœredniego prze³¹czania rodzaju zasilania benzyna/gaz oraz wskazuje poziom gazu w 
zbiorniku.

- RPM - wartoœæ obrotów silnika. Wskazania RPM mo¿na korygowaæ za pomoc¹ zmiany iloœci cewek w 
zak³adce Konfiguracja -> Parametry prze³¹czania -> Cewki

- Ciœnienie - odczyt ciœnienia panuj¹cego w uk³adzie gazowym, za reduktorem. Podana wartoœæ dotyczy 
ciœnienia wzglêdnego.

- Temperatura reduktora - odczytywana na podstawie wskazañ  czujnika umieszczonego na reduktorze.
- Temperatura gazu - dotyczy frakcji gazowej LPG za reduktorem, odczytywana na podstawie wskazañ 

opcjonalnego czujnika umieszczonego na listwie wtryskiwaczy  
- Lambda - odczyty napiêcia z sondy lambda. Okno jest aktywne, gdy sonda jest pod³¹czona, oraz w 
zak³adce Konfiguracja -> Pozosta³e opcje -> Sondy lambda/czujnik temp. gazu wybrany jest 
odpowiedni typ sondy
WskaŸnik strategii zasilania i dodatkowych funkcji - pokazuje czy strategie lub dodatkowe funkcje 
s¹ w³¹czone i w danym momencie aktywne.

WskaŸnik kompensacji

WskaŸnik zasilania "+ po kluczyku" 

WskaŸnik zasilania elektrozaworów Obrotomierz

WskaŸnik b³edów systemu

Ciœnienie bezwzglêdne 
panuj¹ce w kolektorze 
dolotowym

Ciœnienie gazu

Temperatura gazu (opcja)

Czasy wtrysków benzyny

Czasy wtrysków gazu

Pogl¹dowy wykres czasu
wtrysku benzyny

Pogl¹dowy wykres czasu
wtrysku gazu

LambdaPrze³¹cznik

WskaŸnik aktywnych strategii 
zasilania i dodatkowych funkcji

2

Temperatura reduktora



2. Konfiguracja

W zak³adce Konfiguracja mamy mo¿liwoœæ ustawiania parametrów dzia³ania instalacji. Okno konfiguracji 
podzielone jest na 4 sekcje:

1.   PARAMETRY PRZE£¥CZANIA

 - Sygna³ RPM z przewodu - gdy wybrana jest funkcja  ,,Aktywne” to przewód RPM powinien byæ 
pod³¹czony do standardowych Ÿróde³ sygna³u prêdkoœci obrotowej silnika (cewka WN, czujnik Halla, 
obrotomierz). Wartoœæ RPM jest wtedy niezale¿na od dzia³ania wtryskiwaczy benzynowych.
 Gdy wybrana jest funkcja ,,Nieaktywne” - wartoœæ RPM, obliczana jest na podstawie czasów otwarcia 
wtryskiwaczy benzynowych.  Nie jest wtedy konieczne pod³¹czanie przewodu RPM do innego Ÿród³a. Taka 
konfiguracja jednak nie pozwala na dzia³anie ,,Strategii zasilania” (opcje te s¹ nieaktywne) gdy¿ 
centrala steruj¹ca Zenit Compact nie ma osobnego Ÿród³a RPM, niezale¿nego od wtryskiwaczy benzynowych, 
np.  w  trakcie dzia³ania ,,Cut off” nie jest mo¿liwy odczyt obrotów silnika i zastosowanie strategii 
automatycznego przejœcia na zasilanie benzynowe. 
- Cewki - sekcja w której ustawia siê liczbê cewek silnika w celu uzyskania odczytu RPM zgodnego ze 
wskazaniami obrotomierza. Opcja jest aktywna tylko w przypadku w³¹czonej funkcji ,,Sygna³ RPM z 
przewodu” - ,,Aktywne”. W przypadku braku mo¿liwoœci ustalenia liczby cewek wartoœæ tej funkcji nale¿y 
ustawiæ tak, ¿eby obroty w oprogramowaniu pokrywa³y siê z tymi odczytanymi z obrotomierza.
- Mno¿nik RPM - pozwala dostosowaæ wartoœæ RPM w programie do wskazañ rzeczywistych 
obrotomierza.Funkcja jest aktywna tylko w przypadku wy³¹czonej funkcji ,, Sygna³ RPM z przewodu” - 
,,Nieaktywne”
- Czu³oœæ sygna³u obrotów - próg napiêcia poni¿ej  którego nie bêdzie czytany sygna³ obrotów, pozwala na 
filtrowanie zak³óceñ z uk³adu elektrycznego pojazdu. Jeœli sygna³  obrotów silnika brany jest z cewki 
zap³onowej czu³oœæ nale¿y ustawiæ na ok. 5V. Dla sygna³ów pobieranych bezpoœrednio z komputera 
benzynowego gdzie zak³ócenia s¹ mniejsze,  próg ten ustawia siê na ok. 2,5V.
UWAGA!!! Wyj¹tkiem jest samochód  m. in.  Nissan Micra, gdzie wystêpuj¹ pojedyncze cewki WN 
sterowane  ma³ym napiêciem i próg czu³oœci nale¿y ustawiæ na 1V.   
 - Próg obrotów(RPM) - obroty silnika  po przekroczeniu których nast¹pi prze³¹czenie zasilania z 
benzynowego na gazowe. Wartoœci mo¿na wybieraæ w zakresie od 0 (funkcja wy³¹czona - prze³¹czenie na gaz 
nastêpuje bezpoœrednio na biegu ja³owym) do 3000 (prze³¹czenie nast¹pi po osi¹gniêciu 3000 obr/min).
- Prze³¹cz przy - funkcja pozwalaj¹ca okreœliæ sposób prze³¹czenia z benzyny na gaz - przy wzroœcie 
(,,Przyspieszanie”) lub spadku obrotów silnika (,,Zwalnianie”).
 - Histereza RPM - okreœla  o jak¹ wartoœæ wzglêdem ,,Progu obrotów” musz¹ spaœæ obroty silnika aby 
nast¹pi³o prze³¹czenie na gaz. Ma zastosowanie tylko przy ustawieniu prze³¹czenia przy spadku obrotów 
(,,Zwalnianie”)
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- Temp. reduktora - wybierana w zakresie od 20 do 70 st. C. Jest to temperatura, po osi¹gniêciu której 
centrala prze³¹czy silnik na zasilanie gazowe. Zalecana minimalna temp. prze³¹czania nie powinna byæ 
ni¿sza ni¿ 30 st. C.
-  OpóŸnienie - czas zw³oki pomiêdzy uruchomieniem silnika a przejœciem na zasilanie gazowe. Po wybraniu 
wartoœci innej ni¿ ,,0”, centrala  przed prze³¹czeniem na gaz czeka wybran¹ liczbê sekund. Przy wyborze 0 s. 
funkcja oczekiwania jest wy³¹czona i w przypadku gdy temperatura reduktora osi¹gnie wymagan¹ wartoœæ 
centrala czeka jedynie na spe³nienie warunków obrotów. W wiêkszoœci przypadków zalecane jest jednak 
ustawienie chocia¿ 5-sekundowego opóŸnienia.
- Sekwencyjne prze³¹czanie - liczba cykli otwarcia wtryskiwaczy benzynowych po której nast¹pi 
prze³¹czenie kolejnego cylindra na gaz. Im wy¿sza prêdkoœæ obrotowa silnika tym prze³¹czenie kolejnych 
cylindrów nast¹pi szybciej. Zalecane ustawienie  5 - 15
- Nak³adanie paliw- liczba cykli dla których w momencie prze³¹czania bêd¹ podawane obydwa paliwa na raz. 
Stosowana g³ownie gdy przejœcie na gaz nie odbywa siê p³ynnie.Zalecane ustawienie 0 - 1

