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1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 
 

Wyposażenie potrzebne do prawidłowego zamontowania systemu SOLARIS: 

 komputer; 

 oprogramowanie SOLARIS DYNAMIC; 

 interfejs lub RS232C; 

 narzędzia warsztatowe 

Właściwości systemu: 

System SOLARIS DYNAMIC z założenia jest w pełni zautomatyzowany, a 

wykorzystywanie go jako alternatywnego sposobu zasilania przez właściciela pojazdu nie 

wymaga szczególnych wiadomości o systemie. Właściciel, jako użytkownik systemu, nie 

tylko nie musi, ale nie może dokonywać regulacji systemu. 

 

REGULACJĘ MOŻE PRZEPROWADZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE 

AUTORYZOWANY WARSZTAT. 

 

UWAGA: PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK 

NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU ZESTAWU ORAZ STOSOWANIA NIEWŁAŚCIWYCH 

MATERIAŁÓW, CZĘŚCI, PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW. 

OTWARCIE OBUDOWY STEROWNIKA LUB USZKODZENIE PLOMBY OZNACZA 

UTRATĘ PRAW GWARANCYJNYCH. 

 

Widok plomby gwarancyjnej. 
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2. ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU 

 

1. Sposób podłączenia elementów zgodnie z Rys. 1 

2. Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyjętych bezpiecznikach. 

3. Wszystkie połączenia muszą być prawidłowo zlutowane i zaizolowane! 

4. Personel dokonujący montażu oraz regulacji powinien być w tym celu przeszkolony. 

5. Zawsze należy odpowiednio dobrać dysze wtrysków, lub wtryskiwacze  do mocy samochodu. 

5.1. W przypadku zbyt dużych dysz, bądź wtryskiwaczy samochód może mieć za duże 

spalanie oraz zbyt bogatą mieszankę. 

5.2. Przy za małych dyszach, samochód może mieć mało mocy oraz zbyt ubogą 

mieszankę. 

6. Zawsze należy dobierać odpowiednio ciśnienie na wolnych obrotach przy 

podłączonym podciśnieniu do reduktora – zalecane ciśnienie wynosi: 1,1 – 1,3 Bara. 
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RYS. 1 SCHEMAT MONTAŻOWY 
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3. MONTAŻ SYSTEMU SOLARIS DYNAMIC 

 

KROK PIERWSZY: ODŁĄCZENIE AKUMULATORA 
 

UWAGA:   PRZED   ROZPOCZĘCIEM   CZYNNOŚCI   MONTOWANIA   INSTALACJI   GAZOWEJ 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR OD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

POJAZDU. 

KROK DRUGI: MONTAŻ REDUKTORA 

 
                    Rys. 2 Reduktor Rys. 2a Regulacja ciśnienia 

 Reduktor powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją, w miejscu w którym 

można go w łatwy sposób skontrolować, naprawić, wymienić. 

 Reduktor powinien być przymocowany tylko za specjalnie do tego przeznaczone 

otwory znajdujące się w tylnej jego części oraz tylko odpowiednimi śrubami 

dołączonymi do kompletu. 

 Elektrozawór gazu może być zamontowany na reduktorze, jako jego integralna część 

lub osobno. 

 Wszystkie przewody LPG muszą znajdować się minimum 10cm od elementów układu 

wydechowego. 

 Sygnał czujnika temperatury gazu w reduktorze jest wykorzystywany do określania 

chwil przełączenia zasilania benzynowego na gazowe. Czujnik temperatury 

zainstalowany w reduktorze należy podłączyć do wiązki instalacji gazowej . 

 

UWAGA: REGULACJA CIŚNIENIA REDUKTORA (RYS. 2A) ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY 

IMBUSA D4. 



 
7 

KROK TRZECI: MONTAŻ WTRYSKIWACZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3 Listwa wtryskiwaczy Hana 2000 

 

 Listwę wtryskiwaczy należy zamontować w pobliżu kolektora dolotowego i możliwie daleko od 
przewodów wysokiego napięcia. Na końcach przewodów kolektora, w pobliżu zaworów ssących 
silnika należy wykonać otwory, nagwintować i wkręcić w nie mosiężne króćce. 
 

