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1. Yleistä
eFlexTuner-säätöohjelmaa käytetään eFlexPlus-, eFlexPro-, eFlexMoto Plus- ja eFlexMoto Pro ohjainyksiköiden valmiiden tehdasasetusten muuttamiseen. Plus- ja Pro -ohjainyksiköt toimitetaan
käyttövalmiina, eli voit käyttää niitä turvallisesti myös ilman asetusten muuttamista. Ohjainyksiköt voidaan
palauttaa takaisin tehdasasetuksiin eFlexTuner-säätöohjelman avulla.
eFlexTuner-säätöohjelmalla voidaan muuttaa polttoaineensyötön määrää, joka vaikuttaa moottorin
polttoaineseokseen. Säätöjä voidaan tehdä käynnistysrikastukseen sekä ajonaikaiseen rikastukseen.
eFlexTuner-säätöohjelmalla tehdyt muutokset vaikuttavat moottorin polttoaineseokseen reaaliajassa, joten
niiden vaikutusta on helppo seurata. Säätöjä voidaan tehdä dynamometrissä tai normaalin ajon aikana.
Optimaalisten säätöjen hakemisessa, voidaan autoissa käyttää apuna OBD-väylän kautta luettavia
polttoaineensyötön korjausparametrejä (Short term fuel trim ja Long term fuel trim). Parhaan lopputuloksen
varmistamiseksi, suosittelemme käyttämään moottorin polttoaineseoksen seurantaan aina erillistä laajakaista
lambda-anturia.

HUOM!
eFlexTuner-säätöohjelmaa ei voida käyttää eFlexEco-ohjainyksikön kanssa.

VAROITUS!
eFlexFuel-laitteistojen valmista ei korvaa käyttäjän tekemistä säädöistä aiheutuneita moottorivaurioita.

Yhteensopivat eFlexFuel-mallit
eFlexTuner -säätöohjelma tukee seuraavia eFlexFuel-laitemalleja:
•
•

eFlexPlus & eFlexMoto Plus
eFlexPro & eFlexMoto Pro

Tietokoneen laitteistovaatimukset
Käyttöjärjestelmä:
Bluetooth-yhteys:
Näytön resoluutio:

Microsoft Windows 10 (32/64 bit)
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart, BLE)
Vähintään 1280×960 (4:3), 1600x900 (16:9), 1440×900 (16:10)

Bluetooth-yhteys
Säätöohjelma yhdistetään Plus/Pro -ohjainyksikköön Bluetooth 4.0 -yhteyden avulla. Useimmissa
kannettavissa tietokoneissa on Bluetooth 4.0 valmius. Mikäli käytät pöytätietokonetta, voit hankkia USBväylään kytkettävän Bluetooth 4.0 -sovittimen (dongle).
Bluetooth 4.0 -yhteys on testattu toimivaksi ainakin seuraavilla sovittimilla:
ASUS USB-BT400

Fuj:tech BT402B

TP-Link UB400
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ZEXMTE Bluetooth
USB Adapter

Plugable USB
Bluetooth 4.0
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2. Säätöohjelman asennus ja käynnistäminen
•

Lataa säätöohjelman paketti tietokoneelle valmistajan
verkkosivuilta.

•

Pura paketti haluamaasi sijaintiin tietokoneella. Tämä on
samalla ohjelman asennuskansio.

•

Avaa edellä luomasi kansio ja käynnistä ohjelma
”eFlexTuner.exe”.

HUOM!
•
•

Viimeisin ohjelmistoversio voi poiketa esimerkkikuvissa olevasta ohjelmistoversiosta.
Joissakin tapauksissa Windows vaatii erityisluvan ohjelman suorittamiseen, hyväksy ohjelman suoritus.
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3. Säätöohjelman osat

1
2

1.
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Osien tarkemmat kuvaukset löytyvät seuraavilta sivuilla…
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Otsikkopalkki
Otsikkopalkissa näytetään säätöohjelmassa avoinna olevan projektitiedoston tiedostonimi:

•
•

Projektitiedoston tiedostopääte on .efp.
Mikäli projektiin on tehty muutoksia, näytetään tiedostonimen perässä merkki ’*’

Valikkopalkki
Valikkopalkista löytyy kaikki säätöohjelman käyttämiseen tarvittavat työkalut:

File →
New project
Open project
Save project
Save project as…
Exit

Luo uuden projektitiedosto.
Avaa tallennetun projektitiedoston.
Tallentaa avoinna olevan projektitiedoston muutokset.
Tallentaa uuden projektitiedoston.
Sulkee säätöohjelman.

Sivu 23
Sivu 23
Sivu 24
Sivu 24
-

Avaa säätöohjelman asetusikkunan.
Avaa anturieditorin.

Sivu 13
Sivu 16

Avaa Bluetooth-yhdistämisikkunan.
Katkaisee Bluetooth-yhteyden ohjainyksikköön.
Vaihtaa säätöohjelman näkymän eFlexPlus-version mukaiseksi.
Vaihtaa säätöohjelman näkymän eFlexMoto Plus-version mukaiseksi.
Vaihtaa säätöohjelman näkymän eFlexPro-version mukaiseksi.
Vaihtaa säätöohjelman näkymän eFlexMoto Pro-version mukaiseksi.
Lukee ohjainyksikön käytönaikaismuistin asetukset säätöohjelman projektiin.
Kirjoittaa säätöohjelman projektin asetukset ohjainyksikön käytönaikaismuistiin.
Lukee ohjainyksikön pitkäaikaismuistin asetukset säätöohjelman projektiin.
Kirjoittaa säätöohjelman projektin asetukset ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin.
Avaa ohjainyksikön salasanalukituksen.
Aktivoi/poistaa ohjainyksikön salasanalukitukset.
Vaihtaa ohjainyksikön salasanan.
Palauttaa ohjainyksikön käytönaikaiset muistin asetukset tehdasasetuksiin.

Sivu 11
Sivu 25
Sivu 25
Sivu 26
Sivu 26
Sivu 27
Sivu 28
Sivu 29
Sivu 26

Avaa säätöohjelman versiotietojen ikkunan.

-

Tools →
Settings
Sensor editor

Device →
Connect…
Disconnect
eFlexPlus
eFlexMoto Plus
eFlexPro
eFlexMoto Pro
Read active tune
Write active tune
Read permanent tune
Write permanent tune
Unlock tune…
Toggle tune lock…
Change password…
Reset factory tune

Help →
About
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Toimintopainikkeet
Säätöohjelman yleisimmin tarvittaville työkaluille on omat toimintopainikkeet:

Painikkeiden toiminta
Bluetooth-yhteyden avaaminen (Connect)
• Avaa Bluetooth-yhdistämisikkunan (sivu 11).
• Voidaan käyttää vain kun, Bluetooth-yhteys ei ole avoinna.

Bluetooth-yhteyden sulkeminen (Disconnect)
• Katkaisee Bluetooth-yhteyden ohjainyksikköön.
• Voidaan käyttää vain kun, Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avattu.

Säätöohjelman asetukset (Settings)
• Avaa säätöohjelman asetusikkunan (sivu 13).

Anturiedotori (Sensor editor)
• Avaa säätöohjelman anturieditorin (sivu 16).
• Luo anturitiedostoja, joita voidaan käyttää vain Pro-mallien kanssa.

Ohjainyksikön käytönaikaismuistin lukeminen (Read active tune)
• Lukee ohjainyksikön käytönaikaismuistin asetukset säätöohjelman projektiin (sivu 25).
• Voidaan käyttää vain kun, Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avattu.

Ohjainyksikön käytönaikaismuistin kirjoittaminen (Write active tune)
• Kirjoittaa säätöohjelman projektin asetukset ohjainyksikön käytönaikaismuistiin (sivu 25).
• Voidaan käyttää vain kun, Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avattu.

Ohjainyksikön pitkäaikaismuistin lukeminen (Read permanent tune)
• Lukee ohjainyksikön pitkäaikaismuistin asetukset säätöohjelman projektiin (sivu 26).
• Ohjainyksikön käytönaikaismuisti päivitetään samalla pitkäaikaismuistin asetuksilla.
• Voidaan käyttää vain kun, Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avattu.

Ohjainyksikön pitkäaikaismuistin kirjoittaminen (Write permanent tune)
• Kirjoittaa säätöohjelman projektin asetukset ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin (sivu 26).
• Projektin asetukset kirjoitetaan samalla ohjainyksikön käytönaikaismuistiin.
• Voidaan käyttää vain kun, Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avattu.

Ohjelman lämpötilayksikön vaihtaminen (Change temperature unit)
• Vaihtaa ohjelman lämpötilayksikön Celsius- ja Fahrenheit-asteiden välillä.
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Mittarinäkymä
Mittarinäkymä on säätöohjelman ikkunan yläreunassa:

Mittarinäkymän mittareissa näytetään Plus/Pro-ohjainyksikön toimintaparametrejä.
Toimintaparametrit näkyvät mittareissa kun:
•
•

Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avoinna
Esitetään lokitiedostoa

Mittarien vaihtaminen on ohjeistettu sivulla 14.
Kaikki mittarityypit on esitelty sivulla 90.

Vasen välilehtinäkymä
Säätöohjelman vasemmassa välilehtinäkymästä löytyy kaikki Plus/Pro -ohjainyksiköiden säätöön tarvittavat
polttoainekartat sekä polttoainesuuttimien parametrit.

Välilehtien sisältö:
Fuel maps

Plus-ohjainyksiköt
✓ Kierroslukurikastuksen kartta (sivu 42)
Pro-ohjainyksiköt
✓ Kuormitusrikastuksen kartta (sivu 50)
✓ Anturirikastuksen kartta (sivu 61)

Compensation

✓ Perusrikastuksen kartta (sivu 35)

Startup crank

✓ Käynnistysrikastuksen vaiheen 1 säätökartat (sivu 75)

Startup crank hold

✓ Käynnistysrikastuksen vaiheen 2 säätökartat (sivu 75)

Startup warmup

✓ Käynnistysrikastuksen vaiheen 3 säätökartat (sivu 76)
✓ Käynnistysrikastuksen vaiheen 4 säätökartat (sivu 76)

Injectors

✓ Polttoainesuuttimien parametrit (sivu 79)
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Oikea välilehtinäkymä
Säätöohjelman oikeassa välilehtinäkymästä löytyy polttoainekarttojen 3D-esitykset, Plus/Pro -ohjainyksikön
tilatiedot sekä vikakoodit, loki-ikkuna sekä Pro-ohjainyksiköiden lokin analysointityökalu.

Välilehtien sisältö:
3D maps

✓ Polttoainekarttojen 3D-esitys (sivu 82).

Status

✓ Ohjainyksikön tilan seuranta (sivu 81)

Fault codes

✓ Ohjainyksikön vikakoodien luku ja nollaus (sivu 80)

Log

✓ Loki (sivu 83).

Log analyzer

✓ Lokin analysointityökalu (sivu 86). Tämä näytetään vain Pro-ohjainyksiköiden kanssa.

Tilapalkki
Säätöohjelman alalaidassa olevan tilapalkin näyttämät tiedot:
•

Bluetooth-yhteyden tila näyttää onko säätöohjelma yhdistetty ohjainyksikköön (1).
Not connected: Ei ole yhdistetty.
Connected:
Bluetooth-yhteys on avoinna. Kun tiedonsiirto on aktiivinen, tekstin taustaväri vilkkuu vihreänä.

•

Näyttää yhdistetyn ohjainyksikön laiteohjelmiston version (Firmware) (2).
Laiteohjelmiston versio voi poiketa esimerkkikuvan versiosta!

•

Näyttää säätöohjelman version (3).

1

3

2
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4. Bluetooth: Ohjainyksikön parittaminen
Plus/Pro -ohjainyksikkö pitää parittaa tietokoneen kanssa, jotta Bluetooth-yhteys voidaan muodostaa:

•

Käynnistä moottori (Plus/Pro -laitteiston tulee olla asennettu autoon).

•

Klikkaa Windows Käynnistä-valikko → Asetukset (Settings):

•

Klikkaa asetusikkunasta kuvaketta Laitteet (Devices):

•

Kytke Bluetooth päälle (On):

•

Kun Bluetooth on aktiivinen, klikkaa laitteiden lisäyspainiketta
(Add Bluetooth or other device):

Jatkuu seuraavalla sivulla…
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•

Valitse aukeavasta ikkunasta Bluetooth:

•

Valitse listasta laite ”eFlexFuel”. Mikäli laite ei näy listassa, varmista että
moottori on käynnissä:

•

Nyt ohjainyksikön paritus tietokoneeseen on valmis. Klikkaa valmis (Done):

10
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5. Bluetooth: Yhdistäminen ohjainyksikköön
Plus/Pro -ohjainyksikön tulee olla paritettu tietokoneeseen ennen yhdistämistä, katso sivu 9.
•

Käynnistä auton moottori.

