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SYSTEEMOMSCHRIJVING EN INSTALLATIE:

Inleiding
Het Vogels Gas Injection (VGI) gassysteem is één van de meest moderne autogassystemen die
momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Het betreft een sequentieel volg injectiesysteem, wat inhoudt
dat voor elke cilinder de juiste hoeveelheid gas wordt gedoseerd.
Het systeem gebruikt de benzine-injectorsignalen als hoofdingangsignaal voor het bepalen van de juiste
hoeveelheid in te spuiten gas die elke cilinder van de motor op dat moment nodig heeft.
Het systeem start normaal gesproken altijd op benzine en wanneer de motor loopt, de keuzeschakelaar
op de gasstand staat en de juiste motortemperatuur is bereikt, zal de gasrekeneenheid het juiste
moment kiezen om over te schakelen naar LPG.
Als eerste zullen de afsluiters op de tank en de drukregelaar worden geopend, waardoor het nog
vloeibare LPG in de drukregelaar zal verdampen. De gasdruk zal afgeregeld worden op 1 bar overdruk,
waarna het gas de drukregelaar verlaat om daarna gefilterd te worden in het gasfilter. Daar vanuit
stroomt het gas naar de injectorrail om het gas te verdelen over de injectoren. Vanaf dit moment
worden de benzine-injectoren door de gasrekeneenheid onderbroken en worden de gasinjectoren in
plaats daarvan geactiveerd. De motor draait vanaf dit moment op gas.
Om de hoeveelheid te injecteren gas te bepalen, volgt de gasrekeneenheid het benzine-inspuitsignaal
van de originele rekeneenheid en rekent deze tijd om naar een gasinjectietijd.

Benzine en autogas zijn twee totaal verschillende brandstoffen en hebben dan ook heel verschillende
eigenschappen waarmee in de vertaling van de injectietijden rekening moet worden gehouden. Met de
belastingwisseling- en opwarmperiode-compensatie strategieën worden de verschillen van de
brandstoffen gecorrigeerd.
Om deze strategieën te kunnen bewerkstelligen, gebruikt het systeem naast de benzine-injectiesignalen
de volgende ingangssignalen: de gastemperatuur, de systeemdruk en de motortemperatuur.
Naast het aansturen van de gasinjectoren stuurt de gaseenheid ook andere functies aan om het
systeem compleet te maken, zoals de LPG-niveau indicatie, de afsluiters op de tank en drukregelaar en
het overschakelen van brandstof soort. Wanneer het gas op is, schakelt het systeem automatisch terug
naar benzine en geeft een akoestisch waarschuwingssignaal.
Gedurende de inbouw en het onderhoud is het mogelijk om de werking van en eventuele foutcodes in
het systeem te controleren met behulp van de “Interface software” op de computer en de interface-
kabel.

Image is copyright protected by Luccio Engineering
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In- en uitgangssignalen:
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Ingangssignaal Functie
Benzine-injectiesignalen Het systeem gebruikt als hoofdingangsignaal de benzine-injectorsignalen van elke aparte cilinder

voor het bepalen van de te injecteren gashoeveelheid. Het VGI systeem werkt als een volgsyteem
van de originele rekeneenheid door haar strategie te volgen. De voeding van de benzine-
injectoren wordt als 12V na contact herkenning gebruikt.

Toerentalsignaal Het toerentalsignaal wordt gebruikt als parameter om de benzine-injectietijd om te kunnen
rekenen naar een gasinjectietijd. Tevens wordt het signaal gebruikt om een wel of niet draaiende
motor te herkennen. Het signaal wordt afgetapt bij het ontstekingssysteem of nokkenassensor.

Motortemperatuursignaal De motortemperatuur wordt gebruikt als voorwaarde voor het overschakelen van benzine naar
gas. Daarnaast wordt het gebruikt voor het corrigeren van de injectietijden vanwege de
brandstofeigenschap- verschillen. Het temperatuur wordt gemeten met de eigen temp.sensor van
het VGI systeem of wordt afgetapt bij de originele motortemperatuursensor.

Gasdruksignaal Bij toename van de absolute gasdruk zal de dichtheid en dus de energie per volume toenemen.
Om dit te compenseren, is een van de gasdruk afhankelijke correctie gebruikt om de injectietijd te
verkorten. Het gasdruksignaal wordt tevens gebruikt om terug te schakelen naar benzine als de
druk te laag wordt.

Gastemperatuursignaal Bij toename van de gastemperatuur zal de dichtheid en dus de energie per volume afnemen. Om
dit te compenseren, is een gastemperatuur afhankelijke correctie gebruikt om de injectietijd te
verlengen.

Brandstofniveausignaal De brandstofniveau-sensor informeert de ECU hoeveel brandstof er nog in de tank aanwezig is. Op
zijn beurt informeert de ECU de bestuurder weer over de tankinhoud via de brandstofkeuze-
schakelaar

MAPsignaal Het inlaatspruitstukdruk-signaal kan als optie worden gebruikt om het drukverschil over de
gasinjector te kunnen berekenen.

Lambda signaal Als optie kan het lambda signaal worden aangesloten voor weergave in de interfacesoftware. Dit
kan voordelen hebben bij het calibreren van het systeem op de auto.
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Uitgangssignalen

Componentenoverzicht

1 Keuzeschakelaar / User interface
2 Gasrekenheid
3 Drooggasfilter
4 Verdamper / drukregelaar
5 Gasinjectorrail met druk-/temperatuursensor

       Image is copyright protected by Luccio Engineering

Uitgangssignaal Functie

Gas-injectiesignalen De hoofduitgangssignalen zijn de gas-injectoraansturingen. Elke cilinder heeft zijn eigen injector en
zijn eigen aansturing. Gasinjectorsignaal A komt overeen met benzine-onderbreking A en dienen
dus op dezelfde cilinder te worden aan gesloten.

