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Inleiding
De VGI Interface software is specifiek gemaakt voor het controleren, diagnosticeren en calibreren van
het gassysteem. Tevens kunt u de ECU ermee van voorzien van een andere software-versies en of
andere configuraties. De software is niet compatibel met voorgaande systemen.
Het programma dat u op uw laptop of PC zal gebruiken zal middels de interface-kabel communiceren
met de VGI ECU, waardoor u op uw scherm de ingangs- en uitgangssignalen, eventuele foutcodes en
instellingen kunt bekijken en deze eventueel kunt wijzigen. De interface-software is onmisbaar voor het
controleren van het systeem gedurende de installatie, tijdens het onderhoud en voor het oplossen van
een eventueel probleem aan de installatie.
In de volgende tekst zal worden duidelijk gemaakt hoe u het programma op uw laptop of PC installeert
en hoe u met het programma kunt werken.
De minimum vereiste voor de laptop of PC zijn:
• Pentium processor
• 64 MB Ram werkgeheugen
• 10 MB beschikbaar geheugen op harde schijf
• VGA 800 x 600 beeldresolutie
Het programma draait onder de besturingssystemen Windows 98 SE, 2000, XP en Vista besturingssysteem
Voor het werken met de interfacesoftware is een minimale kennis van het besturingsprogramma
Windows vereist.

Software installeren
Plaats de VGI installatie CD in uw CD-rom speler van uw PC of laptop.
Start de D:\interface software\setup.exe file op (met de letter D wordt uw CD-rom speler bedoeld, maar
kan op uw computer ook met een andere letter worden aangegeven) door hier dubbel op te klikken
met de linker muisknop. Het installatieprogramma zal hierdoor automatisch worden opgestart. Volg
vervolgens de instructies op het scherm.
• Geef de gebruikers- en bedrijfsnaam op en druk op “Next”.
• Ga akkoord met de bestemmingsdirectory voor het programma door op “Next “te drukken. Of geef
zelf een andere directory aan. (Dit is niet aan te bevelen i.v.m. eventuele upgrades die kunnen
volgen.
• Bevestig dat u met de installatie wilt doorgaan door op “Install” te klikken.
Het programma zal op uw PC of laptop worden geïnstalleerd.
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Werken met de interfacesoftware
De onderstaande tekst is gebaseerd op de interfacesoftwareversie 5.1.1 C AD.

Kabelverbinding
Om communicatie tussen de laptop/PC en de gas-ECU mogelijk te maken is het nodig om hier tussen
een interface-kabel aan te sluiten.
In de VGI kabelboom is er al standaard een 8 polige female-connector aanwezig ongeveer 30 cm vanaf
de ECU-connector gerekend. Aan deze connector wordt de 8 polige male-connector van de interfacekabel verbonden. Aan de andere kant van de interface-kabel bevindt zich een 9 polige sub-D
connector als het om een seriële verbinding gaat of een USB stekker als het om een USB-verbinding gaat.
Verbind deze stekker met de laptop of PC om de verbinding te realiseren.
Indien u een USB-verbinding gebruikt kan het nodig zijn een driver te installeren.
Programma opstarten
Vanuit de startbalk onder programma’s à “Vogels”à “Vogels Gas Injection” vindt u een koppeling om
het programma op te starten. U kunt ook het programma opstarten door te dubbel klikken op het
“Vogels Gas Injection” icoon op het bureaublad.
Het programma zal nu opstarten en de beginpagina afbeelden. Het programma probeert
zich automatisch te verbinden met de gas-ECU.
Indien er geen verbinding tot stand kan komen, doordat bijvoorbeeld er geen
interfacekabel tussen de PC en ECU is aangesloten, krijgt u de volgende vermelding in het
scherm