 Króćce te należy połączyć ciśnieniowymi przewodami gumowymi z króćcami listwy 
wtryskiwaczy. 

 
 Połączenia powinny być zabezpieczone metalowymi opaskami zaciskowymi. Należy zawrócić 

uwagę na długość przewodów gumowych, która powinna być jednakowa. Do listwy wtryskiwaczy 
należy podłączyć wiązkę przewodów zasilająco sterujących ze sterownika gazowego. 

 

UWAGA:   PRZEWODY GUMOWE ŁĄCZĄCE WTRYSKIWACZE GAZOWE Z KOLEKTOREM POWINNY MIEĆ 
JEDNAKOWĄ DŁUGOŚĆ.  LISTWA WTRYSKIWACZY NIE POWINNA BYĆ MONTOWANA OTWORAMI 
WYLOTOWYMI SKIEROWANYMI DO GÓRY. 
 

KROK CZWARTY: MONTAŻ FILTRA GAZU 

 

 

Rys. 4 Filtr gazu + czujnik ciśnienia i temperatury 

Filtr fazy lotnej gazu należy zamontować pomiędzy reduktorem, a listwą 

wtryskiwaczy gazu, wykorzystując ciśnieniowe przewody gumowe. Połączenia należy 

zabezpieczyć metalowymi opaskami zaciskowymi. Do czujnika ciśnienia należy podłączyć 

podciśnienie łączące kolektor z reduktorem. Do czujnika należy podłączyć wiązkę z kostką 

posiadającą pięć wyprowadzeń (według schematu). Filtr gazu powinien być zamontowany 

w miejscu dostępnym z możliwością jego wymiany, według zasad obowiązujących w 

karcie gwarancyjnej. 
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KROK PIĄTY: MONTAŻ STEROWNIKA SOLARIS DYNAMIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5 Widok sterownika 

 

Sterownik SOLARIS DYNAMIC dostępny jest w wersji 4, 6 oraz 8 cylindrów 

Jednakże są one stanie obsłużyć auta z mniejszą od podanych ilością cylindrów, tj. 3, 

5 itd. Sterownik powinien być zamontowany w dostępnym miejscu w komorze silnika. 

Sterownik należy zamontować z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. 

cewki zapłonowej), z dala od źródeł wysokiej temperatury (np. kolektora wylotowego 

silnika), a także w bezpiecznej odległości od zbiorników z płynami (np. zbiornika 

wyrównawczego płynu chłodzącego), z dala od kontaktu z wodą.  

UWAGA: WYMAGANY MONTAŻ ZŁĄCZEM DO DOŁU, ABY OGRANICZYĆ 

KONSEKWENCJE EWENTUALNEGO ZALANIA I USZKODZENIA STEROWNIKA. 

KROK SZÓSTY: PODŁĄCZENIE WSKAŹNIKA POZIOMU GAZU 

 

 

 

 

 

Rys. 6 Widok przełącznika 

 
Przełącznik należy zamontować wewnątrz samochodu, w miejscu łatwo dostępnym i widocznym z 

fotela kierowcy. W trakcie montażu, przełącznik należy ostrożnie wcisnąć w przygotowany otwór 
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fi=8mm. Układ umożliwia współpracę z sensorem poziomu gazu 0 - 20kΩ, 0 – 50kΩ,0 – 90Ω, oraz 

inne po ustawieniu własnych progów w programie 

 

KROK SIÓDMY: ELEKTRYCZNE PODŁĄCZENIE WTRYSKIWACZY 

 

Należy połączyć odpowiednie końcówki wtyczek ze złączami listwy wtryskiwaczy benzyny, 

rozcinając i włączając w obwód elektryczny w odpowiedniej kolejności przewody instalacji gazowej 

- zgodnie ze schematem montażowym. 

 

KROK ÓSMY: PODŁĄCZENIE ZASILANIA AKUMULATORA 

 

Po dokonaniu wszystkich czynności sprawdzających i upewnieniu się, że wszystkie 

połączenia są prawidłowe pod względem jakości połączeń przewodów, złącz itp. oraz zgodności 

połączeń ze schematem montażowym można podłączyć zasilanie akumulatora do układu 

elektrycznego pojazdu. 