Tankkraan-aanstuursignaal Dit signaal stuurt de tankkraan op de LPG-tank open, zodat het LPG naar de drukregelaar kan toe
stromen.

Gasafsluiter-aanstuursignaal Dit signaal stuurt de gasaflsuiter voor op de verdamper / drukregelaar open, zodat het LPG de
drukregelaar en het verdere systeem kan inlopen.

Serieële communicatie met
schakelaar

De keuzeschakelaar en de gas-rekeneenheid zijn met elkaar verbonden via een serieele
communicatie. Zij informeeren elkaar over brandstofkeuze, tankniveau en foutcodes.

Serieële communicatie met
de PC of laptop

Met behulp van de een interface-kabel kan de gas-rekeneenheid worden aangesloten op een PC
of Laptop. Met de interface software kan het functioneren van het systeem worden gecontroleerd
en instellingen worden gewijzigd.



VOGELS AUTOGAS SYSTEMS VGI handleiding Systeemomschrijving en Installatie

VGI Techn. Handleiding 2009-09-25.pdf Pagina 6 van 26

Algemene voorwaarden voor de installatie

Vooraf aan de inbouw

Controleer voordat u aan de gassysteem inbouw begint, of het geen storingen in het benzine-systeem
aanwezig zijn en hoe het voertuig op benzine loopt. Dit kan veel problemen achteraf voorkomen.

- De volgende voertuigen typen kunnen NIET met dit systeem worden omgebouwd.
- Motoren met carburatuur
- Monopoint injectie
- Direct ingespoten motoren.
- Motor met zogenaamde “Peak and hold” aangestuurde benzine-injectoren
- Motoren met simultane injectie (alle injectoren worden tegelijk aangestuurd).

Voertuigcontrole

Controleer het voertuig op het volgende:
• De conditie van het inlaatluchtfilter
• De conditie van de ontsteking zoals bougies, bougiekabels, bobine(s).
• Inlaat- en uitlaat kleppen op lekkage en controleer de klepspeling volgens fabrieksopgave.
• Werking van de katalysator.

Voer indien nodig de vereiste afstellingen uit en vervang de defecte onderdelen.

Opmerkingen m.b.t. alle gasvoerende componenten
• Monteer alle componenten in de motorruimte volgens de inbouwbeschrijving van de betreffende

auto. Monteer de componenten dan wel direct tegen de carrosserie of middels de bijgeleverde
steunen.

• Monteer in geen geval de componenten in of nabij de ruimte van het ventilatiesysteem voor het
interieur.

• Monteer de componenten niet dichterbij dan 200 mm van een warmtebron zoals het uitlaatsysteem.
Indien dit niet mogelijk is, dient er een hitteschild van minimaal 1 mm dik tussen geplaatst te worden.

• Zorg ervoor dat de slangen geen scherpe bochten maken of dichtknikken.

Opmerkingen m.b.t. alle componenten
Breng na de afronding en controle van de inbouw een beschermlaag aan op alle metalen
gascomponenten, met name op die onder de motorkap. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een antiroest
middel. Dit ter voorkoming van de corrosievorming en voor het behoud van het algehele systeem.
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Gasslangenoverzicht:
De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de slangen die gebruikt worden in het systeem en
hoe ze worden aangesloten.

Images are copyright protected by Luccio Engineering

Legenda:
1. LPG-ingang
2. 14 mm slang tussen drukregelaar en drooggasfilter.
3. 14 mm slang tussen drooggasfilter en injectorrail
4. 6 mm slang tussen injectorrail en inlaatspruitstuk
5. MAP-aansluiting
6. Gasafvoer van overdrukventiel. De slang moet buiten het motorcompartiment uitmonden (R-67-01)

Specificaties:
Gasslang-homologatie LPG Nr.:….……….E13 67R-010128 class 2
Gasslang-homologatie CNG Nr.:……………….…E13 110R-000008

Installatie van de gasslangen:
• Voorkom dat de gasvoerende slangen te dicht langs warmte bronnen liggen.
• Voorkom dat de gasvoerende slangen langs andere delen kunnen schuren, waardoor ze kunnen

doorslijten.
• Maak de slangen lekvrij vast op de aansluitingen met behulp van de bijgeleverde klemmen.

MAP-slangaansluiting
Pas de volgende procedure toe voor het aansluiten van de MAP-slangaansluiting:
• Kijk of er een origineel ongebruikt aansluitpunt voorhanden is.
Als geen punt als zodanig beschikbaar is;
• Demonteer het inlaatspruitstuk, daarbij opletten dat de pakking niet beschadigd wordt en let tevens

op de positie van eventuele componenten en aansluitingen.
• Leg de positie van de te maken vacuümaansluiting vast volgens de specifieke inbouw instructies.
• Indien niet specifiek aangegeven in de inbouw instructies, bepaal dan zelf een goed bereikbaar

aansluitpunt, bij voorkeur vlak achter de gasklep.
• Voordat men het gat gaat boren, eerst centeren.
• Doe wat vet om de boor om verspreiding van de boorkrullen te voorkomen en boor een gat van 4,8

mm bij een aluminium spruitstuk en 4,5 mm in geval van een kunststof spruitstuk. Tijdens het boren is
het van belang dat de boor haaks op het oppervlak gehouden wordt.