 2.   POWRÓT NA BENZYNÊ

-  Prze³¹cz automatycznie - pozwala wybraæ czy powrót na benzynê po osi¹gniêciu min. ciœnienia ma 
odbywaæ siê automatycznie czy rêcznie. ,,Aktywne” - na podstawie sygna³u z czujnika ciœnienia - przy 
spadku ciœnienia nast¹pi automatyczne przejœcie na benzynê. ,,Nieaktywne” - sygna³ z czujnika, o 
aktualnym ciœnieniu gazu nie jest brany pod uwagê - przy spadku ciœnienia  gazu nie nast¹pi automatyczne 
prze³¹czenie na benzynê. Auto s³abnie (jak przy zasilaniu mikserowym) i prze³¹czenie musi odbywaæ siê 
rêcznie, prze³¹cznikiem.
-  Min. Ciœnienie - próg ciœnienia gazu poni¿ej, którego nast¹pi powrót na zasilanie benzynowe. Próg 
ustawiany jest automatycznie podczas autokalibracji. Zaleca siê stosowanie wartoœci nie mniejszej ni¿ po³owa 
ciœnienia roboczego.
 -  OpóŸnienie -  czas zw³oki prze³¹czenia na benzynê, jeœli ciœnienie gazu spadnie poni¿ej progu ciœnienia 
min. zabezpiecza przed zbyt wczesnym prze³¹czaniem na benzynê (w przypadku chwilowych wahniêæ 
ciœnienia)
-  Sekwencyjny powrót na benzynê - dotyczy tylko automatycznego prze³¹czenia na benzynê w przypadku 
spadku ciœnienia spowodowanego brakiem gazu w zbiorniku.
Jest to tryb pozwalaj¹cy na wy³¹czanie kolejnych wtryskiwaczy gazowych w okreœlonym odstêpie czasu (w 
sekwencji) w przypadku spadku ciœnienia poni¿ej ustawionego progu. Je¿eli po prze³¹czeniu 1 cylindra 
ciœnienie dalej spada, sterownik prze³¹cza kolejny a¿ do ostatniego, sygnalizuj¹c na koñcu powrót na benzynê. 
Je¿eli jednak w trakcie prze³¹czania cylindrów ciœnienie wzroœnie, system powraca do normalnej pracy i 
prze³¹cza ponownie cylindry na gaz. Standardowo ustawiana jest opcja ,,Nieaktywne” co oznacza 
jednoczesne prze³¹czenie wszystkich wtryskiwaczy.
-  Typ czujnika poziomu gazu - mo¿liwoœæ wyboru typu czujnika, który zosta³ zamontowany w konkretnej 
instalacji. 
-  Konfiguracja poziomu - uruchamia okno kalibracji czujnika poziomu gazu. Kalibracja ta polega na 
ustaleniu progów napiêcia powy¿ej, którego powinny siê zapaliæ poszczególne diody. W tym celu nale¿y 
strza³kami w lewo lub w prawo przesun¹æ suwak ustawiaj¹c  ¿¹dan¹ wartoœæ.
Przycisk ,,Zapisz pusty” umo¿liwia zapisanie progu napiêcia dla rezerwy gazu, natomiast przycisk ,,Zapisz 
pe³ny” -  dla pe³nego zbiornika. Przy takim zapisie progi poœrednie dopasowywane s¹ automatycznie. 
Przycisk Domyœlne pozwala przywróciæ ustawienia do wartoœci automatycznie przypisywanych dla 
konkretnego czujnika.
- Wartoœæ rzeczywista -  aktualna (chwilowa) wartoœæ napiêcia sygna³u z sensora poziomu gazu  
- Filtr sygna³u poziomu gazu - umo¿liwia rêczne ustawienie filtrowania oraz szybkoœci zapalania siê diod 
na prze³¹czniku. Zalecane ustawienie to 30 s.
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3.   POZOSTA£E OPCJE

-  Awaryjny rozruch na gazie - aktywuje funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ uruchomienie silnika od razu na zasilaniu 
gazowym. Warunkiem jest temperatura reduktora wy¿sza ni¿ 10 st C. Aby uruchomiæ silnik awaryjnie na 
gazie nale¿y w trakcie w³¹czania zap³onu i “krêcenia” rozrusznikiem trzymaæ wciœniêty przycisk na 
prze³¹czniku.
- Sterowanie zewn. urz¹dzeniami - standardowo podczas przejœcia na zasilanie gazowe elektrozawory(na 
zbiorniku i reduktorze) otwierane s¹ wczeœniej ni¿ wtryskiwacze gazowe. Po aktywowaniu tej opcji za³¹czenie 
elektrozaworów nastêpujê w momencie uruchomienia wtryskiwaczy gazowych (napiêcie na cewkach pojawia 
siê jednoczeœnie z w³¹czeniem pierwszego wtryskiwacza LPG). Dziêki temu mo¿liwe jest poprawne 
sterowanie urz¹dzeniami zewnêtrznymi (np.: wariatorem wyprzedzenia zap³onu lub emulatorem).
-  Sonda lambda/czujnik temp gazu - w celu podgl¹du wartoœci sondy lambda nale¿y wybraæ typ sondy 
w³aœciwy dla danego pojazdu. 
   UWAGA!!! Pod³¹czenie sondy nie jest konieczne do w³aœciwego dzia³ania systemu.

Opcjonalnie zamiast sygna³u sondy lambda mo¿na pod³¹czyæ czujnik temperatury gazu. Nale¿y wtedy w 
zak³adce ,,Sonda lambda/czujnik temp gazu” wybraæ opcjê ,,NTC...” (oraz w³aœciw¹ rezystancjê 
zamontowanego czujnika). Do czujnika temperatury doprowadzamy przewód fioletowy jako sygna³owy, 
masê czujnika nale¿y po³¹czyæ z przewodem masowym centrali.
 -  Typ czujnika temp. red - mo¿liwoœæ wyboru typu czujnika temperatury reduktora zainstalowanego w 
systemie. Dla systemów AGC domyœlne  s¹ czujniki o rezystancji   4,7 kohm. 
-  Liczba cylindrów - umo¿liwia wybór liczby cylindrów silnika. Centrala obs³uguje silniki 1-, 2-, 3- i 4-
cylindrowe.Okreœlenie liczby cylindrów jest jednoznaczne z okreœleniem liczby wtryskiwaczy benzynowych 
obs³ugiwanych przez centralê Zenit Compact.
-   Rodzaj paliwa - rodzaj zasilania jakie bêdzie u¿ywane w instalacji-> LPG lub CNG.
-  Typ wtryskiwaczy - pole wyboru zastosowanych w instalacji wtryskiwaczy gazowych. 
-  Minimalny czas otwarcia - ustawiany automatycznie dla konkretnego typu wtryskiwacza. Z

sterowanie ka¿dym wtryskiwaczem 
indywidualnie. 
  W przypadku, kiedy wystêpuj¹ ró¿nice w pracy pomiêdzy poszczególnymi cylindrami mo¿na je zniwelowaæ 
zmieniaj¹c wartoœæ Sta³ej korekty. Jest to procentowa wartoœæ o któr¹ zostanie zmieniony czas otwarcia 
wtryskiwacza gazowego. Dodatkowo mo¿na ustawiæ Tryb pracy wtryskiwaczy:
 - Normalny - praca na gazie z uwzglêdnieniem modelu oraz korekt. Wtryskiwacz gazowy w³¹czony, 
benzynowy wy³¹czony.
 -  Wy³¹czony - wy³¹czony wtryskiwacz benzynowy i gazowy.
-   Benzyna - praca na benzynie.Wtryskiwacz gazowy wy³¹czony.

