
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαλύει κι εξαλείφει επικαθίσεις και ιζήματα στα μπεκ ψεκασμού υγραερίου (LPG).

Άμεσος καθαρισμός των γραμμών και των μπεκ σε συστήματα υγραερίου (LPG).

Δεν απαιτείται η αφαίρεση των γραμμών ή των μπεκ.

Εξασφαλίζει ακριβείς χρόνους ψεκασμού και την ακριβή (ομοιόμορφη) διασπορά του 

υγραερίου (LPG).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά: διασφαλίζει την ορθή λειτουργία 

των μπεκ.

Επαγγελματίας: ταχύτητα χρήσης, επειδή 

γίνεται άμεσος καθαρισμός χωρίς αφαίρεση 

των μπεκ. Ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής 

στο συνεργείο, μειωμένη κατανάλωση 

καυσίμου με επακόλουθο οικονομικό 

όφελος.

Περιβάλλον και υγεία: μείωση των 

επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Σε αυτοκίνητα που κινούνται  με LPG, στα  

μπεκ  υγραερίου.

Κωδικός: 136 Περιεχόμενο: 550 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12
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micrologic® PREMIUM 136

Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού LPG

G

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

micrologic® PREMIUM 163 και 164.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

Σε κάθε επισκευή ή συντήρηση του 

συστήματος υγραερίου.

Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης 

καυσίμου υγραερίου.

Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος του 

κινητήρα.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητήρα, 

κατά την λειτουργία με υγραέριο.

Πριν από κάθε μέτρηση και ρύθμιση των 

εκπομπών καυσαερίων υγραερίου.

Χρήση:

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες 

χρήσης (SI 136) στην επόμενη σελίδα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αντάπτορας Σύνδεσης 

(Κωδ. 13800).

Σετ Εξαρτημάτων Σύνδεσης για το 136 

(Κωδ. 13860).

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΠΡΙΝ



micrologic® PREMIUM 136

Οδηγίες Εφαρμογής
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησης στο σύστημα καυσίμου παρακαλώ εξασφαλίστε την απόλυτη καθαριότητά

του!

Το TUNAP 136 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον καθαρισμό συστημάτων ψεκασμού υγραερίου.

Ο καθαρισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα ρύθμισης της TUNAP χωρίς να αφαιρεθούν τα μπεκ.

Πριν από τον διαχωρισμό των σωλήνων υγραερίου βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν βρίσκονται υπό πίεση.

Πριν από τις εργασίες στο σύστημα υγραερίου παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αμέσως πριν από τον καθαρισμό χρησιμοποιείστε το TUNAP 164, και φθάστε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας (εάν

είναι δυνατόν, οδηγώντας το όχημα).

Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με τον κινητήρα σε λειτουργία υγραερίου.

Μετά τον καθαρισμό, εκτελέστε μία δοκιμή δρόμου. Δείτε τα δεδομένα / επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις ελέγχου σφαλμάτων

στην μνήμη.

Μετά τον καθαρισμό και για κατάλληλη προστασία, χρησιμοποιείστε το TUNAP 163 (στο ρεζερβουάρ της βενζίνης).

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τo βήμα 4 που περιγράφεται στην συνέχεια ακριβώς! Η λάθος εφαρμογή μπορεί να

οδηγήσει σε καταστροφή του καταλύτη. Συστήνεται να ελέγχετε την θερμοκρασία του καταλύτη κατά την διαδικασία καθαρισμού.

Εάν ο καταλύτης αρχίσει να πυρακτώνεται, σταματήστε τον καθαρισμό κι ελέγξτε την σωστή εφαρμογή του εργαλείου και την

σωστή πίεση του καθαριστικού υγρού.

Μετά τον καθαρισμό η ακριβής ρύθμιση κι ο προγραμματισμός του συστήματος LPG είναι απαραίτητα!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Βιδώστε τον διακλαδωτήρα με το μανόμετρο στον αντάπτορα ρύθμισης.