• Tap schroefdraad M6x1.
• Verwijder zorgvuldig alle boorkrullen.
• Monteer de vacuümaansluitnippel met afdicht- borgvloeistof.
• Monteer het inlaatspruitstuk weer terug, indien nodig met nieuwe pakking en sluit alle losgemaakte

componenten weer aan.
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Verdamper/drukregelaar LI02
De LI02 is een monostadium verdamper/drukregelaar en wordt verwarmd door middel van de
motorkoelvloeistof. De drukregelaar is afgeregeld op een uitgaande druk van ongeveer 1.0 bar (100 kPa)
boven de pneumatische balans ingangsdruk (4). Dus een absolute druk van ongeveer 2 bar wanneer de
pneumatische balansaansluiting (4) de buiten luchtdruk is. De verdamper kan LPG verdampen tot een
motorvermogen van 125 kW.

Specificaties:
Uitgaande werkdruk:…….…...…………..0,95 bar (100 kPa)
Overdrukventiel:………….………………..4,5 bar (450 kPa)
Homologatie LPG Nr.:..…………………...E13 67R-010056

Images are copyright protected by Luccio Engineering
Legenda:
1) LPG-ingang en montage van LPG-afsluiter.
2) LPG-uitgang
3) Drukafstelling voor de uitgangsdruk
4) Motorvacuum (MAP)
5) Overdrukventiel
6) Motorkoelvloeistofingang en -uitgang
7) Bevestigingspunt

Installatie van de drukregelaar:
De onderstaande regels zijn van belang voor het monteren van de drukregelaar:
• Monteer de regelaar zodanig dat deze bereikbaar is voor onderhoud en afstellingen.
• Gebruik een steun voor het monteren van de verdamper.
• Monteer in geen geval de drukregelaar rechtstreeks op de motor, op componenten die zich op de

motor bevinden of direct op de carrosserie.
• Verwijder plastic beschermplugjes van de drukregelaar.
• Sluit de waterslangen aan. De wateraansluitingen op de drukregelaar zijn verdraaibaar om een

gunstige route van de waterslangen mogelijk te maken.
• Maak de waterslangen vast met de bijgeleverde slangklemmen.
• De andere uiteinden van de waterslangen worden parallel aangesloten op de kachelslangen met T-

stukken.
• Let op dat er geen scherpe bochten in de waterslangen zitten. Een goede en gelijkmatige

warmtewisseling is noodzakelijk om het LPG te laten verdampen en een voldoende gas te leveren.
• Monteer de drukregelaar beneden het hoogste vloeistofniveau van het koelsysteem om lucht te

voorkomen.
• Vul het koelvloeistofsysteem weer volgens fabrieksvoorschriften.
• Controleer de verwarming van de drukregelaar en op eventuele waterlekkage, door de motor warm

te laten draaien.
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Verdamper/drukregelaar IG1
De IG1 is een bistadium verdamper/drukregelaar en wordt verwarmd door middel van de
motorkoelvloeistof. De drukregelaar is afgeregeld op een uitgaande druk van ongeveer 1.0 bar (100 kPa)
boven de pneumatische balans ingangsdruk of vacuumaansluiting (6). Dus een absolute druk van
ongeveer 2 bar wanneer de pneumatische balansaansluiting (6) de buiten luchtdruk is.
De verdamper komt in drie vermogensvaraianten, te weten:
IG1 Normal: Tot een motorvermogen van 160 kW.
IG1 Maggiorato: Tot een motorvermogen van 200 kW
IG1 Super Maggiorato:Tot een motorvermogen van 280 kW

Specificaties:
Uitgaande werkdruk:…….…...…………..0,95 bar (100 kPa)
Overdrukventiel:………….………………..4,5 bar (450 kPa)
Homologatie LPG Nr.:..…………………...E13 67R-010025

Legenda:
1) LPG-ingang.
2) LPG-filter
3) LPG-fsluiter
4) Drooggas uitgang
5) Druk-afstelschroef
6) Vacuumaansluiting (MAP)
7) Motorkoelvloeistofingang en -uitgang
8) Bevestigingspunten

Installatie van de drukregelaar:
De onderstaande regels zijn van belang voor het
monteren van de drukregelaar:
• Monteer de regelaar zodanig dat deze bereikbaar

is voor onderhoud en afstellingen.
• Gebruik een steun voor het monteren van de

verdamper.
• Monteer in geen geval de drukregelaar

rechtstreeks op de motor, op componenten die
zich op de motor bevinden of direct op de
carrosserie.

• Verwijder plastic beschermplugjes van de
drukregelaar.

• Sluit de waterslangen aan. De wateraansluitingen
op de drukregelaar zijn verdraaibaar om een
gunstige route van de waterslangen mogelijk te
maken.

• Maak de waterslangen vast met de bijgeleverde
slangklemmen.

• De andere uiteinden van de waterslangen worden
parallel aangesloten op de kachelslangen met T-
stukken.

• Let op dat er geen scherpe bochten in de waterslangen zitten. Een goede en gelijkmatige
warmtewisseling is noodzakelijk om het LPG te laten verdampen en een voldoende gas te leveren.

• Monteer de drukregelaar beneden het hoogste vloeistofniveau van het koelsysteem om lucht te
voorkomen.

• Vul het koelvloeistofsysteem weer volgens fabrieksvoorschriften.
• Controleer de verwarming van de drukregelaar en op eventuele waterlekkage, door de motor warm

te laten draaien.
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Drooggasfilter FL-ONE
De drooggasfilter heeft als functie het filteren van het gasvormige LPG tot 10 µm.
De filterunit bevat een meerlagen filter welke opgebouwd is uit verschillende lagen van grof naar fijn
respectievelijk van buiten naar binnen voor een efficiënte filtering.
De ingang van de filterunit is verbonden met de uitgang van de drukregelaar via een ∅14 mm slang. Het
gas verlaat het filter via een ∅14 mm.