•

Käynnistä eFlexTuner -säätöohjelma.

•

Valitse säätöohjelman valikkopalkista Device → Connect, tai klikkaa toimintopainiketta

•

Valitse aukeavasta ikkunasta laite ”eFlexFuel”:

•

Klikkaa yhdistä (Connect):

•

Ensimmäisellä yhdistämiskerralla, Windows saattaa pyytää lupaa Bluetoothyhteyden avaamiseen. Klikkaa aukeavaa ilmoitusta:

•

Hyväksy yhdistäminen klikkaamalla hyväksy (Allow):

•

Kun yhdistämislupa on annettu, sulje ikkuna klikkaamalla sulje (Close):

Jatkuu seuraavalla sivulla…
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•

Mikäli Windows pyysi lupaa Bluetooth-yhteyden avaamiseen,
säätöohjelma antaa virheilmoituksen
(”Receiving device version failed! Disconnecting…”):
Tämä on normaalia, koska säätöohjelma ei saanut avattua yhteyttä
ohjainyksikköön ja tarkistettua laitteen mallitietoa.
Sulje virheilmoitus klikkaamalla OK. Aloita yhdistäminen uudelleen…

•

Kun yhteys on avattu, säätöohjelma kysyy, halutaanko ohjainyksikön käytönaikaisessa muistissa
olevat säädöt lukea säätöohjelman projektiin:
✓

Mikäli olet tehnyt muutoksia nykyiseen säätöohjelman projektitiedostoon, muista
tallentaa muutokset ennen ohjainyksikön säätöjen lukemista! Projektitiedoston
tallentaminen on esitelty sivulla 24.
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6. Asetusikkuna
Asetusikkuna avataan valitsemalla säätöohjelman valikkopalkista Tools → Settings, tai klikkaamalla
toimintopainiketta

.

Nämä kuvakkeet kertovat, mihin asetuksen tallennus suoritetaan:
Bluetooth-yhteyden ollessa avoinna, tämä asetus kirjoitetaan ohjainyksikköön ja
otetaan heti käyttöön. Tämän asetuksen tallentaminen ohjainyksikön
pitkäaikaismuistiin tulee tehdä erikseen valitsemalla valikkopalkista
Device → Write permanent tune.
Tämä asetus tallennetaan säätöohjelman projektitiedostoon.
Tätä asetusta ei tallenneta. Se on voimassa niin kauan, kun säätöohjelma on avoinna.

Inputs-välilehti
RPM calculation mode
Plus/Pro -ohjainyksikkö määrittää moottorin kierrosluvun ruiskutuspulssien
ajoituksen perusteella. Valitse tila, joka antaa autossasi oikean kierrosluvun:
Mode 1 (default)

Tehdasasetus. Moottorinohjaus antaa ruiskutuspulssin
joka toisella moottorin kierroksella.

Mode 2

Moottorinohjaus antaa ruiskutuspulssin jokaisella
moottorin kierroksella.

Mode 3

Moottorinohjaus antaa kaksi ruiskutuspulssia yhden
moottorin kierroksen aikana.

Mode 4

Moottorinohjaus antaa ruiskutuspulssin joka
kolmannella moottorin kierroksella.

Sensors-välilehti
Sensors-välilehdeltä voidaan valita Pro-ohjainyksikön analogisiin
sääntuloihin kytkettyjen moottorin antureiden anturitiedostot.
•

Alasvetovalikoissa näytetään säätöohjelman alikansiossa …\Sensors olevat
anturitiedostot.

Analog input 1
•

Pro-ohjainyksikön analogiseen sisääntuloon 1 yhdistetyn anturin
anturitiedosto.

Analog input 2
•

Pro-ohjainyksikön analogiseen sisääntuloon 2 yhdistetyn anturin
anturitiedosto.

Anturitiedostojen luominen anturieditorilla on esitelty sivulla 16.
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Tune information -välilehti
Tune information -välilehdelle voidaan antaa tietoja ajoneuvosta
sekä säätöjen tekijästä.

View selection -välilehti
View selection -välilehdeltä voidaan valita säätöohjelman
mittarinäkymän mittarien tyypit.
•

Plus- ja Pro -ohjainyksiköillä on eri määrä valittavana olevia mittarityyppejä.

Kaikki mittarityypit on esitelty sivulla 90.

Visual -välilehti
Visual -välilehdeltä voidaan muuttaa säätöohjelman ulkoasua.

Log -välilehti
Log -välilehdeltä voidaan valita säätöohjelman lokinäytöllä
näytettävät toimintaparametrit.
•

Plus- ja Pro -ohjainyksiköillä on eri määrä valittavana olevia
toimintaparametrejä.

•

Analogisten sisääntulojen kohinaa tai häiriöitä voidaan suodattaa. Valitse
kohta ”Filter analog inputs” (1). Tämä helpottaa sisääntuloon liitetyn anturin
todellisen arvon tunnistamista.

14
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Log analyzer -välilehti (vain Pro)
Log analyzer -välilehdeltä voidaan valita säätöohjelman lokin
analysointityökalussa eri akseleilla käytettävät toimintaparametrit.
•

Valitse haluamasi toimintaparametrit x-, y- ja z -akseleille (1).

•

Aseta akseleiden minimi- ja maksimiarvot kohdasta ”Raw value range” (2).

•

Asetettuja akseleiden minimi- ja maksimiarvoja vastaavat todelliset arvot on
esitetty kohdassa ”Real value range” (3). Nämä arvot helpottavat akseleiden
skaalauksen tekemistä.

•

Analogisten sisääntulojen kohinaa tai häiriöitä voidaan suodattaa. Valitse
kohta ”Filter analog inputs” (4).

•

Mikäli haluat näyttää lokin analysointityökalun näkymässä ainoastaan
loki-ikkunassa näkyvän alueen, valitse ”Link to log view” (5). Mikäli tätä
ei ole valittu, voit valita vapaasti lokista esitettävän aikavälin.

1

•

Voit skaalata haluamasi akselin minimi- ja maksimiarvot (2)
automaattisesti avoimena olevan lokitiedoston arvojen perusteella.
Klikkaa haluamasi akselin painiketta (6).

4
5

Lokin analysointityökalu on esitelty sivulla 86.
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7. Anturieditori (vain Pro)
Anturieditoria käytetään anturitiedostojen luomiseen. Anturitiedosto sisältää tiedon siitä, miten Proohjainyksikköön kytketyn anturin jännite muutetaan todelliseksi anturin arvoksi:
Anturi

Jännite

Anturitiedosto

Todellinen arvo

2,80 V

0,75 Bar

Anturieditorin avaaminen
•

Valitse säätöohjelman valikkopalkista Tools → Sensor editor, tai klikkaa toimintopainiketta

.

Anturitiedoston ominaisuudet
•
•

Anturitiedoston tiedostopääte on .efs
Anturitiedostojen vakiosijainti tietokoneella on säätöohjelman alikansiossa …\Sensors.
Säätöohjelma käyttää ainoastaan tässä kansiossa olevia anturitiedostoja!

Anturieditorin osat
1.

Otsikkopalkki

1

2

• Näyttää avoinna olevan anturitiedoston nimen.
• Jos anturitiedostoa on muokattu, tiedostonimen perässä
on merkki ’*’.
2.

3

Valikkopalkki (Files →)

5

• New sensor: Luo uuden anturitiedoston.
• Open sensor: Avaa anturitiedoston.
• Save sensor: Tallentaa avoimen anturitiedoston
muutokset.
• Save sensor As…: Tallentaa avoimen anturitiedoston
uuteen anturitiedostoon.
3.

Anturin tiedot (Information)
•
•
•
•
•
•

4.

4

Name: Anturin omavalintainen nimi.
Manufacturer: Anturin valmistaja.
Part number: Anturin osanumero.
Unit: Anturin mittayksikkö (esim. Bar, kPa, g/s, Psi, AFR).
Precision: Anturin mittaaman arvon esitystarkkuus.
Curve type: Anturin toimintakäyrän syöttötavan valinta.

Anturin toimintakäyrän esitys (Visualization)
• Näyttää anturin toimintakäyrän jännitteen suhteen.

5.

Anturin toimintapisteiden syöttö (Curve (interpolation))
• Tämä on aktiivinen, jos anturin toimintokäyrän
syöttötapa (Curve type) on asetettu kohtaan
”Interpolation”.

6.

6

Anturin toimintafunktion syöttö (Curve (function))
• Tämä on aktiivinen, jos anturin toimintokäyrän
syöttötapa (Curve type) on asetettu kohtaan ”Function”.
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Anturitiedoston luominen jännitearvotaulukon avulla
Anturitiedoston luomiseen apuna kannattaa käyttää
moottorin anturin tietolehteä.
1

Tässä esimerkissä luodaan anturitiedoston AEM paineanturille #30-2130-75:
•

2

Anturin tietolehdessä on esitetty anturin jännitekäyrä (1)
sekä jännitearvotaulukko (2).

Aloitetaan anturitiedoston luominen
•

Luo uusi anturitiedosto valitsemalla valikkopalkista
File → New sensor.

•

Syötä anturin tiedot kohtaan ”Information” (3).

•

Valitse syöttötapa ”Interpolation” (4), jolloin anturin
toimintapisteet voidaan kopioida anturin tietolehden
jännitearvotaulukosta (2).

•

Anturin toimintapisteet syötetään kohtaan
”Curve (interpolation)” (5)…

•

Etsi anturin ensimmäinen toimintapiste tietolehden
jännitearvotaulukosta (6):
Jännite
0,5 V

5

3

4

6

Mitta-arvo
0,000 kPa

•

Syötä jännitteen asetusarvo (Voltage raw value) (7), joka
antaa mahdollisimman tarkasti toimintapisteen jännitteen
0,5 V (8).

•

Syötä toimintapisteen mitta-arvo (Sensor value) (9),
joka on 0,000 kPa.

•

Tallenna uusi toimintapiste klikkaamalla aseta (Set).

7

Jatkuu seuraavalla sivulla…
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Hae anturin toinen toimintapiste tietolehden
jännitearvotaulukosta (10):
Jännite
4,5 V

10

Mitta-arvo
515,754 kPa

•

Syötä jännitteen asetusarvo (Voltage raw value) (11), joka
vastaa mahdollisimman tarkasti toimintapisteen jännitettä
4,5 V (12).

•

Syötä toimintapisteen mitta-arvo (Sensor value) (13), joka
on 515,754 kPa.

•

Tallenna toimintapiste klikkaamalla aseta (Set).

11

12

13

Anturitiedosto on valmis
•

Syötetyt anturin toimintapisteet näkyvät listassa (14).

•

Anturin toimintakäyrä on esitetty graafisessa muodossa
kuvaajassa (Visualization) (15).

•

Voit poistaa väärin syötettyjä anturin toimintapisteitä
klikkaamalla kunkin rivin poistopainiketta (Remove) (16).

14

15

Anturitiedoston tallentaminen
•

Valitse valikkopalkista File → Save sensor.

•

Varmista, että tallennuskansio on säätöohjelman
alikansio …\Sensors.

•

Anna anturitiedostolle omavalintainen nimi.

•

Tallenna anturitiedosto klikkaamalla tallenna (Save).

•

Anturitiedoston liittäminen ohjainyksikön analogiseen
sisääntuloon on ohjeistettu sivulla 13.
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Anturitiedoston luominen jännitefunktion avulla
1

Anturitiedoston luomiseen apuna kannattaa käyttää
moottorin anturin tietolehteä.

1

Tässä esimerkissä luomme anturitiedoston AEM laajakaista lambda-anturille X-Series UEGO 30-0300:
•

2

Anturin tietolehdessä on esitetty anturin jännitefunktio
(Formula) (1).

Aloitetaan anturitiedoston luominen
•

Luo uusi anturitiedosto. Valitse valikkopalkista
File → New sensor.

•

Syötä anturin tiedot kohtaan ”Information” (2).

•

Valitse syöttötapa ”Function” (3), jolloin anturin
jännitefunktion muuttujat voidaan kopioida anturin
tietolehden taulukosta (1).

•

2

3

Jännitefunktion muuttujien arvot syötetään
kohtaan ”Curve (function)” (4)…

4

•

5

Hae jännitefunktion muuttujat tietolehden taulukosta (5):
(2.3750 * voltit) + 7.3125 = AFR
Esimerkiksi jännitteellä 2,5 V saadaan tulos:
(2.3750 * 2.5 V) + 7.3125 = 13.25 AFR

•

Syötä muuttujan arvo 2,3750 kohtaan ”e” (6).

