
 
System wtrysku gazu Stella EOBD –instalacja  „IV+” generacji. 

 
 

Firma Elpigaz wprowadziła  do oferty handlowej instalację STELLA EOBD, która zasługuje 
na miano  instalacji wtrysku gazu „IV+” generacji. Nazewnictwo generacji w instalacjach 
gazowych odpowiada róŜnym sposobom sterowania podaniem gazu do silnika. Dotychczas 
najbardziej zaawansowane to sekwencyjne wtryski gazu IV generacji w których do sterowania 
ilością podawanego gazu wykorzystuje się sygnały z wtryskiwaczy benzyny. Stella EOBD 
oprócz sygnałów wtryskiwaczy benzyny wykorzystuje dodatkowo informacje z systemu 
diagnostyki pokładowej EOBD auta  (European On Board Diagnostic) do ustalania ilości gazu. 
Zatem bez wątpienia naleŜy wyróŜnić takie rozwiązania – np. klasyfikując je jako „IV+” aby 
odróŜnić od zwykłej IV generacji.  Jest to Super Nowość czyli ze wszech miar nowoczesny i 
wysoko zaawansowany technologicznie system wtrysku gazu - samoadaptacyjny i 
samokorygujący w działaniu.  
 

 
 
  Dzięki bezpośredniej moŜliwości komunikacji sterownika gazowego ECU Gaz EOBD z 
diagnostyką auta odczytywane są najistotniejsze parametry korekcji mieszanki (korektory 
mieszanki): 
- długoterminowej („Slow fuel trim”)  
-  krótkoterminowej („Fast fuel trim”).   
Sterownik STELLA EOBD odczytuje wartości korektorów mieszanki i dostosowuje czasy 
wtrysku gazu tak, aby  „Slow fuel trim” i „Fast fuel trim” oscylowały jak najbliŜej oczekiwanych 
wartości fabrycznych dla danego auta. Dzięki tej funkcji system zasilania gazem posiada 
własności  samoadaptacyjne w czasie rzeczywistym – co jest jedynym unikalnym 
rozwiązaniem na rynku. 
 
Współpraca wtrysku gazu Stella EOBD z systemem diagnostyki auta 
System wtrysku Stella EOBD od strony mechanicznej jest dokładnie taki sam jak 
sekwencyjnego wtrysku gazu Stella z grupy produktów Exclusiveline: (reduktor Vega-i; 
wtryskiwacze Stella Verde lub I-Plus). Podstawowa róŜnica polega na sterowniku (ECU Gaz), 
który oprócz zaawansowanej elektroniki i stosownego oprogramowania pozwala przez 
dodatkowe przewody elektryczne na podłączenie do sygnałów komunikacji EOBD z auta.  
 



 

 
Standardy komunikacji odczytywane przez system gazowy Stella EOBD 
Za pomocą testera OBD firmy AEB po podłączeniu do złącza diagnostycznego OBD ustala się 
typ komunikacji w aucie. Następnie dla danego typu komunikacji OBD podłącza się ECU GAZ 
EOBD - odpowiednie przewody z wiązki z odpowiednimi pinami w złączu diagnostycznym auta. 
 
Współpraca instalacji wtrysku Stella  z systemem EOBD-  
Instalacja gazowa 3,4 cyl do systemu: 
 ISO 9141-2                                              systemu CAN 
 

 
 
 
 
Instalacja gazowa 5,6,8 cyl. do systemów CAN i ISO 9141-2 
 

 

 
 

TYP 
KOMUNIKACJI 

SZCZEGÓLY 
POŁĄCZENIA 

TYP 1 ISO 9141-2 
TYP 2 KWP-2000 FAST INIT 
TYP 3 KWP-2000 SLOW INIT 
TYP 6 CAN STANDARD 250 Kbps 
TYP 7 CAN EXTENDED 250 Kbps 
TYP 8 CAN STANDARD 500 Kbps 
TYP 9 CAN EXTENDED 500 Kbps 

 
 



 
 
 
Rezultaty uzyskiwane przy stosowaniu systemu wtrysku Stella EOBD:  

-  samodzielna autoadaptacja sterownika gazowego (ECU Gaz EOBD), 
-  wyeliminowanie zapalania się kontrolki MIL („check engine”) podczas „jazdy na gazie”, 
- moŜliwość uzyskania pracy silnika zasilanego gazem dokładnie odwzorowującego pracę 

podczas zasilania benzyną (bez konieczności uŜycia hamowni podwoziowej poza 
zakresem „Open loop”) 

 
 
Zastosowanie i wymagania dla instalacji Stella EOBD 
 
Zastosowanie: 

- zgodność algorytmów korekty mieszanki sterownika ECU Gaz EOBD i benzynowego, 
- szybkość zmian parametrów pracy instalacji gazowej zgodna ze zmianami parametrów 

EOBD.  
Ograniczenia : 

- brak moŜliwości współpracy w przypadku transmisji innej niŜ K-line i CAN (PWM, 
VPW),  

- nie współpracuje ze sterownikami benzynowymi Magneti Marelli (połączenie typu ISO i 
CAN, np. Fiat Grande Punto połączenie typu 9 - CAN 500).  

Wymagania : 
- konieczność uŜycia precyzyjnych wtryskiwaczy  gazu (Stella Verde, I-Plus), 
- stosowanie wyłącznie reduktorów o wydajności odpowiedniej do mocy silnika pojazdu (Vega-i; 
Vega-i Sport),  
- prawidłowy montaŜ instalacji gazowej  

 
 
 

 
 
 


