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A benzines jármûvek tiszta E85 használatához a gépkocsi átalakításra van szükség. Az E85 kémiai
tulajdonságából adódóan a tökéletes mûködéshez ebbôl a bioüzemanyagból körülbelül 25% többletre van szükség. A befecskendezô szelepek és a számítógép közé bekötött BioETUN segédelektronika a gyári komputer jeleit feldolgozva az injektornyitási idôk meghosszabbításával biztosítja az
E85-ös üzemhez szükséges üzemanyagot.
Az alkohol hidegben (már +13 fok alatt) kicsapódik, ezáltal megnehezíti, esetenként lehetetlenné teszi a gépkocsi indítását. A tökéletes négy évszakos E85-ös autózáshoz hidegindítási algoritmussal rendelkezô átalakító elektronika szükséges. A BioETUN berendezés hôszondával
ellátott teljesen automatikus hidegindítási rendszerrel mûködik, ezáltal a gépkocsi hibátlanul
indul télen és nyáron egyaránt.
A BioETUN benzin/E85 átalakító elektronika külsô PC kompatibilis számítógéprôl programozható a
letölthetô BioETUN TUNER segédprogram segítségével. Az általános alapbeállításokon túl a hidegindítással kapcsolatos összes paraméter állítható, így az adott gépkocsihoz hangolható a rendszer.
A BioETUN rendszerrel felszerelt gépkocsiba bármikor, a tank bármilyen
állapotában lehet benzint vagy E85-öt tölteni. Az automatikus, lambdaszondára kötött üzemanyag-felismerô rendszerek bizonytalanságuk és
jelentôs késésük miatt jelenleg nem jelentenek biztonságos megoldást,
ezért a BioETUN elektronikát - az LPG (autógáz) üzemhez hasonlóan - egy
üzemmód kapcsolóval kell az üzemanyagnak megfelelô állásba kapcsolni.
Tankolás után a vezetô választhatja ki, hogy benzinnel, vagy etanollal kívánja üzemeltetni a jármûvet, így nem történhet meg, hogy kilométereket autózik
nem megfelelô keverékkel.
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A beszerelt elektronika teljes flexibilitást biztosít az autónak, benzines üzemmód esetén semmilyen
hatással nincs a gyári rendszerre, vagyis kikapcsolásával minden további nélkül használható benzinnel. Tankolás elôtt javasoljuk, hogy minden esetben a negyed alá ürítsék a tartályt, majd arra az
üzemanyag típusra kapcsolják az átalakítót, mely üzemanyaggal telitankolták.
A berendezés az autó típusának megfelelô csatlakozókkal kapcsolódik az eredeti üzemanyagvezérlô rendszerhez, vezetékek elvágására nincs szükség. A berendezés autócsere esetén nyom
nélkül eltávolítható, esetleg átszelhetô azonos, vagy kevesebb hengerszámú jármûbe.
BioETUN üzemmódlámpa
A BioETUN bázis szoftvere lehetôvé teszi a befecskendezési módok visszajelzését mellyel üzemanyag takarékosság érhetô el. A programból állítható sport üzem a turbó motoroknak valamint a
dinamikusan autózóknak kedvez. A készülék visszajelzô lámpája jelzi a takarékos állapotot, a gyorsítási fázist illetve az injektor mûködésének határértékét.
FUNKCIÓK:
1. elindult a BioETUN - a visszajelzô LED hármat villog (2 Hz)
2. gazdaságos üzemmód - a visszajelzô LED nem világít
3. általános üzemmód - a visszajelzô LED világít
4. gyorsítási üzemmód - a visszajelzô LED vilog (4 Hz)
5. hiba üzem - a visszajelzô LED gyorsan vilog (15 Hz)
MÛKÖDÉS:
1. Ha a készülék feszültség alá kerül, illetve adatfeltöltés közben újraindítást hajt végre a visszajelzô
LED hármat villog. A jármû indítása esetén az autó beindulásáig világít. Ez jelzi hogy a készülék
hibátlanul mûködik.
2. A jármûvet elindítva a LED elalszik és addig nem jelez amíg takarékosan közlekedünk a jármûvel. Gyorsíthatunk, haladhatunk folyamatosan nagyobb sebességgel is de addig nem fog világítani míg a programban definiált érzékenységet túl nem lépjük.
Normál esetben tehát a visszajelzônek nem kell világítania. (A programban zöld jelzés)
3. Ha a gazdaságos üzemben kicsit dinamikusabb gyorsításokat végzünk az
visszajelzô lámpa kigyullad figyelmeztetve arra, hogy az ilyen üzemmódnál többletfogyasztásra számíthatunk. Ha valaki úgy közlekedik, hogy folyamatosan világít
a visszajelzô lámpa akkor nagyobb fogyasztásra számíthat mint ha ritka visszajelzéssel vagy visszajelzés nélkül használná. (A programban zöld és kék jelzés) A gazdaságos és az alap funkció közötti
határt vagyis az érzékenységet a BioETUN program új paraméterével határozhatjuk meg (ecoDCmax).
4. A BioETUN készülékk 4,43 verziószámú alapprogramjától fogva gyorsítási üzem funkciója is van. Vagyis dinamikus kigyorsításokkor lehetôség van
arra hogy az alap kompenzáción felül plusz üzemanyagot adjuk a jármûnek. A gyorsítási fázisról a
visszajelzô LED villogással (4 Hz) tájékoztat. (A programban zöld, kék és piros egyszerre) A gyorsítási paraméterek a BioETUN készülék számítógépes szoftverével definiálhatóak.
5. Hiba visszajelzése abban az esetben ha az injektorok a befecskendezési köridô tekintetében elérték a nyitási maximumot illetve a programban definiált értéket. Ez a funkció a motort védi a nagyobb
fordulaton történô üzemanyag hígulástól. A programban 99%-ra állítva ez a visszajelzés az injektorok hozamának határát jelenti. A visszajelzô gyors villogással (15 Hz) jelzi az anomáliát.
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A gazdaságossági üzem és a gyorsítási fázis paraméterei a BioETUN Tuner szoftver segítségével
beállíthatóak, az állapot szoftverbôl is nyomonkövethetô. A mûködés nagymértékben függ a gépkocsi típusától, mûszaki állapotától. A paraméterek pontos beállítása legtöbb esetben csak többszöri próbakör után lehetséges. A gyorsítási fázis a program alapértelmezésében nincs bekapcsolva,