En vervolgens met het scherm:
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Beginpagina
Op de beginpagina kunnen een aantal verbindingsgegevens worden afgelezen en verschillende submenu’s worden gekozen.
In de onderstaande tekst zullen alle kenmerken van de beginpagina worden toegelicht.
Sub-menu’s: In de volgende paragrafen zal dieper op elk specifiek sub-menu worden ingegaan.
Voertuig Configuratie: In dit sub-menu kunt u een aantal configuratie-instellingen wijzigen, handmatig
calibreren en tevens in- en uitgangssignalen aflezen.
Visualisatie: Onder dit sub-menu kunt u de belangrijkste in- en uitgangssignalen en de systeemstatus
aflezen.
Diagnose: In dit sub-menu kunt u eventuele foutcodes uitlezen en indien het probleem is opgelost
deze weer wissen.
Auto-calibratie: In dit sub-menu treft u een procedure aan voor het automatisch calibreren. Het
programma instrueert U vanzelf.
Configuratie opslaan: Hier kunt de huidige configuratie in het programma opslaan.
Configuratie laden: Met deze optie kunt u een configuratie naar keuze aanwezig in uw computer in
de ECU laden.
ECU programeren: Met deze optie kunt U de ECU van een andere firmware-versie voorzien.
Vernieuwen kaarten en mappen: Met deze optie kunt u het interfaceprogramma van nieuwe
configuraties en firmwareversies voorzien afkomstig van floppy, CD of ander locaties die zelf kunt
opgeven.
Verlaten: Met deze optie verlaat u het programma.
Elk sub-menu kunt u gemakkelijk verlaten door op “Esc” op uw toetsenbord te drukken.
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Verbindingsinformatie: In de onderste balk van de beginpagina wordt informatie gegeven over de gasECU waar het programma een verbinding mee heeft.
1. Verbinding: Links onder in het scherm wordt weergegeven of het programma is verbonden met de
gas-ECU. In de desbetreffende taal zal dit worden gemeld en tevens zal de kleur van het vak dit
aangeven. Geel betekent dat er GEEN verbinding is, terwijl wanneer deze grijs gekleurd is (dezelfde
kleur als de rest van balk) er communicatie en dus verbinding met de gas-ECU is.
2. Configuratie: In het vakje rechts van de verbinding, wordt de configuratie filenaam aangegeven die
in de ECU aanwezig is. De configuratie filenaam bestaat uit twee delen. Het eerste deel voor het “#”
teken waaruit is af te leiden voor welk, merk model en motorversie de configuratie bestemd is. En het
tweede deel waarin de revisieversie wordt aangegeven.
3. Software versie: In dit vak wordt de softwareversie aangegeven die in de ECU aanwezig is. Voor de
duidelijkheid; met de software wordt NIET de configuratie bedoelt, maar de firmware. De
configuratiefile is de file waarin de instellingen en waarden voor en bepaald voertuig zijn vastgelegd,
terwijl de firmware de software is, waarin is vastgelegd wat de ECU moet doen en waar alle routines
staan omschreven. In dit stukje software wordt bepaald hoe en met welke parameters de
uitgangssignalen moeten worden bepaald. Van tijd tot tijd komen er nieuwe firmwareversies uit
waarin de strategie is uitgebreid of aangepast.
4. Brandstofsoort: In het rechtervak van de onderbalk staat de brandstofsoort van het systeem
aangegeven, wat in de meeste gevallen LPG zal zijn, maar ook CNG kan zijn.
5. Pulldown menu: links bovenin treft u zoals bij bijna alle onder Windows draaiende programma’s het
pulldown menu.
Bestand: Onder “Bestand” vindt u de mogelijkheid om te printen en het programma te verlaten.
Verbinding: Onder “Verbinding” vindt u de keuzes “Verbinden” en “Verbinding verbreken” om het
programma respectievelijk te verbinden met de ECU of om deze verbinding te verbreken. Zie verder
de paragraaf “verbinding maken”.
Help: Onder de optie help vindt u de keuze “About” die als u daar op klikt de versie en datum van
het interface-programma zal aangeven.
Verbinding maken / verbreken
Indien u een verbinding tot stand wil brengen, klikt u op de optie “Verbinding” uit het pulldown menu en
kiest u voor de optie “Verbinden”. Het programma zal nu een verbinding zoeken met de ECU. Indien in
het werkgeheugen van het programma nog een configuratie aanwezig is, doordat het programma
hiervoor al eerder met een ECU in verbinding is geweest, zal het programma vragen of deze data moet
worden gesaved. Als u “ja” kiest, zal het programma vragen waar de configuratie op te slaan. U kunt
deze configuratie dan ook weer later inladen in dezelfde of een andere ECU.
Het programma zal nu de data van de ECU downloaden en dit in een balk aangeven. Indien het
programma geen verbinding tot stand kan brengen doordat, bijvoorbeeld de verbindingskabel
(Interfacekabel) niet of niet goed is aangesloten, geeft het programma een foutmelding.
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zal dit links onder in het scherm worden aangegeven.
In hetzelfde pulldown menu vindt u ook de optie “Communicatie verbreken” en kunt u deze optie
aanklikken indien het programma is verbonden met de ECU en u de verbinding wilt verbreken. Wanneer
de verbinding is verbroken wordt dit aangegeven links onder in het scherm.
Sneltoesten verbinding: Voor verbinden gebruik Ctrl + C

Voor verbinding verbreken gebruik Ctrl + D

Taalkeuze
Door in het pulldown menu (5) “Instellingen” te kiezen en vervolgens voor “Taal” te kiezen, kunt u de taal
van het programma wijzigen.
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Voertuig-configuratie

In dit sub-menu kunt u een aantal configuratie-instellingen wijzigen, handmatig calibreren en tevens inen uitgangssignalen aflezen.
Alle in geel en blauw afgebeelde parameters kunt u wijzigen, terwijl licht grijs afgebeelde parameters
niet wijzigbaar zijn.
Voor het wijzigen van de in het geel afgebeelde parameters is het nodig dat u na het wijzigen op het
scherm het contact van het voertuig uitzet en na 10 seconden weer aanzet. Pas hierna is de wijziging in
de ECU opgeslagen. De in het blauw afgebeelde parameters kunt u direct wijzigen.
De limieten waarin u de verschillende parameters kunt instellen worden afgebeeld rechts van de desbetreffende cel
in het blauw. Zet de cursor in het vakje met de muis en typ de gewenste waarden in. Bevestig de waarde door op
“Enter” te drukken.
In- uitgangssignalen:
Onderaan in het scherm wordt een aantal in- en uitgangssignalen afgebeeld. Deze worden in het
volgende stuk toegelicht van links naar rechts.
GAS / BENZINE: Links wordt aangegeven of de motor op benzine of op gas loopt. GAS wordt in
het groen afgebeeld, terwijl BENZINE in rood wordt afgebeeld.
Toeren: In het tweede vak wordt het toerental van de motor afgebeeld in omwentelingen per
minuut.
Livello: Dit signaal geeft de actuele stand van de tankniveaumeter aan. Deze waarden is een
fictieve rekenwaarde die van 0 tot 255 kan variëren. Meer hier over bij paragraaf “Sensoren”.
Tinj. gas: In het derde vak van links worden de gas- en benzine-injectie aanstuurtijden
afgebeeld. Tinj. gas staat voor de gas-injectietijd in milliseconden (ms).
Tinj. Benzine: Dit staat voor de benzine-injectietijd aangestuurd door de benzinecomputer in
milliseconden (ms)
T. water: Hier wordt de koeivloeistoftemperatuur afgebeeld in graden Celsius.
T. gas: Hier wordt de gastemperatuur afgebeeld in graden Celsius.
Druk: Hier wordt de gasdruk in het systeem (na het filter) afgebeeld in de eenheid bar.
Lambda: Indien het lambda-signaal is aangesloten, wordt hier de spanning afgebeeld in Volts.
Niveau: Hier wordt de inhoud van de tank weergeven in de vorm van een digitale waarde. De
waarde 0 betekent 0 Volt en de waarde 255 betekent 5 Volt. Afhankeklijk van de het type
sensor dat is aangesloten wordt er in functie van de inhoud van de tank een electriche
spanning tussen de 0 en 5 volt gegeven. Een 0 – 90 Ohm sensor geeft een spanning van
ongeveer 2,2 Volt bij een volle tank (digitale niveau waarde van ongeveer 120) en een
spanning van bijna 0 Volt bij een lege tank (digitale niveau waarde van ongeveer 0).
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TABBLAD Overschakelen