apobiega 
sterowaniu wtryskiwaczy gazowych bardzo krótkimi czasami przy których wtryskiwacz gazowy nie jest w 
stanie fizycznie siê otworzyæ. ,,Minimalny czas” jest najmniejsz¹ wartoœci¹ dla wtryskiwacza gazowego, 
przyjmowan¹  bez wzglêdu na mno¿nik i kompensacje. 
-  Czu³oœæ - filtr sygna³u z wtryskiwaczy benzynowych. Poni¿ej ustawionej wartoœci w ms. czasy otwarcia 
wtryskiwaczy benzynowych nie bêd¹ brane po uwagê. W praktyce filtr ,,Czu³oœæ” pozwala na wyeliminowanie 
problemów z  dotryskami  benzyny. Krótkie otwarcia wtryskiwaczy benzynowych (ok. 0,6-  0,8 ms) nie  s¹ 
brane pod uwagê i nie powoduj¹ otwarcia wtryskiwaczy gazowych.  Dla wartoœci 0,1 ms filtr jest wy³¹czony.
-  Silnik z turbo - obs³uga silników z turbin¹ b¹dŸ kompresorem. Opcja ta w zak³adce ,,Model” powoduje 
zwiêkszenie na wykresie zakresu wartoœci ciœnienia MAP do 1,85 bar.
-  Rozgrzewanie wtryskiwaczy - funkcja umo¿liwia rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych w czasie kiedy 
samochód pracuje jeszcze na zasilaniu benzynowym.  Wstêpny rozruch wtryskiwaczy ma na celu udro¿nienie 
kana³ów wtryskiwacza z zanieczyszczeñ a w konsekwencji p³ynne przejœcie z zasilania benzynowego na 
gazowe (szczególnie przydatne przy niskich temperaturach otoczenia).
- Konfiguracja wtryskiwaczy - wyœwietla okno umo¿liwiaj¹ce 

Tryb pracy pomaga przy diagnozowaniu poprawnoœci dzia³ania wtryskiwaczy gazowych
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3. Strategie zasilania

Zak³adka ta zawiera opcje, które pozwalaj¹ na zastosowanie szczególnych strategii sterowania gazem. 
Dotyczy to takich warunków pracy silnika jak: praca na wysokich  obrotach, przy du¿ym obci¹¿eniu, przy 
zejœciu na wolne obroty. 
  Standardowo po przejœciu na gaz, silnik jest zasilany tym paliwem a¿ do wy³¹czenia zap³onu lub spadku 
ciœnienia spowodowanego brakiem gazu w zbiorniku. Jednak w pewnych sytuacjach mo¿e zaistnieæ  
koniecznoœæ chwilowego prze³¹czenia silnika na zasilanie benzyn¹. Mo¿e siê tak zdarzyæ gdy np. wtryskiwacze 
benzynowe s¹ ci¹gle otwarte lub gdy silnik przy zejœciu na wolne obroty gaœnie.

W ,,Strategiach zasilania” znajdziemy  równie¿ dodatkow¹ funkcjê przeznaczon¹ dla silników typu Mazda, 
w których  pod wp³ywem obci¹¿enia zmienia siê  sposób sterowania wtryskiwaczami benzynowymi.
Uwaga !
Warunkiem dzia³ania ,,Strategii zasilania” jest pod³¹czenie sygna³u RPM do Ÿród³a innego ni¿ 
wtryskiwacze benzynowe.
 W trakcie dzia³ania wszystkich  funkcji ,,Strategii zasilania”  prze³¹cznik w kabinie kierowcy 
pozostaje ca³y czas w pozycji ,,Gaz”.  Dzia³anie poszczególnych funkcji widoczne jest z pozycji 
konfiguratora programu - w panelu ,,Status” obok symbolu prze³¹cznika pojawia siê informacja o 
aktywnych funkcjach ,,Strategii zasilania” 

  1.  Wysokie obroty

 - Nieaktywne - system pracuje na gazie w ca³ym zakresie obrotów silnika, a¿ do zadzia³ania ogranicznika 
maksymalnych obrotów na benzynie.

- Max power - system przy spe³nionych  warunkach (po przekroczeniu okreœlonych obrotów i powy¿ej 
okreœlonego czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych) prze³¹cza silnik na benzynê a przy spadku obrotów, 
wraca automatycznie na gaz. 
Przy du¿ych obrotach mo¿e  dojœæ do sytuacji w której wtryskiwacze benzynowe s¹ stale  otwarte (np. czasy 
otwarcia na poziomie 25 ms  przy 4800 obrotów oznacza ¿e wtryskiwacz jest ci¹gle otwarty). Moment 
otwarcia wtryskiwacza nak³ada siê z momentem jego zamkniêcia co centrala gazowa  odczytuje jako sta³¹ 
wartoœæ. Przy braku dok³adnego sygna³u o pocz¹tku otwarciu wtryskiwaczy benzynowych  niemo¿liwe jest 
prawid³owe sterowanie wtryskiwaczami gazowymi (najczêœciej centrala otwiera wtryskiwacze gazowe ,,na 
sta³e” co powoduje b³yskawiczny spadek ciœnienia gazu w uk³adzie i prze³¹czenie na benzynê) . W takim 
przypadku najlepszym rozwi¹zaniem ze wzglêdów trakcyjnych i eksploatacyjnych  jest przejœcie na zasilanie 
benzynowe.
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- PDM -  podobnie jak funkcja Max Power powoduje prze³¹czenie na zasilanie benzynowe. System przy 
okreœlonym obci¹¿eniu silnika, niezale¿nie od obrotów, prze³¹cza na benzynê z automatycznym powrotem 
na gaz przy spadku obci¹¿enia. Obci¹¿enie silnika jest okreœlane na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy 
gazowych i przyjête jako 100 % dla ci¹g³ego otwarcia. Funkcja ta jest przydatna w przypadku silników z 
bardzo d³ugimi czasami otwarcia wtryskiwaczy benzynowych pojawiaj¹cymi siê ju¿ przy niskiej prêdkoœci 
obrotowej silnika. 

2.  Wolne obroty

-  Nieaktywne - system pracuje na wolnych obrotach zawsze na paliwie  gazowym.

-  Benzyna - przy spadku obrotów silnika poni¿ej okreœlonego przez instalatora progu  system prze³¹cza siê 
na benzynê. Przy wzroœcie obrotów o okreœlon¹ wartoœæ (wyjœciu z biegu ja³owego)  prze³¹cza siê z powrotem 
na gaz. Centrala prze³¹cza z gazu na benzynê  wszystkie wtryskiwacze jednoczeœnie. Powrót na gaz 
zale¿y od ustawieñ w zak³adce ,, Konfiguracja”, je¿eli  mamy ustawione sekwencyjne prze³¹czanie cylindrów 
to tak samo bêdzie wygl¹da³ powrót na gaz po wyjœciu z wolnych obrotów.

 -  Automat - przy spadku obrotów poni¿ej okreœlonego przez instalatora progu  system prze³¹cza siê na 
benzynê i po kilkudziesiêciu otwarciach wtryskiwaczy benzynowych ( trwa to 3 do max.5 sekund- zale¿nie od 
prêdkoœci obrotowej) automatycznie wraca z powrotem na gaz. Centrala prze³¹cza na benzynê zawsze 
wszystkie wtryskiwacze jednoczeœnie, powrót na gaz zale¿y od ustawieñ konfiguracji, je¿eli w konfiguracji 
mamy ustawione sekwencyjne prze³¹czanie cylindrów to tak samo bêdzie wygl¹da³ powrót na gaz. 
Aby funkcja dzia³a³a poprawnie nale¿y okreœliæ próg wolnych obrotów na poziomie ok. 200 - 300 RPM wy¿ej ni¿  
rzeczywisty bieg ja³owy.

Prze³¹cznik w kabinie kierowcy pokazuje normaln¹ pracê na gazie, natomiast w programie obok 
wirtualnego prze³¹cznika pojawia siê sygnalizacja dzia³ania tej funkcji. 