(spoTrim = 0) aktiválása minden esetben csak a felhasználó saját felelôsségére történhet.
Magyar gyártmány!
Az BioETUN benzin/E85 átalakító elektronika teljes egészében
magyar mérnökök fejlesztése, és magyar összeszerelésû berendezés.
Csak ipari szabványoknak megfelelô alkatrészeket tartalmaz
ami a rendkívüli tartósság mellett például garantálja a -40 és
+85C közötti mûködést. A nyomtatott áramkör is teljes egészében ipari szabványnak megfelelô kivitelezés, az alkatrészeket
gép ülteti be. Minden egyes készüléket összetett tesztnek vetik
alá, így hibás készülék nem kerülhet forgalomba.
Biztonság
A BioETUN elektronikát automatikus rövidzár-védelemmel láttuk el, mely megóvja az átalakító elektronikát a szerelés közbeni esetleges elkötésekkor. Zárlat esetén a biztosíték old, majd feszültségmentesítve pár perc várakozás után a készülék újra üzemképes.
Az elektronikát motorvédelmi funkcióval is elláttuk. A konfigurációs fájl segítségével beprogramozhatjuk, hogy a kimeneti injektorok nyitási idejének bizonyos százalékakor hibát jelezzen egy lámpával. A beállítás a program leírásnál.
A készülék esetleges meghibásodásakor a jármû járóképes marad, üzemi paraméterei a benzines
üzemmódra állnak vissza.
A BIOETUN készülék megfelelt a TÜV Rheinland
MEEI által végzett EMC vizsgálaton (jegyzôkönyv
száma: 28210403 001) valamint a TÜV NORD - KTI
által végzet COP vizsgálaton (jegyzôkönyv száma:
B-9361/10)
ÖRÖK garancia
A szakszervizben beszerelt BioETUN benzin/E85 átalakító
elektronikára élettartam cseregarancia jár. Amennyiben a
készüléket átszerelik úgy a garancia a vásárlástól számított
10 év. A garanciális feltételeket a készülékhez adott garancialevél tartalmazza.
A BioETUN készülék bekötése egyszerû, mégis – fôleg a mérések és a programozás miatt – javasoljuk a tapasztalattal
rendelkezô szakszervizben történô beszerelést.
A beszerelés feltétele
Minden egyes beszerelés elôtt átfogó vizsgálatot kell végezni a jármûvön, hogy az autó üzemanyagés elektromos rendszere alkalmas-e az E85-ös átalakításra. A készülék kizárólag benzines üzemben tökéletes mûszaki állapotú jármûbe szerelhetô bele. Különösen fontos az elektromos rendszer,
csatlakozók, a kipufogó rendszer, a lambda szonda hibátlan állapota.
A beszerelés menetét, a szükséges eszközöket a BioETUN SZERELÉSI SEGÉDLET tartalmazza, mely
az e85tuning.hu oldal letöltések menüpontja alatt érhetô el.
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A PROGRAMOZÁS
A BioETUN rendszer RS232-es soros porton kommunikál a számítógéppel. A hozzáadott csatlakozót javasolt jól elérhetô helyre szerelni az esetleges késôbbi finomhangolások miatt. Amennyiben számítógépe nem rendelkezik serial-232-es portal úgy egy soros-USB átalakító segítségével
USB porton keresztül is vezérelhetô a készülék. Az átalakító a legtöbb számítástechnikai boltban
beszerezhetô, vagy a gyártótól igényelhetô. Az átalakító elektronikát BioETUN Tuner - Windows XP,
Windows Vista kompatibilis program segítségével lehet finomhangolni. A program igényli a Java
futtatókörnyezetet, ami ingyenesen letölthetô, valamint minimum 1024x600-as képernyô felbontás
esetén mûködik.
Bár gyárilag alapprogrammal van ellátva, az aktuális autótípushoz való programozás javasolt.
A legfrissebb BioETUN Tuner telepítô fájl a
www.e85tuning.hu oldalról a letöltés menüpontra kattintva ingyenesen elérhetô. A telepítéshez
e BioETUN_Install alkalmazát kell elindítani,
majd követni az utasításokat. A telepítés után
a BioEtun_Tuner ikonra kattintva indul a program. A kommunikációra alkalmas portokat
azonnal felismeri, és a programablak alsó részén található „Adatátvitel„ gördülô menübôl
kiválasztható a megfelelô. Ammenyiben itt nem
jelenik meg érték, csak üres ablak látható, az
Windows port hibára utal. Ha USB/rs232 átalakítót használ, akkor lehetséges, hogy illesztôprogram probléma lehet az ok.
Az adatátvitel alatt kiválasztható a program nyelve mely az alkalmazás újraindítása után válik aktívvá.
Amennyiben a számítógép a készülékre van csatlakoztatva a program indulás után verzióelemzést
végez majd az aktuális valós idejû értékeket mutatja a grafikus ablak felsô harmadában a virtuális
mûszereken.
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Trim: Az etanolos dúsítás mértéke százalékban a benzinhez képest. Ha például 125-öt mutat, az
azt jelenti, hogy 25%-kal dúsít a
rendszer. A valós dúsítás mértéke
olvasható a hidegindtási rendszer
% értékeivel kiegészülve.
AD1: Feszültség érték (V), ami az egyes analóg bemeneten jelentkezik.
AD2: Feszültség érték (V), ami az kettes analóg bemeneten jelentkezik.
Melegedés: A felmelegedés üzem táblázat kompenzációja. Alapbeállítások esetén itt csupán
hidegen kell látni értékeket. Melegen: 0.00
Indítózás: Az indítózási táblázat kompenzációja. Alapbeállítások esetén csak indítózáskor
mutat értékeket. Melegen: 0.00.
Inj. hossz be: A BioETUN benzin/E85 átalakító elektronikába bemenô injektornyitási ideje milliszekundumban. Ez a gyári komputer adata. A % érték az injektorok nyitási idejét mutatja.
Inj hossz ki: A BioETUN benzin/E85 átalakító elektronika kimenô injektornyitási
ideje milliszekundumban. Ezt az adatot az átalakító elektronika szolgáltatja.