Hieronder wordt omschreven waar elke parameter voor staat.
Brandstoftype: Hier kunt u kiezen tussen LPG en CNG (aardgas). Door deze instelling te wijzigen worden
referentiewaarden afhankelijk van de brandstofsoort (zoals bijvoorbeeld de drukcorrectiewaarden)
gewijzigd. Tevens bepaaldt deze instelling welk type configuraties u kunt laden in de rekeneenheid; die
uit het LPG of CNG mapje.
Injectoren: Hier kunt het type gas-injector dat is aangesloten is op het gassysteem. Op dit moment is er
maar één type selecteerbaar;
I-PLUS. Dit is de AEB-injectorrail zoals deze bij de VGI set wordt geleverd en in de Hardware handleiding
wordt omschreven.
Inj: Hier kunt u het type injectie aansturing kiezen. Standaard staat Sequentiaal ingesteld.

Sequentiaal: Dit betekent dat alle injectoren individueel worden aangestuurd. U kiest deze optie als
het benzine-syteem ook Sequentieel is. In deze optie worden ook de mogelijkheden tot het deels
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aansturen van de gas-injectoren en benzine-injectoren geactiveerd. Zie hiervoor paragraaf
“Gas/Benzine”.
MJ Sequential: Deze optie is hetzelfde als de optie “Sequentiaal” zoals hierboven omschreven, met
als afwijking dat in deze optie geen combinatie kan worden gemaakt tussen aansturing van de
gas- en benzine-injectoren. Deze opties worden dan ook uitgeschakeld in “Gas/Benzine menu”.
Full group: Deze optie wordt gekozen wanneer het benzine-systeem alle benzine-injectoren tegelijk
worden aangestuurd, dus niet sequentieel is.
Type RPM signaal:

Hier kunt u kiezen tussen een “standaard” of een “zwak” signaal. In de regel stelt u dit in op “standaard”,
maar indien de spanning van het signaal te laag is, zal de ECU het signaal niet herkennen en dient u
voor “zwakt” te kiezen. Dit is vaak het geval bij de Japanse en Koreaanse automerken.
Aantal cilinders:

Kies hier het aantal cilinders van de motor. Dit is nodig voor de correcte aansturing van de injectoren en
om het juiste toerental te bepalen.
Ontstekingstype:
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Kies hier het onstekingstype waar u het toerentalsignaal vanaf haalt (de bruine draad hebt
aangesloten). Laat de motor stationair draaien en controleer of het toerental overeenkomt met de
daadwerkelijke draaisnelheid van de motor. Indien dit niet het geval is, dient u het type ontsteking in de
software aan te passen.
Type overschakelen:

Hier kunt u kiezen in welke situatie het voertuig over naar gas schakelt. De twee opties zijn:
1. In decelleratie: Dit is wanneer de benzine injectietijden gelijk aan 0 ms zijn en het toerental
boven het “overschakeltoerental” (volgende parameter) is Volledige fuel cut-off. Dus in een
gaslossituatie, afremmend op de motor wordt er overschakelt op gas. Dit is meestal de meest
vloeiende manier van overschakelen. Nadeel is dat niet altijd bij stilstand kan worden
overgeschakeld, omdat niet alle auto’s dan een volledige fuel cut-off maken.
2. In acceleratie: In deze situatie worden de benzine-injectoren wel gewoon aangestuurd op het
moment van overschakelen, maar deze injectietijden zijn beperkt (niet boven de ± 8 ms).
Hierdoor is de overgang van benzine naar gas niet te grof.
Overschakeltoerental: Dit is het minimum toerental van de motor waarboven het gassysteem
overschakelt op gas. Onder dit toerental schakelt het systeem niet over.
Overschakeltemperatuur: Dit de minimum temperatuur van de motorkoelvloeistof, waarboven het
gassysteem overschakelt op gas. Onder deze temperatuur schakelt het systeem niet over. Dit is alleen
indien in functie van de koelvloeistof wordt overgeschakeld.
Vertraging benzine-gas overschakeling: Tijd voordat wordt over geschakeld of wel de tijd vanaf het
startmoment van de motor tot dat het systeem toelaat over te schakelen. Hier kunt instellen na hoeveel
seconden het systeem mag overschakelen vanaf het startmoment. Afhankelijk van de gebruikte
hardware-key kunt u een kortere of langere wachttijd instellen.
Dubbellooptijd: Dit is de tijd dat het systeem op beide brandstoffen loopt. In realiteit loopt de motor
uiteraard niet op beide brandstoffen (althans dat is niet de bedoeling), maar gedurende deze tijd
worden zowel de benzine als de gas-injectoren aangestuurd. Dit is nodig om het overschakelen vloeiend
te laten verlopen. Indien het gas middels slangen in het spruitstuk wordt geïnjecteerd, duurt het even
voordat het gas in de motor aankomt. Een gemiddelde dubbelloop tijd is 0,04 seconden. In het geval
van langere gasslangen kunt u de tijd verhogen.
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TABBLAD Lambda:
Indien een lambda-sonde is aangesloten op de de gasrekeneenheid, dan kunt u in dit sub-menu het
type lambda-sonde kiezen dat is aangesloten en het aantal dat is aangesloten instellen. Door op het
pijltje te drukken komen de verschillende opties naar voren.
De gasrekeneenheid kan alleen het lambda signaal goed lezen als deze correct is aangesloten en
correct is ingesteld. Controleer eerst de werking en het type lambda sensor met een digitale multmeter,
alvorens de lambda sonde aan te sluiten en het type sensor in te stellen.
Waarschuwing:
Verbind alleen de paarse draad aan de lambda sensor. The grijze draad dient onaangesloten te blijven.
Als de paarse draad niet is aangesloten, hoeft u ook geen type lambda sensor in te stellen. De grijze
draad dient alleen te worden aangesloten voor het simuleren van de lambda sensor.