-  Zubo¿anie Mazda
 Funkcja ta ma zastosowanie w silnikach samochodów marki Mazda starszego typu (roczniki 1999 -2002), w 
których pod wp³ywem obci¹¿enia zmienia siê sposób sterowania wtryskiwaczami benzynowymi. Sterownik 
benzynowy przy ma³ych obci¹¿eniach silnika (do 2000 RPM) oraz przy du¿ych i maksymalnych (od ok.- 3500 
RPM) steruje wtryskiem sekwencyjnie. Przy œrednich obci¹¿eniach dawka benzyny dzielona jest na dwie 
porcje czyli wtryskiwacze benzynowe (a co za tym idzie gazowe równie¿) zaczynaj¹ otwieraæ siê dwa razy 
czêœciej i na ok. dwa razy krótsze czasy (np. z 8 ms skracaj¹ siê do 4 ms mimo ¿e obci¹¿enie silnika nie zmienia 
siê). W wyniku tej zmiany podczas pracy na gazie pojawia siê wypadanie zap³onów i szarpanie. Przyczyn¹ jest 
zbyt bogata mieszanka spowodowana powoln¹ reakcj¹ wtryskiwaczy gazowych.
Ze wzglêdu na zmiany w sterowaniu wtryskiwaczami benzynowymi zebranie poprawnej mapy jest niemo¿liwe 
a regulacja mo¿e siê odbywaæ jedynie na podstawie czasów otwarcia wtr. benzynowych i wartoœci lambda. 
 Dziêki  aktywacji tej funkcji regulacja zakresu œrednich obrotów realizowana jest nastêpuj¹co:
-  automatycznie skraca siê czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych o zadan¹ wartoœæ (procentowo)
- automatycznie okreœlany jest  zakres obrotów silnika w którym dzia³a ,,Zubo¿anie”.
UWAGA!
Zaleca siê utrzymywaæ procent zubo¿ania w zakresie ustawieñ fabrycznych- od 12 do 18 %.

.
Procent  zubo¿en ia  (%)  -  
procentowa wartoœæ zubo¿enia 
mieszanki.
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W widocznym obok przyk³adzie po 
przekroczeniu 5000 obr. oraz je¿eli 
czas  otwarc ia  wtrysk iwacza 
benzynowego bêdzie d³u¿szy ni¿ 20 
ms, centrala prze³¹czy silnik na 
benzynê, po spadku o 400 obr. (czyli 
przy 4600 RPM) nast¹pi powrót na 
gaz.



4. Rejestrator

Rejestrator pozwala na jednoczesne œledzenie siedmiu wybranych parametrów pracy systemu. Odczyty 
dokonywane s¹ na bie¿¹co z prêdkoœci¹ wybran¹ przez obs³uguj¹cego. Po³o¿enie linii poszczególnych 
wykresów oraz ich skalê mo¿na dowolnie zmieniaæ. W tym celu nale¿y zaznaczyæ parametr, który chcemy 
zmieniæ - klikaj¹c na jego nazwê - i odpowiednimi przyciskami ustawiæ ¿¹dan¹ pozycjê.  Aktywna funkcja 
posiada podœwietlone pole (pod jej nazw¹) w kolorze odpowiednim do linii jej wykresu. 

Rejestrator jest bardzo przydatnym narzêdziem diagnostycznym, dziêki któremu obs³uguj¹cy mo¿e 
w ³atwy sposób oceniæ stan i zachowanie siê ca³ej instalacji. Przebieg œledzonych funkcji mo¿na zapisaæ na 
dysku w celu póŸniejszej analizy. 

Zmniejszanie / powiêkszanie
wykresu

Zmiana po³o¿enia wybranego
wykresu góra/dó³

Skala czasu

Nazwa œledzonej
funkcji

W³¹cz / wy³¹cz
rejestracjê danego
parametru

Eksport danych do pliku

Nastêpna strona

Powiêkszanie okna czasu (wykres jest
 dok³adniejszy i szybciej siê zmienia) 

Powrót do domyœlnych ustawieñ rejestratora

Zwê¿anie okna czasu (na ekranie widoczny jest 
d³u¿szy fragment rejestracji) 

Zatrzymanie
rejestracji

Start rejestracji

Odczyt z pliku

Zapis do pliku

8



5. Diagnostyka

Aktywacja ikony (zmiana koloru na czerwony) dla konkretnego obwodu spowoduje, ¿e w 
przypadku wyst¹pienia b³êdu w tym obwodzie system automatycznie prze³¹czy siê na zasilanie benzynowe .

Instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu Zenit Compact posiada wewnêtrzne narzêdzie diagnostyczne, 
które identyfikuje i zapamiêtuje ewentualne b³êdy wystêpuj¹ce w czasie pracy systemu. W zak³adce 
,,Diagnostyka” mo¿emy odczytaæ zapamiêtane i obecne b³êdy a  po usuniêciu przyczyny je skasowaæ.

dystrybutora paliwa 

Zaznaczenie opcji “W³¹cz sygna³ dŸwiêkowy” powoduje, ¿e po zarejestrowaniu b³êdu w centrali 
gazowej, prze³¹cznik w kabinie kierowcy kilkukrotnie zapiszczy a  kontrolka “CHECK” zacznie mrugaæ.

Diagnozowany 
element 

Mo¿liwe 
komunikaty 

Warunki rejestracji i reakcja 
sterownika 

Mo¿liwe przyczyny 

Wtryskiwacz_1 .... 4  
(wtryskiwacz gazowy 
1 do 4) 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

Zapisanie b³êdu w pamiêci 
- fizyczna przerwa w obwodzie elektrycznym 
- spalona cewka wtryskiwacza gazowego 

ZWARCIE W 
OBWODZIE 

Zapisanie b³êdu w pamiêci 
- zwarcie w obwodzie elektrycznym 
- zwarcie na cewce wtryskiwacza gazowego 

CIŒNIENIE 
(ciœnienie gazu na 
listwie wtryskiwaczy) 

POWYZEJ 
NORMY 

Zapisanie b³êdu w pamiêci,  
prze³¹czenie na benzynê ( P > 3,8 bar ) 

- uszkodzony lub zabrudzony reduktor 

PONIZEJ 
NORMY 

Zapisanie b³êdu w pamiêci, prze³¹czenie na 
benzynê 
( P < wartoœæ konfigurowana rêcznie) 

- brak gazu w zbiorniku 
- standardowy wielozawór i doprowadzenie gazu 
miedzi¹ D6 w aucie o mocy wiêkszej ni¿ 180 KM 
- niewydolny reduktor 

MAP 

POWYZEJ 
NORMY 

MAP > 0,9 bar gdy RPM < 1500 
Uszkodzona wi¹zka elektryczna lub czujnik podciœnienia, 

niew³aœciwe pod³¹czenia mechaniczne  

PONIZEJ 
NORMY 

< 50 mbar 
Uszkodzona wi¹zka elektryczna lub czujnik podciœnienia, 

niew³aœciwe pod³¹czenia mechaniczne 

TEMP. REDUKTORA 

POWYZEJ 
NORMY 

Zapisanie b³êdu w pamiêci (temp. > 100 
0C) 
- tylko gdy silnik pracuje na gazie 

- reduktor zamontowany blisko uk³adu wydechowego 
- reduktor zbyt du¿y(wydajny) do mocy auta 

PONIZEJ 
NORMY 

Zapisanie b³êdu w pamiêci (temp. < 20 0C) 
prze³¹czenie na benzynê (temp. < 10 0C) 
- tylko gdy silnik pracuje na gazie 

- reduktor Ÿle w³¹czony w uk³ad ch³odzenia 
- niewydolny uk³ad ch³odzenia 
- reduktor za ma³y do mocy auta 
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5. Ró¿ne

W zak³adce tej znajdziemy pozosta³e opcje ogólne programu dotycz¹ce m.in. wyboru portu 
komunikacyjnego, zapisu i odczytu plików konfiguracji, aktualizacji oprogramowania firmware itp.

Program automatycznie wykrywa port, do którego jest pod³¹czona jest centrala. W 
okienku tym mo¿emy dodatkowo samemu dokonaæ takiego wyboru, uruchomiæ  
rêcznie autowyszukiwanie lub prze³¹czyæ program w tryb “Offline” 

Opcje umo¿liwiaj¹ce zapis konfiguracji centrali do pliku, odczyt 
konfiguracji z pliku i zapisanie do centrali oraz zapis do centrali 
ustawieñ fabrycznych ( Reset)

Wybór wersji jêzykowej programu, oraz 
czc ionki  (w raz ie problemów z 
wyœwietlaniem polskich znaków nale¿y 
wybraæ czcionkê Arial)

Schemat po³¹czeñ elektrycznych

Tabele z sugerowanymi 
rozmiarami dysz

Opis poni¿ej

Oprogramowanie systemu Zenit Compact umo¿liwia aktualizacjê oprogramowania 
firmware centrali. Dziêki technologii Dual Memory proces ten jest ca³kowicie 
bezpieczny. Aby aktualizacja przebieg³a pomyœlnie trzeba zapewniæ stabilne warunki 
zasilania. Specjalny kreator prowadzi krok po kroku przez proces aktualizacji.