Specificaties:
Filtratie:……………………….….………..…10 µm
Homologatie LPG filter Nr.:.E13 67R-010278 Class 2
Homologatie CNG filterNr.:…E13 110R-000099

Installatie van de filterunit:
• Monteer filterunit dusdanig dat deze stevig is bevestigd en

niet tegen een ander hard deel aan kan trillen, waardoor
geen storend geluid en geen slijtage kan ontstaan.

• De ∅14 mm slang die van de drukregelaar komt aan de
inlaatzijde en de ∅14 mm slang aan de uitgaande kant
van de filterunit naar de injectorrail toe.

• Bevestig de slangen op het filter middels bijgeleverde
klemmen.

• Voorkom dat de gasvoerende slangen te dicht langs
warmte bronnen liggen.

• Voorkom dat de gasvoerende slangen langs andere delen
kunnen schuren, waardoor ze kunnen doorslijten.

Injectorrail

De gasinjectorrail bevat losse injectors die in de rail geintegreerd zijn. Afgebeeld is een 4 injectorrail,
maar 2 en injectorrails zijn ook beschikbaar. De gasuitgangen zijn met verschillende doorlaten te
verkrijgen; De juiste keuze van de doorlaat is afhankelijk van de benzine-injector en kan worden
uitgedrukt in vermogen per cilinder.

Het gasvormige LPG komt de common-rail binnen via de 11 mm ingang (afkomstig van de filterunit) en
voorziet de injectors van gas. Op de gasinjectorrail staat de volgorde van de Injectoren aangegeven
met A, B, C en D.

4 cilinder motor
Nozzle Diameter Slagvolume
1,8 mm Onder 1100 cc
2,0 mm 1100 tot 1300 cc
2,2 mm 1300 tot 1600 cc
2,4 mm 1600 tot 2000 cc
2,6 mm 2000 tot 2200 cc
2,8 mm 2200 tot 2400 cc
3,0 mm**** Boven 2400 cc

8 cilinder motor
Nozzle Diameter Slagvolume
2,2 mm Onder 3000 cc
2,4 mm 3000 tot 4000 cc
2,6 mm 4000 tot 5000 cc
2,8 mm 5000 tot 5700 cc
3,0 mm**** Boven 5700 cc
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3 cilinder motor
Nozzle Diameter Slagvolume
2,2 mm 900 tot 1100 cc

6 cilinder motor
Nozzle Diameter Slagvolume
2,2 mm Onder 2600 cc
2,4 mm 2600 tot 3000 cc
2,6 mm 3000 tot 3500 cc
2,8 mm 3500 tot 4000 cc
3,0 mm**** Boven 4000 cc

**** : PAS OP!!!! De nozzles met een diameter van
3,0 mm hebben een grotere O-ring. Verwissel deze
niet met de andere nozzles!

Een eenvoudige manier om te controleren of de gebruikte nozzle-maat correct is:
1) Calibreer het system op GAS.
2) Laat de motor stationair op GAS draaien.
3) Controleer de GAS-injectietijd:
De nozzle-maat is correct als de injectietijd tussen de 4.5 ms en 6.0 ms ligt. De nozzle-maat is te groot als
de injectietijd onder de 4,5 ms en te klein als de injectietijd boven de 6.0 ms is.

Specificaties:
Injectors per rail:………………….…………....2 tot 4
Rail homologatie LPG Nr.:E13 67R-010290 Class 2
Rail homologatie CNG Nr.:…..……E13 110R-00123

Plaatsing van de Injectorrail.
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Installatie van de injectorrail:
Volg de injectorrail montageprocedure zoals hieronder
beschreven.
• De injectorrail heeft aan weerskanten twee

bevestigingspunten. Monteer de rail middels rubbers
en een steun en minimaal twee bevestigingspunten
aan de motor.

• Op de uitgangen van de injectoren komen de 6 mm
gasslangen naar de nozzles.

• De positie van de injector rail en de nozzles staan in
zeer nauwe relatie met elkaar. Lees hiervoor ook de
volgende paragraaf.

• Monteer de injectorrail zo dicht mogelijk bij het
inlaatspruitstuk (bij de positie van de nozzles) echter
zodanig dat er zo kort mogelijke slangetjes naar de
nozzles gemonteerd kunnen worden zonder dat deze
knikken.

• De slangen tussen de rail en nozzles moeten zo kort
mogelijk gehouden worden (NIET LANGER DAN 15
CM!)

• De onderlinge slanglengtes mogen niet te veel
verschillen.

Nozzles
De nozzle is het laatste onderdeel van het gassysteem waar het gas
doorheen stroomt. De nozzle is verbonden via een Ø 6 mm slang aan
de injectoruitgang. De nozzles zijn in het inlaatspruitstuk gemonteerd
met elke cilinder een eigen nozzle.

Legenda:
1. Nozzle gasingang (Ø 4 mm)
2. Gasslangaansluiting (Ø 6 mm)
3. Zeskant steek 10 mm voor monteren van de nozzle.
4. M8 x 1 mm schroefdraad voor de bevestiging van de nozzle.

Installatie van de nozzles:
De correcte installatie van de nozzles is van zeer groot belang voor het goed functioneren van de
autogasinstallatie.
• Houd hierbij dan rekening met de punten zoals die hiervoor bij de beschrijving van de injectorrail

besproken zijn.
• Demonteer bij voorkeur het inlaatspruitstuk, met daarbij de pakking niet te beschadigen. Bekijk

vooraf zeer goed waar de diverse componenten en aansluitingen zitten.
• Voor plaatsbepaling van de nozzles, zie de specifieke inbouwinstructie van het betreffende voertuig.
• Indien geen specifieke inbouwinstructies beschikbaar zijn moet de positie van de nozzles zeer

zorgvuldig uitgekozen worden in combinatie met de injectorrailplaatsing. (zie vorige paragraaf)
• De nozzles dienen niet te ver bij de cilinderkop vandaan en symmetrisch ten opzichte van elkaar te

worden geplaatst. Gemiddeld is 10 tot 15 cm vanaf de cilinderkop een goede afstand om een
goede vermenging en snelle reactietijden te realiseren. Door de nozzles dichter bij de cilinderkop te
plaatsen, wordt het vaak moeilijker de injectorrail nog te kunnen plaatsen en korte slangen te
behouden.