Stel het aantal lambda sondes dat de auto heeft voor de katalysator, 1 of 2.
Als u twee lambda sondes insteld, kunt u een correctie waarde instellen (van 20 tot -20%) voor de
tweede cilinderrij (Fuel trim bank 2) in het geval van 6-8 cilinder motoren. Deze correctie wordt toegepast
op de K-waarde zoals deze in het kenveld is ingesteld. Als de fule trim bank 2 op 0 is ingesteld in de Kwaarde voor beide cilinderrijen gelijk.

0 ÷ 1 V Selecteer deze optie als het spanningssignaal van de lambda sensor is:
Ongeveer 0 ÷ 0.2 V voor een arm mengsel; Ongeveer 0.8 ÷ 1 V voor een rijk mengsel.
0 ÷ 5 V Selecteer deze optie als het spanningssignaal van de lambda sensor is
Ongeveer 0 ÷ 0.2 V voor een arm mengsel; Ongeveer 4.8 ÷ 5 V voor een rijk mengsel.
5 ÷ 0 V Selecteer deze optie als het spanningssignaal van de lambda sensor is:
Ongeveer 4.8 ÷ 5 V voor een arm mengsel; Ongeveer 0 ÷ 0.2 V voor een rijk mengsel.
0,8 ÷ 1,6 V Selecteer deze optie als het spanningssignaal van de lambda sensor is
Ongeveer 0.7 ÷ 0.8 V voor een arm mengsel; Ongeveer 1.4 ÷ 1.6 V voor een rijk mengsel.
UEGO Selecteer deze optie voor de breedband lambda sonde met 5 draden.
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TABBLAD Emissies
Dit menu raden we u ten zeerste aan niet te gebruiken. Doe dit alleen in overleg met Vogels autogas.
De parameters op deze pagina worden gebruikt voor emissietesten. De strategie op deze pagina wordt
alleen actief bij het doorknippen van het lambda sonde signaal en het aansluiten van de paarse en
grijze draad. Sluit de paarse draad aan de kant afkomstig van de lambda sonde en de grijze draad aan
de zijde naar de benzine ECU.
Bekijk onderstaande aansluitschemas in het geval dat de auto een breedband lambda sonde heeft
met 5 draden.
Type BOSCH

Type NTK

HOOG SIMULATIE NIVEAU*
Lees de max. lambda sonde spanning terwijl de auto op benzine stationair draait en stel de parameter zodanig in.

LAAG SIMULATIE NIVEAU *
Lees de min. lambda sonde spanning terwijl de auto op benzine stationair draait en stel de parameter zodanig in.

*: De standaard waarden zijn ingesteld volgens het type lambda sensor dat is ingesteld op tabblad Lambda.
INITIEELE SIMULATIE VERTRAGING
Wanneer de motor wordt gestart, zal de gas ECU na een ingestelde tijd de simulatie starten. Stel deze waarde in
op 0 om de simulatie uit te schakelen.
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TABBLAD Sensoren

Hier kunt u het type druksensor en type tankniveau-sensor instellen dat het systeem gebruikt. Door op het
pijltje te drukken komen de verschillende opties naar voren.
Type Druksensor: Hier kunt u het type druksensor dat het gassysteem gebruikt instellen. Standaard wordt
de AEB025 in de VGI set geleverd. Op de druksensor zelf staat vermeld welk type het is.

Type niveau-sensor: Stel hier het type niveau-sensor in dat gebruikt wordt in het destreffende gassyteem.
Standaar wordt de 0-90 Ohm sensor meegeleverd.

Indien er afwijkingen in de indicatie zijn, kan dit worden gecorrigeerd met behulp van de optie “Niet
standaard”.

Hier kunt u de grenswaarde voor het aansturen van elke LED bepalen. Hoe hoger u de waarde voor de
desbetreffende LED instelt, des te eerder de LED uit gaat, dus een legere tank wordt aangegeven. Hoe
hoger deze waarde, des te hoger de weerstand. Voor de “Niet standard ge-inverteerd” optie geldt
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precies het tegenovergestelde. De waarden die u invult zijn gerelateerd aan de waarde bij “livello” die
bij de in- en uitgangssignalen wordt afgebeeld. Druk op Enter toets of “Accepteren” om de wijziging door
te voeren.

Rechts onder in het scherm wordt de waarde Niveau aangegeven. Hier wordt de inhoud van de tank
weergeven in de vorm van een digitale waarde. De waarde 0 betekent 0 Volt en de waarde 255
betekent 5 Volt. Afhankeklijk van de het type sensor dat is aangesloten wordt er in functie van de inhoud
van de tank een electriche spanning tussen de 0 en 5 volt gegeven. Een 0 – 90 Ohm sensor geeft een
spanning van ongeveer 2,2 Volt bij een volle tank (digitale niveau waarde van ongeveer 120) en een
spanning van bijna 0 Volt bij een lege tank (digitale niveau waarde van ongeveer 0).
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TABBLAD Kenveld (Map)

U DIENT DIT SUB-MENU ALLEEN TE RAADPLEGEN INDIEN U EEN GEVORDERDE INSTALLATEUR BENT.