System mo¿e przypominaæ 
u¿ytkownikowi samochodu o 
zb l i ¿ a j ¹ cym s i ê  t e rm in i e  
przegl¹du okresowego. Po 
zaznaczeniu okienka “Aktywuj 
opcjê serwis” i wpisaniu liczby 
g o d z i n ,  s y s t e m  z a c z y n a  
od l i c zan ie .  Po  up ³yn iêc iu  
¿¹danego czasu po, ka¿dym 
przejœciu na gaz, centralka w 
kabinie kierowcy bêdzie wydawaæ 
krótkie sygna³y dŸwiêkowe a 
kontrolka “CHECK” zapali siê na 
czerwono
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6. Wstêpny dobór dysz

Wstêpny dobór dysz mo¿na przeprowadziæ pos³uguj¹c siê poni¿sz¹ tabel¹.Jest ona dostêpna równie¿ z 
poziomu programu w zak³adce Ró¿ne->Dla instalatora->Dobór dysz. Wartoœci te nale¿y traktowaæ 
szacunkowo. Ostateczny wymiar okreœlony jest parametrami mno¿nika  po przeprowadzonej kalibracji.
Uwaga: Poni¿sze tabele maj¹ zastosowanie tylko w uk³adach wtrysku sekwencyjnego. W 
przypadku wtrysku pó³sekwencyjnego lub typu “full-group” nale¿y u¿yæ dysz o mniejszych 
rozmiarach.

     Wtryskiwacz HANA H2000, H2001/HERCULES GISM-i1000- sekwencyjny wtrysk paliwa

     Wtryskiwacz MATRIX HD 344- sekwencyjny wtrysk paliwa       

          Wtryskiwacz VALTEK 3 OHM, RAIL 3 OHM, TOMASETTO IT01 - sekwencyjny wtrysk paliwa

             
             

      Wtryskiwacz OMVL Reg Fast - sekwencyjny wtrysk paliwa

        
  

      

Zalecane ciœnienie w uk³adzie to 1.0  do 1.3 bar.

Typ wtryskiwacza/dysza Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

¯ó³te(Yellow) / 1.9 mm < 20 KM <  80KM < 120KM < 160 KM 

Czarne (Black) / 2.1 mm 17 – 27 KM 68 – 108 KM 102 – 162 KM 136 – 216 KM 

Czerwone (Red) / 2.4 mm 24 – 36 KM 96 – 144 KM 144 – 216 KM 192 – 288 KM 

Zielone (Green) / brak 33 – 47 KM 132 – 188 KM 198 – 282 KM 264 – 376 KM 

Niebieskie (Blue) / BF 42 – 60 KM 168 – 240 KM 252 – 360 KM 336 – 480 KM 

 

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

1,8 mm 10 – 13 KM 40 – 56 KM 60 – 78 KM 80 – 112 KM 

2,1 mm 14 – 20 KM 56 – 84 KM 78 – 120 KM 112 – 168 KM 

2,4 mm 21 – 25 KM 84 – 100 KM 126 – 156 KM 168 – 200 KM 

2,7 mm 26 – 32 KM 100 – 128 KM 156 – 192 KM 200 – 256 KM 

 

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

1,8 mm 18 – 23 KM 72 – 92 KM 108 – 138 KM 144 – 184 KM 

2,1 mm 23 – 28 KM 92 – 112 KM 138 – 168 KM 184 – 224 KM 

2,4 mm 28 – 33 KM 112 – 162 KM 168 – 198 KM 224 – 264 KM 

2,7 mm 33 – 40 KM 132 – 160 KM 198 – 240 KM 264 – 320 KM 

 

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

1,8 mm 12 - 17 KM 48 - 70 KM 72 - 105 KM 96 - 140 KM 

2,1 mm 18 - 24 KM 70 - 98 KM 105 - 147 KM 140 - 196 KM 

2,4 mm 25 - 32 KM 98 - 130 KM 147 - 195 KM 196 - 260 KM 

2,7 mm 33 - 40 KM 130 - 162 KM 195 -243 KM 260 - 325 KM 

 



7. Regulacja - Autokalibracja

Autokalibracja uk³adu polega na podstawowym ustawieniu mieszanki gazowej dla konkretnego silnika. 
Przez ca³y proces autokalibracji u¿ytkownik prowadzony jest za pomoc¹ instrukcji wyœwietlanych na ekranie.
 W tym czasie zalecane jest wy³¹czenie w pojeŸdzie wszystkich dodatkowych urz¹dzeñ które 
mog¹ zak³óciæ proces kalibracji (klimatyzacja, wentylator, œwiat³a, radio itp..)
 
UWAGA!!! Autokalibracja mo¿e byæ przeprowadzona jedynie w przypadku, gdy temperatura 
reduktora jest wy¿sza ni¿ 40 stopni C.
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Naciœnij "Start" w celu
rozpoczêcia kalibracji
i postêpuj zgodnie 
z wyœwietlanymi
instrukcjami.

Pierwszym krokiem 
jest
wybór typu paliwa 
jakie
bêdzie 
wykorzystywane 
w systemie (LPG lub 
CNG)
Model ,,Mazda 2” 
jest dedykowany 
wy³¹cznie dla 
Mazdy- model ,,2”
Nastêpnie nale¿y 
wybraæ rodzaj 
zastosowanych 
wtryskiwaczy 
gazowych



Zostaw silnik na biegu 
ja³owym bez ¿adnego 
obci¹¿enia ...(system 
ustala bazowy czas 
otwarcia wtryskiwaczy 
benzynowych)

... odczekaj kilka sekund 
do nastêpnego kroku 
kalibracji.

Podnieœ obroty powy¿ej 
2500 obr/min
 i utrzymuj sta³¹ pozycjê 
peda³u gazu.

W tym momencie 
system czeka na 
zwiêkszenie obrotów 
silnika
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Po wybraniu typu modelu system przechodzi do odczytów parametrów bazowych silnika: 
czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych oraz warunków pracy silnika dla biegu 
ja³owego.
Kalibracja trwa od kilku do kilkunastu minut. W tym czasie postêpuj zgodnie ze 
wskazówkami systemu Zenit Compact.



Gdy obroty silnika 
przekrocz¹ 2500
i ustabilizuj¹ siê system  
prze³¹czy zasilanie na 
gazowe.
Nastêpuje wstêpne 
dopasowanie mno¿nika.

Pomimo niewielkich 
wahañ obrotów na tym 
etapie kalibracji, 
trzymaj peda³ 
przyspieszenia w sta³ej 
pozycji, do chwili kiedy 
system wyœwietli 
nastêpn¹ informacjê

Nastêpn¹ czynnoœci¹ 
jest powrót do biegu 
ja³owego. 
Kiedy system wyœwietli 
informacjê “ZejdŸ na 
bieg ja³owy” nastêpuje 
przejœcie do dok³adnej 
regulacji mno¿nika. Po 
przejœciu na gaz, 
sterownik dopasowuje 
czas wtrysku gazu do 
zapamiêtanych 
wczeœniej wartoœci 
wtrysku benzyny. Jeœli 
ustalony mno¿nik mieœci 
siê w zakresie 
poprawnych wartoœci, 
kalibracja jest 
zakoñczona.  

