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A beszerelés feltétele
Minden egyes beszerelés elôtt átfogó vizsgálatot kell végezni a jármûvön, hogy az autó üzemanyag- és 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 minimális szerszámigénye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digitális multiméter (ohm és feszültség méréshez)
LED-es szakadásvizsgáló (injektor vezérléshez)
forrsztópáka
szigetelô és bandázs szallag, zsugorcsô
csípôfogó
saruzó (klimpelô) fogó az injektor csatlakozókhoz
szerszámok az autó mûszerfalának motorburkolatának megbontásához
PC kompatibilis számítógép, Windows operációs rendszer, soros port, JAVA segédprogram,
minimum 1024x600 felbontás
soros port hiányában usb-rs232 átalakító

2.

A beszerelés menete
1 lépés: A mérések:

Injektorok ellenállásának mérése
Minden esetben tisztában kell lennünk az adott jármû vezérlési rendszerével. Az injektorok ellenállása sok mindent
elárul. Az ellenállást egyszerû multiméter segítségével
minden esetben meg kell mérni. A BioETUN v4 elsôsorban
10 ohm feletti injektorok vezérlésére használható. Egyes
kis impedanciás - nem Peak & Hold - központi vezérlések
esetén is aklalmazható a készülék. Ilyen például a Suzuki
Swift 1. genrerációs központi befecskendezéses modellje
melynek átalakítását külön dokumentum tartalmazza. (A
dokumentum az e85tuning.hu letöltések menüpontja alatt
elérhetô). Egyéb központis jármûvek vezérlése a BioETUN
P&H elektronikával oldható meg.
Injektor vezérlô jelének meghatározása.
Az injektorra a csatlakozókon keresztül két kábel vezet. A
legtöbb esetben az egyik szál +12 volt, a másik a negatív
vezérlô jel. A BioETUN v4 a negatív vezérlô jelet dolgozza
fel és azt küldi tovább, ezért átalakítás elôtt meg kell határozni melyik a vezérlô szál. Erre például a LED-es szakadásvizsgáló alkalmas. (Figyelem! Lámpás vizsgáló nem
alkalmas, mert a gyári elektronika az izzót rövid zárként
érzékelheti, ezért esetleg meghibásodást okozhat)
Hôgomba feszültség értékének mérése
A BioETUN v4 elektronika mellékelt NTC hômérséklet
szenzorral is mûködik, ilyenkor nincs szükség mérésre.
Lehetôség van viszont a jármû gyári 5 V-os hômérséklet
érzékelôre való csatlakozásra is. Mindkét esetben a narancs vezetéket kell használni és a kiválasztott érzékelôt
BioETUN v4 Tuner szoftver segítségével be kell állítani
(alapbeállításként az NTC szenzor szerepel). Ha gyári hôgombára kötött hômérséklet figyelést szeretnénk
megvalósítani, akkor meg kell keresnünk a hôgomba
azon szálát ahol 0-5v feszültség jelentkezik. Több vagy
kombinált hôgomba esetén minden esetben az 5 voltos
rendszert keressük.
2 lépés: Az elektronika elhelyezése kábelezés
A BioETUN v4 maximum 1-4 henger független vezérlésére alkalmas. A hengerek bekötési sorrendjére a készülék érzéketlen, viszont a mérést az elsô csatornán (fekete/zöld - zöld szálon) végzi, ezért
ezt a csatornát minden esetben be kell kötni. A gyári elektronika felé a vezetékek színezése minden
esetben kettôs (pld. fekete/sárga) az injektorokra viszont egy színû (pld. sárga) vezeték csatlakozik.
Az elektronikához mellékelt csatlakozok mûanyag házból, gumi tömítésbôl és csatlakozó tûkbôl
állnak. A kábelekre a tûket saruzó fogóval javasolt felszerelni majd a vezérlés lábkiosztásának
megfelelôen összedugni. Nem szabad elfelejteni a gumi tömítéseket melyek garantálják a csatlakozók hosszú távú oxidáció mentres mûködését.

