SEQUENT 24.11 jest najnowszym
i zarazem najnowoczeœniejszym systemem
sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej
powsta³ym na bazie doskonale znanego
i sprawdzonego systemu SEQUENT 24.
Przeznaczony jest do samochodów 3 i 4 cylindrowych
wyposa¿onych w sekwencyjny wtrysk benzyny.
G³ównym elementem SEQUENT 24.11
koordynuj¹cym i odpowiedzialnym za prawid³ow¹ pracê
instalacji gazowej jest nowa centrala gazowa SQ 24.11
która poprzez odpowiednie oprogramowanie oraz
bezpoœredni¹ wspó³pracê z central¹ benzynow¹ steruje ca³ym
procesem sekwencyjnego prze³¹czania wtryskiwaczy
gazowych. Centrala ta zosta³a wyposa¿ona w nowe
funkcje:
Funkcja VSR umo¿liwiaj¹c¹ dotryskiwanie ma³ej
dawki benzyny podczas jazdy na gazie. Funkcja ta ma na celu
zabezpieczenie gniazd zaworowych przed wypaleniem
w samochodach borykaj¹cych siê z tym problemem.
Funkcja Warm Up Injector - umo¿liwiaj¹ca
podgrzewanie wtryskiwaczy podczas pracy na benzynie
przed pierwszym prze³¹czeniem siê na gaz - dotyczy to pracy
na zimnym silniku.
Funkcja Start&Stop - stworzona z myœl¹
o samochodach wyposa¿onych fabrycznie
w funkcjê STOP&GO. Umo¿liwia redukcjê zu¿ycia paliwa
oraz emisji spalin poprzez wy³¹czanie silnika podczas
postoju na skrzy¿owaniach i ponowne jego
uruchomienie od razu na gazie.

Podobnie jak we wczeœniejszych systemach BRC
typu SEQUENT zastosowano listwê RAIL BRC, która
zasila pod ciœnieniem najnowsze wtryskiwacze BRC.
Wtryskiwacze BRC nowego typu cechuje
bardzo du¿a dok³adnoœæ oraz
szybkoœæ wtryskiwania gazu - s¹ one
stosowane miêdzy innymi w zestawach SQ P&D
montowanych na liniach technologicznych w fabrycznie
nowych samochodach.
Dozowanie gazu odbywa siê z maksymaln¹ dok³adnoœci¹,
albowiem ka¿dy wtryskiwacz obs³uguje wy³¹cznie jeden
cylinder. Otwarcie wtryskiwaczy gazowych i wtryskiwanie
mieszanki odbywa siê dok³adnie w tym samym czasie jak
w przypadku wtryskiwaczy benzynowych, które
podczas jazdy na gazie zostaj¹ od³¹czone. Reduktor
Genius wyposa¿ony jest w czujnik temperatury wody,
którego wskazania umo¿liwiaj¹ samoczynn¹ zmianê
zasilania z benzyny na gaz po osi¹gniêciu odpowiedniej
temperatury pracy silnika.
Umieszczenie czujnika ciœnienia gazu w listwie RAIL
umo¿liwia natychmiastow¹ korektê iloœci spalanego
paliwa.
Dziêki doskona³ej integracji systemu gazowego
z benzynowym, nie ma ró¿nic pomiêdzy jazd¹ na gazie a jazd¹
na benzynie. Dodatkowo mamy pe³n¹ kontrolê nad emisj¹
zanieczyszczeñ poprzez zapewnienie optymalnych warunków
pracy katalizatora - system spe³nia normy emisji spalin
EURO IV i V.
Zamontowanie tego systemu, prócz korzyœci
finansowych w postaci zmniejszonych wydatków podczas
tankowania, przyniesie równie¿ ulgê dla œrodowiska.
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UWAGA: Nale¿y uwa¿aæ na samochody, w których producent nie zezwala lub nie poleca od³¹czania akumulatora w celu unikniêcia zmian
w systemie alarmowym. Nigdy nie u¿ywaæ lutownic pod³¹czonych do akumulatora samochodu. Wszystkie lutowania wykonywaæ z u¿yciem
odpowiednio zabezpieczonej cyny. Umieœciæ instalacje elektryczne BRC w miejscu dobrze wentylowanym, z dala od Ÿród³a ciep³a i wody.
Zaleca siê izolowanie niepod³¹czonych kabli centralki BRC. BRC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym schemacie bez
koniecznoœci powiadamiania. Zaleca siê sprawdzanie czy posiadana wersja jest ostatnio zmodyfikowan¹ wersj¹ schematu BRC.

Czêœci sk³adowe SEQUENT 24.11 (przyk³ad):
1. Kit Bazowy 09SQ7S0T0004
Zbiornik z oprzyrz¹dowaniem:
1. Zbiornik Tor 600/42
2. Wielozawór 10MV34302200
3. Okablowanie rezerwy
06LB50010060
4. Okablowanie elektrozaworu LPG
06LB50010061
5. Zawór tankowania 16PC00010001