U ziet een grote matrix met aan de bovenzijde van links naar rechts het toerental uiteengezet en aan de
linkerzijde de benzine injectietijd (motorbelasting) van boven naar beneden. In deze matrix ziet u een
balletje of punt bewegen welke het huidige toerental en benzine injectietijd aan geeft. Het balletje is
rood wanneer de motor op benzine loopt en blauw als de motor op gas loopt.
De waarde van de cel onder het balletje is de actuele K-factor (vertaal factor).
In dit sub-menu kunt u de K-factor (vertaalsleutel) instellen voor elk toerental (Horizontale as) en
motorbelasting (Benzine injectietijd, verticale as).
Sterk vereenvoudigd kunt u het omrekenen van de benzine injectietijd (Tinj. B) naar de gas-injectietijd
(Tinj. G) met de volgende formule omschrijven:
Tinj. G = Tinj. B x (K / 128)
Dus als de waarde in de cel 128 is, dan is de K-factor; 128 / 128 = 1 en is de Gas-injectietijd gelijk aan de
Benzine-injectietijd. Maar doordat er ook allerlei andere correcties in de berekening worden
meegenomen, zoals gasdrukcorrecties en gastemp.correcties, zullen de gas- en benzine injectietijd niet
precies aan elkaar gelijk zijn.
Als de waarde in de cel dus kleiner dan 128 is zullen de gas-injectietijden dus korter worden en boven de
128 langer worden.
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Als u de K-factor in een bepaald gebied of van de gehele map wilt wijzigen, dan dient u te beginnen
door op “Overschakelen vanaf de PC” te drukken. Vanaf dit moment kunt u van brandstofsoort wisselen
door op “overschakelen” te drukken.
Handmatig Calibreren (in specifieke gebieden):
Het aanpassen van het kenveld is niet verplicht: Wij bevelen u aan om het mengsel te controleren in de
verschillende motorbelastingsgebieden en indien nodig aanpassingen aan te brengen.
U kunt controleren of the motor op gas van het juiste mengsel wordt voorzien, door de fuel trims te
bekijken met een OBD-II scantool. (www.luccio.nl) Controleer de fuel trim waarden in bij verschillende
motortoerentallen.
U kunt ook de benzine-injectietijd controleren en vergelijken tijdens het rijden op benzine en op gas door
heen en weer te schakelen tussen de brandstoffen.
Indien u de K-factor in bepaalde gebieden wilt wijzigen of calibreren dient u dat op de volgende wijze te
doen.
-

Laat de motor stationair warmlopen.
Start de calibratie.
Laat de motor op benzine stationair lopen. Bepaal de gem. benzine injectietijd die u ziet
langskomen en controleer de Fuel trim waardes met een OBD-II scantool. (www.luccio.nl)
Schakel naar gas en kijk wat er met de BENZINE INJECTIETIJD gebeurt. De benzine rekeneenheid
zal in closed loop regeling de benzine injectietijd aanpassen aan de hand van het lambda
signaal. Als de K factor te klein is zal de benzine injectietijd toenemen, omdat er immers te weinig
gas wordt geinjecteerd en andersom. ZORG ER DUS VOOR DAT DE BELASTING OP DE MOTOR
GELIJK BLIJFT, ANDERS VERANDERT OOK DE BENZINE INJECTIETIJD EN DOET U GEEN GOEDE METING.
PAS OP VOOR IN EN UIT SCHAKELENDE AIRCO’S BIJVOORBEELD.
Selecteer een gebied rond de positie van het balletje met de muis zoals in het scherm hieronder
en druk op enter en een kleinere window zal openen waarin u de nieuwe K-factor kunt invullen.
Er zijn drie verschillende manieren voor het modificeren van de K-waarde.:
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-

-

• Absolute: Verandert de waarde in de waarde die u opgeeft.
• Linear: Verhoogt of verlaagt de waarde in de cel(len) met de waarde die u opgeeft.
• Percentage: Verhoogt of verlaagt de waarde in de cel(len) met het percentage dat u opgeeft. Druk op
OK om de nieuwe K-factor in de cellen te plaatsen.
Schakel nu terug naar benzine en begin de procedure opnieuw, totdat de benzine injectie
nagenoeg gelijk blijft als u van de ene naar de andere brandstof schakelt. Het percentage aan
de rechterkant zal dus in de buurt van de 0% moeten blijven. Probeer dit percentage tussen
maximaal +5% en -5% te krijgen als verschil tussen benzine en gas.
Eindig de calibratie door op “Einde calibratie” te drukken.

TABBLAD Correctoren
Dit menu raden we u ten zeerste aan niet te gebruiken. Doe dit alleen in overleg met Vogels autogas.

WATERTEMPERATUUR CORRECTIES
U kunt de temperaturen en correctiepercentages veranderen. U dient alleen de temperatuurtabel aan te passen als
de overschakeltemeperatuur is verlaagd. U dient alleen de corectiepercentages aan te passen indien het mengsel
te rijk is bij een specifieke temperatuur.

GASTEMPERATUUR CORRECTIES
In deze table kunt u de variatie van de gasdichtheid in functie van de temperatuur compenseren.
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TABBLAB Gas / Benzine

Dit menu gebruikt u om instellingen voor het tijdelijk terugschakelen naar Benzine tijdens het op gasrijden.
Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld de gas-injector onvoldoende capaciteit heeft om bij hoge vermogens
voldoende gas te leveren aan de motor. Of wanneer een auto last heeft van afslaan, kan er worden
terug geschakeld worden naar benzine om het probleem te voorkomen.

Sequentiale overschakel-strategie: Wanneer deze optie is aangevinkt schakelt het gassysteem over op
een sequentieele manier. Dat wil zeggen dat er per injector wordt overgeschakeld. Benzine-injector 1
wordt onderbroken en gas-injector 1 wordt aangestuurd, even later wordt benzine-injector 2
onderbroken en wordt gas-injector 2 aangestuurd enz.
Wanneer deze functie niet is aangevinkt, worden alle benzine-injectoren gelijktijdig onderbroken.
Vervroeg de injectie-volgorde: Deze functie wordt gebruikt om de injector aansturing te “vervroegen”. U
kunt deze optie gebruiken, wanneer er bijvoorbeeld lange gas-injectorslangen worden gebruikt. Wat er
gebeurt bij deze functie is dat op basis van de benzine-injectie-volgorde het aansturingssignaal naar de
volgende gasinjector wordt gestuurd.
Voorbeeld: Wanneer de benzine-injectievolgorde 1-3-4-2 is (standaard voor 4 cil.) dan wordt het
benzine-injectorsignaal 1 voor gasinjector 3 gebruikt.
Terug naar benzine op stationair toerental: Wanneer het voertuig op gas afslaan problemen heeft en dit
probleem niet kan worden opgelost door een goede calibratie, is er de mogelijkheid om onder een in te
stellen toerental, de motor terug schakelt naar benzine. Dit is niet te zien op de schakelaar van het
systeem.

