
Технически паспорт 
на система за смесено гориво (газ и дизел) pа дизелови двигатели. 

 
Производител :  
GLOBAL GAS Sp.zo.o.   
Bialystok Poland,  

15-111 Al. Tysiaclecia P.P. 4 

 

Вносител: 

"Рента Мобиле" ООД 
гр. Пловдив  
бул."България" 140 
тел. +359 88 867 0873 
       +359 88 747 7255 
www.greengazgiezel.com 

 

Продавач: 
 .............................................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
/ Ако продажбата е извършена от дилър тук се вписват неговите данни / 
 
 
Купувач: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....…  
/Данни на купувача фирма, ЕИК, адрес , телефон, МОЛ/ 
 
 
Дата на монтажа: …………………………………………………………………………………………... 
 
 
Сервиз извършил монтажа 
…………………………………………………………………………………………...………… 
 
Сервизен техник извършил монтажа : 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Автомобил Марка Модел 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Регистрационен No. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

Инструкция 
за  монтаж, експлоатация и правила за спазване на гаранционните условия 

 
Описание на комплекта 

 

 

 



Код Вид газ Мощност  Съдържание на комплекта 

GREEN GAS DIESEL PRIME + EGT за автомобили с електронен TPS 

    

GREEN GAS DIESEL TYTANIUM + EGT за автомобили с механичен TPS 

    

GREEN GAS DIESEL DNA/DIGITAL + EGT за автомобили с аналогов TPS 

    

 
 
Какво трябва за знаете преди извършване на монтажа. 

 

Монтажа на системата се извършва в специализиран сервиз но по споразумение между страните 

може да бъде извършван в техническа база на клиента. Монтажа задължително се извършва от 

обучен от "Рента Мобиле " ООД сервизен техник. 

Продавачът (дилърът) договорил сделката носи пълна отговорност за правилното извършване на 

монтажа и настройката на системата. 

След извършването на механичният монтаж на различните части на системата се зарежда бутилката 

с газ. Прави се проверка за изтичане на газ. След направената проверка се започва настройка на 

софтуера. Настройките се извършват във движение на автомобила по три направления. 

Движение в градски цикъл. 

Движение по извънградски път или автомагистрала. 

Движение по планински път. 

Желателно е настройките да се извършват при натоварен автомобил. 

След извършване на софтуерните настройки започва експлоатацията на автомобила.  

След изминаване на 2000 км по желание на клиента може да се направят финни настройки на 

софтуера изхождайки от изминатото разстояние и различните режими на работа на двигателя в 

реални условия, както и особеностите и навиците на шофьора. С направата на финната настройка 

може да се увеличи икономията на гориво на конкретният автомобил.   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монтажна схема на автомобили с дигитален TPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Монтажна схема на автомобили с механичен TPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монтажна схема на автомобили с аналогов TPS 
 

 
 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

За правилната и безопасна употреба на закупената от Вас система и съблюдаване на 
изискванията за гаранционно обслужване, моля прочетете внимателно следното ръководство 
за експлоатация; 

1. Системата е напълно автоматична и не изисква никаква намеса от водителя на МПС при 
нормалната и експлоатация. При запалването на автомобила двигателят стартира и 
заработва първо на дизел. След достигането на определена температура и предварително 
зададени обороти на двигателя системата автоматично превключва на хибриден режим 
дизел-газ. Когато двигателят работи на по-ниски от зададените обороти, системата 
автоматично преминава в режим на работа само на дизел (това се случва при работа на 
място и в задръствания). Всички тези процеси се контролират от компютъра на системата и 
компютъра на автомобила и шофьора може да разбере за преминаването от дизел на газ-
дизел само по увеличаването на мощността на двигателя и светването на контролните сини 
свето диоди на индикатора за газта.  

  

 

 

2. Когато газта в бутилката спадне под предписаният минимум на контролният панел диода 
светва с червена светлина което означава че в бутилките има гориво за около 100 км. След 
зареждането автоматично започват да светят диодите със синя светлина 

3. Системата е предназначена за употреба от технически изправни автомобили работещи на 
дизелово гориво; 

4. При измиване на двигателя не трябва да попада водна струя върху компютъра и другата 
електроника; 

5. Да се пазят редуктора, датчиците, инжекторите, кабелите и съединенията от физически 
повреждания, които биха довели до прекъсване на притока на газ или прекъсване на 
информационните потоци  

 



6. Да се пазят редуктора, датчиците, инжекторите, кабелите и съединенията от химикали, 
киселини, основи и други подобни които биха разрушили тяхната структура. 

7. При монтажа на изделието да се ползват намиращите се в комплекта кабели, като строго се 
съблюдава правилното им поставяне в съответните букси и свързването им по 
предоставената от доставчика схема за монтаж (това важи за сервизите, в случай че не са 
изпълнили тези изисквания всички разходи включително и цената на системата остават за 
тяхна сметка и клиента не търпи никакви загуби); 

8. Обновяване на системния софтуер на изделието се извършва само в оторизираните сервизи 
след писмени препоръки от производителя, като стриктно спазвате съответната процедура. 
Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) извършвани самоволно от 
клиента не са обект на гаранция; 

9. При възникване на проблем, преди да се обърнете към гаранционния сервиз, моля 
проверете следното: 

• Изправността на всички системи на автомобила; 
• Заредена ли е бутилката с газ; 
• Зареден ли е резервоарът с дизел; 

 

Инструкции за безопасност по време на експлоатацията 

Периодично да се прави проверка на газовите съединения за теч на газ. Проверката 
се прави при загрял двигател след като се е включило подаването на газ след което 
двигателят се изключва покриват се съединенията със сапунена пяна, стартира се 
двигателя и визуално се наблюдава дали се появяват сапунени балончета, което 
значи че има изтичане на газ. В случай на установяване изтичане на газ трябва да се 
изключи системата от копчето за изключване и да се посети най близкият газов 
сервиз.  
На всеки 20 000 км трябва да се сменят филтрите за газта. 