2.
Az elektronika táplelátása kizárólag gyújtás-kapcsolt +12 Voltról történik. Gondos testelésre valamint a megfelelô folyamatos tápellátásra van szükség még indítózás esetén is.
Bár a készüléknek jó a vízálló képessége, javasoljuk az utastérben – pld. a mûszerfal alá - való beszerelést.
Amennyiben ez nem megoldható úgy az motortérben víztôl védett helyre kell rögzíteni kábelközôk
segítségével. A készülék 85 C fokig hôálló, de sugárzó hô mellé, pld. turbó, kipufogó könyök közelébe
felszerelni tilos.
A BioETUN elektronika üzzemódlámpáját - a csomaghoz adott LED-et - vezetés közben is jól látható
helyre kell szerelni. A ledet a BioETUN készülék barna vezetékére kell kötni oly módon hogy a vezetéket a LED negatív (-) lábához kell forrasztani. A LED potitív (+) lábát a mellékelt 1Kohmos ellenálláson
keresztül kapcsolt + 12V-ra. A lámpa mûködése a programleírásban van részletezve.

+12V

500 ohm - 1,5 kohm

barna vezeték
Az üzemmód kapcsoló lila vezetékét testre kapcsolva aktiválódik a beprogramozott E85 üzem.
A kapcsoló bekapcsolt állapotban világít, ezért a test, a kapcsolószál mellé gyújtás-kapcsolt +12 V
behúzása is javasolt. A készülék alapprogrammal rendelkezik így beszerelt elektronikával programozás nélkül is indulni kell a jármûnek.
Kapcsoló bekötése
A csomaghoz adott kapcsoló alkalmas az E85 üzemmód jelzésére. Bekapcsolt állapotban zölden
világít. A bekötéshez gyújtáskapcsolt +12 volt, test és a BioETUN V4 elektronika kapcsoló szála (lila
vezeték) szükséges.
Célszerû még a beszerelés elôtt a tápellátásról gondoskodni akát a BioETUN elektronika piros
(+12V) illetve fekete (test) vezetékérôl lecsatlakoztatva külön kábellel.
A kapcsoló bekötése az alábbi ábrán látható:

gyújtáskapcsolt +12V

átkötés

kapcsoló szál
test

hôszenzor bekötése
A csomaghoz adott NTC hôszenzor a készülék hômérsékletfigyeléséhez szükséges. Alap összeállításban ehhez a hôszenzorhoz van hangolva a készülék. A narancssárga vezetéket az egyik szálra,
a testet a másik szálra kell kötni. Nincs jelentôsége a szálak színének, bármelyik lábra forraszthatunk, a lényeg a gondos testelés. A hôszenzort lehetôség szerint a fûtésvezetékhez erôsítsük
gyorskötözô segítségével. Ügyeljünk, hogy a menetszéltôl ne tudjon visszahûlni a szenzor, ezért érdemes bebandázsolni, esetleg jó hôtûrésû szigetelôanyaggal körbevenni.

3.
Ha a gyári hôgombához való csatlakozást választjuk akkor is a narancs színû vezetéket használjuk. Szinte minden autóban két vagy több hôszenzor van, egyes típusok
esetében egy hôgombába integrálva. Legtöbb esetben a
mûszerfal visszajelzôje a nagyobb feszültség érték miatt
nem alkalmas a mérésre. Arra figyeljünk, hogy kizárólag
az 5V-os vezérlésû gyári szenzorra kössük. Ilyen esetben
hidegen 4 V feletti, melegen 0 V körüli a feszültség.
A megfelô szenzort a BioETUN TUNER programban be
kell állítani, a hidegindítási paramétereket az adott típushoz optimalizálni.
KOMMUNIKÁCIÓS PORT BEKÖTÉSE
A BioETUN készülékeket szinte minden esetben az adott gépkocsihoz kell optimalizálni. A beszerelés után a BioETUN TUNER program segítségével kell figyelni a pontos mûködést.
A BioETUN TUNER program legfrissebb verziója letölthetô a www.e85tuning.hu oldalról a letöltés
menüpontra kattintva (felhasználó: e85, jelszó: tuning)
A csomaghoz atott DSUB9-es 9 érintkezôs csatlakozón keresztül kapcsolódhatunk az elektronikához. Ügyeljünk a csatlakozó pontos bekötésére, a kommunikációs hibák legtöbb esetben a lábak
nem megfelelô kiosztására vezethetôk vissza. A csatlakozón fel van tüntetve a lábak számozása, ez
nagy segítséget jelenthet.
A kapcsoló bekötése az alábbi ábrán látható:

2 - fehér/sárga
3 - fehér/barna
5 - fekete/fehér esetleg fehér/kék

forrasztás felôli hátulnézet

INJEKTORCSATLAKOZÓK KLIMPELÉSE
A csomaghoz adott injektorcsatlakozók szakszerû szereléséhez saruzó fogó szükséges.
Ügyeljünk a tömítô gumik csatlakozó tûkhöz történô tökéletes rögzítéséhez is.
Minden esetben együtt klimpeljük a csatlakozókkal, a vezetékeken elcsúszó, esetleg rosszul felszerelt gumi nem látja el feladatát, így az injektor csatlakozókba bejuthat a
víz vagy a pára, ami a késôbbiekben oxidációhoz vezethet. Visszatérô probléma, hogy a fogóval nem szorítják
eléggé, így a kábel kicsúszik a szerelt tûbôl.

4.

A tûket és a kész csatlakozókat gondosan toljuk össze, és ügyeljünk, hogy helyükre kattanjanak.
A tûk helyes kiosztására külön figyeljünk, mert utólag csak speciális célszerszámmal és nehezen
szedhetôk ki a helyükrôl, az eltávolítás esetleg károsodást okozhat a csatlakozóban vagy a tûben.
Az új szigetelô gumitömítések miatt elôfordulhat, hogy kicsit nagyobb erôvel kell összepattintani az
alkatrészeket. A jó csatlakozáskor halhatóan összepattanak az elemek.
Típikus probléma fôleg a Nippon Denso csatlakozók esetében, hogy a gyári anya csatlakozók hüvelye
egy picit nagyobb nyílású, mint a szerelt apa csatlakozó saruja. Ilyen estben kontakthiba lehetséges,
ezért ezt feltétlen ellenôrizzük! Ha kell, egy pici csavarhúzóval állítsunk az anya hüvely szorításán,
vagy az apa csatlakozó lábait néhány fokkal a tengelye körül hajlítsuk meg.

Az vezetékek összefogására minden esetben szôrös textil bandázs szalagot alkalmazzunk! Az ös�szekapcsolt csatlakozókat kábelkötegelôvel rögzítsük vagy az eredeti kábelekhez, vagy a közösítô
csôhöz. Ha motor borítása alá szerelünk, ügyeljünk, hogy semmi ne nyomja a csatlakozásokat, ne
rezegjenek a kontaktusok.
Az injektorcsatlakozók kialakításakor készíteni kell hengerenként átkötô vezetékeket, melyelk az
injektor mûködéséhez szükséges tápot viszik tovább. Ezeknek a körülbelül 150-200 mm hosszú vezetékek egyik felére apa, a másikra anya csatlakozót kell szerelni. Ügyeljünk a pontos lábkiosztásra!
Az átkötô kábel bekötése az alábbi ábrán látható:

Átkötött injektor táp (+12V)

Apa csatlakozó
gyári motorvezérlô felé

Anya csatlakozó
injektorokra
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HIbaelhárítás

Jelenség:

Hiba:

Javítás:

Beszerelés után nem indul
az autó.

- nincs megfelelô tápellátás,
a +12-volt indítózáskor megszakad
- nincs megfelelô testelés
fordítva van bekötve a csatlakozóház
Tipikus v2, v4 probléma

A tápellátás megvizsgálása, esetleg másik
helyre kötése.