•

Syötä muuttujan arvo 7,3125 kohtaan ”f” (7).

6
7

Jatkuu seuraavalla sivulla…
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Anturitiedosto on valmis
•

Syötetyt jännitefunktion muuttujat näkyvät
säätökentissä (8).

•

Anturin toimintakäyrä on esitetty graafisessa muodossa
kuvaajassa (Visualization) (9).

8
9

Anturitiedoston tallentaminen
•

Valitse valikkopalkista File → Save sensor.

•

Varmista, että tallennuskansio on säätöohjelman
alikansio …\Sensors.

•

Anna anturitiedostolle omavalintainen nimi.

•

Tallenna anturitiedosto klikkaamalla tallenna (Save).

•

Anturitiedoston liittäminen ohjainyksikön analogiseen
sisääntuloon on ohjeistettu sivulla 13.
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Anturitiedoston luominen ilman tarkkoja anturin tietoja
Anturitiedosto voidaan luoda myös sellaisesta anturista, johon ei ole saatavilla tietolehteä (datasheet).
Luomme tässä esimerkissä uuden anturitiedoston kaasuläpän asentoanturista (TPS), johon ei löydy valmistajan
tarjoamia tarkkoja tietoja.

HUOM!
Mikäli luot anturitiedoston tämän esimerkin mukaisesti, huomioi että Pro-ohjainyksikön virtojen tulee olla
päällä. Joidenkin ajoneuvojen kohdalla tämä voi vaatia, että moottori on käynnissä.

Ennakkovalmistelut
•

Kytke anturi Pro-ohjainyksikön johtosarjan analogisen sisääntulon johtoon. Tässä esimerkissä anturi on kytketty sisääntuloon 1.

•

Kytke moottorin virrat päälle (herätevirta). Älä käynnistä moottoria!

•

Yhdistä säätöohjelma Pro-ohjainyksikköön.

Aloitetaan anturitiedoston luominen
•

Avaa anturieditori (Sensor editor).

•

Luo uusi anturitiedosto valitsemalla valikkopalkista
File → New sensor.

•

Syötä anturin tiedot kohtaan ”Information” (1).

3

1

2
✓ Syötä vähintään anturin nimi (Name) ja mittayksikkö
(Unit).

•

Valitse syöttötapa ”Interpolation” (2), jolloin anturin
toimintapisteet voidaan luoda analogiseen sisääntuloon
kytketyn anturin jännitteen perusteella.

•

Anturin toimintapisteet syötetään
kohdassa ”Curve (interpolation)” (3)…

Toimintapisteiden syöttäminen

4

Syötämme anturista kaksi toimintapistettä.
Ensimmäinen toimintapiste otetaan tilanteessa, kun
kaasuläppä on täysin kiinni ja toinen siitä, kun
kaasuläppä on täysin auki.
•

Valitse analogisen sisääntulon 1 lukeminen (4). Nyt
anturieditori lukee jatkuvasti analogiseen sisääntuloon 1
kytketyn anturin jännitettä ja näyttää sen ruudulla (5).

•

Älä koske kaasuun ensimmäisen toimintapisteen syötön
aikana.

•

Aseta kaasuläpän asennon arvo 0 % (6).

•

Aseta ensimmäinen toimintapiste klikkaamalla ”Set”.

5

Jatkuu seuraavalla sivulla…
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•

Avaa nyt kaasu kokonaan. Analogisen sisääntulon 1 uusi
jännitearvo näytetään ruudulla (7).

•

Aseta kaasuläpän asennon arvo 100 % (8).

•

Aseta toinen toimintapiste klikkaamalla ”Set”.
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7

8

Anturitiedosto on valmis
•

Syötetyt anturin toimintapisteet näkyvät listassa (9).

•

Anturin toimintakäyrä on esitetty graafisessa muodossa
kuvaajassa (Visualization) (11).

•

Voit poistaa väärin syötettyjä anturin toimintapisteitä
klikkaamalla kunkin rivin poistopainiketta (Remove) (11).

9

11

Anturitiedoston tallentaminen
•

Valitse valikkopalkista File → Save sensor.

•

Varmista, että tallennuskansio on säätöohjelman
alikansio …\Sensors.

•

Anna anturitiedostolle omavalintainen nimi.

•

Tallenna anturitiedosto klikkaamalla tallenna (Save).

•

Anturitiedoston liittäminen ohjainyksikön analogiseen
sisääntuloon on ohjeistettu sivulla 13.
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8. Projektitiedostot (Plus & Pro)
Projektitiedosto pitää muistissa Plus/Pro -ohjainyksikön polttoainekartat ja muut säädöt. Se muistaa myös,
mitkä moottorin anturit olet kytkenyt Pro-ohjainyksikön analogisiin sisääntuloihin. Siihen tallennetaan myös
säätöohjelmaan ulkoasuun tehnyt muutokset ja loki-ikkunan asetukset.
Projektitiedostoja voi avata ja muokata ilman, että sinun tarvitsee yhdistää säätöohjelmaa ohjainyksikköön
Bluetooth-yhteyden avulla. Voit jakaa projektitiedostoja myös muiden Plus/Pro -käyttäjien kanssa.

Projektitiedostoon tallennetaan:
•
•

Kaikki Plus/Pro -ohjainyksikön säädöt
Säätöohjelman asetukset

Projektitiedoston ominaisuudet:
•
•

Projektitiedoston tiedostopääte on .efp
Vakiosijainti tietokoneella on säätöohjelman alikansiossa …\Projects

Mikäli olet tallentanut Plus/Pro -ohjainyksikön asetukset projektitiedostoon, suosittelemme avaamaan
projektitiedoston aina ennen ohjainyksikköön yhdistämistä. Näin projektitiedostosi pysyy aina ajan tasalla ja
säätöohjelman ulkoasu on haluamissasi asetuksissa.

Uuden projektitiedoston luominen
Luo uusi projektitiedosto valitsemalla säätöohjelman valikkopalkista File → New project. Uusi projektitiedosto
pitää alustaa ohjainyksikön nykyisillä asetuksilla:
•
•
•

Yhdistä säätöohjelma ohjainyksikköön. Valitse valikkopalkista Device → Connect…
Säätöohjelma kysyy, luetaanko asetukset ohjainyksikön käytönaikaisesta muistista. Valitse kyllä (Yes).
Projektitiedosto kannattaa tallentaa heti, kun ohjainyksikön asetukset on ladattu. Valitse valikkopalkista File → Save project As...

Uuden projektitiedoston luominen ei muuta ohjainyksikön asetuksia, vaikka Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön
on aktiivinen. Näin ohjainyksikön asetukset eivät muutu vahingossa.
Mikäli loit uuden projektitiedoston vahingossa:
•

Avaa vanha projektitiedosto valitsemalla valikkopalkista File → Open project… ja lue ohjainyksikön asetukset
valitsemalla valikkopalkista Device → Read active tune.

•

Mikäli sinulla ei ole vanhaa projektitiedostoa, lue ohjainyksikön asetukset avoimeen projektiin valitsemalla
valikkopalkista Device → Read active tune.

Projektitiedoston avaaminen
Avaa tallennettu projektitiedosto valitsemalla säätöohjelman valikkopalkista File → Open project…
Projektitiedoston avaaminen ei muuta ohjainyksikön asetuksia, vaikka ohjainyksikön Bluetooth-yhteys on
aktiivinen. Näin ohjainyksikön asetukset eivät muutu vahingossa.
•

Mikäli haluat kirjoittaa avatun projektitiedoston asetukset ohjainyksikön käytönaikaiseen muistiin,
valitse valikkopalkista Device → Write active tune.

•

Mikäli haluat kirjoittaa avatun projektitiedoston asetukset ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin,
valitse valikkopalkista Device → Write permanent tune.

•

Mikäli haluat lukea ohjainyksikön asetukset avattuun projektitiedostoon, valitse valikkopalkista
Device → Read active tune.

Ohjainyksikön säätöjen hallinta on ohjeistettu tarkemmin sivulla 25.
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Projektitiedoston tallentaminen
✓ Tallenna avoinna olevan projektitiedoston muutokset valitsemalla säätöohjelman valikkopalkista
File → Save project.
✓ Tallenna avoinna oleva projekti uuteen projektitiedostoon valitsemalla valikkopalkista
File → Save project As…
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9. Ohjainyksikön säädöt (Plus & Pro)
Ohjainyksikön säätöjä voidaan lukea ja kirjoittaa vain, mikäli Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön on avoinna.
Plus/Pro-ohjainyksikössä on kaksi muistialuetta:

Käytönaikaismuisti
•

Jos säätöohjelma on yhdistetty ohjainyksikköön Bluetooth-yhteyden avulla, kaikki säätöohjelmassa tehdyt säädöt kirjoitetaan
automaattisesti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin. Tämä mahdollistaa säätöjen reaaliaikaisen muokkaamisen ja kokeilemisen.

•

Käytönaikaismuistissa olevat asetukset häviävät, kun ohjainyksikön virrat katkaistaan. Mikäli haluat, että käytönaikaiset säädöt
säilyvät ohjainyksikössä virrankatkaisun jälkeen, tallenna asetukset myös ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin.

Pitkäaikaismuisti
•

Ohjainyksikön pitkäaikaismuistissa olevat säädöt otetaan käyttöön, kun ohjainyksikkö käynnistyy. Pitkäaikaismuistissa olevat
asetukset siirretään tällöin automaattisesti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin.

•

Kirjoita säädöt aina ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin, kun haluat säilyttää säätösi myös virrankatkaisun jälkeen.

Käytönaikaismuistin lukeminen
Voit lukea ohjainyksikön käytönaikaismuistissa olevat säädöt säätöohjelman projektiin valitsemalla
valikkopalkista Device → Read active tune, tai klikkaamalla toimintopainiketta

.

Käytönaikaismuistin lukemista tarvitaan yleensä vain silloin, kun halutaan varmistaa, että säätöohjelmassa
avoimena olevan projektitiedoston kaikki säädöt ovat samassa tilassa ohjainyksikön kanssa.
Säätöohjelma varmistaa säätöjen lukemisen:
•
•

Lue säädöt klikkaamalla OK.
Peru säätöjen lukeminen klikkaamalla Cancel.

Käytönaikaismuistin kirjoittaminen
Voit kirjoittaa säätöohjelman avoimen projektitiedoston säädöt ohjainyksikön käytönaikaismuistiin
valitsemalla valikkopalkista Device → Write active tune, tai klikkaamalla toimintopainiketta

.

Käytönaikaismuistin kirjoittamista tarvitaan yleensä silloin, kun halutaan varmistaa, että ohjainyksikön säädöt
ovat samalla tilassa säätöohjelmassa avoinna olevan projektitiedoston kanssa. Käytönaikaismuistin
kirjoittamista voidaan käyttää myös silloin, kun avaat uuden projektitiedoston ja haluat lähettää kaikki sen
säädöt ohjainyksikköön kokeiltavaksi. Käytönaikaismuistissa olevat säädöt häviävät ohjainyksikön
virrankatkaisun yhteydessä.
Säätöohjelma varmistaa säätöjen kirjoittamisen:
•
•

Kirjoita säädöt klikkaamalla OK.
Peru säätöjen kirjoittaminen klikkaamalla Cancel.
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Pitkäaikaismuistin lukeminen
Voit lukea ohjainyksikön pitkäaikaismuistissa olevat säädöt säätöohjelman projektiin valitsemalla
valikkopalkista Device → Read permanent tune, tai klikkaamalla toimintopainiketta

.

Pitkäaikaismuistin lukemista tarvitaan yleensä silloin, kun ohjainyksikössä on kokeiltu uusia käytönaikaisia
säätöjä ja halutaan palauttaa ohjainyksikön aikaisemmat pitkäaikaismuistissa olevat toimivat säädöt.
Kun pitkäaikaismuisti luetaan, siirretään sen säädöt säätöohjelman avoimeen projektitiedostoon sekä
ohjainyksikön käytönaikaismuistiin.
Säätöohjelma varmistaa säätöjen lukemisen:
•
•

Lue säädöt klikkaamalla OK.
Peru säätöjen lukeminen klikkaamalla Cancel.

Pitkäaikaismuistin kirjoittaminen
Voit kirjoittaa säätöohjelman avoimen projektitiedoston säädöt ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin valitsemalla
valikkopalkista Device → Write permanent tune, tai klikkaamalla toimintopainiketta

.

