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 Το ςφςτθμα ψεκαςμοφ υγραερίου, τθσ Diesel Gas Australia χρθςιμοποιεί μια μονάδα ενόσ 

ςφγχρονου θλεκτρονικοφ εγκεφάλου, ο οποίοσ ελζγχει τθ ροι του υγραερίου μζςα ςε κινθτιρεσ ντίηελ με 

μθχανικό θ θλεκτρονικό ψεκαςμό, ςτακεροφσ ι κινθτοφσ, turbo ι ατμοςφαιρικοφσ.                                                

Ο ςυγκεκριμζνοσ θλεκτρονικόσ εγκζφαλοσ είναι εγκεκριμζνοσ με Ευρωπαϊκό πιςτοποιητικό ποιότητασ R67 

κακϊσ επίςθσ διακζτει και Πιςτοποίηςη R10 (βλ. ςυνθμμζνα), το οποίο ςθμαίνει ότι δεν παρεμβαίνει ςτθν 

θλεκτρονικι διάταξθ και λειτουργία του εγκεφάλου του κινθτιρα. 

 

Το ςφςτθμα λειτουργεί με ταυτόχρονθ καφςθ, ντίηελ και μίασ μικρισ ποςότθτασ υγραερίου, ζχοντασ ωσ 

αποτζλεςμα τον αποτελεςματικότερο βακμό απόδοςθσ καφςθσ τθσ τάξθσ του 95% - 98% (οι περιςςότεροι 

κινθτιρεσ ντίηελ πετυχαίνουν περίπου 75% - 85%). Αυτι θ αφξθςθ του βακμοφ απόδοςθσ τθσ καφςθσ ζχει 

ςαν αποτζλεςμα τθν κατανάλωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ πετρελαίου, για τθν επίτευξθ του ίδιου 

αποτελζςματοσ. Το καλφτερο είναι ότι δεν απαιτείται καμία τροποποίθςθ του κινθτιρα, το ςφςτθμα είναι 

μθ παρεμβατικό, λειτουργεί απολφτωσ ανεξάρτθτα, είναι απλό ςτθν τοποκζτθςθ και μπορεί να ρυκμιςτεί 

με ακρίβεια ανάλογα με τισ απαιτιςεισ ςασ. 

 

Στθν πραγματικότθτα, είναι πικανότατα πιο αςφαλζσ από τα περιςςότερα ςυςτιματα βενηίνθσ. Όλα τα 

κιτ είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με το Αυςτραλιανό πρότυπο AS1425, που είναι από τα πιο αυςτθρά 

πρότυπα αςφαλείασ ςτον κόςμο, όςον αφορά τισ μετατροπζσ κινθτιρων ςε LPG. Το ςφςτθμα είναι 

ςχεδιαςμζνο να ςταματάει τον ψεκαςμό, όταν ενεργοποιοφνται τα φρζνα, ι αν υπάρξει κάποια 

δυςλειτουργία. Δεν υπιρξε ποτζ κάποια δυςλειτουργία. Ο εγκζφαλοσ είναι παρόμοιοσ με αυτοφσ που 

υπάρχουν ςτα περιςςότερα αυτοκίνθτα. Η βαλβίδα ελζγχου και οι βαλβίδεσ διακοπισ παροχισ αερίου 

είναι τα μοναδικά κινθτά μζρθ του ςυςτιματοσ. Και τα δφο είναι ςχεδιαςμζνα να διακόπτουν τθ 

λειτουργία τουσ, ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ, διακόπτοντασ τθν ροι υγραερίου ςτο όχθμα οπότε το 

όχθμα ςυνεχίηει να κινείται με τον ςυμβατικό τρόπο. Το ςφςτθμα χρθςιμοποιεί δοκιμαςμζνα και ελεγμζνα  

ςυνιςτϊντα μζρθ, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα μετατροπισ LPG εδϊ και πολλά χρόνια. 

 

Ο εγκζφαλοσ προγραμματίηεται από εξουςιοδοτθμζνο χειριςτι από τθν Diesel Gas Australia.              

Αυτό ςυμβαίνει για λόγουσ αςφαλείασ και προςταςίασ του κινθτιρα, το οποίο φυςικά, ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτο κόςτοσ του ςυςτιματοσ. Από τθν ςτιγμι που παράγεται περιςςότερθ δφναμθ, ο κινθτιρασ δεν 

χρειάηεται να «εργάηεται τόςο ςκλθρά», οπότε δεν κερμαίνεται περιςςότερο. Επίςθσ, χαμθλότερθ είναι και 

θ κερμοκραςία ςτο ςφςτθμα εξαγωγισ, από τθν ςτιγμι που δεν καίγεται πρόςκετο καφςιμο. 

 

Στην Αυςτραλία, τα ςυςτήματα Diesel Gas Australia ςυνοδεφονται από τριετή εγγφηςη ςτα επιμζρουσ 

τμήματα του ςυςτήματοσ, ςτην λειτουργία και ςτον κινητήρα, από την εταιρεία Elite Warranty.                 

Η Elite είναι ο μεγαλφτεροσ πάροχοσ εγγυιςεων τθσ Αυςτραλίασ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία, και είναι 

πιςτοποιθμζνοσ με ASIC. 

 

 

 