• Markeer de te boren gaten na het kiezen van een goede locatie.
• Center de exacte posities van de te boren gaten.
• Doe wat vet om de boor om verspreiding van boor slijpsel te

voorkomen. Gebruik de laatste tap NIET. Dit om een vaste passing
te behouden.

• Reinig zorgvuldig het inlaatspruitstuk.
• Monteer de nozzles met gebruikmaking van afdicht-/

borgvloeistof. Draai de nozzles niet te vast!
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• Breng het spruitstuk weer aan maak (indien nodig) gebruik een nieuwe pakking.
• Controleer voor de montage van de injectorslangen aan de injectors of de doorgangen van de

nozzles goed vrij zijn.

Koelvloeistoftemperatuursensor
De motortemperatuur wordt gebruikt voor het bepalen van het overschakelmoment van benzine naar
en gas en voor een correctie strategie in de opwarmfase van de motor.

Het VGI systeem kan zowel de originele temperatuursensor van het voertuig gebruiken als zowel een
eigen temperatuur sensor (zoals hieronder afgebeeld) die in een waterslang van of naar de drukregelaar
wordt geplaatst.

Legenda:
1. Waterslangaansluitingen
2. NTC temperatuursensor
3. Temperatuursensoraansluiting

Installatie koelvloeistoftemp. sensor:
Maak in de waterslang naar de
drukregelaar/verdamper een onderbreking
om de sensor tussen te plaatsen. Zorg voor
een goede afdichting van de waterslangen
door middel van de bijgeleverde klemmen.
Sluit de 2 polige stekker aan op de kabelboom
zoals in het electrische schema is
aangegeven.

Druksensor

MAP-sensor aansluiting OK    MAP-sensor aansluiting NIET OK
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Gas-ECU
De controle en sturing van het systeem wordt uitgevoerd door de Electronic Control Unit (ECU), en deze
wordt ook wel het brein van het systeem genoemd. De belangrijkste functies van de gas-ECU zijn:
1. Meting van de originele motormanagement- signalen:

a) Benzine-injectors
b) Koelwatertemperatuur
c) MAP-signaal
d) Motortoerental
e) Boordspanning

2. Meting van de gassysteemsignalen:
a) Gasdruk
b) Gastemperatuur
c) Tankniveausensor
d) Gekozen brandstof

3. Aansturing van de afsluiters
4. Aansturing van de gasinjectoren
5. Onderbreking van de benzine-injectoren
6. Seriële communicatie met de keuzeschakelaar
7. LPG-niveau indicatie
8. Aansturing van de buzzer
9. Bewaking van het systeem en diagnose
10. Communicatie met de interface software (PC).

Het firmware- (softwarestrategie)
geheugen en het
configuratiegeheugen zijn beide
herprogrammeerbaar. Dit betekent
dat in geval van een software
verbetering, de managementstrategie
en de calibratie kunnen worden
gewijzigd, door het herprogrammeren
van het geheugen van de ECU.
Er bestaan twee verschillende
hardwareversies van de ECU. Een voor
de 3-4 cilinder motoren en een andere
voor de 5-8 cilinder motoren.
Legenda:

1. Bevestigingspunten
2. 56 pinsconnector
3. Homologatie identificatie
4. Type ECU-identificatie

                                Image is copyright protected by Luccio Engineering

Specificaties:
Voedingsspanning:……………………..…..8 tot 16 V
Max. stroom:………………………………………15 A
Flash geheugen:………………….……………128 kb
Processor snelheid PLL:……....……………..50 Mhz
Analoge ingangssignalen:…...………………..12 stuks
Digitale ingangssignalen:..….………………..10 stuks
Injectoraansturingen:……………………….tot 10 stuks
Spoelaansturingen:…………………………….2 stuks
Homologatie EMC Nr.:..…….…...….E13 10R-020775
Homologatie LPG Nr.:…………..…….E13 67R-010157
Homologatie CNG Nr.:….….…….…E3 110R-006005
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STAP 1

STAP 2

Installatie van de Gas-ECU:
• Monteer de gas-ECU in de motorruimte of in de passagiersruimte al naar gelang de voorgeschriften

in de specifieke voertuiginbouwinstructies. Deze kan direct tegen de carrosserie gemonteerd worden
of middels gebruik van een steun.

• Houd de gas-ECU zo ver mogelijk weg van warmte bronnen als uitlaat, radiator etc. en bescherm de
gas-ECU tegen spatwater.

• Houd er rekening mee dat de stekker de- en montabel dient te zijn.
• Bevestig de stekker door deze erop te drukken met uitgeschoven vergrendeling.
• Door vervolgens de vergrendeling van de stekker in te schuiven wordt de stekker strak tegen de gas-

ECU aangetrokken en vergrendeld.
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PIN OUT VGI 4 CIL

ZWART
CONNECTOR
COD. 410510

24-7-2009

PIN OMSCHRIJVING KLEUR PIN OMSCHRIJVING KLEUR PIN OMSCHRIJVING KLEUR

1A ACCU ROOD /
ZWART 1B MASSA ZWART 1C OUT. GAS 1 BLAUW

2A VOEDING SERIALE ROOD /
ZWART 2B MASSA SERIALE ZWART 2C MASSA GAS 1 BLAUW

3A TX SERIALE ROZE 3B RX SERIALE ROZE /
ZWART 3C MASSA SENSOR

TEMP. BLAUW

4A SENS. LIVELLO WIT 4B VOED. SENS.
LIVELLO GROEN 4C SENSOR TEMP.