Wanneer u voor de optie “Terug naar benzine” kiest, dan zal het gassysteem onder het in te geven
toerental terug naar benzine schakelen en na een aantal seconden weer op gas overschakelen op
stationair.
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Bij de optie “Benzine” schakelt het systeem ook terug naar benzine, maar blijft het op benzine totdat het
weer boven het ingestelde toerental komt.
Terug naar benzine op hoge toerentallen: Wanneer het gassysteem niet voldoende capaciteit heeft om
bij hoge toerentallen en hogemotorbelasting voldoende gas te leveren aan de motor is er de
mogelijkheid om benzine bij te spuiten of in het geheel terug te schakelen naar benzine.

Wanneer u voor de optie “benzine-toevoeging” kiest, kunt u opgeven tussen welke toerentallen en
boven welke benzine-injectietijd dit moet gebeuren. In het voorbeeld hierboven wordt er 2 ms benzine
bijgespoten, wanneer het toerental tussen de 4500 en 9000 rpm is en de benzine-injectietijd langer dan
15 ms.
Het is ook mogelijk om volledig terug te schakelen naar benzine (hierbij neemt het benzineverbruik
bijhoorlijk mee toe), door voor de optie “bezine” te kiezen. U kunt opgeven tussen welke toerentallen en
boven welke benzine-injectietijd dit moet gebeuren.
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TABBLAD Modificeer carb.

Dit tabblad is deels hetzelfde als het “Tabblad Kenveld MAP”, behalve dan dat het kenveld is opgedeeld
in 8 stukken. U kunt hier per deelgebied het kenveld aanpassen door het te verhogen of te verlagen met
een door u ingesteld percentage.

Verder kunt u op dit tabblad de gevoeligheid voor extra-injecties en de verrijking bij acceleratie instellen.
Extra-inj. Gevoeligheid: Een extra injectie is een korte injectie puls na de hoofdinjectiepuls. Sommige
benzine-systemen hanteren deze strategie om het verdampingsproces in het inlaatspruitstuk te
bevorderen. Doordat deze extra injecties zo kort zijn, kan het zijn dat de gas-injectoren niet geheel open
gaan en daardoor te weinig gas doseren. Het gassyteem kan hier soms last van hebben en resulteren in
een slechtere “Drive-ability” van de auto. In dit geval kunt u de gevoeligheid voor extra-injectie
aanpassen. Doe dit op een “Trial and error” basis en vind de beste instelling.
Wanneer de schuif op het maximum wordt ingesteld, dan worden de extra gas-injectiepulsen met een
offset van 3.6 ms verlengd. Wij adviseren de middelste positie te hanteren voor het gebruik van LPG.
Verrijking in acceleratie: Tijdens het plotseling gasgeven, nemen de benzine-injectietijden flink toe. Soms
is dit te veel voor het gassysteem en wordt het mengsel te rijk op gas, waardoor de motor niet goed
oppakt. Verlaag in dit geval de verrijking in acceleratie. In sommige gevallen kan het ook een
verbetering geven om de verrijking te laten toenemen, bijvoorbeeld als de gasslangen aan de lange
kant zijn. Dan komt namelijk niet de gehele injectiepuls in het spruitstuk terecht en kan het voordelen
bieden om te verrrijking te verlengen.
Deze strategie is alleen actief tijdens acceleratie en decceleratie. Dit wordt aangegeven door de balk
onder de schuif blauw te kleuren.
Verarming op Mazda: Sommige Mazda modellen zoals bijvoorbeeld de Premacy 1.8, wisselen van
sequentieele injectie in acceleratie naar full group injectie in deellast, waardoor de frequentie van de
gas-injectieaansturing verdubbeld. Hierdoor kan het zijn dat er tijdens full group injectie een lagere Kfactor nodig is dan er is ingesteld in het kenveld. Gebruik in dit geval de “Verarming op Mazda” strategie.
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Visualisatie

Hier kunt u de belangrijkste in- en uitgangssignalen en de status van het systeem bekijken.

1. Hier wordt het toerental zowel in een digitale als analoge weergave afgebeeld.
2. Met de Gas en Benzine LEDs wordt aangegeven of de motor op gas of op benzine draait. De Fel
brandende LED geeft de huidige status aan.
3. De gasinjectietijd wordt afgebeeld
4. De benzine-injectietijd wordt afgebeeld
5. De gassysteemdruk wordt afgebeeld.
6. De inlaatsrpuitstukdruk (MAP) wordt afgebeeld
7. Links worden de koelvloeistof- en gastemp. Afgebeeld.
8. rechts kunt u het lambda signaal zijn als deze is aangesloten.
9. Recht onder wordt aangegeven of de gas-injectormaat correct is.
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Diagnose

Wanneer er een fout is opgetreden in het systeem en dit ook wordt aangegeven door de
keuzeschakelaar (benzine LED brandt constant en gas LED geeft een laag frequent knippersignaal en de
buzzer maakt een laag frequent akoestisch geluid), dan kan deze foutcode worden uitgelezen op de
diagnose pagina. Wanneer de oorzaak van het probleem dat de foutcode heeft veroorzaakt, is
opgelost, kan de foutcode worden gewist door de “Reset fouten” knop in te drukken terwijl het contact
van de auto uit is. De foutcode zal direct terug komen als het probleem niet daadwerkelijk is opgelost.
Indien er geen foutcode aanwezig is, geeft de diagnosepagina ook niets weer.
De controle op de aanwezigheid van de benzine-injectorsignalen wordt in een apart diagnosedeel op
de diagnosepagina weergegeven. Elk aanwezig benzine-injectorsignaal wordt weergegeven met een
groene kleur. Indien er een benzine-injecttorsignaal mist, dan wordt dat middels een X bij de
desbetreffende cilinder aangegeven.