Kapcs1: A BioETUN esetében ez
a csatorna nem használt, az érték
minden esetben OFF.
Kapcs2: itt mutatja, hogy a készülék be van-e kapcsolva, vagyis ha az üzemmód kapcsoló E85 állásban van, akkor ON az érték,
ha benzines állásban, akkor OFF
Hengerek: A készülék csatlakozásakor a program automatikusan felismeri a vezérlô csatornák számát és a hardvert. A mennyiben a BioETUN készülék megkapja a vezérlô jelet akkor a
piros számok bezöldülnek.
Üzemmódlámpa: Lásd fent

Akku:
Akkumulátor feszültség
Voltban.
Alkohol tartalom: A BioETUN készülékre saját vagy gyári alkohol
szenzort kapcsolva a program kijelzi az alkohol tartalmat. Szenzor
nélkül fix értéket mutat. Kikapcsolt állapotban 5% bekapcsolva
85 %.
RPM: A fordulatszám kijelzése (1/min). A fordulatszám értéke a befecskendezésbôl számolt
érték, gáz elvételkor nem biztos hogy valós értéket mutat.

A program ablak középsô részében 5 fülön állíthatjuk az adatokat. Mivel a program indításakor
hardver elemzést végez ezért elôfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem aktívak.
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ALAP PARAMÉTEREK I.:

Fôkompenzáció ( %) - fuTrim
Ez az az érték, amivel E85 üzemben dúsít a rendszer, ennyivel több üzemanyag-mennyiség szükséges az etanolos mûködéshez. Érdemes az értéket az adott gépjármûtípushoz optimalizálni, általában 18-28% az ideális. A gyári motorvezérlô ehhez képest még kompenzál, vagyis takarékosságból
hiába vennénk le az értéket 10%-ra, ha a lambda jelébôl szegénynek érzi a keveréket a gyári komputer utána állít akár 25-28 %-ra ha tud. Az értéket kicsire véve nemhogy fogyasztáscsökkentés,
hanem fogyasztás emelkedés is elôfordulhat.
Rengeteg apró tényezôtôl függ (pld. a lambda gyorsaságától) ez az érték, akár egy típuson belül
is lehet más és más, kis kísérletezéssel beállítható pontosan. Sok gyári motorvezérlô elektronika néhány %-os eltérésre is érzékeny, ilyenkor a beállítás hosszadalmasabb, és esetleg speciális
célmûszert (pld. hibakód olvasót, motordiagnosztikai mûszert) igényel.
Motor hômérséklet érzékelés - cfgADPUEna
Az analóg bemenet funkciójának vagyis a hômérséklet érzékelés módjának kiválasztására szolgál.
Értékei NTC vagy hôgomba.
E85 mód kapcsoló - cfgMaSw
Beállítható, hogy a lila vezeték testre húzására kapcsoljon a rendszer. Tulajdonképpen ez a készülék fôkapcsolója, amivel az utastérbôl aktiválható az etanolos mûködés. A BioETUN esetében ez az
érték 2 (p18) amit nem kell átállítani semmilyen esetben sem.
Melegedés AD bemenet - cfgRaw0AD - Indítózás AD bemenet - cfgRaw1AD
Beállítható, hogy az Etanol üzem és az Indítózási táblázat melyik analóg bemenettôl függjön. Az AD1
és AD2 érték választható. A BioETUN esetében kizárólag az AD1 bemeneten érkezik a hômérséklet
jel. Az AD2 bemenet az alap készülék esetében nincs bekötve. Alapbeállítás szerint mindkettô az
AD1 analóg bemenettôl függ. Ne állítsa el!
Melegedés kapcsoló bemenet - cfgRaw0Sw
Beállítható, hogy az Etanol üzem táblázat melyik bemenetre aktiválódjon. Két alternatív kapcsoló programozható (melybôl a BioETUN csak a 2-es értéket használja), illetve állítható még indítózásra is. Alapbeállítás 2 (p18)-es érték van definiálva, azaz az Etanol üzem táblázat mûködését a lila vezetékre kötött fôkapcsoló aktiválja. Ne állítsa el!