Megy az autó, de nem jár
egyenletesen a motor (három hengerrel jár a motor).

- A csatlakozók kontakthibásak
- valamelyik csatlakozó
fordítva van bekötve
- A csatlakozó rögzítése nem
megfelelô, nem látszik, de
szétcsúszott a csati

A vezérlô szálak újbóli ellenôrzése, a csatlakozók megmozgatása, ha szükséges, újra
klimpelés.

Jár a motor de azonnal hibát
jelez, esetleg meg is áll.

A BioETUN v4 elektronikának
más a belsô ellenállása mint
egy injektor sornak. Egyes
típusok érzékenyek erre és
gyári számítógépük hibának
diagnosztizálja, úgy hiszi, hogy
szakadás van a rendszerben.
Extrém esetben néhány másodperc után megáll.

A BioETUN elektronika vezérlô ágába plusz
nagy teljesítményû ellenállás, esetleg, tekercsek bekötése szükséges.
Ez a jelenség csak a régebbi v2 v4 elektronikák esetében jelentkezik. A v4 ás a P&H
rendszerben injektor emulátor van.

Jár a motor, de kis idô után
hibát jelez a gyári komputer.

A BioETUNkészülék nincs
tökéletesen konfigurálva, a
fôkompenzáció mértéke nem
megfelelô.

Gyári mûszeres lambda mérés szükséges,
annak ismeretében a kompenzáció beállítása.

A jármû hidegben nehezen
vagy egyáltalán nem indul.

- nem megfelelôen konfigurált az indítózási táblázat.
- hibás a hôszenzor bekötése
- alacsony az indítózási küszöbfeszültség

- Számítógépre kell kötni az elektronikát és a
BioETUN TUNER program segítségével átírni
az indítózási táblázat értékeit. Kísérletek alapján vagy nagyobb vagy kisebb értékekre.
- Ellenôrizni a hômérséklet szenzor bekötését.
- nagyobb értéket beállítani (pl. 11.8 V)

A jármû hidegben jól, melegben nehezen indul.

Nem megfelelôen konfigurált
az Etanol üzem táblázat.

Számítógépre kell kötni az elektronikát és
a BioETUN TUNER program segítségével
átírni az melegedési üzem táblázat értékeit.
Kísérletek alapján vagy nagyobb vagy kisebb
értékekre.

A jármû sokat fogyaszt
(elsôsorben télen vagy rövid
távokon amikor nem éri el
az üzemmeleg állapotot)

Az indítási és hideg üzem
miatt túldúsít a rendszer

A hômérséklet táblázat pontos beállításával
csökkenthetô az érték, de a gyakori indítózások miatt a 30% töbletfogyasztás elfogadott.

v4 / v2

fehér/zöld*

fekete/sárga

fekete/szürke

fekete/kék

fekete/zöld

programmable E85 conversion kit
Injektor bemenetek 1-4 / 1-8*

Kébelköteg
(a gyári
motorvezérlőtől)
piros/fehér*
kék/fehér*

lila

sárga/szürke*

Konfigurációs kapcsoló (a csomag tartalmazza)

NTC hőmérséklet szenzor (a csomag tartalmazza)
AD1 narancs

AD2 fehér/narancs

Gyári motor hőmérséklet gomba (opcionális)

Made in Hungary

v4
v2
* csak a BioETUN v2 esetén

Injektor 1

Injektor 1-4/1-8* max 2A

Injektor 2

Injektor 3

Injektor 4

5

3

2

www.e85tuning.hu

bekötési útmutató
zöld
kék
szürke
sárga

Injektor 5

Injektor 6

Injektor 7

Injektor 8

+

DSUB9

+12V

gyújtáskapcsolt (15)

Kommunikációs csatlakozó

sárga/kék vagy fehér*
piros/sárga*
piros/kék*
szürke/piros*

fehér/sárga
fehér/barna

-

Üzemmódjelő lámpa (LED)

fekete/fehér vagy fehér/kék

barna

piros
fekete

+12V (gyári bekötés)