Naast het uitlezen en wissen van de foutcodes is het ook mogelijk om direct diagnose te stellen op de
gasinjectoren en de bedrading. Het is mogelijk om per cilinder de aansturing naar de gas-injector uit te
schakelen. De benzine-injector van diezelfde cilinder wordt dan daarvoor in de plaats weer
aangestuurd.
Verder kunt u op deze pagina de diagnose in- en uitschakelen.
Op het diagnose scherm kunt u tevens zien hoeveel tijd het voertuig op benzine en op gas heeft
gereden vanaf het moment van de installatie.
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Automatische calibratie

In dit sub-menu kunt u de automatische calibratie uitvoeren, wat inhoudt dat de K-factor (zoals in het sub
menu “Kenveld MAP” wordt uitgelegd) automatisch wordt bepaald voor het gehele motor gebied. In de
hierna volgende tekst wordt uitgelegd hoe de procedure uit te voeren en worden tips gegeven om een
goede calibratie te verkrijgen.
Controleer alvorens het starten van de auto-calibratie of de auto goed draait op benzine.

Volg de volgende instructies voor het uitvoeren van de automatische calibratie.
1. Maak verbinding met de ECU
2. Stel de voertuigparameters in onder submenu “voertuig configuratie”
a. Type RPM signaal
b. Aantal cilinders
c. Ontstekingstype
d. Dubbellooptijd
3. Controleer de signalen; RPM, watertemperatuur, gastemperatuur, benzine-injectietijden. Wijzig
indien nodig eerder genoemde instellingen en of aansluitingen indien de signalen niet correct
zijn.
4. Laat de motor op benzine warmdraaien. (minimaal 70 graden celsius)
5. Start de Automatische calibratie door in het auto-calibratie menu op de ENTER toets te drukken
en volg de instructies op het scherm.
Vanaf dit moment houdt u het toerental op 3000 RPM met de versnelling in zijn vrij. Dit is soms een beetje
moeilijk en vergt een stabiele voet en enige ervaring. De computer geeft aan wanneer deze begint met
het calibreren. Het toerental zal soms iets schommelen, doordat de computer van de ene naar de
andere brandstof schakelt. Het is belangrijk dat u de pedaalstand gelijk houdt en niet de
toerentalafwijking compenseert. Het is aan te bevelen om enkele constante verbruikers aan te zetten,
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zoals de airconditioning op de volle stand, achterruitverwarming, blower, grootlicht en of
stuurbekrachtiging. Dit om de motorbelasting en dus de injectietijden iets op te voeren, waardoor de
calibratie preciezer wordt.
De calibratie duurt afhankelijk van de initiële afwijking ongeveer 30 sec. tot 2 minuten.
Als de motor steeds afslaat tijdens het calibreren, controleer dan de nozzle-maat. Zie hiervoor de
hardware handleiding.
Wanneer de computer klaar is met de calibratie geeft deze dit aan middels het hierboven afgebeelde
scherm. De nieuwe calibratie is dan al in de ECU geladen. Druk op “exit” om het menu te verlaten. Wilt u
de gevonden K-factoren zien, dan dient u naar sub-menu “Kenveld MAP” te gaan.
Configuratie opslaan
Met deze optie kunt u de huidige configuratie in het geheugen van het programma (bijvoorbeeld als u
verbonden bent met een ECU) opslaan op de harde schijf van uw PC. Hier kunt u de configuratie en dus
de instellingen die u heeft gemaakt veilig stellen en eventueel later in een andere ECU laden.

U kunt de configuratie file zelf een naam geven en in de door u gewenste map opslaan. De configuratie
filenaam bestaat uit een voorste en een achterste deel. Het eerste deel is de naam en geeft aan voor
welk voertuig de configuratie bestemd is en achter het # teken wordt een revisienummer van drie cijfers
gegeven. Zo kunt u wanneer u een wijziging aanbrengt in de configuratie onder de zelfde naam
opslaan alleen met het revisienummer met 1 op te hogen. Zo weet u voor uzelf wat de laatste
configuratie was.
Aan de hand van het aantal cilinders dat is ingesteld, slaat het programma de configuratie op als een 34 cilinder of 5-8 cilinder file op.
Sla geen configuratiefile op terwijl de motor loopt!
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Configuratie laden

Met deze optie kunt u een andere configuratie in het geheugen van het interfaceprogramma of ook in
de ECU laden. Als u niet verbonden bent met de ECU wordt de configuratie alleen in het werkgeheugen
van het interfaceprogramma geladen, wanneer u verbonden bent met de ECU wordt de configuratie
ook in de ECU geladen. Het programma zal u vragen of de configuratie reeds in het geheugen, moet
worden opgeslagen.

Kies uit het juiste mapje de configuratie die u wilt laden in de ECU of het werkgeheugen van het
interfaceprogramma. De geselecteerde configuratie kleur blauw, druk nu op “OK” om te bevestigen.
Laad geen configuratiefile, terwijl de motor loopt!
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ECU programmeren

Met deze optie kunt de ECU met een andere firmware versie (ouder of nieuwer) programeren. De
firmware is iets anders dan de configuratiefile. De configuratiefile is de file waarin de instellingen en
waarden voor en bepaald voertuig zijn vastgelegd, terwijl de firmware de software is, waarin is
vastgelegd wat de ECU moet doen en waar alle routines staan omschreven.
Van tijd tot tijd komen er nieuwe firmwareversies uit waarin de strategie is uitgebreid of aangepast.