A Indítózás kapcsoló bemenet - cfgRaw1Sw
Beállítható hogy az Indítózás táblázat melyik bemenetre aktiválódjon. Két alternatív kapcsoló programozható (melybôl a BioETUN csak a 2-es értéket használja), illetve állítható még indítózásra is.
Alapbeállítás 3 (crank)-es érték van definiálva, azaz a táblázat az indítózáskori állapotba szól bele.
Ne állítsa el!
ms, holtidô - fuDT
Az injektor mûködésébôl adódó holtidô, ami alatt az injektor még nem végez munkát. Ez injektortól függ,
de általában 1 ms, központi befecskendezés esetén 0.5 ms is lehet. Az értéket azért kell meghatározni,
mert a holtidô nem vesz részt a kompenzációban.
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Tápfeszültség AD azaz az indítózási feszültségfigyelés - cfgCrankAD
A rendszer a beállított bemeneten figyeli az indítózási feszültséget.
Alternatívák: az analóg - hôgomba bemenetek – illetve belsô feszültség figyelés. Ne állítsa el!
Indítózási küszöbfeszültség (V)- cfgCrLvl
Meghatározza, hogy normál üzemmód vagy indítózás történik. A tökéletes hidegindításhoz ezt az
értéket feltétlen az aktuális autóhoz kell programozni. Például ideális érték a 11.2 V
Önindítózás idôtúllépés (sec) - cfgCrTout
Az indítózás idôtartama. Ez biztonsági érték, alaphelyzetben 4 sec. Ezen idôhatáron túl nem érdemes tovább indítóznunk, ha szükséges, indítózzunk inkább többször rövidebben.
Kulcs nélküli automatikus indítózás esetében ez az érték emelhetô, egyébként ne állítsa el!
Indulás utáni dúsítási idôtartam (max. 30 sec) - cfgCrPSTout
Az idôérték, amíg indulás után túldúsít a rendszer. Vagyis amíg az Indítózási üzembôl alaphelyzetbe váltáskor ne legyen hirtelen váltás. Ez az érték maximum 30 másodperc lehet. Elôfordul, hogy nincs is rá
szükség, ilyenkor 0-ra kell álítani.
Felmelegedés idôtartama - cfgTrimTout
Üzemanyag-takarékossági tényezô. Folyamatos haladáskor az égéstér hamarabb melegszik, mint
a hûtôvíz, ahonnan a szenzorok szolgáltatják az adatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hidegindítási dúsítással nem szükséges megvárni, míg a szenzorok üzemmeleg állapotba kerülnek. A
meghatározott érték másodpercben szabályozza, hogy a jármû beindulása után mennyi ideig legyen
az „Melegedés üzem” táblázat plusz dúsítása aktív. Ez az érték autótípusonként változhat, optimális
beállítással a fogyasztást csökkenthetjük.
Alapbeállítás 80 sec., de elôfordul, hogy 120 sec-et is kell dúsítani a tökéletes üzemhez. A dúsítási
idôtartam lejárta után Trim_r0-tól függetlenül a Trim érték a fôkompenzációban definiált értékre ugrik.
Körönkénti impulzus - cfgRPMMul
A pontos fordulatszám-kijelzés beállítására szolgáló érték, a diagnoszkikai és a visszajelzô funkcióhoz kapcsolódik, a készülék mûködésére nincs hatással. A változóval azt állítjuk, hogy körönként hány impulzus van az egyes csatornákon. Akkor kell állítani, ha a diagnosztikai mezôben nem
megfelelô a fordulatszám értéke (pld monotronic vezérlés esetén) . Tipikus érték: 1.0
Egyvezetékes vezérlés - cfgOWinh
Különleges vezérlési mód engedélyezése, amikor injektor szelepenként egy vezeték végzi a teljes vezérlés. Figyelem! Ez a bekötési mód egyes típusoknál hibajelzést generálhat, próbabekötés javasolt.
Hagyomásnyo bekötés esetén is maradhat bekapcsolva.