14

W trakcie kalibracji system sprawdza czasy otwarcia wtryskiwaczy 
benzynowych oraz stabilnoœæ obci¹¿enia silnika (wartoœæ MAP). 
W przypadku braku stabilnoœci wyœwietli siê widoczny obok 
komunikat. Nale¿y sprawdziæ co jest przyczyn¹ niestabilnoœci, 
usun¹æ j¹ (np. poczekaæ a¿ wy³¹czy siê wentylator), a nastêpnie 
u¿yæ przycisku Kontynuuj, aby sprawdziæ stabilnoœæ ponownie i 
kontynuowaæ kalibracjê. W przypadku u¿ycia przycisku Ignoruj 
system przejdzie do nastêpnego kroku bez ponownego 
sprawdzenia stabilnoœci, co mo¿e mieæ wp³yw na jakoœæ oraz 
dok³adnoœæ kalibracji.



Prawid³owo kalibracja 
powinna zakoñczyæ siê 
komunikatem 
“Autokalibracja 
zakoñczona”

Nale¿y nacisn¹æ przycisk 
Tak aby zachowaæ 
zmiany lub Esc aby 
zakoñczyæ kalibracjê bez 
zapisywania zmian 
(zostan¹ przywrócone 
ustawienia które by³y 
przed kalibracj¹)

UWAGA!!! Jeœli w 
trakcie kalibracji 
zostanie naciœniêty 
przycisk "Esc" - 
kalibracja zostanie 
przerwana.

Po zakoñczeniu 
autokalibracji system 
przeniesie nas do 
zak³adki model. 
Automatycznie  
samochód zostanie 
prze³¹czony na benzynê 
a program wyœwietli 
komunikat 
“Autokalbracja 
zakoñczona 
pomyœlnie. Nastêpny 
krok to zbieranie 
mapy benzynowej”
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Uwaga!
 Autokalibracja w sposób automatyczny przypisuje dla wybranego typu wtryskiwaczy 

minimalny czas ich otwarcia; w³aœciw¹ korektê na temperaturê gazu; odpowiedni mno¿nik.
Podczas autokalibracji zapisywane jest ciœnienie gazu i jego wartoœæ jest automatycznie 

przyjêta jako ,,Ciœnienie robocze”  Wed³ug tego  przyjmowane s¹ kompensacje oraz  
automatyczny powrót na benzynê.

Warunkiem poprawnego przebiegu procesu autokalibracji jest zachowanie w³aœciwej 
kolejnoœci (sekwencji) pod³¹czenia wtryskiwaczy gazowych i benzynowych oraz poprawny dobór 
wydatku wtryskiwaczy gazowych do mocy silnika!



7. Regulacja - Model

Zak³adka Model sk³ada siê z wykresu obrazuj¹cego stosunek mno¿nika procentowego , (lewa oœ wykresu) 
do czasu wtrysku benzyny (pozioma dolna oœ wykresu) w funkcji obci¹¿enia silnika (okreœlanego tu poprzez 
wartoœæ MAP - prawa oœ wykresu). Na wykresie  wyœwietlane s¹ punkty zarejestrowane w czasie pracy silnika 
w ró¿nych zakresach jego obci¹¿eñ. Nazywane s¹ ,,mapami”. Sterownik Zenit Compact uœrednia zebrane 
wartoœci tworz¹c linie odpowiadaj¹ce zakresowi pracy wtryskiwaczy benzynowych. Dla zasilania 
benzynowego mapy i linie  maj¹ kolor czerwony, dla gazowego - niebieski. 

 W tej zak³adce znajduj¹ siê te¿ panele do zarz¹dzania wykresem, mapami oraz odczyty najwa¿niejszych 
parametrów pracy instalacji.

 Model przyjmujemy jako procentowy wspó³czynnik zale¿noœci czasu otwarcia wtryskiwaczy gazowych 
od czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych.Na wykresie obrazuje go pozioma linia okreœlana równie¿ jako 
mno¿nik.

Regulacja instalacji gazowej  polega na w³aœciwym dobraniu czasu otwarcia wtryskiwaczy gazowych 
Realizujemy to poprzez  zmianê wartoœci mno¿nika czyli modeluj¹c na wykresie jego liniê. 

Pamiêtaæ nale¿y o podstawowej zasadzie ustawiania modelu:
-  Aby zwiêkszyæ dawkê gazu nale¿y zwiêkszyæ wartoœæ mno¿nika (wyd³u¿yæ czas wtrysku) czyli 
krzyw¹ modelu przesun¹æ do góry.  Aby zmniejszyæ dawkê gazu nale¿y zmniejszyæ wartoœæ 
mno¿nika (skróciæ czasy) czyli  krzyw¹ modelu przesun¹æ w  dó³.
Korygowaæ krzyw¹ modelu mo¿emy na kilka sposobów:
- Aby przesun¹æ jednoczeœnie wszystkie punkty modelu do do³u b¹dŸ do góry nale¿y klikn¹æ na jeden z 
punktów lewym klawiszem myszy (zmieni kolor na zielony).  Nastêpnie trzymaj¹c wciœniêty klawisz CTRL 
u¿yæ strza³ek klawiatury w dó³ b¹dŸ w górê. 
- W celu zmiany po³o¿enia konkretnego punktu modelu nale¿y zaznaczyæ go lewym klawiszem myszy, 
nastêpnie u¿ywaj¹c strza³ek na klawiaturze zmieniæ jego po³o¿enie w pionie lub poziomie. (Do tego celu 
mo¿na u¿yæ równie¿ okna Panel znajduj¹cego siê w prawym górnym rogu. Ikona “kosz” przywraca domyœlne 
ustawienia modelu).
- Prze³¹czania miedzy aktywnymi punktami mno¿nika mo¿na dokonaæ za pomoc¹ klawiszy PGUP i PGDN. 
- Dla przypadków regulacji ustawieñ przy pomocy klawiatury przytrzymanie klawisza SHIFT w trakcie 
regulacji powoduje zwiêkszenie skoku regulacji. 
- Istnieje mo¿liwoœæ dodawania punktów na linii modelu, w tym celu nale¿y klikn¹æ na linii prawym 
klawiszem myszy. Krzywa modelu mo¿e zawieraæ maksymalnie 16 punktów.
- Aby usun¹æ wybrany punkt nale¿y zaznaczyæ go lewym klawiszem myszy a nastêpnie u¿yæ klawisza 
DEL.
- ¯ó³ty punkt i czarna linia przemieszczaj¹ce siê po krzywej modelu oraz poziomej osi obrazuj¹ wartoœci 
chwilowe czasu wtrysku.
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Prawid³owo pod³¹czona i skalibrowana instalacja jest niezbêdna do przeprowadzenia kolejnej 
fazy dostrajania -  stworzenia podczas jazdy charakterystycznych punktów benzynowych 
i gazowych zwanych map¹.

Po pomyœlnym zakoñczeniu 
autokalibracji nale¿y 
przeprowadziæ jazdê 
próbn¹, podczas której 
stworzone zostan¹ mapy:

 i .

Mapa benzynowa i 
gazowa tworzona jest 
automatycznie w 
pamiêci sterownika 
niezale¿nie od 
po³¹czenia z 
komputerem i 
oprogramowaniem 
diagnostycznym. Aby 
jednak przyspieszyæ ca³y 
proces zalecamy 
wykonanie jazdy 
próbnej  z pod³¹czonym 
komputerem. Bêdzie 
mo¿na wtedy na bie¿¹c¹ 
obserwowaæ tworzenie 
siê map i generowaæ 
obci¹¿enia tak aby 
zebraæ ca³¹ 
charakterystykê silnika.

