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Стъпка първа: Включване на електронният блок за управление(компютъра) 

След завършване на монтажа на системата Blue Power Diesel можем да пристъпим към настройване на параметрите. 

Свържете компютъра на системата с помощта на интерфейсен кабел с USB към компютъра (лаптопа), на който е 
инсталиран специалният софтуер за настройка на системата. Запалете двигателя. 

Включете лаптопа и стартирайте програмата след което натиснете F10 за свързване. 

 

Програмата показва текущите параметри на работата на двигателя налягането, оборотите на коляновия вал, зареждането и 
напрежението в акумулатора и т.н. Тези параметри само се виждат за сведение, но не могат да се променят. 

i Системата работи само с COM-портове 1-16, ако не можете да се включите е необходимо настройка порта на вашият компютър. Натиснете 
десният клавиш на мишката "Мой компютър" и изберете "Диспечер на устройства", намираме USB Serial Port (COM ...), ако COM-порт има номер 
по-голям от 16, Натиснете десният клавиш на мишката и Изберете Свойства -> Настройка Порт -> Допълнително -> COM Номер Порта, след 
това изберете от списъка един от достъпните портове в диапазона 1-16. 

 



 

Втора стъпка: Функции и основни Параметри [F3] 

Програмата позволява да се съхраняват текущите параметри на твърдият диск и да се качват по-рано запаметени 
настройки, или просто готова карта: 

Настройка на основните параметри: 

 

Задайте параметри на оборотите и техният тип. Подберете такова значение, при което показанията 
съвпадат с реалните обороти, показвани от оборотомера. 

Включете датчика EGT(температурата на изгорелите газове) и изберете максималната работна температура, 
ако бъде превишена ще се изключи подаването на газ във системата (мярка за безопасност). Максималната 
температура може да е по-висока примерно на 50 °С температурата на изходящите газове при работа само на 
дизелово гориво. За определяне на максималната температура на изгорелите газове при работа на дизелово 
гориво измерете го в движение при силно натоварен режим на работа на двигателя с помощта на програмата. 

Изберете тип на двигателя: турбинен двигател или атмосферен. 

 



^ Задават се типовете датчици: датчици за температура ТО(температура на газа) и ТК(температура на 
редуктора), налягане на газта и налягане в колектора (по подразбиране се поставя стандартно SM033). 

След това настройвате минималното налягане на газта. Ако използвате блока за управление на модели TIT. 
Изберете «vacuum/boost disconnected» в графата «regulator» в случаите когато газта постъпва в системата преди 
турбото и вакуумният штуцер в редуктора не е съединен към смукателният колектор, минималното налягане се 
поставя на ниво 1,2 бар. В случаите когато газта се подава в системата след турбото е необходимо да се съединят 
с маркуч вакуумният штуцер на редуктора и смукателният колектор. В такъв случай изберете в графата «regulator» 
- «vacuum/boost normal» и поставете минималното налягане на газта на ниво 0,5 бар.Изборът за включването се 
прави от техника извършваш монтажа в зависимост от удобството за монтаж. 

Поставете температурата при която се преминава на газ. Препоръчителната температура е 25-30 градусов. 

Поставете оборотите за прехода на газ. Препоръчваме да се изберат такива обороти мотора, да може газта да се 
включвал даже при обороти на свободен ход или много малко по-високи. 

Изберете закъснението при прехода. Закъснението на прехода е необходимо за да може налягането на газта в 
системата да успее да се стабилизира. Препоръчваме да се избере 5 секунди. 

Избираме съответното ниво на емулация: 

ВНИМАНИЕ !!!: емулацията трябва да бъде включена след първоначалната настройка на картата (виж. "Настройка") 

При включване на системата към датчика за налягане на горивото, изберете емулация «CDi», в случаите на включване 
към датчика за налягане на турбината изберете емулация Diesel MAP. Цифрите от 1 до 5 представляват различни 
алгоритми на емулация. Изберете съответното ниво на емулация подходящо за съответният автомобил. 



 

ТРЕТА СТЪПКА: Настройки [F4] 

Първо изберете типа карта за настройка 

Тип на картата! 2: Вакум/ обороти 

 След това включете функцията «Измени скалата» за да можете, да коригирате скалата на картата на база  реалните 

параметри на работа на мотора. След корекцията на скалата на картата е необходимо да включите функцията «Измени  

скалата», за да запазите направените изменения. Поставете такива параметри на скалата в картата така че клетката за 

свободният ход да се намира в горният ляв ъгъл на таблицата. 

 РS: След избора на оптималните настройки Вие можете да изберете една от четирите заложени горивни карти: Слабая, 

Средняя, Большая и Максимальная. Този избор ще зависи от мощността на мотора. 

 

 

 



 

Четвърта стъпка: Cut-Off и Круиз контрол 

 CUT-OFF 

Режима Cut-off се настройва на свободен ход. От съответното меню избирате алгоритма на работа на системата. Най често се 

среша Cut-off нарастване на сигнала TPS или Cut-off със спадане на сигнала TPS, което зависи от типа на датчика TPS. Двата 

останали алгоритъма на работа на системата са необходими в случай че е съединен MAF (разходомера на въздуха). След избора 

на алгоритъма натискаме бутона «УСТАН» 

Круиз контрол 

Активиране на функцията за круиз контрол е възможно като се избере в съответстващото меню един от трите алгоритма на работа 

на функцията. Най популярен вариант се явява «Круиз налягане + обороти». Изберете подходящ вариант и натиснете бутон 

«УСТАН». Алгоритъма на работа на круиз контрола се пуска автоматично когато се включи функцията на автомобила. Блока за 

управление установява изменението на работата на двигателя при постоянно положение на педала за газта (или при отпуснат 

педал) и автоматически включва картата за работа с круиз контрола. 

Стойностите на картата круиз контрол може да бъдат отредактирани по същият начин, както и в основната карта. 

Натискането педала на акселератора за газта автоматически изключва круиз контрола. Червеният цвят на надписа показва 

активно състояние на круиз контрола, а черният показва, че круиз контрола е изключен. 

 



ПЕТА СТЪПКА : Диагностика 

Програмата дава възможност за диагностика на грешките, които могът да се случат по време на експлоатацията на автомобила на газ. 

 

100702:ErrTr_H - висока температура на редуктора  

100703:ErrTr_L - низка температура на редуктора 100704:ErrTg_H - висока температура на газта  

100705:ErrTg_L - низка температура на газта  

100708:ErrPres_H- грешка високо налягане  

100709:ErrPres_L- грешка низко налягане  

100710:ErrMAF_H - грешка високо налягане колектора  

100711 :ErrMAF_L - грешка низко налягане колектора 100712:ErrVDC_H - грешка високо напрежение на 

захранването 100713:ErrVDC_L - грешка низко напрежение на захранването 100714:ErrVDC_L - грешка 

напрежения 5V  

100716:ErrRpm_H - грешка сигнала на оборотите висок сигнал 100717:ErrRpm_L - грешка сигнала на оборотите 

нисък сигнал 100722:ErrInjGchk1 - дюза 1  

100723:ErrInjGchk2- дюза 2  

100730:ErrorEgtTH - Грешка EGT 
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Избираме от програмата: 

 

Датчик налягане на 
Common Rail 

разрязваме кабела за сигнала и 
го запояваме по схемата към 
кабелите идващи от компютъра 
на системата 