Ανάλογα με την διάμετρο του σωλήνα χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος

συνδέσμου. Χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες ροδέλες που παρέχονται.

2. Συνδέστε τον αντάπτορα ρύθμισης. Τοποθετήστε τον αντάπτορα ρύθμισης

μεταξύ του πνεύμονα και των μπεκ υγραερίου (στην θέση του φίλτρου).

Ασφαλίστε τον αντάπτορα στο καπό, έτσι ώστε ο σωλήνας του αντάπτορα να

έχει καθοδική φορά προς την γραμμή του υγραερίου.

3. Εισάγετε το δοχείο στον αντάπτορα ρύθμισης. Η άκρη του δοχείου πρέπει να

έχει καλή εφαρμογή με τον αντάπτορα. Πιέστε ελαφρά το δοχείο μέσα στην

υποδοχή του αντάπτορα και βιδώστε τον ρυθμιστή πίεσης προς τα δεξιά.

Προσοχή! το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του

δοχείου ή ακόμη και σε βλάβη του αντάπτορα ρύθμισης.
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4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής πεπιεσμένου αέρα στον αντάπτορα ρύθμισης.

Ο διακόπτης πρέπει να είναι κλειστός. Ορίστε την πίεση στο 0,8 bar, με

μέγιστο το 1 bar.

Προσοχή! Η υπερβολική δόση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του

κινητήρα!

5. Εκκινήστε τον κινητήρα κι εν συνεχεία γυρίστε σε λειτουργία υγραερίου

(παρατηρείστε την σωστή θερμοκρασία και τις στροφές/λεπτό για αυτό).

Ανοίξτε τον διακόπτη μόνο όταν ο κινητήρας έχει γυρίσει σε λειτουργία

υγραερίου (δείτε την διπλανή φωτογραφία).

6. Ανεβάστε τις στροφές του κινητήρα μέχρι να φθάσουν περίπου τις 2.000 ανά

λεπτό και λειτουργήστε τον κινητήρα σε αυτές τις στροφές για 15 λεπτά.

7. Μετά τα 15 λεπτά, κλείστε τον διακόπτη και σβήστε τον κινητήρα. 

Σημαντικό: πάντα να κλείνετε τον διακόπτη ΠΡΙΝ να σβήσετε τον 

κινητήρα!  

8. Αφαιρέστε τον αντάπτορα ρύθμισης εφαρμόζοντας την αντίθετη διαδικασία 

από αυτήν της σύνδεσης. 

9. Επανατοποθετήστε το φίλτρο του υγραερίου.

10. Επαναφέρατε την συνδεσμολογία του οχήματος στην αρχική της κατάσταση.  

11. Ελέγξτε το σύστημα υγραερίου για ύπαρξη τυχόν διαρροών, με τον αφρό 

ελέγχου διαρροών TUNAP 208.

Διακόπτης 

κλειστός!

Διάγραμμα Σύνδεσης - Εφαρμογής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

Ρεζερβουάρ
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LPG υψηλής πίεσης που 

φθάνει από το ρεζερβουάρ

Διακόψτε σε κατάλληλο σημείο 

για την σύνδεση του αντάπτορα 

ρύθμισης TUNAP 13800

Βαλβίδα LPG

LPG χαμηλής πίεσης 

προς τα μπεκ

Μειωτήρας 

πίεσης
Φίλτρο LPG

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 13800 

Ρεζερβουάρ

LPG
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LPG υψηλής πίεσης που 

φθάνει από το ρεζερβουάρ

Βαλβίδα LPG
Μειωτήρας 

πίεσης

Φίλτρο LPG

Αντάπτορας ρύθμισης

TUNAP 13800

Παροχή αέρα 

υπό πίεση

Διακόπτης 

ανοιχτός!

Διακόπτης 

κλειστός!
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