
System SEQUENT PLUG&DRIVE jest  
najnowszym i najbardziej rozwiniêtym systemem 
gazu w fazie lotnej, przeznaczonym do samochodów 
z wielopunktowym sekwencyjnym uk³adem wtrysku benzyny.

Powsta³ on na bazie znanych i sprawdzonych 

podzespo³ów rodziny systemów SEQUENT tj: reduktora 
Genius MB, wtryskiwaczy BRC wraz z listw¹ RAIL oraz 

prze³¹cznika MICRO. Nowoœæ stanowi¹: centrala gazowa 
PLUG&DRIVE oraz czujnik ciœnienia i temperatury gazu 
umieszczony na listwie RAIL.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje centrala gazowa 
PLUG&DRIVE charakteryzuj¹ca siê bardzo dobr¹ 
komunikacj¹ z central¹ benzynow¹, umo¿liwiaj¹c tym samym 
odczytywanie szeregu wa¿nych parametrów takich jak: masa 
przep³ywaj¹cego powietrza, temperatura powietrza, 
temperatura p³ynu ch³odz¹cego, obroty silnika, adaptacjia 
krótko i d³ugo terminowa mapy mieszanki paliwowej.      
Dziêki tym danym centrala gazowa mo¿e bardzo precyzyjnie 
sterowaæ ca³ym systemem i dawkowaæ LPG. Komunikacja 
centrali gazowej z benzynow¹ pozwala równie¿ na 
odczytywanie i kasowanie powsta³ych w trakcie eksploatacji 
b³êdów. Funkcja umo¿liwia tak¿e selekcje tych b³êdów na 
“mniej i bardziej istotne” dla pracy silnika - o powsta³ych 
b³êdach informuje kierowcê migaj¹ca dioda na prze³¹czniku 
Micro.  

System SEQUENT PLUG&DRIVE wyposa¿ony jest 
w nastêpuj¹ce strategie: pracy na zimnym silniku, 
przyœpieszania, zwalniania oraz pracy w pe³nym obci¹¿eniu.

Nowoœci¹ w tym systemie jest mo¿liwoœæ 
awaryjnego uruchamiania silnika na gazie. Opcja ta 

zosta³a jednak ograniczona przez producenta do piêciu  
powtórzeñ, uniemo¿liwiaj¹c jej nadu¿ywanie.

Funkcjê t¹ mo¿na aktywowaæ na nowo 
w serwisie.

System P&D charakteryzuje siê bardzo wysokim        
stopniem zintegrowania sterowania wtryskiem LPG                               

z fabrycznym uk³adem zasilania silnika - jest on 
montowany w fabrycznie nowych samochodach ró¿nych 

marek, na przyk³ad: CHEVROLET, CITROEN, PEUGEOT.
Po³¹czenie uk³adów sterowania wtryskiem benzyny 

i gazu, umo¿liwia pe³n¹ kontrolê nad emisj¹ zanieczyszczeñ 
poprzez zapewnienie optymalnych warunków pracy 
katalizatora. System P&D spe³nia normy emisji spalin     

EURO IV.

ZASTOSOWANIE:
Silniki benzynowe wolnoss¹ce oraz turbodo³adowane,            
3, 4, 5, 6 i 8 cylindrowe z wielopunktowym sekwencyjnym 
uk³adem wtrysku benzyny.

ZAWARTOŒÆ ZESTAWU P&D:
Reduktor GENIUS MB, centrala steruj¹ca P&D, elektrozawór 
gazowy Et98, okablowanie, prze³¹cznik Micro, listwa Rail BRC 
wraz z zintegrowanymi czujnikami ciœnienia i temp. gazu, 
wtryskiwacze BRC, filtr fazy lotnej, przewody gazowe, 
przewód wodny oraz elementy monta¿owe.

FUNKCJE:
Samoczynne przejœcie z benzyny na gaz po osi¹gniêciu 
w³aœciwej  temperatury p³ynu ch³odz¹cego. Pe³na integracja 
centrali gazowej z benzynow¹.

NORMY: 
System spe³nia normy emisji spalin EURO IV oraz mo¿e 
wspó³pracowaæ z EOBD.

KONFIGURACJA:
Za pomoc¹ komputera PC.