 
 
На всеки 60 000 км се сменят платната на редуктора. 
 

 
 
 
Системата е обезпечена с температурна сонда която следи температурата на 
изходящите газове и в случай на превишаване на зададената от завода производител 
безопасна температура на изгорелите газове спира притока на газ от бутилката към 
двигателя и двигателят продължава своята работа на дизел. Тогава индикаторът 
започва да мига и издава звуков сигнал за предупреждение на шофьора.  
Ако се това случи шофьорът трябва да извърши следните действия. 
Първо изключва принудително системата от копчето SYSTEM ON намиращо се на 
информационният панел със светещите сини диоди които показват колко газ има в 
бутилката.  
 



 
След изминаване на около 20 км или около 15-20 мин време на работа на двигателя 
на конвенционално гориво шофьорът трябва да включи отново ръчно системата. Ако 
след като се включи газта температурната сонда повторно не изключи подаването на 
газ към двигателя то шофьорът оставя системата включена която спокойно може да 
продължи да работи. Това е пиково повишение на температурата предвидено от 
производителите на автомобили когато двигателят влиза в регенерация за 
почистване на DPF филтъра за твърди частици. Предимството на системата дизел-газ 
е че когато автомобилът започне да влиза често в регенерация шофьорът разбира за 
тези процеси и може да предприеме действия по смяната на DPF филтъра. 
Автомобилопроизводителите не са поставили датчици за тези филтри а предвиждат 
определен брой изминати километри при които се сменят от сервизите обслужващи 
автомобила. Ако това не бъде извършено поради някакви причини се вдига разхода 
на гориво. 
 

ГАРАНЦИОННА КАРТА № ........................... 

на система за оборудване на дизелови автомобили на газ (пропан-бутан или метан) 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на монтажа на крайния клиент; 

2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието и представянето в 

сервиза на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на 

валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при нарушен 

външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта; 

3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е 

проявил в гаранционния срок; 

4. Гаранционният срок за Автомобилен компютър е 24 месеца. Гаранционният срок на 

редуктора, инжекторите, датчиците, съединенията и другите части на системата е 12 месеца 

или 60 000 км и зависи изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в това 

ръководство; 

5. Гаранцията не покрива разходи, свързани с периодичната проверка и поддръжка на 

системата, като замяната на части и консумативи в резултат на нормалното им износване или 

изчерпване на ресурса им. Такива са филтрите и мембраните на редуктора които не подлежат 

на гаранция. 

6. Не се приема и гаранция след претърпяно автотранспортно произшествие. 

7. Системата се приема за гаранционен ремонт само от сервиза извършил монтажа. 

Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични 

деформации на частите от системата; 

8. Гаранционното обслужване може да бъде осъществявено и в сервизните центрове 

сключили договори с Продавача; 

9. Повреди, дължащи се на неподходяща експлоатация, неспазване на указанията в 

съпровождащата документация, неизправности в електрическата мрежа на автомобила, 

природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, 



опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от 

Доставчика, се отстраняват за сметка на клиента. 

10. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от пренатоварване в ел.системата на 

автомобила, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието; 

11. Гаранцията отпада в случай че има инсталиран друг софтуер и  други настройки 

извършени от неоторизирани лица; 

12. Вносителят не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и 

за пропуснати ползи, вследствие на загуба или вследствие невъзможността на Купувача да 

използва изделието по независещи от Вносителят или Продавачът причини. 

13. Вносителят не носи отговорност за неправилно извършени монтажи извършени в 

сервизите на неговите дилъри. Гаранцията се носи от дилъра извършил продажбата и сервиза 

осъществил монтажа. 

10. Препоръчително е преди да посетите сервиза извършил монтажа да се свържете с него 

на посочения телефон; 

Съгласен съм с горепосочените гаранционни условия:  

 

 ...........................................  ............................................ 

 /Подпис на клиента/   / Подпис на Продавача/ 

 
 
СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ 
 
• Офис на Рента Мобиле ООД за дилъри и крайни клиенти: г.Пловдив бул."България " 140 
 
• Сервизни центрове за гаранционно обслужване на крайни клиенти - виж таблицата: 
 

Град Адрес Фирма Телефон и Е-mail 

Пловдив ул. Юндола срещу 
математическата гимназия 
сервиз АУТО КИНГ 

Рента Мобиле 
Валентин Грамов 

+359 88 492 4442 
+359 88 884 7510 
 

Пловдив бул.Цариградско шосе 94 
 

"Такси 1" ООД  
 

+359 88 870 4957 
+359 89 999 1912 
www.taxi1.bg 
taxi-1@mbox.contact.bg 

Шумен ул. Хан Крум 13 фирма "Проксима 
24" ЕООД 

+359 998 38 4879 
proksima24@abv.bg 

    

 
 



 

 
РЕМОНТИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
 
Дата на постъпване Дата на 

ремонтиране 
Описание на извършения ремонт и 
сменени части 

Подпис и печат на 
сервизната 
организация 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Сертификати 
Системата газ дизел е сертифицирана за страните от Европейският съюз, 
Руската федерация и Казахстан. 
а сертификатите на редуктора и дюзите имат световни сертификати. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