WATER ORANJE

5A SCHAKELAAR BLAUW 5B MASSA COMM. ZWART 5C SENSOR TEMP.
GAS

ORANJE /
BLAUW

6A SERIALE
SCHAKELAAR BRUIN 6B VOED. COMM. ROOD 6C

7A IN. RPM BRUIN 7B N.C. (OUT. LAMBDA 2
OPTIONAL)   7C OUT. LAMBDA 1 GRIJS

8A N.C.   8B N.C. (IN. LAMBDA 2
OPTIONAL)   8C IN. LAMBDA 1 PAARS

GRIJZE
CONNECTOR
COD. 410511

24-7-2009

PIN OMSCHRIJVING KLEUR PIN OMSCHRIJVING KLEUR PIN OMSCHRIJVING KLEUR

1A PLUS INJ. GAS 3 ROOD 1B PLUS INJ. GAS 2 ROOD 1C PLUS INJ. GAS 1 ROOD

2A MIN. INJ GAS 4 WIT /
ZWART 2B MIN. INJ GAS 1 WIT /

BRUIN 2C PLUS INJ. GAS 4 ROOD

3A MIN. INJ GAS 3 WIT /
ROOD 3B MIN. INJ GAS 2

WIT /
LICHT

BLAUW
3C BENZ. INJ 2 ECU ROOD /

ZWART

4A BENZ. INJ 1 BLAUW 4B BENZ. INJ 1 ECU BLAUW /
ZWART 4C BENZ. INJ 2 ROOD

5A BENZ. INJ 4 GEEL 5B BENZ. INJ 3 ECU GROEN /
ZWART 5C BENZ. INJ 3 GROEN

6A BENZ. INJ 4 ECU GEEL /
ZWART 6B OPTIONAL (M.A.P.

EXT)
ROOD /
GEEL 6C VOEDING

DRUKSENSOR
ROOD /
ZWART

7A 12V CONTACT ROOD /
WIT 7B GASDRUK ORANJE /

ZWART 7C MASSA
DRUKSENSOR ZWART

8A OUT. GAS 1 BLAUW 8B MASSA GAS 1 ZWART 8C
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PIN OUT VGI 8 CIL
PIN PIN

ROOD LPG INJECTOR C 28 56 LPG INJECTOR A GEEL
BRUIN LPG INJECTOR D 27 55 LPG INJECTOR B ORANJE
GEEL LPG INJECTOR E 26 54 leeg

ORANJE LPG INJECTOR F 25 53 leeg
ROOD LPG INJECTOR G 24 52 leeg
BRUIN LPG INJECTOR H 23 51 leeg

ZWART MASSA SWITCH+AFSLUITERS 22 50 MASSA ZWART
ZWART +12V LPG INJECTORRAIL 2 21 49 +12V LPG INJECTORRAIL 2 ZWART

leeg 20 48 SCHAKELAAR BLAUW
WIT/BLAUW +12 V. UIT EL.TANKKRN. 19 47 SCHAKELAAR BRUIN

BLAUW 12 VOLT AFSLUITERS 18 46 + SCHAKELAAR/DRUKSEN ROOD
leeg 17 45 INTERFACE ROSE/ZWART
leeg 16 44 INTERFACE ROSE

ROOD/ZWART + ACCU 15 43 + ACCU ROOD/ZWART

PIN PIN
GEEL/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 8 14 42 BENZINE INJECTOR CIL 8 GEEL

GROEN BENZINE INJECTOR CIL 7 13 41 +CONTACT WIT/ROOD
GROEN/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 7 12 40 RPM SENSOR BRUIN

ROOD BENZINE INJECTOR CIL 6 11 39 DRUK SENSOR ORANJE ZWART
ROOD/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 6 10 38 DRUK SENSOR GEEL/ROOD

BLAUW BENZINE INJECTOR CIL 5 9 37 TEMP VERDAMPER ORANJE
BLAUW/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 5 8 36 TEMP INJECTORRAIL ORANJE/ZWART

GEEL BENZINE INJECTOR CIL 4 7 35 TANK SENSOR WIT
GEEL/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 4 6 34 TANK SENSOR GROEN

GROEN BENZINE INJECTOR CIL 3 5 33 COMPUTER LAMBDA GRIJS
GROEN/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 3 4 32 LAMBDA PAARS

ROOD BENZINE INJECTOR CIL 2 3 31 COMPUTER LAMBDA 2 GRIJS/ZWART
ROOD/ZWART BENZINE COMPUTER CIL 2 2 30 LAMBDA 2 PAARS/ZWART

BLAUW BENZINE INJECTOR CIL 1 1 29 BENZINE COMPUTER CIL 1 BLAUW/ZWART
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Kabelboom en aansluitingen
Alle elektrische verbindingen die gemaakt moeten worden zijn geïntegreerd in een kabelboom, met een
56 pins connector die aan de gas-ECU wordt aangesloten.
Het merendeel van de elektrische verbindingen wordt bereikt middels de vooraf geassembleerde
kabelboom met stekkers.
Voor de elektrische verbindingen geldt:
• Houd het schema aan van de betreffende installatie-inbouwinstructies.
• Houd de draadboom zoveel mogelijk weg van warmte bronnen als uitlaat, radiator etc.
• Houd de draadboom weg van bewegende delen zoals koel ventilator en schakel mechanisme.
• Houd de draadboom zoveel mogelijk weg van hoogspanningsdelen zoals van de ontsteking.
• Volg zoveel mogelijk de route van de originele bedrading en bind de VGI draadboom zorgvuldig op

met bindstrips. E.e.a. is van belang i.v.m. bereikbaarheid van onderdelen tijdens
onderhoudswerkzaamheden.