Pitkäaikaismuistin kirjoittamista käytetään silloin, kun säätöohjelmassa avoinna olevan projektitiedoston
valmiit ja toimivat säädöt halutaan tallentaa ohjainyksikköön pysyvästi. Pitkäaikaismuistiin kirjoitetut säädöt
säilyvät ohjainyksikön muistissa myös virrankatkaisun jälkeen. Pitkäaikaismuistiin kirjoitetut säädöt
kirjoitetaan samalla myös ohjainyksikön käytönaikaismuistiin.
Säätöohjelma varmistaa säätöjen kirjoittamisen:
•
•

Kirjoita säädöt klikkaamalla OK.
Peru säätöjen kirjoittaminen klikkaamalla Cancel.

Tehdasasetusten palauttaminen
Ohjainyksikön käytönaikaismuistissa olevat säädöt voidaan palauttaa tehdasasetuksiin valitsemalla
valikkopalkista Device → Reset factory settings.
Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki käyttäjän tekemät säädöt ohjainyksikön käytönaikaismuistista.
Palauttaminen ei tyhjennä pitkäaikaismuistin säätöjä, jottei toimivat säädöt häviä vahingossa.
Mikäli tehdasasetukset halutaan tallentaa myös ohjainyksikön pitkäaikaismuistiin, tulee se tehdä
palauttamisen jälkeen valitsemalla valikkopalkista Device → Write permanent tune.
Säätöohjelma varmistaa tehdasasetusten palauttamisen:
•
•

Palauta tehdasasetukset klikkaamalla OK.
Peru tehdasasetusten palauttaminen klikkaamalla Cancel.
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Ohjainyksikön salasanalukitus (Plus & Pro)

Plus/Pro -ohjainyksikön säädöt voidaan lukita omalla salasanalla. Tämä estää säätöjen tarkastelun,
muuttamisen ja kopioimisen.

HUOM!
Mobiiliaplikaatio toimii normaalisti, vaikka ohjainyksikön säädöt on lukittu salasanalla. Salasanalukitus estää
ainoastaan omiin säätöihin liittyvien parametrien näyttämisen.
Ohjainyksikön vakiosalasana on 1234.

Salasanalukituksen avaaminen
Kun säätöohjelma yhdistetään salasanalukittuun ohjainyksikköön, näytetään
ilmoitus:
•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Valitse valikkopalkista Device → Unlock tune… Säätöohjelma näyttää ikkunan:

•

Syötä salasana ja klikkaa OK.

•

Mikäli annettu salasana oli väärin, näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Anna salasana uudelleen valitsemalla valikkopalkista Device → Unlock tune…

•

Mikäli salasana annetaan kolme kertaa väärin, salasanalukituksen avaaminen ei enää onnistu
ja näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Salasanalukitus voidaan yrittää avata uudelleen vasta kun moottorin on käynnistetty
uudelleen!

•

Kun salasana oli oikein, näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Säätöohjelma jatkaa yhdistämistä normaalisti…
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Sanasanalukituksen aktivointi ja poistaminen
Ohjainyksikön salasanalukitus voidaan aktivoida tai poistaa valitsemalla valikkopalkista
Device → Toggle tune lock…

•

Säätöohjelma näyttää ikkunan:

•

Syötä nykyinen salasana kohtaan ”Password”.

•
•

Mikäli haluat aktivoida salasanalukituksen, valitse kohta ”Lock tune using password”.

•

Muuta asetus klikkaamalla OK. Peruuta toiminto klikkaamalla Cancel.

•

Mikäli annettu salasana oli väärin, näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Valitse valikkopalkista uudelleen Device → Toggle tune lock…

•

Mikäli salasana annetaan kolme kertaa väärin, salasanalukituksen aktivointi tai poistaminen
ei enää onnistu ja näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Salasanalukitus voidaan yrittää aktivoida tai poistaa uudelleen vasta kun moottorin on
käynnistetty uudelleen!

•

Mikäli salasana oli oikein, näytetään ilmoitus:

•

Salasanasuojaus on nyt valitsemassasi tilassa.

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

Mikäli haluat poistaa salasanalukituksen, jätä kohta ”Lock tune using password” valitsematta.
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Salasanan vaihtaminen
Ohjainyksikön salasana voidaan vaihtaa valitsemalla valikkopalkista Device → Change password…

•

Säätöohjelma näyttää ikkunan:

•

Syötä vanha salasana kohtaan ”Old password”.

•

Syötä uusi salasana kohtaan ”New password”.

•

Syötä uusi salasana uudelleen kohtaan ”Retype new password”.

•

Muuta salasana klikkaamalla OK. Peruuta toiminto klikkaamalla Cancel.

•

Mikäli vanha salasana oli väärin, näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Valitse valikkopalkista uudelleen Device → Change password…

•

Mikäli vanha salasana annetaan kolme kertaa väärin, salasanan vaihtaminen ei enää onnistu
ja näytetään ilmoitus:

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.

•

Salasanan vaihtaminen onnistuu uudelleen vasta kun moottorin on käynnistetty uudelleen!

•

Mikäli vanha salasana oli oikein, näytetään ilmoitus:

•

Salasana on nyt vaihdettu.

•

Sulje ilmoitus klikkaamalla OK.
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Moottorin anturien käyttäminen (vain Pro)

Pro-ohjainyksikkö on varustettu kahdella analogisella sisääntulolla. Niistä molempiin voidaan kytkeä
jännitetasolla toimivia moottorin toimintaa mittaavia antureita:
•
•

Analogisten sisääntulojen sallittu jännitealue on 0 – 5V
Analogiseen sisääntuloon ei voi kytkeä taajuusulostulolla olevia antureita (PWM)

VAROITUS!
Mikäli ohjainyksikön analogisiin sisääntuloihin syötetään jännitettä, joka on sallitun jännitealueen ulkopuolella,
voi ohjainyksikkö vaurioitua! Varmista anturin jänniteulostulon vaihteluväli aina ennen kytkemistä.

Antureiden käyttötarkoitus
Ohjainyksikön analogisiin sisääntuloihin kytkettyjä antureita voidaan käyttää moottorin polttoainesyötön
tarkkaan kuormitusperusteiseen säätöön, moottorin toiminnan seuraamiseen sekä turva-asetusten
tekemiseen.
Eri anturityyppejä:
Anturi
MAP
MAF
TPS
WBO

Toiminto
Imukanavan paineanturi
Ilmamassamittari
Kaasuläpän asentoanturi
Pakokaasun laajakaista lambda-anturi (vaatii erillisen ohjaimen)

Käyttötarkoitus eFlexPro-järjestelmässä
Säätö / Seuranta
Säätö / Seuranta
Säätö / Seuranta
Säätö (varauksin) / Seuranta

HUOM!
Pro-ohjainyksikkö ei sisällä laajakaista lambda-anturin (WBO) ohjausta. Käytä jälkiasenteista järjestelmää,
jossa on valmis analoginen ulostulo. Esimerkkejä jälkiasenteisista järjestelmistä:
✓
✓
✓

AEM X-Series Wideband UEGO
PLX SM-AFR
Innovate MTX-L Plus

Antureiden käyttösuosituksia moottorityypeittäin
Anturi
MAP
MAF
TPS
WBO

•
•
•

Vapaasti hengittävä moottori
OK
OK
OK
OK

Ahdettu moottori
OK
OK
Mieluummin MAP / MAF
OK

Moottoripyörät
Ei suositella (paitsi ahdettu)
Ei käytetä
OK
OK

Vapaasti hengittävissä moottoreissa (autot) voidaan käyttää kaikkia anturityyppejä.
Moottoripyörissä ei suositella käytettäväksi imukanavan paineanturia (MAP), koska anturin näyttämä voi olla hyvin epätarkka.
Ahdetuissa moottoreissa suositellaan käytettäväksi imukanavan paineanturia (MAP) tai ilmamassamittaria (MAF). Kaasuläpän
asentoanturi (TPS) ei kerro välttämättä moottorin kuormitusastetta riittävän tarkasti.
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Anturien kytkentä johtosarjaan
Pro-ohjainyksikön johtosarjassa on kaksi analogisen sisääntulon johtoa (sisääntulon 2 johto toimitetaan
irrallisena ja sen liittäminen on ohjeistettu sivulla 32). Analogisten sisääntulojen johdot kytketään moottorin
antureiden jänniteulostulon rinnalle. Kytkentä tulee tehdä huolellisesti, ettei anturin yhteys ajoneuvon
moottorinohjaukseen (ECU) häiriinny.

HUOM!
Moottorin antureiden jänniteulostulon johtojen tunnistamisessa kannatta käyttää apuna ajoneuvon
sähkökytkentäkaaviota.

Kytkentäesimerkki
Tässä esimerkissä analogisen sisääntulon 1 johto on kytketty MAP-anturiin ja sisääntulon 2 johto erillisen WBO
-anturin ohjainyksikköön. Voit kytkeä analogisten sisääntulojen johdot haluamallasi tavalla.
Moottorinohjaus
ECU

Pro-ohjainyksikkö

Imukanavan paineanturi
MAP
Moottorin johtosarja:
antureiden sisääntulot

Pro-johtosarja:
analogiset sisääntulot

Analogisen sisääntulon 1 johto
Ilmamassamittari
MAF

Vaihtoehto
Kaasuläpän asentoanturi
TPS

Vaihtoehto
Jälkiasenteinen laajakaista
lambda-anturi
WBO

Analogisen sisääntulon 2 johto
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Analogisen sisääntulon 2 johdon kytkentä johtosarjaan
Analogisen sisääntulon 1 johto on kytketty valmiiksi Pro-laitteiston mukana tulevaan johtosarjaan. Analogisen
sisääntulon 2 johto toimitetaan irrallisena. Johto voidaan kytkeä johtosarjaan seuraavasti:
•

Irrota Pro-johtosarjan riviliittimen päätylevy:

2

3

1

1.
2.
3.

Taita päätylevyn lukitusliuskaa ulospäin
Väännä päätylevy irti
Toista vaiheet 1 ja 2 päätylevyn toiseen reunaan

•

Poista analogisen sisääntulon 2 suojatulppa vetämällä ulospäin:

•

Työnnä analogisen sisääntulon 2 johto riviliittimeen. Terminaali lukittuu pohjaan:

✓
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•

Työnnä riviliittimen päätylevy takaisin paikoilleen:
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Ohjainyksikön säätövalikko (Plus & Pro)

Plus/Pro -ohjainyksikkö sisältää useita vapaasti säädettäviä asetuksia. Säädöillä voidaan vaikuttaa moottorin
polttoaineseokseen. Kaikille säädöille on ohjainyksikön muistissa kiinteät tehdasasetukset, joiden avulla
laitteistoa voidaan käyttää turvallisesti myös ilman säätämistä. Ohjainyksikön voi tarvittaessa palauttaa
helposti takaisin tehdasasetuksiin. Alla olevassa taulukossa on listattuna eri laitemallien säädettävät asetukset:
Perusrikastus:
Kierroslukurikastus:
Kuormitusrikastus:
Anturirikastus:
Käynnistysrikastus:

Plus
✓
✓

✓

Pro
✓
✓
✓
✓

Säädettävät asetukset
Plus/Pro -ohjainyksikkö sisältää muokattavia säätökarttoja. Säätökarttojen avulla voidaan vaikuttaa moottorin
polttoaineseoksen. Säädettävät kartat on esitelty alla olevassa kuvassa:

Vaikuttavat
arvot

Säädettävät
kartat

Polttoaineen
etanolipitoisuus

Perusrikastuksen
säätökartta
(sivu 35)

Moottorin
kierrosluku

Kierroslukurikastuksen
säätökartta
(sivu 42)

Moottorin
kierrosluku
Moottorin
anturitieto

Moottorin
anturitieto

Moottorin
lämpötila
Polttoaineen
etanolipitoisuus

Kiinteät
kartat
Plus/Properusrikastus

Kuormitusrikastuksen
säätökartta
(sivu 50)

Anturirikastuksen
säätökartta
(sivu 61)

Plus/Prokylmäkäynnistyksen
peruskartat

Käynnistysrikastuksen
säätökartat
(sivu 69)

Lopullinen
rikastus-%

Plus/Pro -ohjainyksikkö laskee lopullisen rikastusprosentin kiinteiden tehdasasetuksien sekä käyttäjän niihin
tekemien muutosten perusteella. Jokainen säätökartta vaikuttaa lopulliseen rikastukseen.
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Perusrikastus (Plus & Pro)

Plus/Pro -ohjainyksikkö määrittää polttoaineen etanolipitoisuuden etanolianturilla. Etanolipitoisuuden
perusteella ohjainyksikkö laskee tarvittavan perusrikastuksen määrän, jolla moottori toimii mahdollisimman
tarkasti oikealla polttoaineseoksella. Perusrikastuksen määrää voidaan tarvittaessa muokata:

Polttoaineen
etanolipitoisuus

Perusrikastuksen
säätökartta
(muokattavissa)

Plus/Properusrikastus

Muokattu
rikastus-%

HUOM!
Perusrikastuksen säätökarttaan tehdyt muutokset vaikuttavat polttoaineen syöttöön vain, mikäli olet
tankannut etanolipolttoainetta. Suosittelemme muuttamaan perusrikastuksen määrää vain yli 30 %
etanolipitoisuuksille.