 

KROK DZIEWIĄTY: REGULACJA SYSTEMU SOLARIS DYNAMIC 

 

Po sprawdzeniu wszystkich połączeń, podłączeniu akumulatora, ale przed włożeniem 

bezpieczników można uruchomić pojazd na benzynie. Należy napełnić zbiornik gazu. 

Włożyć bezpiecznik, uruchomić silnik, poczekać do przełączenia na zasilanie gazowe, po czym 

odpowiednim testerem sprawdzić szczelność instalacji gazowej. 

Po tych czynnościach można dokonać regulacji systemu zgodnie z instrukcją programowania 

SOLARIS DYNAMIC. 
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4. REGULACJA SYSTEMU 

System sekwencyjnego wtrysku gazu SOLARIS DYNAMIC współpracuje z 

systemem OBD – CAN BUS samochodu. Oznacza to, iż podłączenie SOLARISa do 

systemu  OBD - CAN zapewnia dobieranie optymalnych parametrów pracy sterownika 

korzystając z sygnałów generowanych przez OBD pojazdu. Gwarantuje to precyzyjne i 

optymalne funkcjonowanie systemu niezależnie od warunków pracy silnika.  

ETAP I. 

PODŁĄCZENIE CENTRALI 
 
Sterownik po podłączeniu łączymy z programem za pomocą klawisza F[10], lub 
klikając w menu na port/ podłączenie automatyczne* 

 

 

 

* Sterowniki współpracują z portami COM 1-16, jeżeli nie możemy się podłączyć należy 
poprawianie ustawić porty w swoim komputerze. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem 
myszki na ikonę „Mój Komputer”, wybrać „Menedżer urządzeń”, odnaleźć urządzenie USB Serial 
Port (COM…), jeśli port COM jest inny niż w przedziale 1-16 to należy kliknąć w urządzenie 
prawym przyciskiem i wybrać Właściwości -> Ustawienia portu -> Zaawansowane -> Numer Portu 
COM, następnie z listy rozbieralnej wybrać jeden z dostępnych portów w przedziale 1-16. 
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ETAP II a. Ustawienia parametrów [F3] 

 
Następnie przechodzimy do ustawienia podstawowych parametrów pracy instalacji 
SOLARIS DYNAMIC. 

 

 
 

1. Ustawienia auta 
 

a. Typ rpm i sygnał ustawiamy tak, aby prędkość obrotowa pokazywana w programie 
była taka sama, jak w samochodzie. 

b. W przypadku silników z turbiną zaznaczamy jej obecność w polu „turbo” 
c. Wybieramy ilość cylindrów 
d. Podłączenie sondy lambda nie jest wymagane, jednak w przypadku jej podłączenia 

aktywujemy ją w polu „lambda” 
 

2. Wtryskiwacze gazowe 
W tym polu wybieramy wtryskiwacze zamontowane w samochodzie, do wyboru mam 
większość obecnych na rynku, jak i własną definicję. 

 
3.  Poziom gazu 
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Solaris Dynamic współpracuje w różnymi typami tzw. Szkiełka rezerwy. Zalecany jest jednak 

typ 0-90 Ohm. 

 

4. Przełączenie na gaz 

a. W tym polu ustalamy warunki, które muszą być spełnione, aby uruchomić zasilanie 

LPG : 

b. RPM  - zalecane 1200 obr/min. 

c. Temperatura – proponowany przedział 30-45 stopni 

d. Opóźnienie – jest to czas po osiągnięciu powyższych wartości , po którym uruchomi 

się dopływ LPG* 

e. Przełączenie cylindra – odstęp mierzony w sekundach, pomiędzy przełączeniem 

poszczególnych cylindrów.*  
 

*Pola c i d należy ustawić tak, aby podczas przełączania na gaz zminimalizować 

występowanie „szarpnięcia” silnika. 