Zbieranie mapy 
zaczynamy zgodnie  z 
sugesti¹ programu od 
jazdy "na benzynie". Aby 
punkty mapy by³y 
widoczne w programie 
nale¿y zaznaczyæ opcjê 
Poka¿ mapy. Niezale¿nie 
od tego czy funkcja jest 
aktywna punkty map s¹ 
zbierane i zapisywane w 
pamiêci sterownika. 
 Punkty "zbierane" s¹ przy 
ró¿nych obci¹¿eniach ale
tylko wtedy gdy: 
temp. reduktora >40st C
obr. silnika >500 i <4000
MAP <0,95 bara dla silnika 
wolnoss¹cego i <1,8 bara 
dla turbo
oraz czas od uruchomienia 
silnika >60 sek (gotowoœæ 
do zbierania map 
sygnalizuje zielone t³o pod 
opcj¹ Poka¿ mapy)

 
Benzynowa Gazowa
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Jeœli punkty widoczne s¹ 
w ca³ym zakresie 
obci¹¿eñ silnika i 
widoczna jest 
przerywana linia 
uœredniaj¹ca to mo¿na  
przejœæ do wykonywania 
mapy gazowej. 
Podczas u¿ytkowania 
instalacji mapy 
automatycznie siê 
odœwie¿aj¹ (zapisywane 
s¹ nowe punkty). Aby 
wy³¹czyæ odœwie¿anie 
mapy benzynowej 
nale¿y zaznaczyæ opcjê 
Zablokuj benzynê 
(pozostan¹ tylko 
zapisane punkty, nie 
bêdzie zapisu nowych)
W przypadku, gdy 
rozbie¿noœæ miedzy 
poszczególnymi 
punktami bêdzie zbyt 
du¿a nale¿y zmieniæ 
wartoœæ okna Szybkoœæ 
na wiêksz¹ (zalecane 
ustawienia 1000-
2000ms - im wy¿sza 
wartoœæ, tym mapa 
zbierana jest wolniej, ale 
jest bardziej dok³adna)

Po wykonaniu mapy 
benzynowej nale¿y 
prze³¹czyæ zasilanie na 
"gazowe" i stworzyæ 
mapê gazow¹.

Gdy linia punktów 
gazowych 
(niebieska)pokrywa siê 
w ca³ym zakresie 
obci¹¿eñ z lini¹ punktów 
benzynowych 
(czerwona), to regulacja 
jest zakoñczona.
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W przypadku 
rozbie¿noœci pomiêdzy 
mapami nale¿y 
przeprowadziæ korektê 
modelu. 
Dokonujemy tego 
zaznaczaj¹c opcjê 
Sugerowany model 
(opcja aktywuje siê 
automatycznie i 
podœwietla na ¿ó³to gdy 
zbierzemy odpowiedni¹ 
liczbê punktów map a 
ró¿nice wynios¹ min 
5%)

Na polu wykresu pojawi¹ 
siê zielone punkty 
sugeruj¹ce jak powinien 
wygl¹daæ model aby 
mapy benzynowa i 
gazowa siê pokry³y. W 
tym momencie nale¿y 
dokonaæ korekty 
modelu. Mo¿na to zrobiæ 
na dwa sposoby: 
u¿ywaj¹c automatycznej 
funkcji Dopasuj model 
lub rêcznie. Decyduj¹c 
siê na rêczn¹ regulacjê 
nale¿y “podci¹gaj¹c” 
poszczególne punkty 
regulacyjne z modelu 
poprowadziæ linie 
modelu mo¿liwie 
najbli¿ej zielonych 
punktów, w sposób 
³agodny, bez 
gwa³townych za³amañ.

19



Kalibracja jest zakoñczona gdy, linia mapy gazowej pokrywa siê z lini¹ mapy benzynowej.
W przypadku, gdy po korekcie linii modelu linie map nie pokrywaj¹ siê, nale¿y dokonaæ kolejnej korekty w taki 
sam sposób jak za pierwszym razem. Czyli zaznaczamy funkcjê Sugerowany model (gdy jest aktywna i 
podœwietlona na ¿ó³to), naciskamy przycisk Dopasuj model lub przeprowadzamy rêczn¹ korektê krzywej 
modelu. Nastêpnie zaznaczamy opcjê Poka¿ mapy i tworzymy now¹ mapê gazow¹. Czynnoœci te 
powtarzamy a¿ do momentu pokrycia siê linii mapy gazowej z benzynow¹.

Najlepszym rozwi¹zaniem dla poprawnego zebrania map jest utrzymanie takich samych warunków jazdy na 
gazie i na benzynie (podobny przedzia³ RPM, podobne obci¹¿enia) Optymalny zakres obrotów silnika  to 1800 - 
2500, najlepiej na najwy¿szym biegu, pod ró¿nymi obci¹¿eniami.

 
W opcji automatycznej, 
po naciœniêciu przycisku 
Dopasuj model 
program sam skoryguje 
model.

Po korekcie modelu 
nale¿y ponownie zebraæ 
mapê gazow¹. W tym 
celu zaznaczamy opcjê 
Poka¿ mapy. Pojawia 
siê tylko mapa 
benzynowa gdy¿ mapa 
gazowa po 
wprowadzonej korekcie 
jest automatycznie 
kasowana.  Now¹ mapê 
gazow¹ wykonujemy w 
taki sam sposób jak 
poprzedni¹
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Na koniec sugerujemy sprawdziæ pracê silnika na wolnych obrotach.W tym celu pozostawiamy auto na 
biegu ja³owym,  na zasilaniu benzynowym i obserwujemy czas wtrysku benzyny. Nastêpnie zmieniamy 
zasilanie na gazowe i znów obserwujemy czas wtrysku benzyny. Po zmianie zasilania czas ten powinien 
pozostaæ bez zmian lub nie powinien znacz¹co siê zmieniæ. Dopuszczalna ró¿nica to oko³o 3%. 

Na przyk³adzie powy¿ej, czas wtrysku benzyny na wolnych obrotach to 3,50 ms. Po zmianie zasilania na 
gazowe, czas ten powinien mieœciæ siê w granicach 3% b³êdu czyli powinien wynosiæ od 3,4  do 3,6.

Jeœli ró¿nica ta jest wiêksza, nale¿y skorygowaæ ustawienie u¿ywaj¹c do tego celu zak³adki 
Regulacja->Korekta RPM
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8.Regulacja - Korekta RPM 

Zak³adka Korekta RPM zawiera tabelê która pozwala korygowaæ wartoœci czasu wtrysku gazu w 
zale¿noœci od obrotów silnika i czasów wtrysku benzyny.W tabeli wystêpuj¹ wartoœci procentowe.

                   

Klikniêcie prawym klawiszem myszy na 

Funkcja Korekta RPM wykorzystywana jest najczêœciej do korygowania czasów wtrysku gazu na  wolnych 
obrotach. Aby tego dokonaæ, nale¿y kilkukrotnie zmieniæ zasilanie benzyna - gaz i wprowadzaæ korekty w 
odpowiednich polach a¿ do momentu uzyskania identycznych b¹dŸ zbli¿onych czasów wtrysku dla benzyny i 
gazu.
Je¿eli czas wtrysku benzyny jest identyczny na gazie i benzynie b¹dŸ zmienia siê nie wiêcej ni¿ 3% regulacja 
jest zakoñczona. 

Czerwone pole poruszaj¹ce siê po polach tabeli pokazuje aktualne parametry pracy silnika (obroty i czas 
otwarcia wtryskiwacza benzynowego)

Aby zmieniæ dawkê gazu w okreœlonym polu wystarczy go zaznaczyæ klikaj¹c lewym klawiszem myszy. 
Obszar czyli kilka pól naraz mo¿na zaznaczyæ trzymaj¹c wciœniêty lewy klawisz myszy. Klikaj¹c lub 
zaznaczaj¹c ¿ó³te pola zawieraj¹ce wartoœci czasów wtrysku b¹dŸ wartoœci obrotów silnika mo¿emy 
zaznaczaæ odpowiednio wiersze lub kolumny pól.  