VAROITUS!
Perusrikastuksen säätökarttaan tehty liiallinen vähentäminen voi johtaa liian laihaan polttoaineseokseen. Liian
laiha polttoaineseos voi aiheuttaa pysyvän moottorivaurion*. Vältä liian suuria säätöarvon muutoksia! Tee
pieniä korjauksia ja tarkista polttoaineseoksen muutos ennen seuraavaa korjausta. Suosittelemme käyttämään
polttoaineseoksen seuraamiseen aina laajakaista lambda-anturia.
*Laitteen valmistaja ei korvaa käyttäjän säädöistä aiheutuneita vaurioita.
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Perusrikastuksen säätökartta
Perusrikastuksen säätökartta on Compensation -välilehdellä (1):
1
2

3
Kartan ylärivillä on polttoaineen etanolipitoisuuden prosenttiarvot (2). Etanolipitoisuudet ovat valittavissa
vapaasti:
•
•

Säätöalue 0 – 100 %
Säätötarkkuus 1 %

Säätöarvot ovat kartan alarivillä (3). Säätöarvoilla muutetaan perusrikastuksen määrä prosentteina kartan
ylärivillä olevan etanolipitoisuuden suhteen:
•
•
•
•
•

Säätöalue 0 – 255 %
100 %, vakioarvo, jolla rikastus määräytyy Plus/Pro -tehdasasetusten mukaan
< 100 %, vähentää rikastusta
> 100 %, lisää rikastusta
0 %, rikastus pois päältä

Säätöarvojen vaikutus rikastukseen
Perusrikastuksen säätökarttaan asetetut arvot vaikuttavat rikastukseen seuraavasti:

Vakioarvo:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus*:
Kartan säätöarvo:
Muokattu perusrikastus:

30,0 %
100 %
30,0 * 100 % = 30,0 %

Lisätään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus*:
Kartan säätöarvo:
Muokattu perusrikastus:

30,0 %
120 %
30,0 * 120 % = 36,0 %

Vähennetään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus*:
Kartan säätöarvo:
Muokattu perusrikastus:

30,0 %
75 %
30,0 * 75 % = 22,5 %

* Esimerkkiarvo. Plus/Pro -ohjainyksikkö laskee perusrikastuksen polttoaineen etanolipitoisuuden
perusteella.
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Etanolipitoisuuksien muuttaminen
Klikkaa perusrikastuksen säätökarttaa etanolipitoisuuksien kohdalta:

Tämä avaa etanolipitoisuuksien muokkausikkunan:
1

2
•

Aseta haluamasi etanolipitoisuudet ylärivin säätöruuduista (1).

•

Mikäli olet tehnyt muutoksia kartan säätöarvoihin, varmista että kohta Interpolate map (2) on valittuna. Näin säätöarvot lasketaan
automaattisesti uusien etanolipitoisuuksien perusteella.

•

Aseta uudet arvot klikkaamalla OK. Jos haluat kumota tekemäsi muutokset, klikkaa Cancel.

HUOM!
Etanolipitoisuuksien muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.
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Säätökartan työkaluvalikko
Työkaluvalikko aukeaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta valittujen säätöarvojen kohdalla.
Työkalut vaikuttavat kartasta valittuina oleviin ruutuihin. Voit valita useampia ruutuja maalaamalla pitämällä
hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa.

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.

Valikon työkalujen kuvaukset:

Set
•
•

Avaa asetusikkunan Set value
Asettaa annetun arvon kaikkiin valittuina oleviin
säätökartan ruutuihin (tässä esim. 120 %)

Change
•
•

Avaa asetusikkunan Change value

•

Laskuesimerkki: 100 - 10 = 90 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetun arvon verran (tässä esim. -10)

Multiply
•
•

Avaa asetusikkunan Multiply value

•

Laskuesimerkki: 100 * 1,25 = 125 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetulla kertoimella (tässä esim. 1,25)
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Zero correction
•

Asettaa kaikkiin valittuna oleviin säätökartan
ruutuihin arvon 100 %

•

Arvolla 100 % perusrikastus lasketaan ainoastaan
polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella (ei omaa
korjausta)

Interpolate
Interpolate laskee ja täydentää automaattisesti valittujen säätökartan ruutujen välisiä arvoja.
Tässä esimerkissä säätökarttaan on tehty seuraavat muutokset:
•
•

Etanolipitoisuudella 30 % on asetettu säätöarvo 80 % (laihentaa seosta)
Etanolipitoisuudella 80 % on asetettu säätöarvo 120 % (rikastaa seosta)

Etanolipitoisuuksien 30 ja 80 % väliin jäävissä säätöruuduissa on edelleen vakioarvot 100 %. Niiden säätöarvot
voidaan täydentää automaattisesti siten, että muutos arvojen 80 ja 120 % välillä on mahdollisimman pehmeä.

•

Valitaan säätökartasta etanolipitoisuuksien 30 – 80 % säätöruudut maalaamalla:

•

Kun säätöruudut on valittu, käytetään työkalua Interpolate:

Lopputuloksena etanolipitoisuuksien 30 ja 80 % välinen alue on täydennetty automaattisesti siten, että niiden
väliin jäävät säätöarvot muuttuvat tasaisesti arvosta 80 % arvoon 120 %.
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Säätöarvojen vaikutus eri etanolipitoisuuksilla
Kuvassa on esimerkkikartta, johon on tehty säätöjä etanolipitoisuuksille 30 – 85 %:
•
•

Etanolipitoisuuksilla 60, 65 ja 70 polttoaineseos on säädetty rikkaammalle (> 100 %)
Etanolipitoisuudella 85 % polttoaineseos on säädetty laihemmalle (< 100 %)

Karttaan asetetut säätöarvot ovat käytössä niitä vastaavilla polttoaineen etanolipitoisuuksilla. Asetettujen
etanolipitoisuuksien välisellä alueella, Plus/Pro -ohjainyksikkö laskee käytettävän säätöarvon viereisten
ruutujen säätöarvojen perusteella.
Esimerkkikartan säätöarvot vaikuttavat eri etanolipitoisuuksilla seuraavan käyrän mukaisesti (kartan tarkat
säätöarvot on merkitty käyrälle pisteinä):

HUOM!
Mikäli polttoaineen etanolipitoisuus on pienempi tai suurempi kuin reunimmaisten säätöruutujen
etanolipitoisuus, käytetään tällöin reunimmaisen säätöruudun arvoa.
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Perusrikastuksen säätösuosituksia
Säätö kannattaa kohdistaa perusrikastukseen mikäli:
•
•

Polttoaineseos vaatii saman verran korjausta koko moottorin kierrosalueella
Moottorinohjauksen LONG TERM FUEL TRIM*-korjausarvo poikkeaa arvosta 0 %

LONG TERM FUEL TRIM -arvo:
0%
<0%
> 0%

Ei tarvetta korjaukselle.
Korjaa säätöä laihemmalle nykyisellä etanolipitoisuudella.
Korjaa säätöä rikkaammalle nykyisellä etanolipitoisuudella.

HUOM!
Kohdista perusrikastuksen korjaus aina käytössä olevalle polttoaineen etanolipitoisuudelle.

* Moottorinohjauksen LONG TERM FUEL TRIM -korjausarvo voidaan lukea useimmista autoista OBD-väylän
kautta.
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Kierroslukurikastus (vain Plus)

Plus-ohjainyksikkö tukee polttoaineseoksen muuttamista moottorin eri kierrosluvuilla:

Perusrikastus-%

Moottorin
kierrosluku

Kierroslukurikastuksen
säätökartta
(muokattavissa)

Muokattu
rikastus-%

HUOM!
Kierroslukurikastuksen karttaan tehdyt muutokset vaikuttavat polttoaineen syöttöön vain, mikäli olet
tankannut etanolipolttoainetta. Vältä säätökartan muuttamista, mikäli polttoaineen etanolipitoisuus on alle
30 %.

VAROITUS!
Kierroslukurikastuksen karttaan tehdyt liian suuret korjaukset voivat johtaa liian laihaan polttoaineseokseen.
Liian laiha polttoaineseos voi aiheuttaa pysyvän moottorivaurion*. Vältä liian suuria säätöarvon muutoksia!
Tee pieniä korjauksia ja tarkista polttoaineseoksen muutos ennen seuraavaa korjausta. Suosittelemme
käyttämään polttoaineseoksen seuraamiseen aina laajakaista lambda-anturia.

*Laitteen valmistaja ei korvaa käyttäjän säädöistä aiheutuneita vaurioita.

42

eFlexTuner käyttöohje

StepOne Tech Oy

Kierroslukurikastuksen kartta
Kierroslukurikastuksen säätökartta on Fuel maps -välilehdellä (1). Tämä kartta näytetään vain, jos
säätöohjelmasta on valittuna ylälaidan valikkopalkista Device → eFlexPlus / eFlexMoto Plus, tai säätöohjelma
on yhdistetty Plus-laiteversioon:
1
2

3

Kartan ylärivillä on moottorin kierrosluvut (2). Kierrosluvut ovat valittavissa vapaasti:
•
•

Säätöalue 0 – 25500 r/min
Säätötarkkuus 100 r/min

Säätöarvot ovat kartan alarivillä (3). Säätöarvoilla muutetaan rikastuksen määrä prosentteina:
•
•
•
•
•

Säätöalue 0 – 255 %
100 %, vakioarvo, jolla rikastus määräytyy ainoastaan polttoaineen etanolipitoisuuden mukaan
< 100 %, vähentää rikastusta
> 100 %, lisää rikastusta
0 %, rikastus pois päältä

Säätöarvojen vaikutus rikastukseen
Kierroslukurikastuksen säätökarttaan asetetut arvot vaikuttavat rikastukseen seuraavasti:

Vakioarvo:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
100 %
30 * 100 % = 30,0 %

Lisätään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
120 %
30 * 120 % = 36,0 %

Vähennetään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
75 %
30 * 75 % = 22,5 %

* Esimerkkiarvo. Plus-ohjainyksikkö laskee perusrikastuksen polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella.
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Kierroslukujen muuttaminen
Klikkaa kierroslukurikastuksen säätökarttaa kierroslukujen kohdalta:

Tämä avaa kierroslukujen muokkausikkunan:
1

2
3
•

Aseta haluamasi kierroslukujen säätöarvot ylärivin säätöruuduista (1).

•

Säätöarvoja vastaavat todelliset moottorin kierrosluvut on esitetty säätöruutujen alla (2).

•

Mikäli olet tehnyt muutoksia kierroslukurikastuksen säätökartan arvoihin, varmista että kohta Interpolate map (3) on valittuna.
Näin säätöarvot lasketaan automaattisesti uusien kierroslukujen perusteella.

•

Aseta uudet kierrosluvut klikkaamalla OK. Jos haluat kumota tekemäsi muutokset, klikkaa Cancel.

HUOM!
Kierroslukujen muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.
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Säätöarvojen muuttaminen
Valitse hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella säätökartan ruudut, joiden arvoa haluat muuttaa. . Voit valita
useampia ruutuja maalaamalla pitämällä hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa.

Voit muuttaa valittujen ruutujen arvoa:
•
•
•

Painamalla näppäimistön plus- ja miinus -painikkeita (lisäys ja vähennys).
Kirjoittamalla haluamasi arvon numeroina ja painamalla lopuksi ENTER.
Käyttämällä säätökartan työkaluja (ks. Säätökartan työkaluvalikko).

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.

Säätökartan työkaluvalikko
Työkaluvalikko aukeaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta valittujen säätöarvojen kohdalla.
Työkalut vaikuttavat kartasta valittuina oleviin ruutuihin. Voit valita useampia ruutuja maalaamalla pitämällä
hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa:

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.