• Gebruik bij de te solderen verbindingen krimpkous.
• Voor de 12 volt voeding, zie de betreffende inbouwinstructies van dat voertuig.
• Verbind de vermogensmassa (en de referentiemassa) met de minpool van de accu.

De algemene aansluitschema’s voor de 4 en 8 cilinder uitvoeringen worden weergegeven in de twee
onderstaande overzichten:
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Algemeen aansluitschema 4 cilinder uitvoering:

HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE BENZINE-INJECTIE ONDERBREKING STEKKERS EN DE STEKKERS VAN DE
GASINJECTOREN IN DEZELFDE VOLGORDE WORDEN AANGESLOTEN.
De stekkers van de benzine onderbreking van de eerste cilinder zijn gemerkt met “A“, de cilinders 2, 3 en
4 moeten worden onderbroken op de volgorde van de kabelboom.
Voor de gasinjector van diezelfde eerste cilinder wordt de stekker gebruikt die eveneens gemerkt is met
“A”.  De daarop volgende gasinjectoren worden respectievelijk met de connectors B, C en D
aangesloten.
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Algemeen aansluitschema 8 cilinder uitvoering:

HET IS VAN GROOT BELANG DAT DE BENZINE-INJECTIE ONDERBREKING STEKKERS EN DE STEKKERS VAN DE
GASINJECTOREN IN DEZELFDE VOLGORDE WORDEN AANGESLOTEN.
De stekkers van de benzine onderbreking van de eerste cilinder zijn gemerkt met “A“, de cilinders 2, 3 en
4 moeten worden onderbroken op de volgorde van de kabelboom.
Voor de gasinjector van diezelfde eerste cilinder wordt de stekker gebruikt die eveneens gemerkt is met
“A”.  De daarop volgende gasinjectoren worden respectievelijk met de connectors B, C en D
aangesloten.
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Beschouw elke cilinderij van de motor als een aparte motor en sluit deze aan als een vier cilinder. In
geval van een 8 cilinderlijn, beschouw je de eerste 4 cilinders als cilinderrij 1 en de achterste 4 cilinders
als cilinderrij 2.
Sluit de eerste 4 cilinders aan met de kabelboom bestemd voor cilinderrrij 1 en sluit de resterende 4
cilinders aan met de kableboom bestemd voor cilinderrij 2.

Niveausensoraansluiting:
Sluit aan de hand van het type sensor de bedrading aan zoals onderstaande schema.
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Injectieonderbreking 3-8 cilinders:

De injectie-onderbreking gebeurd met gebruik van een zogenaamde injectie-onderbrekingskabel. Er zijn
5 verschillende types verkrijgbaar: Bosch standaard (zoals hieronder afgebeeld), Bosch Inverted
(omgekeerd), Japan, Japan Inverted en Universeel (zonder stekkertjes). De benzine-injectie-
onderbreking wordt los van de hoofdkabelboom geleverd en dient te worden toegevoegd afhankelijk
van het type benzine-injector en het aantal cilinders.

Image is copyright protected by Luccio Engineering

De injectie-onderbreking voor Bosch Inverted verschilt van de standaard (zoals hierboven afgebeeld)
door het feit dat de posities van de draden op de onderbrekingstekkers omgekeerd zijn. Auto’s met
geinverteerde posities hebben de stuurzijde (Pulse Signal) op positie 1 i.p.v. positie 2.
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Injectorvolgorde:
Zie onderstaande voor  de injectie-onderbreking en gasuitgangen.

Injectie-onderbreking Gasinjectoraansturing
Aantal

Cilinders Injectie-onderbreking 1
Cilinderrij 1

Injectie-onderbreking 2
(rood omhulsel)

Cilinderrij 2

Injectorrail 1
Cilinderrij 1

Injectorrail 2
Cilinderrij 2

3  A (Blauw) B (Rood) C (Groen) - / A B C /
4 A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D

(Geel) / A B C D /
5  A (Blauw) B (Rood) C (Groen) -  A (Blauw) B (Rood) - - A B C - A B - -
6  A (Blauw) B (Rood) C (Groen) -  A (Blauw) B (Rood) C (Groen) - A B C - A B C -
8 A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D

(Geel)
A (Blauw) B (Rood) C (Groen) D

(Geel)
A B C D A B C D

Tip!: Een motor met meer
dan één cilinderbank is het
het makkelijkste om elke
bank (cilinderrij) als een
afzonderlijke motor te
beschouwen. Dus bij een
V8 bijvoorbeeld sluit je de
op de ene bank A, B, C en
D aan en op de andere
bank hetzelfde maar dan
met wordt het E, F, G en H
met de rode markering.
Kijk ook naar de
voorbeeldfoto’s op de CD.

Zie hiernaast een
voorbeeld voor een 6
cilinder motor.

Hieronder een voorbeeld
van een universele injectie-
onderbreking.

.
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Userinterface / Keuzeschakelaar
De keuzeschakelaar bevat de volgende
hoofdfuncties:
• Brandstofkeuze
• LPG-niveau indicatie
• Akoestisch waarschuwingsignaal (buzzer)
• Foutcode waarschuwing LEDs

Legenda:
1. Tiptoets keuzeschakelaar Gas / Benzine
2. Groene LED;

• Constant aan = het voertuig rijdt op
gas.