ALAP PARAMÉTEREK II.:

Határolás típus - limType
A BioETUN visszajelzô funkcióit lehet itt beállítani. A készülék barna vezetékére köthetô visszajelzô
lámpa szolgál az állapotok megjelenésére. (A BioETUN régebbi változatoknál tiltásra is használha-
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tó) Alapbeállítás: öko-mód, ilyenkor a visszajelzô a gazdaságos üzemrôl, a gyorsítási fázisról szolgáltat információkat. Nem szükséges állítani.
Kimeneti max. injektor benyitás, köridô % - limDCMax
A határoláshoz kapcsolódó százalékos érték. Azt állíthatjuk be, hogy az injektorunk a befecskendezési
köridô tekintetében milyen maximum nyitással dolgozzon. Ez az alkoholos mûködés miatt lehet fontos. Az injektor védelme szempontjából az értéket lejjebb, a gyári értekhez közeli 80%-ra is vehetjük,
de akkor megvan az esélye, hogy nem szolgálja ki a kívánt mennyiséget, csak abban az esetben, ha
esetleg nagyobb injektorra cseréljük a gyárit. A hibajelzô lámpa gyors villogása jelzi az anomáliát.
Gazdaságos maximális terhelés - ecoDCMax
A gazdaságos üzemmód felismerésének paramétere, a gazdaságos üzem érzékenyége %-ban.
Kizárólag visszajelzési funkció. Az adatfeldolgozás összetett algoritmus szerint történik, a pontos
értéket a visszajelzô lámpa vagy a szoftver adatainak figyelésével lehet beállítani. Az üzemmód változásáról a készülék visszajelzô lámpája tájékoztat. Alapbeállítás: 30%
Sport üzemmód maximális terhelés - spoDCMin
A sport üzemmód felismerésének paramétere Ha a változás a két egymást követô impulzus esetében nagyobb mint a beállított % érték és ez marad vagy növekszik, akkor intenzív gyorsítást diagnosztizál a készülék. A felismerés érzékenységét befolyásolja a beállított érték. Alapbeállítás:
60% A pontos értéket a visszajelzô lámpa vagy a szoftver adatainak figyelésével lehet beállítani. Az
üzemmód változásáról a készülék visszajelzô lámpája tájékoztat.
Sport üzemmód dúsítás - spoTrim
Sport üzemmódban a fôkompenzáción felüli dúsítási érték. Alapbeállításban : 0% azaz ki van kapcsolva, tipikus érték bekapcsolt állapotban 5-10%. Aktiválva gyorsításkor teljesítmény növekedésre
de ezzel együtt jelentôs többletfogyasztásra számíthatunk.
Folyamatos injektor nyitvatartás - cfgCIEna
Speciális esetekben kiterheléskor elôfordulhat hogy a köridôk összeérnek, vagyis az injeltorok kapacitása eléri a felsô határt, és gyakorlatilag folyamatosan nyitva maradnának. Ilyenkor az BioETUN
elektronika hibát jelez és tiltja az üzemanyag-ellátást benzines üzemben is. Ezzel a kapcsolóval ez
a hibafigyelési funkció kikapcsolható, és engedélyezi a folyamatos nyitást. Alaphelyzetben tiltva van,
csak indokolt esetben - például tuning jármûveknél - javasoljuk az átállítását.
Üzemanyagfelismerés - cfgFCSIn
A BioETUN készülék felkészített a Siemens (GM part number 12568450 vagy 12570260) illetve
BioETUN Üzemanyag Összetétel Érzékelô jeleinek fogadására. Ezzel a paraméterrel állíthatjuk be
hogy a szenzor jele alapján történjen az üzemanyag-felismerés, illetve a hozzáadott kapcsoló segítségével manuálisan. Alapbeállítás: kapcsoló