Asetusvalikon työkalujen kuvaukset:

Set
•
•

Avaa asetusikkunan Set value
Asettaa annetun arvon kaikkiin valittuina oleviin
säätökartan ruutuihin (tässä esim. 120 %)
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Change
•
•

Avaa asetusikkunan Change value

•

Laskuesimerkki: 100 - 10 = 90 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetun arvon verran (tässä esim. -10)

Multiply
•
•

Avaa asetusikkunan Multiply value

•

Laskuesimerkki: 100 * 1,25 = 125 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetulla kertoimella (tässä esim. 1,25)

Zero correction
•

Asettaa kaikkiin valittuna oleviin säätökartan
ruutuihin arvon 100 %

•

Arvolla 100 % rikastus lasketaan ainoastaan
polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella (ei omaa
korjausta)

Interpolate
Interpolate laskee ja täydentää automaattisesti valittujen säätökartan ruutujen välisiä arvoja.
Tässä esimerkissä säätökarttaan on tehty seuraavat muutokset:
•
•

Kierrosluvulla 2000 r/min on asetettu säätöarvo 80 % (laihentaa seosta)
Kierrosluvulla 6000 r/min on asetettu säätöarvo 120 % (rikastaa seosta)

Kierroslukujen 2000 ja 6000 r/min väliin jäävissä säätöruuduissa on edelleen vakioarvot 100 %. Niiden
säätöarvot voidaan täydentää automaattisesti siten, että muutos arvojen 80 ja 120 % välillä on
mahdollisimman pehmeä.
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Valitaan säätökartasta moottorin kierroslukujen 2000 – 6000 r/min säätöruudut maalaamalla:

•

Kun säätöruudut on valittu, käytetään työkalua Interpolate:

StepOne Tech Oy

Lopputuloksena kierroslukujen 2000 ja 6000 r/min välinen alue on täydennetty automaattisesti siten, että
niiden väliin jäävät säätöarvot muuttuvat tasaisesti arvosta 80 % arvoon 120 %.
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Säätöarvojen vaikutus eri kierrosluvuilla
Kuvassa on esimerkkikartta, johon on tehty säätöjä kierrosluvuille 0 – 6500 r/min:
•
•

Kierrosluvuilla 2500 ja 3000 r/min polttoaineseos on säädetty rikkaammalle (> 100 %)
Kierrosluvuilla 4500 ja 6500 polttoaineseos on säädetty laihemmalle (< 100 %)

Karttaan asetetut säätöarvot ovat käytössä niitä vastaavilla kierrosluvuilla. Asetettujen kierroslukujen välisellä
alueella, Plus-ohjainyksikkö laskee käytettävän säätöarvon viereisten ruutujen säätöarvojen perusteella.
Esimerkkikartan säätöarvot vaikuttavat koko moottorin kierrosalueella seuraavan käyrän mukaisesti (kartan
tarkat säätöarvot on merkitty käyrälle pisteinä):

HUOM!
Mikäli moottorin kierrosluku on pienempi tai suurempi kuin reunimmaisten säätöruutujen kierrosluku,
käytetään tällöin reunimmaisen säätöruudun arvoa.
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Kierroslukurikastuksen säätösuosituksia
Säätö kannattaa kohdistaa kierroslukurikastukseen mikäli:
•
•

Polttoaineseos vaatii korjausta tietyllä moottorin kierrosalueella
Moottorinohjauksen SHORT TERM FUEL TRIM* -korjausarvo poikkeaa arvosta 0 % tietyllä moottorin kierrosalueella

Kierroslukurikastuksen säädön apuna, voidaan autoissa käyttää esimerkiksi OBD-väylän kautta luettavaa
moottorinohjauksen polttoaineensyötön SHORT TERM FUEL TRIM -korjausarvoa:

SHORT TERM FUEL TRIM -arvo:
0%
<0%
> 0%

Ei tarvetta korjaukselle.
Korjaa säätöä laihemmalle ongelmallisella kierrosluvulla.
Korjaa säätöä rikkaammalle ongelmallisella kierrosluvulla.

Kierroslukurikastuksen säätöä voidaan käyttää myös korjaamaan polttoaineseosta optimaaliseksi
tehodynamometrissä. Tällöin suosittelemme käyttämään seoksen seurantaan laajakaista lambda-anturia.
Säädön avulla voidaan hakea oikea polttoaineseos parhaan moottorin väännön sekä huipputehon
saavuttamiseksi.

* Moottorinohjauksen SHORT TERM FUEL TRIM -korjausarvo voidaan lukea useimmista autoista OBD-väylän
kautta.
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Kuormitusrikastus (vain Pro)

Pro-ohjainyksikkö tukee polttoaineseoksen muuttamista moottorin kierrosluvun sekä ulkoisen moottorin
anturitiedon perusteella. Tämä mahdollistaa polttoaineseoksen säätämisen tarkasti moottorin kuormituksen
perusteella:

Perusrikastus-%

Moottorin
kierrosluku

Moottorin
anturitieto

Kuormitusrikastuksen
säätökartta
(muokattavissa)

Muokattu
rikastus-%

HUOM!
Kuormitusrikastuksen karttaan tehdyt muutokset vaikuttavat polttoaineen syöttöön vain, mikäli olet tankannut
etanolipolttoainetta. Vältä säätökartan muuttamista, mikäli polttoaineen etanolipitoisuus on alle 30 %.

VAROITUS!
Kuormitusrikastuksen karttaan tehdyt liian suuret korjaukset voivat johtaa liian laihaan polttoaineseokseen.
Liian laiha polttoaineseos voi aiheuttaa pysyvän moottorivaurion*. Vältä liian suuria säätöarvon muutoksia!
Tee pieniä korjauksia ja tarkista polttoaineseoksen muutos ennen seuraavaa korjausta. Suosittelemme
käyttämään polttoaineseoksen seuraamiseen aina laajakaista lambda-anturia.

*Laitteen valmistaja ei korvaa käyttäjän säädöistä aiheutuneita vaurioita.
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Kuormitusrikastuksen kartta
Kuormitusrikastuksen säätökartta on Fuel maps -välilehdellä (1). Tämä kartta näytetään vain, jos
säätöohjelmasta on valittuna ylälaidan valikkopalkista Device → eFlexPro / eFlexMoto Pro, tai säätöohjelma
on yhdistetty Pro-laiteversioon:
1
2

3

4

5

Kartan ylärivillä on moottorin kierrosluvut (2). Kierrosluvut ovat valittavissa vapaasti:
•
•

Säätöalue 0 – 25500 r/min
Säätötarkkuus 100 r/min

Kartan vasemmassa reunassa on kartan säädössä käytettävän ulkoisen moottorin anturin säätöarvot (3).
Säätöarvot ovat valittavissa vapaasti:
•
•

Säätöalue 0 – 255 [RAW] (vastaa anturin jänniteväliä 0 – 5 V)
Säätötarkkuus 1 [RAW] (vastaa anturin jänniteväliä 20 mV)

Säätöarvot ovat kartan ruuduissa (4). Säätöarvoilla muutetaan rikastuksen määrä prosentteina:
•
•
•
•
•

Säätöalue 0 – 255 %
100 %, vakioarvo, jolla rikastus määräytyy ainoastaan polttoaineen etanolipitoisuuden mukaan
< 100 %, vähentää rikastusta
> 100 %, lisää rikastusta
0 %, rikastus pois päältä

Kuormitusrikastuksen säätöön käytettävä moottorin anturin analoginen sisääntulo on valittavissa
alasvetovalikosta (5):
•
•

Voidaan valita Analog input 1 tai Analog input 2
Vastaa ohjainyksikön riviliittimen analogisia sisääntuloja
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Säätöarvojen vaikutus rikastukseen
Kuormitusrikastuksen säätökarttaan asetetut arvot vaikuttavat rikastukseen seuraavasti:

Vakioarvo:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
100 %
30 * 100 % = 30,0 %

Lisätään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
120 %
30 * 120 % = 36,0 %

Vähennetään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
75 %
30 * 75 % = 22,5 %

* Esimerkkiarvo. Pro-ohjainyksikkö laskee perusrikastuksen polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella.
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Kierroslukujen muuttaminen
Klikkaa kuormitusrikastuksen säätökarttaa kierroslukujen kohdalta:

Tämä avaa kierroslukujen muokkausikkunan:
1

2

3

•

Aseta haluamasi kierroslukujen säätöarvot ylärivin säätöruuduista (1).

•

Säätöarvoja vastaavat todelliset moottorin kierrosluvut on esitetty säätöruutujen alla (2).

•

Mikäli olet tehnyt muutoksia kuormituskartan säätöarvoihin, varmista että kohta Interpolate map (3) on valittuna. Näin säätöarvot
lasketaan automaattisesti uusien kierroslukujen perusteella.

•

Aseta uudet kierrosluvut klikkaamalla OK. Jos haluat kumota tekemäsi muutokset, klikkaa Cancel.

HUOM!
Kierroslukujen muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.
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Moottorin anturin säätöarvojen muuttaminen
Klikkaa kuormitusrikastuksen säätökarttaa moottorin anturin arvojen kohdalta:

Tämä avaa moottorin anturin arvojen muokkausikkunan:
•

Aseta haluamasi anturin sisääntulojen säätöarvot säätöruuduista (1).

•

Säätöarvoja vastaavat todelliset anturin arvot on esitetty säätöruutujen vieressä
(2).

•

Mikäli olet tehnyt muutoksia kuormitusrikastuksen kartan säätöarvoihin, varmista
että kohta Interpolate map (3) on valittuna. Näin säätöarvot lasketaan
automaattisesti uusien moottorin anturin arvojen perusteella.

•

Aseta uudet moottorin anturin arvot klikkaamalla OK. Jos haluat kumota tekemäsi
muutokset, klikkaa Cancel.

1

2

3

HUOM!
Anturitiedoston avulla, moottorin anturin arvot näytetään oikeassa
mittayksikössä:
•

Tässä esimerkissä on käytetty paineanturia, joka mittaa imukanavan painetta
yksiköllä Bar (4).

✓ Anturieditori on esitetty sivulla 16.
✓ Anturitiedoston liittäminen analogiseen sisääntuloon on esitetty sivulla 13.

HUOM!
Anturin säätöarvojen muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön
käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on avoinna.
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Säätöarvojen muuttaminen
Valitse hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella säätökartan ruudut, joiden arvoa haluat muuttaa. Voit valita
useampia ruutuja maalaamalla pitämällä hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa:

Voit muuttaa valittujen ruutujen arvoa:
•
•
•

Painamalla näppäimistön plus- ja miinus -painikkeita (lisäys ja vähennys).
Kirjoittamalla haluamasi arvon numeroina ja painamalla lopuksi ENTER.
Käyttämällä säätökartan työkaluja (ks. Säätökartan työkaluvalikko).

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.
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Säätökartan työkaluvalikko
Työkaluvalikko aukeaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta valittujen säätöarvojen kohdalla.
Työkalut vaikuttavat kartasta valittuina oleviin ruutuihin. Voit valita useampia ruutuja maalaamalla pitämällä
hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa:

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.

Asetusvalikon työkalujen kuvaukset:

Set
•
•

Avaa asetusikkunan Set value
Asettaa annetun arvon kaikkiin valittuina oleviin
säätökartan ruutuihin (tässä esim. 120 %)

Change
•
•

Avaa asetusikkunan Change value

•

Laskuesimerkki: 100 - 10 = 90 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetun arvon verran (tässä esim. -10)
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Multiply
•
•

Avaa asetusikkunan Multiply value

•

Laskuesimerkki: 100 * 1,25 = 125 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetulla kertoimella (tässä esim. 1,25)

Zero correction
•

Asettaa kaikkiin valittuna oleviin säätökartan
ruutuihin arvon 100 %

•

Arvolla 100 % rikastus lasketaan ainoastaan
polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella (ei omaa
korjausta)

Interpolate
Interpolate laskee ja täydentää automaattisesti valittujen säätökartan ruutujen välisiä arvoja.
Tässä esimerkissä säätökarttaan on tehty seuraavat muutokset:
•
•
•

Kierrosluvulla 3000 r/min ja ulkoisen anturin arvolla 150 [RAW] (2,95 V) on asetettu säätöarvo 80 % (laihentaa seosta)
Kierrosluvulla 3000 r/min ja ulkoisen anturin arvolla 255 [RAW] (5,00 V) on asetettu säätöarvo 110 % (rikastaa seosta)
Kierrosluvulla 6000 r/min ja ulkoisen anturin arvolla 255 [RAW] (5,00 V) on asetettu säätöarvo 120 % (rikastaa seosta)

Muutettujen säätöarvojen välisissä ruuduissa on edelleen vakioarvot 100 %. Niiden säätöarvot voidaan
täydentää automaattisesti siten, että muutos säädettyjen arvojen välillä on mahdollisimman pehmeä.
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•

Valitaan säätöruudut maalaamalla siten, että muutetut arvot ovat valitun alueen kulmissa:

•

Kun säätöruudut on valittu, käytetään työkalua Interpolate:

StepOne Tech Oy

Lopputuloksena muutettujen arvojen välinen alue on täydennetty automaattisesti siten, että niiden väliin
jäävät säätöarvot muuttuvat tasaisesti:
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Säätöarvojen vaikutus eri kierrosluvuilla ja ulkoisen anturin arvolla
Pro-ohjainyksikkö määrittää säätökartasta luettavan kohdan moottorin kierrosluvun sekä ulkoisen anturin
arvon perusteella. Kartasta käytettävä tarkka kohta esitetään säätöohjelmassa kartan päällä olevalla
”tähtäinristikolla”.
•

Tässä luetaan karttaa moottorin kierrosluvulla 3800 ja ulkoisen anturin arvolla 195 (vastaa jännitettä 3,82 V).