 

5. Powrót na benzynę 

Są to parametry przełączenia z zasilania gazowego z powrotem na benzynę 

Standardowo wybieramy: 

a. Minimalne ciśnienie w zbiorniku poniżej którego sterownik przełączy zasilanie na 

benzynowe. Wskazane jest ustawnie go na poziomie ok. 0,5 BAR 

b. Opóźnienie, czyli czas od spadku ciśnienia do powyższej wartości, a przełączeniem na 

benzynę 
 

Istnieje również możliwość ustawienia progu RPM, powyżej, lub poniżej którego silnik 

pracować będzie na benzynie (min.rpm, max.rpm). 

 

6. Extra wtryski 
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 Korekta czułości tzw. dodatkowych wtrysków. Występują one, gdy kierowca jedzie na zbyt 

wysokim biegu i silnik zmuszony jest generować dodatkowe wtryski paliwa. 

Występuje wtedy wyczuwalne szarpanie, dławienie silnika. 

W takich sytuacjach podczas pracy silnika na gazie można za pomocą suwaka wyregulować i 

dopasować dawkowanie gazu do generowanych extra wtrysków. 

 

 Korekta przyśpieszenia niweluje dławienie silnika podczas nagłego przyśpieszenia, przed 

rozpoczęciem regulacji, należy ją włączyć w polu powyżej suwaka. Korekta wzbogacenia 

następuje w taki sam sposób jak w przypadku extra wtrysków.  

 

Obie regulacje przeprowadzamy, w praktyce aż do złagodzenia szarpania, czy dławienia się 

silnika w/w warunkach. 

ETAP II b. Parametry zaawansowane 

 

Należy ustawić parametry zawansowane: 
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1. Czujniki 

Typy czujników oferowanych razem z instalacją są już domyślnie zdefiniowane w programie 

(SM033). Jeżeli w kompletacji zachodzą zmiany, należy je uwzględnić w poszczególnych 

polach.  

2. Serwis 

Istnieje możliwość ustawienie limitu kilometrów, po przejechaniu którego użytkownik powinien 

zgłosić się na obsługę instalacji.  

Sygnalizowane jest to poprzez sygnał dźwiękowy po każdorazowym odpaleniu silnika. 

3. Korekta od temp. gazu (opcja domyślnie wyłączona) 

4. Korekta od temp. reduktora (opcja domyślnie wyłączona) 

5. Wyjście na sterowanie przekaźnika (opcja domyślnie wyłączona) 

6. Rozgrzewanie wtryskiwaczy 
Funkcja ta gdy jest aktywna załącza wtryskiwacze przed podaniem gazu.  Pozwala to na 

zminimalizowanie szarpnięcia podczas przejścia na zasilanie LPG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mazda v.4 to dodatkowe filtry do jeszcze dokładniejszej regulacji silników Mazdy. 

8. Dodatki extra – Dodatkowe opcje serwisowe takie jak: 

- Start na gazie, czyli awaryjne uruchamianie silnika bezpośrednio na zasilaniu LPG,  

- Valvetronic, czyli opcja dedykowana do samochodów bez podciśnienia. 

- Ustawienie ilości sygnałów dźwiękowych w przypadku pustego zbiornika gazu, lub błędu 

instalacji. 

- Jasność  i głośność przełącznika 

- Inne 
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Etap III – Adaptacja 
 

 
 
Autoadaptację przeprowadzamy na biegu jałowym, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
monitorze, klikając przycisk start.  
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Po wykonaniu wskazanych czynności klikamy przycisk „dalej” 
 

 
 
System zacznie przeprowadzać autoadaptację, ustalając wzbogacenie  na każdym z cylindrów. 
 
UWAGA: PODCZAS AUTO-ADAPTACJI I USTAWIANIA WZBOGACENIA NIE KLIKAMY 
PRZYCISKU „DALEJ”, CZEKAMY, AŻ PROGRAM SAM USTAWI WZBOGACENIE I ZAKOŃCZY 
PROCES.  
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Po zakończeniu procesu autokalibracji w zakładce „nastawy” ustawi nam się automatycznie: 

 

 wzbogacanie główne,  

 korekta biegu jałowego oraz  

 ciśnienie pracy. 