• Snel knipperend = het systeem wacht het juiste moment af om naar gas over te schakelen.
Images are copyright protected by Luccio Engineering

• Langzaam knipperend = foutcode in het gassysteem aanwezig.
3. Oranje LED; Constant aan = het voertuig rijdt op benzine.
4. De groene LEDs geven het LPG niveau in de tank aan.

• 1 groene LED = ¼ tank
• 2 groene LEDs = ½ tank
• 3 groene LEDs = ¾ tank
• 4 groene LEDs = volle tank

5. Rode reserve LED geeft aan als de tank in reserve is.
6. Stekkeraansluiting voor de communicatie met ECU.

De brandstofkeuzeschakelaar is aangesloten op de kabelboom met  een 4 pins-aansluiting op de
achterkant van de schakelaar. De schakelaar en de ECU hebben samen een seriële communicatie om
elkaar te informeren over; de brandstofkeuze, de brandstofstand, het tankniveau en de mogelijke
foutcodes in het systeem.
NA aanzetten vancontact dient de LED even op te lichten.
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ONDERHOUD EN SERVICE

Inleiding
Het VGI systeem is zo ontworpen dat er zo min mogelijk onderhoud en service aan hoeft te worden
verleend. De staat van het systeem valt en staat ook nog steeds met de kwaliteit van de inbouw en
voorgaande onderhoudsbeurten.
Het onderhoud dient periodiek te worden uitgevoerd, zoals dat ook staat vermeld in het
onderhoudsschema in de gebruikershandleiding van het systeem.
De eerste onderhoudsbeurt staat gepland 30.000 km na de inbouw van de installatie met vervolgens een
interval van 60.000 km.
Na het onderhoud dient het onderhoudsschema in de gebruikershandleiding te worden ingevuld. De
volgende onderdelen dienen te worden vermeld.
• Datum van onderhoud
• Kilometerstand van de voertuig.
• Aanvinken van de uitgevoerde werkzaamheden; filter vervangen en algehele controle.
• Paraaf van de uitvoerder en stempel van dealer of inbouwstation.

Voor het uitvoeren van het onderhoud is het nodig de inhoud van deze gehele installateurshandleiding
te kennen, over de juiste gereedschappen en over de interface software te beschikken.
In de hierna volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen alle onderdelen die tijdens het onderhoud en
service moeten worden uitgevoerd, worden genoemd en uitgelegd. Zorg dat dit volledig en zorgvuldig
wordt uitgevoerd en gelieve ook in dezelfde volgorde, voor het behoud van een tevreden klant.

Onderhoudswerkzaamheden

Controle van foutcodes en diagnoses
Sluit uw PC of laptop met de interface software aan op de gas-ECU m.b.v. de interface kabel. Zie voor
het aansluiten en voor het werken met de software handleiding.
Controleer of er foutcodes in het systeem aanwezig zijn. (Ook als het systeem niet is teruggeschakeld
naar benzine en de keuzeschakelaar geen waarschuwing geeft, kan het zijn dat er een foutcode
aanwezig is. (Dit is afhankelijk van het soort foutcode.)
Verhelp de storing die deze foutcode heeft veroorzaakt. Raadpleeg hierbij de storingstabel.
Wis na het verhelpen van de oorzaak de foutcode uit het geheugen van de gas-ECU en controleer of de
foutcode terugkomt. Indien dit het geval is, is het probleem niet goed opgelost of dient u de oorzaak
misschien ergens anders te zoeken.

Uitwendige controle
Pleeg een visuele inspectie op het gehele systeem en let op beschadigingen en slijtage van alle
onderdelen.
Let met name op de volgende aspecten:
• Lekkage en beschadigingen van de vulslang en koppelingen.
• Lekkage van de appendages van de tank.
• Lekkage en beschadigingen van de afnameslang en koppelingen.
• Staat van de elektrische aansluitingen op de tank.
• De bevestiging van de tank.
• De bevestigingen van de verschillende onderdelen onder de motorkap.
• Lekkage, beschadigingen en slijtage van de drooggasslangen en aansluitingen.
• Lekkage, beschadigingen en slijtage van de waterslangen en aansluitingen.
• Elektrische aansluitingen van de kabelboom onder de motorkap.

Verhelp eventuele lekkages en beschadigingen en voorkom het probleem in de toekomst door
bijvoorbeeld slangen en leidingen anders te laten lopen, waardoor slijtage wordt voorkomen of door
extra bescherming aan te brengen.
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Filterunit-onderhoud
Het filterelement dient op periodieke basis vernieuwd te worden. Dit kan gebeuren door het deksel van
de filter unit te verwijderen zoals bij het filter-unit wordt besproken. Reinig de binnenkant van het filterhuis
alvorens het nieuwe element te plaatsen. Gebruik hiervoor GEEN agressieve schoonmaakmiddelen,
vanwege beschadiging van de afdichtingsringen. Het gebruik van een doek of papier is voldoende.
Zorg ervoor dat er geen stof of deeltjes achterblijven in de filterunit.
Gebruik de filter-vervangingsset
Plaats de nieuwe O-ringen en monteer het nieuwe filter en het deksel weer.
Het element dient de eerste keer 30.000 km na de installatie van het LPG systeem vernieuwd te worden
en vervolgens met een interval van 60.000 km.

Controle en afstellen van de systeemwerkdruk
Controleer en stel de systeemwerkdruk af na het vervangen van het filterelement. Een verstopt filter
element zal namelijk een drukval veroorzaken. De drukregelaar levert in dit geval wel de juiste druk, maar
de druk achter het filter is dan lager. Controleer de systeemwerkdruk terwijl de motor stationair op gas
draait en maak hiervoor gebruik van de interface software. De systeemwerkdruk moet bij stationair
draaien tussen 1,95 en 2,00 bar zijn.