Pro-ohjainyksikkö laskee käytettävän korjausarvon ”tähtäinristikon” lähimpien ruutujen arvojen perusteella.
Korjausarvon laskentaan käytettävät ruudut on rajattu seuraavassa kuvassa:

•

Kaikkien rajattujen ruutujen arvot vaikuttavat käytettävään arvoon. Arvo lasketaan siten, että siirtymä ruutujen välillä tapahtuu
pehmeästi.

•

Jos ”tähtäinristikko” on täsmälleen yhden ruudun kohdalla, käytetään tällöin laskennassa vain yhden säätöruudun arvoa.

HUOM!
Mikäli moottorin kierrosluku on pienempi tai suurempi kuin reunimmaisten säätöruutujen kierrosluku, tai
moottorin anturin arvo on pienempi tai suurempi kuin reunimmaisten säätöruutujen anturiarvo, käytetään
tällöin reunimmaisen säätöruudun arvoa.
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Kuormitusrikastuksen säätösuosituksia
Säätö kannattaa kohdistaa kuormitusrikastukseen mikäli:
•
•
•

Halutaan optimoida moottorin polttoaineseos tietyllä kierrosluvulla ja moottorin anturin arvolla
Polttoaineseos vaatii korjausta tietyllä moottorin kuormitusalueella
Moottorinohjauksen SHORT TERM FUEL TRIM*-korjausarvo poikkeaa arvosta 0 % tietyllä moottorin kuormitusalueella

Kuormitusrikastuksen säädön apuna, voidaan autoissa käyttää esimerkiksi OBD-väylän kautta luettavaa
moottorinohjauksen polttoaineensyötön SHORT TERM FUEL TRIM -korjausarvoa. Muutoksia voidaan tehdä
normaalin ajon aikana:

SHORT TERM FUEL TRIM -arvo:
0%
<0%
> 0%

Ei tarvetta korjaukselle.
Korjaa säätöä laihemmalle ongelmallisella kierrosluvulla.
Korjaa säätöä rikkaammalle ongelmallisella kierrosluvulla.

Kuormitusrikastuksen säätöä voidaan käyttää myös korjaamaan polttoaineseosta optimaaliseksi
tehodynamometrissä. Tällöin suosittelemme käyttämään seoksen seurantaan laajakaista lambda-anturia.
Säädön avulla voidaan hakea oikea polttoaineseos parhaan moottorin väännön sekä huipputehon
saavuttamiseksi.

* Moottorinohjauksen SHORT TERM FUEL TRIM -korjausarvo voidaan lukea useimmista autoista OBD-väylän
kautta.
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Anturirikastus (vain Pro)

Pro-ohjainyksikkö tukee polttoaineseoksen muuttamista yhden moottorin anturin arvon perusteella:

Perusrikastus-%

Moottorin
anturitieto

Anturirikastuksen
säätökartta
(muokattavissa)

Muokattu
rikastus-%

HUOM!
Anturirikastuksen karttaan tehdyt muutokset vaikuttavat polttoaineen syöttöön vain, mikäli olet tankannut
etanolipolttoainetta. Vältä säätökartan muuttamista, mikäli polttoaineen etanolipitoisuus on alle 30 %.

VAROITUS!
Anturirikastuksen karttaan tehdyt liian suuret korjaukset voivat johtaa liian laihaan polttoaineseokseen. Liian
laiha polttoaineseos voi aiheuttaa pysyvän moottorivaurion*. Vältä liian suuria säätöarvon muutoksia! Tee
pieniä korjauksia ja tarkista polttoaineseoksen muutos ennen seuraavaa korjausta. Suosittelemme käyttämään
polttoaineseoksen seuraamiseen aina laajakaista lambda-anturia.

*Laitteen valmistaja ei korvaa käyttäjän säädöistä aiheutuneita vaurioita.
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Anturirikastuksen kartta
Anturirikastuksen säätökartta on Fuel maps -välilehdellä (1). Tämä kartta näytetään vain, jos säätöohjelmasta
on valittuna ylälaidan valikkopalkista Device → eFlexPro / eFlexMoto Pro, tai säätöohjelma on yhdistetty Prolaiteversioon:
1

2

3

4

Kartan ylärivillä on moottorin anturin sisääntulon arvot (2). Anturin sisääntulon arvot ovat valittavissa vapaasti:
•
•

Säätöalue 0 – 255 [RAW] (vastaa anturin jänniteväliä 0 – 5 V)
Säätötarkkuus 1 [RAW] (vastaa anturin jänniteväliä 20 mV)

Säätöarvot ovat kartan alarivillä (3). Säätöarvoilla muutetaan rikastuksen määrä prosentteina:
•
•
•
•
•

Säätöalue 0 – 255 %
100 %, vakioarvo, jolla rikastus määräytyy ainoastaan polttoaineen etanolipitoisuuden mukaan
< 100 %, vähentää rikastusta
> 100 %, lisää rikastusta
0 %, rikastus pois päältä

Kartan säädössä käytettävä moottorin anturin sisääntulo on valittavissa alasvetovalikosta (4):
•
•

Voidaan valita Analog input 1 tai Analog input 2
Vastaa ohjainyksikön riviliittimen analogisia sisääntuloja
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Säätöarvojen vaikutus rikastukseen
Anturirikastuksen säätökarttaan asetetut arvot vaikuttavat rikastukseen seuraavasti:

Vakioarvo:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
100 %
30 * 100 % = 30,0 %

Lisätään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
120 %
30 * 120 % = 36,0 %

Vähennetään rikastusta:
Etanolipitoisuuden vaatima perusrikastus *:
Kartan säätöarvo:
Lopullinen rikastus:

30,0 %
75 %
30 * 75 % = 22,5 %

* Esimerkkiarvo. Pro-ohjainyksikkö laskee perusrikastuksen polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella.
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Anturin arvojen muuttaminen
Klikkaa anturirikastuksen säätökarttaa moottorin anturin arvojen kohdalta:

Tämä avaa moottorin anturin arvojen muokkausikkunan:
1

2
3
•
•
•

Aseta haluamasi anturin sisääntulojen säätöarvot ylärivin säätöruuduista (1).

•

Aseta uudet kierrosluvut klikkaamalla OK. Jos haluat kumota tekemäsi muutokset, klikkaa Cancel.

Säätöarvoja vastaavat todelliset anturin arvot on esitetty säätöruutujen alla (2).
Mikäli olet tehnyt muutoksia anturirikastuksen säätökartan arvoihin, varmista että kohta Interpolate map (3) on valittuna. Näin
säätöarvot lasketaan automaattisesti uusien kierroslukujen perusteella.

HUOM!
Anturitiedoston avulla, moottorin anturin arvot näytetään oikeassa mittayksikössä:
•

Tässä esimerkissä on käytetty laajakaista lambda-anturia, joka mittaa polttoaineseosta yksiköllä AFR (4).

4
✓ Anturieditori on esitetty sivulla 16.
✓ Anturitiedoston liittäminen analogiseen sisääntuloon on esitetty sivulla 13.

HUOM!
Anturien arvojen muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.
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Säätöarvojen muuttaminen

•
•
•

Klikkaa hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella yhtä säätökartan ruutua, jonka arvoa haluat muuttaa.
Kirjoita haluamasi arvo numeroina ja painamalla lopuksi ENTER.
Voit käyttää myös säätökartan työkaluvalikon työkaluja (valikko aukeaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta).

Säätökartan työkaluvalikko
Työkaluvalikko aukeaa klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta valittujen säätöarvojen kohdalla.
Työkalut vaikuttavat kartasta valittuina oleviin ruutuihin. Voit valita useampia ruutuja maalaamalla pitämällä
hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa:

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli Bluetooth-yhteys on
avoinna.

Asetusvalikon työkalujen kuvaukset:

Set
•
•

Avaa asetusikkunan Set value
Asettaa annetun arvon kaikkiin valittuina oleviin
säätökartan ruutuihin (tässä esim. 120 %)

Change
•
•

Avaa asetusikkunan Change value

•

Laskuesimerkki: 100 - 10 = 90 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetun arvon verran (tässä esim. -10)
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Multiply
•
•

Avaa asetusikkunan Multiply value

•

Laskuesimerkki: 100 * 1,25 = 125 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetulla kertoimella (tässä esim. 1,25)

Zero correction
•

Asettaa kaikkiin valittuna oleviin säätökartan
ruutuihin arvon 100 %

•

Arvolla 100 % rikastus lasketaan ainoastaan
polttoaineen etanolipitoisuuden perusteella (ei omaa
korjausta)

Interpolate
Interpolate laskee ja täydentää automaattisesti valittujen säätökartan ruutujen välisiä arvoja.
Tässä esimerkissä säätökarttaan on tehty seuraavat muutokset:
•
•

Anturin arvolla 51 [RAW] (vastaa anturin jännitearvoa 1 V) on asetettu säätöarvo 80 % (laihentaa seosta)
Anturin arvolla 153 [RAW] (vastaa anturin jännitearvoa 3 V) on asetettu säätöarvo 120 % (rikastaa seosta)

Anturin arvojen 51 ja 153 [RAW] väliin jäävissä säätöruuduissa on edelleen vakioarvot 100 %. Niiden
säätöarvot voidaan täydentää automaattisesti siten, että muutos arvojen 80 ja 120 % välillä on
mahdollisimman pehmeä.
•

Valitaan säätökartasta anturin arvojen 51 – 153 [RAW] säätöruudut maalaamalla:

•

Kun säätöruudut on valittu, käytetään työkalua Interpolate:
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Lopputuloksena anturin arvojen 51 ja 153 [RAW] välinen alue on täydennetty automaattisesti siten, että niiden
väliin jäävät säätöarvot muuttuvat tasaisesti arvosta 80 % arvoon 120 %.

Säätöarvojen vaikutus eri anturin arvoilla
Kuvassa on esimerkkikartta, johon on tehty säätöjä anturin arvoille 0 – 255 [RAW]
(vastaa anturin jännitettä 0 – 5 V):
•
•

Anturin arvoilla 100 ja 125 [RAW] (anturin jännitteet 1,96 ja 2,45 V) polttoaineseos on säädetty rikkaammalle (> 100 %)
Anturin arvoilla 200 ja 255 [RAW] (anturin jännitteet 3,92 ja 5,00 V) polttoaineseos on säädetty laihemmalle (< 100 %)

Karttaan asetetut säätöarvot ovat käytössä niitä vastaavilla anturin arvoilla. Asetettujen arvojen välisellä
alueella, ohjainyksikkö laskee käytettävän säätöarvon viereisten ruutujen säätöarvojen perusteella.
Esimerkkikartan säätöarvot vaikuttavat koko anturin toiminta-alueella seuraavan käyrän mukaisesti (kartan
tarkat säätöarvot on merkitty käyrälle pisteinä):

HUOM!
Mikäli anturin arvo on pienempi tai suurempi kuin reunimmaisten säätöruutujen anturiarvo, käytetään tällöin
reunimmaisen säätöruudun arvoa.
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Anturirikastuksen säätösuosituksia
Tässä on annettu kolme esimerkkitapausta, joissa voidaan käyttää apuna anturirikastuksen karttaa:

HUOM!
Annetut esimerkit ovat vain suuntaa-antavia, eivätkä ne välttämättä toimi kaikissa ajoneuvoissa.
Esimerkeissä on käytetty anturitiedostoja, joiden avulla anturin arvo esitetään oikeassa mittayksikössä.
Anturitiedostojen luominen on esitetty sivuilla 17 ja 19.