Wanneer u dit submenu activeert krijgt u een window om de gewenste firmware te selecteren. Selecteer
de gewenste firmwarefile en druk op “Open”. In een nieuw window wordt uw keuze aangegeven en
kunt u nog voor een ander bestand kiezen, annuleren of bevestigen door op “programma” te drukken.
De ECU wordt nu met de nieuwe firmware geladen en daarna wordt dezelfde configuratie er weer
ingeladen.
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Bijlagen

SYSTEEMCONTROLE EN AFSTELLINGEN
Systeemcontrole:
Na de afronding van de inbouw, dient u het systeem te controleren, te calibreren en proef te rijden
volgens de hieronder beschreven procedure.
Systeemcontrole op benzine
Start de motor op benzine en laat deze stationair draaien. Schakel niet eerder over naar gas voordat
vermeld wordt in de procedure.
Sluit het interfaceprogramma aan op de auto om de volgende signalen te controleren:
§ Toerentalsignaal
§ Koelvloeistof temperatuursignaal
§ MAP-signaal (indien gebruikt door het LPG-systeem)
§ Benzine-injectietijd
§ Foutcodes
§ Adaptieve correctie waarde *Slow fuel-trim
* De Slow fuel trim is een parameter van de benzine computer die de adaptieve correctie van de
brandstof dosering aangeeft.
Als de slow fuel trim een lagere waarde heeft dan –20% en een hogere waarde heeft dan + 30%, is het te
aan te bevelen om deze te resetten alvorens verder te gaan.
ATTENTIE: Ga niet verder als er een foutcode is opgeslagen. Los dan allereerst dit probleem op.
Verbind de PC of laptop middels de interfacekabel met de LPG ECU.
• Laad de juiste configuratie voor het desbetreffende voertuig in de ECU of maak gebruik van de
standaard file indien nog geen configuratie voor dit type voertuig beschikbaar is. Indien u gebruik
maakt van de standaard configuratie, dient u het systeem op het voertuig te calibreren. Dit
betekent het calibreren van de signalen (RPM, etc.) en het calibreren van de K-factoren. Zie
hiervoor de paragraaf “Zelf calibreren” of de interfacesoftware omschrijving. Controleer de
volgende signalen op de laptop computer en de scantool op onderlinge afwijkingen terwijl de
motor op benzine loopt.
• Toerental signaal afwijking +/- 50 rpm
• Koelwater temperatuur afwijking +/- 5°C
• MAP signaal (indien gebruikt door het LPG-systeem) afwijking +/- 50 mbar
Indien deze sigalen niet correct zijn, dient u de instellingen middels de interface-software wijzigen.
Raagpleeg het deel dat de interface-software behandeld of de het trouble shooting gedeelte.
Systeem controle op LPG
Schakel over naar LPG als de motor warm is.
• Controleer allereerst op eventuele gaslekkages.
• Controleer of de nozzle-bevestigingen in het spruitstuk geen valse lucht aanzuigen.
• Controleer de volgende LPG-signalen terwijl de motor stationair draait.
• Gas temperatuur (moet tenminste boven de omgevingstemperatuur zijn).
• De systeemwerkdruk moet bij stationair draaien tussen 1,95 en 2,00 bar zijn voor
ongecompenseerde systemen met absolute drukmeting. Tussen de 1,25 en 1,35 bar voor
gecompenseerde systemen met absolute drukmeting. Stel zonodig de systeemdruk af.
Als alle signalen en de gasdruk juist zijn en als de motor tevens goed stationair draait, controleer dan de
volgende punten tijdens een proefrit:
• Overschakelen van benzine naar LPG en omgekeerd.
• Driveability gedurende plotselinge deceleratie.
• Driveability gedurende plotselinge acceleratie.
• Overname probleem tijdens acceleratie vanuit stationair rijdende auto.
Raadpleeg de storingstabel als één van de bovenstaande aspecten zich niet correct gedraagt.
Controles na de proefrit
Na
•
•
•

een proefrit van enkele kilometers moeten de volgende punten gecontroleerd worden:
Controleer op foutcodes in het LPGsysteem middels de interface software.
Controleer de systeemwerkdruk.
Controleer het benzinesysteem op foutcodes middels het scantool.
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VGI Interfacesoftware foutmeldingen:
Programmeren
Foutmelding
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Vanaf P1000 en verder

Oorzaak
Onmogelijk om met de ECU te verbinden via COM- of USB-poort.
Onmogelijk om een verbonden ECU te vinden. De ECU communiceert niet
of de communicatie is onderbroken.
De verbonden ECU is incompatible met hardware of firmware
Fout bij het openen van de programma-file.
Fout bij het lezen van de programma-file (herprogrammeer procedure heeft
aanwezigheid op PC van minimaal Internet explorer versie 5.5 met
tenminste 128 bits versleuteling nodig.)
Foutieve programmeerspanning
Fout in het afbreken van het flash-programma
Fout in de opstartfase (BAD-PREPARATION)
Fout in de opstartfase (BAD-ERASE)
Fout in de programmeer startfase.
Geen data input aanwezig
Verkeerde encryptie mode
Gegenereerde programmeer fout
Fout in het bestand programmeren (ERR.CODE-1000). Het schrijven van de
firmware is niet correct afgesloten, het is noodzakelijk de programmeer
procedure te herhalen.

Hardware sleutel
Foutmelding
H01
H02
H03
H04

Oorzaak
Fout in lezen/schrijven van hardware sleutel
Geen hardwaresleutel aanwezig compatible met programma
Sleutel met afgelopen toegangsnummer of datum
Data niet compatible met interne data van sleutel

Verbinding
Foutmelding
C01
C02
C03
C04

Oorzaak
Onmogelijk om met de ECU te verbinden via COM- of USB-poort.
Onmogelijk om een verbonden ECU te vinden. De ECU communiceert niet
of de communicatie is onderbroken.
Fout in het laden van de ECU identificatiedata
ECU firmware is niet compatible met de interfacesoftware
Interfacesoftware is niet compatible met de ECU firmware
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