PEAK&HOLD PARAMÉZEREK (más szinnel jelölve)
Ezek a paraméterek kizárólag a BioETUN Peak&Hold rendszer esetén aktívak .
Peak áram - phPeakA
Ez a funkció kizárólag a központi befecskendezésekhez fejlesztett BioETUN Peak&Hold rendszerhez
elérhetô. A peak áram meghatározására szolgál Amperben. BioETUN v2, v3 és v4 elektronikák esetében ez a funkció inaktív. Tipikus érték: 4 A. Ne állítsa el!
Hold áram - phHOldA Ez a funkció kizárólag a központi befecskendezésekhez fejlesztett BioETUN
Peak&Hold rendszerhez elérhetô. A hold áram meghatározására szolgál Amperben. BioETUN v2, v3
és v4 elektronikák esetében ez a funkció inaktív.
Tipikus érték: 1 A. Ne állítsa el!
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Hiszterézis - phHystA
Ez a funkció kizárólag a központi befecskendezésekhez fejlesztett BioETUN Peak&Hold rendszerhez elérhetô. A hiszterézis meghatározására szolgál Amperben. BioETUN v2, v3 és v4 elektronikák
esetében ez a funkció inaktív.
Tipikus érték: 0.3-0.4 A Ne állítsa el!

TERHELÉSVÁLTOZÁSI PARAMÉZEREK (más szinnel jelölve)
A terhelésvátozási dúsítást elsôsorban hidegben a központi befecskendezés esetén elôforduló etanol kicsapódás miatt fejlesztettük. Központi befecskendezés esetén (pl. Swift 1) ez funkció aktiválása szükséges, illetve bármilyen más rendszernél ha hirtelen gázadásra pillanatnyi megtorpanást
észlelük.
Terhelésváltozási küszöb - accLev
Ez a paraméter a hirtelen terhelésváltozás felismerésére szolgál. A gázpedál megnyomására megnô
a befecskendezési idôtartamok hossza. Ha a változás a két egymást követô impulzus esetében nagyobb mint a beállított % érték, akkor gyorsítást diagnosztizál a készülék. A felismerés érzékenységét befolyásolja a beállított érték. Tipikus érték: 30.0
Terhelésváltozási dúsítás alapja - accBase
Ezen paramétereket tekinti a rendszer alapnak, ezeken történik a változtatás terhelésváltozás fázisban. Érékei: nincs bekapcsolva, Etanol üzem, Indítózás, Skalár.
Ha a táblázatok aktívak, akkor az aktuális hômérséklethez tartozó értékek szorzódnak a „Gyorsítási táblázat szorzó„-val. Ha a skalárt választjuk, akkor a szorzó a táblázatoktól függetlenül aktív minden esetben.
Terhelésváltozás táblázat szorzó - accMul
A „Terhelésváltozási gyorsítás alapja„ legördülô mezôben kiválasztott paraméterekhez tartozó
szorzó %-ban. Ha a gyorsítás alapja mezôben az Etanol üzem táblázatot vesszük alapul, akkor
hengerenkénti injektor esetében 150, központi befecskendezés esetben 300 a tipikus.
Dúsítás csökkentés % - accMulDec
A terhelésváltozási gyorsítási dúsítás impulzusonkénti csökkenésének mértéke %-ban. A gyorsítás
pillanatában kiszámolt dúsítás értéket a rendszer minden injektálásnál csökkenti.
Tipikus érték: 10.0

