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változat

programozható
benzin/E85 átalakító elektronika
• központis Suzuki Swift bekötése

v4

2.

KÖZPONTI BEFECSKENDEZÉSES SUZUKI SWIFT BEKÖTÉSE
Központi befecskendezéses Swift vezérlése az elsô két csatorna (fekete/zöld+fekete/kék illetve
zöld+kék) párhuzamos bekötésével oldható meg.
BioETUN v4 bekötés Suzuki Swift 1 - központi befecskendezős gépkocsihoz

Az alábbi kapcsolási rajzon látható a pontos
bekötés:
(kiegészítő instrukció)

A kapcsolót, a kommunikációs portot az NTC hőszenzort valamint
a test bekötésé az eredeti rajz szerint kell elvégezni.
piros
+12V

gyújtótrafó

BioETUN

v4

fekete/zöld

A gyújtás trafóról vett
gyújtáskapcsolt
+ 12V tápfeszültség

fekete/kék

zöld
kék

Swift
központi injektor

gyári sárga/fekete

X
csatlakozókkal kötni
vagy elvágni

Swift gyári
motorvezérlő

A BioETUN első és második csatornájának ki és bemenetét kell párhuzamosan összekötni. A harmadik és negyedik csatornáját nem kell
•
injektor
vezérlés: aszembôl
nézve a központi
adagoló bal oldalán
lévô szürke
csatlakozó
sárga/
használni.
Ennek következtében
sárga-fekete/sárga
valamint a szürke-fekete/szürke
vezetékek
nincsenek
használatban.
Az NTC hőszenzort
a motor mögötti
vízcsőre
kell kötni,
visszahűlés
ellen lehetőleg
szigetelni.
fekete vezetéke.
A másik
sárga
vezeték
az injektor
+ tápja.
Figyelem, ez nem használható a

•
•
•

BioETUN tápjaként!
test: tûzfalról a gyújtótrafó mellôl
tápellátás: gyújtótrafóról gyújtáskapcsolt kapcsolt +12V
NTC hôszenzor elhelyezése: a motor mögötti vízcsôre kötegelve visszahûlés ellen védve.

A sárga/fekete vezeték elvágása után az
injektor felé az összesodort egyszínû zöld
és kék vezetéket. A kábelköteg azaz a gyári motorvezérlô felé az összesodort fekete/
zöld és fekete/kék vezetéket kell kötni.

BIOETUN V4 BEKÖTÉSI RAJZ

v4

zöld

Injektor 1-4 max 2A

Injektor 1

Injektor 2

Injektor 3

Injektor 4

Kommunikációs csatlakozó

DSUB9

+12V

gyújtáskapcsolt (15)

Hibajelző lámpa max 2A (opcionális)
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www.e85tuning.hu

bekötési útmutató

fekete/zöld

kék
szürke

fekete

piros

barna

fekete/fehér vagy fehér/kék

fehér/barna

fehér/sárga

fekete/szürke

lila

sárga

fekete/kék

programmable E85 conversion kit

Injektor bemenetek 1-4

Kébelköteg
(a gyári
motorvezérlőtől)

v4

fekete/sárga

Konfigurációs kapcsoló (a csomag tartalmazza)

NTC hőmérséklet szenzor (a csomag tartalmazza)
AD1 narancs

Gyári motor hőmérséklet gomba (opcionális)

FIGYELEM! A választott szenzort a szoftverben kell beállítani!

Made in Hungary

+12V (gyári bekötés)