Aby dokonaæ korekty, po zaznaczeniu odpowiedniego pola lub obszaru przyciskamy klawisz ENTER. Zostaje 
wyœwietlone okno:

¿ó³te pola zawieraj¹ce wartoœci czasów wtrysku b¹dŸ wartoœci 
obrotów silnika powoduje otwarcie okna:

Korekty mo¿emy zmieniaæ na dwa sposoby : 
[+/-] Liniowo - korekta przyrasta lub zmniejsza siê (w zale¿noœci od 
znaku) o okreœlon¹ wartoœæ procentow¹. W przypadku obok korekta 
zwiêkszy siê o 2 % w stosunku do wartoœci znajduj¹cych siê w 
zaznaczonym oknie lub obszarze
[=] Absolutnie - korekta przyjmuje wartoœæ zadan¹ niezale¿nie od 
wczeœniejszych wartoœci. W przypadku obok korekta zmieni siê w 
zaznaczonym polu lub obszarze na 2%

W oknie tym mo¿na zmieniaæ wartoœci na 
osiach T Inj. i RPM - zakresy czasów otwarcia 
wtryskiwaczy benzynowych i obrotów silnika 
mo¿na dostosowaæ do charakterystyki 
danego silnika.
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8.Regulacja - Kompensacje 

Zak³adka Kompensacje zawiera tabelki dziêki którym mo¿liwe jest zredukowanie wp³ywu zmian 
temperatury i ciœnienia czy przyspieszania na iloœæ gazu w mieszance palnej.

                   

Kompensacje na temperaturê reduktora oraz temperaturê gazu pomagaj¹ utrzymaæ optymaln¹ 
mieszankê gdy silnik jest w fazie nagrzewania lub gdy temperatura gazu roœnie powy¿ej normy :
- zaraz po prze³¹czeniu po d³ugim postoju kiedy silnik jest jeszcze nie rozgrzany a gaz ma nisk¹ temperaturê i 
du¿¹ gêstoœæ - w³¹czona kompensacja zapobiega zbyt bogatej mieszance - czasy otwarcia wtryskiwaczy 
gazowych s¹ skracane, np.:  przy Tred = 30  s¹ krótsze o 4% wzglêdem przyjêtego modelu.
- gdy temperatura gazu roœnie staje siê on coraz rzadszy i grozi to zbytnim zubo¿eniem mieszanki, po 
w³¹czeniu korekty, przy wysokich temperaturach gazu sterownik wzbogaca mieszankê, np.:  przy Tred = 90 o 
3% .
Uwaga!!! Kompensacja na temp. gazu jest domyœlnie niedostêpna. W celu jej aktywacji nale¿y 
zgodnie ze schematem pod³¹czyæ opcjonalny czujnik temp. gazu oraz w zak³adce Konfiguracja 
odpowiednio ustawiæ opcjê Sonda lambda/czujnik temp. gazu.
Kompensacja na ciœnienie gazu zapobiega zmianom sk³adu mieszanki przy wahaniach ciœnienia.Jest to 
szczególnie istotne gdy przy du¿ym obci¹¿eniu reduktor staje siê ma³o wydajny i nastêpuje znaczny spadek 
ciœnienia w uk³adzie - zubo¿enie mieszanki.
-  Ciœnienie robocze - ciœnienie podczas pracy na wolnych obrotach, na lpg, na rozgrzanym silniku, przy 
którym korekta = 0. 
Zmieniaj¹c kolumnê odniesienia zmieniamy zakres ciœnieñ podlegaj¹cych korekcie.
Kompensacja w trakcie przyspieszania pomaga utrzymaæ optymaln¹ mieszankê w przypadku nag³ego 
zwiêkszenia czasu wtrysku (np.: podczas gwa³townego otwarcia przepustnicy). Wartoœci w górnym wierszu 
tabeli to ró¿nica miedzy bie¿¹cym a poprzednim czasem wtrysku. W przypadku gdy czasy wtrysku nagle 
wzrosn¹ np. z 3 ms do 9 ms to zgodnie z tabel¹ czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych zostanie skrócony o 4%.
 -Min/Max Tinj - przelicza liniowo wartoœci miedzy pierwsz¹ i ostatni¹ kolumn¹ wiersza w ms. Aby roz³o¿yæ 
równomiernie wartoœci w tabeli  wystarczy podaæ dwie skrajne wartoœci i nacisn¹æ ten przycisk.
 - Min/Max % - przelicza liniowo wartoœci miedzy pierwsz¹ i ostatni¹ kolumn¹ wiersza kompensacji w %. Aby 
dopasowaæ wartoœci kompensacji wystarczy podaæ dwie skrajne wartoœci i uruchomiæ t¹ funkcjê.
Okno z wartoœciami numerycznymi to szybkoœæ reakcji systemu. Dla wartoœci 1 szybkoœæ reakcji jest najni¿sza 
natomiast dla wartoœci 32 najwy¿sza.Niska wartoœæ czasu reakcji oznacza d³ugi czas powrotu do bazowych 
wartoœci czasu wtrysku (bez uwzglêdnienia kompensacji na przyspieszanie)
Kompensacja w trakcie przyspieszania zalecana jest dla zasilania paliwem CNG gdzie zazwyczaj wystêpuje 
bogata mieszanka .
Funkcjê mo¿na równie¿ wykorzystaæ do obs³ugi silników z grupy VAG generuj¹cych d³ugie czasy wtrysku 
benzyny na zimnym silniku. W tym celu zalecamy nastêpuj¹ce ustawienia. W pierwszej kolumnie nale¿y 
wpisaæ jako wartoœæ % kompensacji 0 natomiast w ostatni¹ -15. Nastêpnie nale¿y u¿yæ przycisku Min/Max % 
w celu przeliczenia wartoœci miêdzy kolumnami. Nastêpnie nale¿y ustawiæ temp. wy³¹czenia funkcji na 60 st. C 
oraz szybkoœæ reakcji funkcji na 10.
Podane ustawienia mog¹ nie sprawdziæ siê we wszystkich przypadkach, dlatego zalecamy dok³adne 
sprawdzenie dzia³ania funkcji i w razie potrzeby korektê ustawieñ
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 Zalecamy w³¹czenie kompensacji na temperaturê oraz pozostawienie w³¹czonej korekty na 
ciœnienie, sprawdzenie poprawnoœci ustawienia  ciœnienia roboczego oraz ustawienie kolumny 
odniesienia zgodnie z preferencjami.

Zaleca siê pozostawienie fabrycznych wartoœci korekt. W przypadku wprowadzania zmian  nale¿y wybraæ 
wartoœæ, któr¹ chcemy zmieniæ i przyciskami "+" i "-" ustawiæ ¿¹dan¹ wielkoœæ. W trakcie zmian przytrzymanie 
klawisza SHIFT powoduje zmianê korekt co 10.

Po zakoñczeniu regulacji nale¿y zamkn¹æ program Zenit Compact i od³¹czyæ przewód interfejsu od instalacji, a 
wtyczkê diagnostyczn¹ po³¹czyæ ponownie z wi¹zk¹ elektryczn¹ prze³¹cznika.
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III. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Jest on dostêpny równie¿ z poziomu programu w zak³adce Ró¿ne->Dla instalatora->Schemat elektr.
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Switch

BR¥ZOWY
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BLACK

GND +12 VOLT
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+12 VOLTS UNDER KEY

CZERWONO CZARNY
 RED / BLACK

CENTRALA STERUJ¥CA
Central Unit

OBROTY
RPM

FIOLETOWY
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Sonda Lambda
Oxygen Sensor
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Sekwencyjny System Wtrysku
Sequential Injection System

Schemat elektryczny - Electric Wiring

WTRYSKIWACZE GAZOWE
LPG RAIL INJECTORS

CIŒNIENIE GAZU
GAS PRESSURE

PODCIŒNIENIE
VACUUM

MONTA¯ CENTRALI
Z£¥CZEM DO DO£U

Place central unit with 
connector down WYPOSA¯ENIE DODATKOWE

POD£¥CZANE NA CZAS KALIBRACJI
(Optional Supply for calibration only)

CZUJNIK 
PE£NEGO 

WSKAZANIA
 

Level 
Sensor

CZUJNIK TEMPERATURY
Temperature Sensor

REDUKTOR
Regulator
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CZARNY / BLACK
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NA 

WIELOZAWORZE 

Rear Lock-off 
Valve
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GND

SYGNA£
Signal

RÓ¯OWY 
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  +12V
(w zale¿noœci od typu wskaŸnika)

(depend of level sensor type) 
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Czujnik Temperatury
Temperature Sensor
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czujnik temp. lub sonda lambda
temp. sensor or oxygen sensor

(pod³¹czenie opcjonalne /
optional connection)
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