FELMELEGEDÉS, INDÍTÓZÁS FÜL

Az ábra illusztráció, nem biztos, hogy irányadó értékeket mutat

Melegedési üzem táblázata (%) 1-32
Az analóg bemenet és a kapcsolók vezérlésével a táblázat értékei alapján az elektronika további
dúsítást végez. Az etanol üzem táblázat mûködése egy virtuális szívató. Vagyis jelenleg úgy van felprogramozva, hogy indítózás után a motorhômérséklet függvényében hidegen több, a melegedéssel
egyre kevesebb a fôkompenzáción túli dúsítás. A beállított %-os értékek a fôkompenzációval szorzódnak és méréskor a Trim_r0 értéknél olvasható le.
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Indítózás táblázat (%) 1-32
Az analóg bemenet és a kapcsolók vezérlésével a táblázat értékei alapján az elektronika további dúsítást végez. Jelen esetben úgy van programozva, hogy indítózás közben is figyelembe veszi az elektronika a motor hômérsékletét. Vagyis abban a pillanatban, amikor elfordítjuk a kulcsot, a táblázat adatai
szerint túldúsít a rendszer. Ez a szisztéma a könnyebb indítást segíti hidegben és melegben egyaránt.
A programcsomagban található két konfigurációs minta segítséget jelenthet a professzionális
beállításhoz. A „minta_config_4xx_hogomba.txt”* egy szabványos Bosch hôgomba értékeihez, a
„minta_config_4xx_ntc.txt”* a csomaghoz adott NTC hôszenzorhoz van programozva. Bár lehetséges, hogy ezek az értékek alkalmazhatóak, de minden esetben az adatok az aktuális autótípushoz
való optimalizálása javasolt. (*A konfigurációs minták verzioszámai mindig az aktuális programhoz
igazodnak, illetve elôfordulhat, hogy angol elnevezésük van)
Minden paramétermezô mellett található egy üres ablak, ahova zöld betûkkel egyéni kommenteket
lehet fûzni, melyeket mentéskor a konfigurációs fáj megjegyez. A BioETUN készülék nem rögzíti a
kommenteket, kiolvasáskor ezek nem jelennek meg.
Az alábbi grafikon mintaértékeken mutatja be a BioETUN készülék hidegindítási dúsításának elméletét.

JEGYZET FÜL
valós dúsítás %

100%

Indulás utáni dúsítás idôtartam
alapbeállítás: 2 s, max: 30 s

122%

Önindítózás
max: “Önindítózási küszübfeszüéltség”

146%

Indítózás:

40% (a melegedéshez képest)- példaérték az “Indítózás” táblázatból

Melegedés:

Felmelegedés idôtartama
alapbeállítás: 60 s

20% (a fôkompenzációhoz képest) - példaérték a “Melegedés” táblázatból

lefutás = 8 s

205%

E85 mód

alapbeállítás: 22 % (a benzin üzemhez képest)

sec

Bármilyen szöveges adat rögzítésére, például autótípus egyes mért értékei, stb. Mentéskor a konfigurációs fájlba menti az adatokat is.