 

 

Na biegu jałowym regulujemy jego korektę, tak aby czasy wtrysku benzyny pozostały takie 

same po przełączeniu na gaz. 

 

PO TYCH CZYNNOŚCIACH WYKONUJEMY JAZDĘ TESTOWĄ. 

Etap IV - Nastawy [F4] 
 

 
 

 
Po przejechaniu krótkiej trasy na zasilaniu benzynowym na naszej mapie zbiorą się czerwone 

punkty.  
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Przełączamy system na gaz i przejeżdżamy ten sam odcinek na zasilaniu LPG. Analogicznie 

zebrane zostaną niebieskie punkty mapy.  

 

 

 

Po zebraniu podobnej ilości punktów w każdym zakresie mapy klikamy poniżej na „przelicz 

mapę”. Ta operacja doprowadzi do ustawienia się mapy gazowej, (za pomocą dodatkowych 

wzbogaceń obciążeniowych)  aby system pracował tak samo jak na benzynie. 
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Etap V – Diagnostyka 

 

a. ECU 
 

 
 

 

W zakładce diagnostyka wyświetlane się błędy, które mogą wystąpić podczas 
eksploatacji instalacji: 

 

100702:ErrTr_H  - temp. reduktora wysoka 
100703:ErrTr_L  - temp. reduktora niska 
100704:ErrTg_H  - temp. gazu wysoka 
100705:ErrTg_L  - temp. gazu niska 
100706:ErrECUt_H- ecu temp. wew. wysoka 
100707:ErrECUt_L- ecu temp. wew. niska 
100708:ErrPres_H- błąd ciśnienie wysokie 
100709:ErrPres_L- błąd ciśnienie niskie 
100710:ErrMAF_H - błąd ciśnienie kolektora wysokie 
100711:ErrMAF_L - błąd ciśnienie kolektora niskie 
100712:ErrVDC_H - błąd napięcie zasilania wysokie 
100713:ErrVDC_L - błąd napięcie zasilania niskie 
100714:ErrVDC_L - błąd napięcia 5V 
100715:ErrwGv_1_H- czas wtrysku maksymalny 
100716:ErrRpm_H  - błąd sygnału rpm wysoki sygnał 
100717:ErrRpm_L  - błąd sygnału rpm niski sygnał 
100718:ND1        - nie zdefiniowany 1 
100719:ND2        - nie zdefiniowany 2 
100720:ND3        - nie zdefiniowany 3 
100721:ND4        - nie zdefiniowany 4 
100722:ErrInjGchk1- wtrysk 1 
100723:ErrInjGchk2- wtrysk 2 
100724:ErrInjGchk3- wtrysk 3 
100725:ErrInjGchk4- wtrysk 4 
100726:ErrInjGchk5- wtrysk 5 
100727:ErrInjGchk6- wtrysk 6 
100728:ErrInjGchk7- wtrysk 7 
100729:ErrInjGchk8- wtrysk 8 
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b. OBD 

 
 

W zakładce diagnostyka znajdziemy również przycisk obd/eobd/obdII, którego używamy w 

momencie podłączenia instalacji pod OBD CAN w samochodzie. 

Aby aktywować tę funkcję należy: 
 

 w polu OBD/CAN wybrać pole ENABLE  

 w polu OBD LPG/CNG CORRECTION wybrać pole ENABLE: 
 

a) ENABLE  LT oznacza pobór danych tylko z korekty długoterminowej 

b) ENABLE ST oznacza pobór danych tylko z korekty krótkoterminowej 

c) ENABLE LT + ST oznacza pobór danych z obydwu korekt jednocześnie  
 

Ostatnim etapem jest wybór wartości, wokół której oscylują korekty OBD w danym pojeździe 

przy pracy na benzynie.  
 

Jest to opcja przydatna w szczególności w samochodach w których korekty nie oscylują 

wokół wartości 0. Przykładem są komputery benzynowe Magneti Marelli. 

W polu CORR widzimy aktualną korektę, występującą podczas pracy na gazie: 

 
 

Stałe podłączenie OBD umożliwia nam również odczytanie, oraz kasowanie błędów OBD z 

komputera benzynowego. 
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