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AlapjAlapjáárat szabrat szabáályozlyozáás eszks eszköözeizei
Pótlevegő szelep

Termoviaszos tágulóelem

ElfordulElfordulóó reteszes reteszes alal. . áállllííttóó

ElmozdulElmozdulóó reteszes reteszes alal. . áállllííttóó

RezgRezgőőszelep (ISC)szelep (ISC)

BeBe--ki szelepki szelep

LLééptetptetőő motormotor

Szervo motorSzervo motor



PPóótlevegtlevegőő szelep (szelep (bypassbypass))

•• KK--JetronicJetronic

•• KEKE--JetronicJetronic

•• LL--JetronicJetronic

•• LELE--LE2LE2--JetronicJetronic

•• LULU--LU2LU2--JetronicJetronic

•• L3.1L3.1--L3.2L3.2--JetronicJetronic



Termoviaszos fordulatszám növelő rendszer 
(bypass)

•• Honda PGMHonda PGM--FIFI

•• Toyota TCCSToyota TCCS

•• Daihatsu EFIDaihatsu EFI

•• Mazda EGIMazda EGI--EFI (BAC szelep)EFI (BAC szelep)

•• Nissan ECCSNissan ECCS

•• Mitsubishi MPFIMitsubishi MPFI

•• Suzuki EPISuzuki EPI

•• Subaru Subaru MPFIMPFI



ElfordulElfordulóó reteszes alapjreteszes alapjáárat rat áállllííttóó ((bypassbypass))

•• Motronic Motronic rendszerekrendszerek

–– kkéétvezettvezetéékes kes plpl. Opel. Opel

–– hhááromvezetromvezetéékes kes plpl. Peugeot. Peugeot

–– fordulatszfordulatszáám szabm szabáályozlyozááss

–– nnéégyszgyszöögjel kitgjel kitööltltéési tsi téényeznyezőő

–– a szaba szabáályozlyozááshoz az shoz az üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó jele jele 
szszüükskséégesges

–– hideghidegüüzemben a kitzemben a kitööltltéési tsi téényeznyezőő nnöövelveléésese



ElmozdulElmozdulóó reteszes alapjreteszes alapjáárat rat áállllííttóó ((bypassbypass))

•• DIGJETDIGJET--DIGIFANT rendszerekDIGIFANT rendszerek
–– VW rendszerekVW rendszerek

–– ááramvezramvezéérlrléés 0.4s 0.4--1.2 A1.2 A

–– fordulatszfordulatszáám szabm szabáályozlyozááss

–– hideghidegüüzemben zemben ááramnramnöövelvelééss

–– a szaba szabáályozlyozááshoz az shoz az üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó jele jele 
szszüükskséégesges



RezgRezgőőszelep (ISC) (szelep (ISC) (bypassbypass))

•• NNéégyszgyszöögjel kitgjel kitööltltéési tsi téényeznyezőő

•• MMűűkkööddéési frekvencia si frekvencia kbkb. 100 Hz. 100 Hz

•• ÁÁltalltaláában japban japáán gn géépkocsiknpkocsiknááll



BeBe--ki szelepek (ki szelepek (bypassbypass))

•• Az alapjAz alapjáárati fordulatszrati fordulatszáámot diszkrmot diszkréét t 
éértrtéékekkel emelikkekkel emelik

•• A fordulatszA fordulatszáám emelm emeléés ms méértrtééke tke tööbb bb 
esetben csavarral esetben csavarral áállllííthatthatóó

•• VezVezéérlrlééssüüket vagy az adott egysket vagy az adott egyséég (klg (klííma ma 
berendezberendezéés, s, szervszervóószivattyszivattyúú
nyomnyomááskapcsolskapcsolóó) vagy a vez) vagy a vezéérlrlőőegysegyséég g 
vvéégzigzi



LLééptetptetőő motoros alapjmotoros alapjáárat rat áállllííttóó II
•• MegkerMegkerüüllőő leveglevegőő vagy megkervagy megkerüüllőő

keverkeveréék mennyisk mennyisééggéének vnek vááltoztatltoztatáása sa 
((bypassbypass))
–– kköözponti befecskendezzponti befecskendezéés esets esetéénn

•• leveglevegőő plpl. Suzuki EPI, Opel . Suzuki EPI, Opel MultecMultec, , 
CENTRAJET 2 (Lancia CENTRAJET 2 (Lancia DedraDedra 1.6)1.6)

•• keverkeveréékk plpl..

–– hengerenkhengerenkéénti befecskendeznti befecskendezéés ests estéénn plpl. . 
Mitsubishi MPFI (DOHC), Fiat Mitsubishi MPFI (DOHC), Fiat Bravo Bravo 1.6 16V, 1.6 16V, 
Rover MPIRover MPI



LLééptetptetőő motoros alapjmotoros alapjáárat rat áállllííttóó IIII
•• FojtFojtóószelep helyzetszelep helyzetéének knek köözvetlen zvetlen 

vvááltoztatltoztatáása sa 
–– karburkarburáátortor plpl. Ford . Ford SierraSierra

•• fordulatszfordulatszáám szabm szabáályozlyozáás s 

•• üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó

•• hideghidegüüzemben a fordulatszzemben a fordulatszáám alapjel nm alapjel nöövelveléésese

–– kköözponti befecskendezzponti befecskendezééss plpl. CENTRAJET 1 . CENTRAJET 1 
FiatFiat RegataRegata 100100 ieie..
•• fordulatszfordulatszáám szabm szabáályozlyozáás s 

•• üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó

•• hideghidegüüzemben a fordulatszzemben a fordulatszáám alapjel nm alapjel nöövelveléésese



EgyenEgyenááramramúú motoros alapjmotoros alapjáárat rat áállllííttáás Is I

•• KKöözvetlen fojtzvetlen fojtóószelep szelep áállllííttááss
–– KKöözponti befecskendezzponti befecskendezéés esets esetéénn

•• MonoMono--JetronicJetronic
–– pozpozíícicióó szabszabáályozlyozáás s 
–– üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó
–– kkéétptpáálylyáás fojts fojtóószelep potenciomszelep potenciomééterter
–– klklííma,ma, szervszervóó elelőővezvezéérlrlééss
–– hideghidegüüzemben a pozzemben a pozíícicióó alapjel nalapjel nöövelveléésese

•• RENIX SPIRENIX SPI
–– üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó
–– fordulatszfordulatszáám szabm szabáályozlyozááss
–– hideghidegüüzemben a fordulatszzemben a fordulatszáám alapjel emelm alapjel emeléésese



EgyenEgyenááramramúú motoros alapjmotoros alapjáárat rat áállllííttáás IIs II

•• KKöözvetlen fojtzvetlen fojtóószelep szelep áállllííttááss
–– HengerenkHengerenkéénti befecskendeznti befecskendezéés esets esetéénn

•• Mitsubishi MPFI (SOHC)Mitsubishi MPFI (SOHC)
–– pozpozíícicióó szabszabáályozlyozááss
–– az alapjaz alapjáárati motor helyzetrati motor helyzetéét t éérzrzéékelkelőő potmpotmééterter
–– üüresjresjáárati kapcsolrati kapcsolóó
–– klklííma,ma, szervszervóó elelőővezvezéérlrlééss
–– hideghidegüüzemben a pozzemben a pozíícicióó alapjel nalapjel nöövelveléésese

•• VW, AUDI, SEAT, SKODA integrVW, AUDI, SEAT, SKODA integráált fojtlt fojtóószelep szelep 
hháázas MPI rendszerekbenzas MPI rendszerekben
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