ÜZENETNAPLÓ FÜL
A program mûködése során minden elvégzett mûveletrôl, az elektronika státuszáról dátum és perc
pontosságal üzenetet küld. Ezek az üzenetek tájékoztatnak a teljesített utasításokról, az esetleges
rendellenességekrôl. A program alsó felében az aktuális üzenetek olvashatók, de az üzenetnaplóban a program kikapcsolásig minden üzenetet naplószerûen tárolódik.
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A programablak alsó része
A programablak bal alsó sarkában található nyolc gomb, mely a készülék és a program közötti kommunikációs parancsokhoz illetve a program beolvasáshoz, kiíráshoz használatos.
Paraméterek elküldése az eszköznek ikon.
A gomb benyomására a program elküldi a beállított adatokat a BioETUN komputernek, ami
azonnal újra is indul, így attól a pillanattól kezdve azok az értékek szerint mûködik. Akár
menet közben is végezhetjük a feltöltést (ilyenkor egy pillanatnyi megtorpanás érezhetô
a motoron) A feltöltéssel együtt az adatok is mentôdnek, illetve a szöveges ablakban olvasható a
feltöltés sikeressége.
Firmware frissítés
A BioETUN átalakító saját programjának frissítése. Ez a program az elektronika
mûködéséhez szükséges, és elkartározódik a készülék memóriájában. Firmware frissítéskor a készülék mûködése megváltozhat, esetlegesen új funkciók jelennek meg, így utána csak a hozzá tartozó BioETUN TUNER programmal használható.
A .enc kiterjesztésû file a „firmware” könyvtárban megtalálható esetleg külön letölthetô. A
firmware frissítést verziónként csak egyszer kell elvégezni. A jármû álló helyzetében, de gyújtáson
a gomb megynyomása után kiválasztjuk a megfelelô fájlt (pl.: firmware_452.enc), amivel elinditjuk a
frissítést. Ez a mûvelet akár egy percig is tarthat.
FIGYELEM! Firmware frissítéskor minden esetben új konfigurációs file betöltése szükséges, ez történhet egy elmentett adat vissazolvasásával vagy a mintafile felhasználásával. Abban az esetben ha
nem a hardverhez megfelelô konfigurációs fájt töltenek be, úgy a program a hiányzó paramétereket
alapbeállításokkal tölti ki.
Paraméterek kiolvasása a készülékbôl
A gomb megnyomása után a program kiolvassa az elmentett adatokat a BioETUN
készülékbôl. Ilyen esetben csak a mûködési paramétereket olvassa, vagyis az esetleges
kommenteket nem.
Paraméterek betöltése fájlból
Elôzetesen elmentett konfigurációs fájl beolvasása a BioETUN elektronikának.
Paraméterek mentése fájlba
Az adatok elmentése a megnyitott doksiba (Save)
Paraméterek mentése megadott fájlba ikon
Az adatok elmentése más néven (Save as)
Szenzoradatok naplózásának indítása
A gomb megnyomásakor a program létrehoz a BioETUN Tuner könyvtárában egy SENSOR_
FILE fájlt, ahova a készülék rögzíti a valós idejú adatokat. Ha a sensor_file fájlt .csv kiterjesztéssel látjuk el, akkor táblázatosan is feldolgozhatjuk az értékeket .
Verziószám lekérdezése az eszközbôl
A BioETUN hardver és a szoftver verziószánának lekérdezése
Az alsó szöveges ablakban a hibaüzenetek és az elvégzett mûveletek - például a feltöltés nyugtázása - jelenik meg. Az összes üzenet az üzenetnaplóban olvasható. Az üzenetablakban a készülék
mûködésének különbözô státuszairól is információ jelenik meg:
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ST:00 - Nem forog a motor (nincs injektorjel)
ST:01 - Önindítózás (forog a motor és a feszültség beesett)
ST:02 - Beindulás utáni dúsitás idôtartam
ST:03 - Átmeneti állapot (nem látható)
ST:04 - Felmelegedési dúsítás (minden kompenzáció mûködik)
ST:05 - Felmelegedési fázis vége (lineárisan 8 s)
ST:06 - Normal üzemi állapot, csak a fôkompenzáció aktív (illetve a gyorsítás, paraméterezve van)
MÛSZAKI ADATOK
Bemenet (INJ OUT 1-8): minimum 8 Ohm szelepenként (áram max 3 A)
Kimenet (INJ IN 1-8): 5-18V
Analóg bemenet 1 (AD1): Saját NTC hômérsékletszenzor (0-5kOhm)
Analóg bemenet 2(AD2): 0-5V Szenzor bemenet
Hibajelzés (AUX): Visszajelzô lámpa - max 2A
Kapcsoló bemenet (SW_IN1 & 2): Etanol üzem kapcsoló (GND)
Üzemi tápelátás: 8-18V
Kábelköteg 0,5 és 0,75 mm vastagságú színkódos rézkábel szilikon bevonattal
Kábel csatlakozás 16 tûs automotiv csatlakozóval
Mûködési hômérséklet: -30 - +85 C
Mérete (mm): 133 x 69 x 30
Tömege: 220 g
Por- és cseppálló
Soros kommunikáció, WindowsXP kompatíbilis szoftver
FOrgalmazó
E85 TUNING Kft. 2051 Biatorbágy, Hold u. 6043.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-137124
Adószám: 22663485-2-13
BESZERELÉS
A beszerelô hálózat az e85tuning.hu oldalon megtekinthetô.
Reméljük öröme telik a készülékben.
A késôbbiekben szeretnénk, ha megosztaná tapasztalatait az üzemeltetéssel és a beállítással kapcsolatban. Ha további információra van szüksége, látogasson el az e85tuning.hu weboldalra, és érdemes olvasni az etanolblog.hu-t az általános E85 tapasztalatokért.
További jó alkoholos autózást kíván az E85 TUNING csapata.

FIGYELEM!
E85-ös üzemre csak benzinüzemû jármû alakítható át. A gyártó által javasolt üzemanyagtól való eltérés kizárólag saját felelôsségre történhet. Az E85 üzemanyag használata garanciavesztést eredményez, még ha nem is az üzemanyag miatt adódik a probléma. Az átalakításokból és az elektronika nem szakszerû beszerelésébôl adódó károkért semmilyen
felelôsséget nem vállalunk.
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bővebb információ: www.e85tuning.hu