Polttoaineseoksen turva-asetus
•
•
•

Kytke ulkoinen laajakaista lambda-anturi Pro-ohjainyksikköön ja käytä sitä anturirikastuksen kartan anturitietona.
Valitse anturin arvot siten, että voit määrittää lisärikastuksen liian laihoille polttoaineseoksille.
Lisää rikastusta selkeästi liian laihoille polttoaineseoksen arvoille.

Tässä esimerkkikartassa on lisätty rikastusta (> 100 %) polttoaineseosta 15,1 AFR laihemmilla arvoilla:

Täyskaasurikastus
•
•
•

Kytke moottorin kaasunasentoanturi Pro-ohjainyksikköön ja käytä sitä anturirikastuksen kartan anturitietona.
Valitse anturin arvot haluamallasi tavalla niin, että voit lisätä rikastusta, kun kaasua avataan enemmän.
Lisää rikastusta suurilla kaasunasennoilla.

Tässä esimerkkikartassa on lisätty rikastusta (> 100 %) kaasun asennoilla 80 – 100 %:

Ahtopainerikastus
•
•
•

Kytke moottorin ahtopaineanturi Pro-ohjainyksikköön ja käytä sitä anturirikastuksen kartan anturitietona.
Valitse anturin arvot haluamallasi tavalla niin, että voit lisätä rikastusta korkeammilla ahtopaineilla.
Lisää rikastusta suurilla ahtopaineilla.

Tässä esimerkkikartassa rikastusta on lisätty asteittain (> 100 %) painetta 0,00 Bar suuremmilla arvoilla:
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Käynnistysrikastus (Plus & Pro)

Etanolipolttoaine vaatii moottorin kylmäkäynnistyksessä enemmän rikastusta. Plus/Pro -ohjainyksikkö rikastaa
polttoaineseosta moottorin käynnistyksen yhteydessä. Rikastuksen määrä riippuu moottorin lämpötilasta sekä
käytetyn polttoaineen etanolipitoisuudesta.
Plus/Pro -ohjainyksikkö sisältää valmiit käynnistyskartat kaikkiin käynnistysrikastuksen vaiheisiin. Valmiiden
karttojen avulla suurin osa moottoreista käynnistyy kylmemmissäkin keleissä. Voit kuitenkin tehdä näihin
karttoihin muutoksia, mikäli havaitset ongelmia moottorin käynnistymisessä:

Perusrikastus-%

Moottorin
lämpötila

Plus/Prokylmäkäynnistyksen
peruskartat

Käynnistysrikastuksen
säätökartat
(muokattavissa)

Polttoaineen
etanolipitoisuus

Lopullinen
rikastus-%

Ohjeita moottorin käynnistämiseen:
•
•
•

Vältä pitkiä starttauksia. Tämä kuluttaa starttimoottoria ja tyhjentää akun nopeasti.
Mikäli moottori ei käynnisty, pidä muutaman sekunnin tauko ennen uutta starttausta.
Käytä moottorin esilämmitystä, mikäli se on mahdollista.
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Käynnistysrikastuksen vaiheet
Plus/Pro -ohjainyksikön käynnistysrikastus on nelivaiheinen. Ohjainyksikössä on valmiit vakiokartat kaikkiin
käynnistysrikastuksen vaiheisiin. Käynnistysrikastuksen säädöillä vakiokartan arvoja muutetaan joko
rikkaammaksi tai laihemmaksi.
Jokaisessa vaiheessa on käytössä omat asetuksensa, joihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Alla olevassa
taulukossa ja kuvassa on eriteltynä kaikki käynnistysrikastuksen vaiheet:

Vaihe
1
2
3
4

Kuvaus
Käynnistyksen aloitus (Crank)
Käynnistyksen jatko (Crank hold)
Moottorin lämmityksen aloitus (Warmup hold)
Moottorin lämmityksen jatko (Warmup decay)

Kesto ja tarkoitus
Asetettu ruiskutuspulssien määrä (moottori käynnistyy).
Asetettu ruiskutuspulssien määrä (varmistetaan moottorin käynnistyminen).
Asetettu aika sekunteina (parannetaan kylmän moottorin käyntiä).
Asetettu aika sekunteina (varmistetaan kylmän moottorin toiminta ajossa).

1
2
3

4

Loppu

HUOM!
Yllä olevassa kuvassa esitetty rikastuksen määrä [%] on suuntaa antava. Lopullinen rikastuksen määrä riippuu
polttoaineen etanolipitoisuudesta sekä moottorin lämpötilasta. Rikastus vähenee asteittain, Suurin rikastus
annetaan vaiheessa 1 ja pienin vaiheessa 4.
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Käynnistysrikastuksen säätäminen
Käynnistysrikastuksen tarkoitus on saada kylmä moottori käynnistymään hyvin. Kun olet tehnyt muutoksia
käynnistysrikastuksen asetuksiin, voit saada varmuuden niiden vaikutuksesta ainoastaan seuraavalla
käynnistyskerralla, kun moottori on jälleen kylmä.

Huomioita käynnistysrikastuksen säätämiseen:
•
•
•

Tee ainoastaan maltillisia muutoksia (Max. ± 20 %-yks. kerrallaan).

•
•
•

Aloita muutosten teko lisäämällä rikastusta. Mikäli tämä ei auta, kokeile laihentamista.

Tee muutoksia vain yhteen käynnistysrikastuksen vaiheeseen kerrallaan, jotta voit todentaa muutosten vaikutuksen paremmin.
Liian rikkaalle säädetyt arvot voivat kastella sytytystulpat, jolloin moottorin käynnistys ei enää onnistu. Odota jonkin aikaa ennen
uutta käynnistysyritystä.
Jotkut moottorit voivat vaatia kaksi käynnistyskertaa kylmillä keleillä säädöistä riippumatta.
Mikäli säädöt eivät paranna käynnistyvyyttä, tankkaa pieniä määriä bensiiniä etanolipolttoaineen joukkoon.

3

Jokaisen käynnistysrikastuksen vaiheen rikastusmäärää
muutetaan säätökartasta:
Säätökartan osat:
7.
8.
9.

Säätöarvot, joilla rikastuksen määrää muutetaan.
Moottorin lämpötilan arvot.
Polttoaineen etanolipitoisuuden arvot.

2

1

Säätöarvoilla muutetaan rikastuksen määrää prosentteina:
•
•
•
•
•

Säätöalue 0 – 255 %
100 %, Plus/Pro käynnistysrikastuksen vakioarvo
< 100 %, rikastusta vähennetään
> 100 %, rikastusta lisätään
0 %, käynnistysrikastus on pois käytöstä

Viereiseen esimerkkikarttaan on tehty seuraavat muutokset:
1.
2.

Käynnistysrikastusta on lisätty 20 % (asetusarvo 120 %)
etanolipitoisuuksilla 65 – 75 % ja moottorin lämpötiloilla -10 – -15 °C
Käynnistysrikastusta on vähennetty 20 % (asetusarvo 80 %)
etanolipitoisuuksilla 30 – 50 % ja moottorin lämpötiloilla 5 – 10 °C

1

2
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Käynnistysrikastuksen säätökartan työkaluvalikko
Työkaluvalikko aukeaa klikkaamalla hiiren
oikeanpuoleista painiketta säätöarvojen
kohdalla. Työkalut vaikuttavat kartasta
valittuina oleviin ruutuihin.

HUOM!
Säätökartan muutokset kirjoitetaan heti
ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli
Bluetooth-yhteys on avoinna.

Asetusvalikon työkalujen kuvaukset:

Set
•
•

Avaa asetusikkunan Set value
Asettaa annetun arvon kaikkiin valittuina oleviin
säätökartan ruutuihin (tässä esim. 120 %)

Change
•
•

Avaa asetusikkunan Change value

•

Laskuesimerkki: 100 - 10 = 90 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetun arvon verran (tässä esim. -10)

Multiply
•
•

Avaa asetusikkunan Multiply value

•

Laskuesimerkki: 100 * 1,25 = 125 %

Muuttaa kaikkien valittuna olevien säätökartan
ruutujen arvoa annetulla kertoimella (tässä esim.
1,25)

Zero correction
•

Asettaa kaikkiin valittuna oleviin säätökartan
ruutuihin arvon 100 %

•

Arvolla 100 % käynnistysrikastus annetaan Plus/Pro vakioarviolla (ei omaa korjausta)
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Interpolate
Interpolate laskee ja täydentää automaattisesti
valittujen säätökartan ruutujen välisiä arvoja.
Tässä esimerkissä säätökarttaan on tehty
seuraavat muutokset:
•

Etanolipitoisuudella 50 % ja moottorin
lämpötilalla -20 °C asetettu säätöarvo 110 %

•

Etanolipitoisuudella 85 % ja moottorin
lämpötilalla -20 °C asetettu säätöarvo 140 %

•

Etanolipitoisuudella 85 % ja moottorin
lämpötilalla 0 °C asetettu säätöarvo 120 %

Muutettujen säätöarvojen välisissä ruuduissa on
edelleen vakioarvot 100 %. Niiden säätöarvot
voidaan täydentää automaattisesti siten, että
muutos säädettyjen arvojen välillä on
mahdollisimman pehmeä.
Valitaan säätökartasta säätöruudut maalaamalla
siten, että muutetut arvot ovat valitun alueen
kulmissa:

Kun säätöruudut on valittu, käytetään työkalua
Interpolate:

Lopputuloksena muutettujen arvojen välinen alue
on täydennetty automaattisesti siten, että niiden
väliin jäävät säätöarvot muuttuvat tasaisesti.
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Copy from …
•

Kopioi arvot valittuna oleviin ruutuihin toisen
käynnistysrikastuksen vaiheen säätökartasta

•

Arvot kopioidaan vain valittuna olevien ruutujen
alueelta
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Käynnistysrikastuksen vaihe 1 (Startup crank)
1

Käynnistysrikastuksen vaiheen 1 säätökartta on
Startup crank -välilehdellä (1). Kartta on esitetty
viereisessä kuvassa:
Rikastuksen määrä asetetaan Correction (%)
taulukon (2) avulla ja vaiheen ruiskutuspulssien
määrä taulukosta Pulse count (3).
•
•

3

2

Rikastusmäärän säätöalue 0 – 255 %
Pulssimäärän säätöalue 0 – 50 kpl

VAROITUS!
Vältä pulssimäärän suuria muutoksia. Tee
kerrallaan vain ±2 kpl muutoksia. Liian suuri
pulssimäärä voi kastella sytytystulpat.

Käynnistysrikastuksen vaihe 2 (Startup crank hold)
1

Kylmäkäynnistyksen vaiheen 2 säätökartta on
Startup crank hold -välilehdellä (1). Kartta on
esitetty viereisessä kuvassa:
Rikastuksen määrä asetetaan Correction (%)
taulukon (2) avulla ja vaiheen ruiskutuspulssien
määrä taulukosta Pulse count (3).
•
•

2

Rikastusmäärän säätöalue 0 – 255 %
Pulssimäärän säätöalue 0 – 100 kpl

VAROITUS!
Vältä pulssimäärän suuria muutoksia. Tee
kerrallaan vain ±2 kpl muutoksia. Liian suuri
pulssimäärä voi kastella sytytystulpat.
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Käynnistysrikastuksen vaihe 3 (Startup warmup hold)

1

Kylmäkäynnistyksen vaiheen 3 säätökartta
on Startup warmup -välilehdellä (1). Kartta
on esitetty viereisessä kuvassa:
Rikastuksen määrä asetetaan Correction
(%) taulukon (2) avulla ja vaiheen kesto
sekunteina taulukossa Hold duration (3).
•
•

2

3

Rikastusmäärän säätöalue 0 – 255 %
Keston säätöalue 0 – 60 s

Käynnistysrikastuksen vaihe 4 (Startup warmup decay)
Kylmäkäynnistyksen vaiheen 4 säätökartta on
Startup warmup -välilehdellä (1). Kartta on
esitetty viereisessä kuvassa:
Rikastuksen määrä asetetaan Correction (%)
taulukon (2) avulla ja vaiheen kesto
sekunteina taulukosta Decay duration (3).
•
•

2

Rikastusmäärän säätöalue 0 – 255 %
Keston säätöalue 0 – 200 s

VAROITUS!
Vältä liian pitkää vaimenemisaikaa (Decay
duration). Jos vaimenemisaika on liian pitkä,
saattaa moottorinohjaus (ECU) antaa
vikakoodin liian rikkaasta seoksesta. Ajan tulisi
olla lyhyempi kuin moottorinohjauksen oma
käynnistysrikastuksen kesto (< 120 s).
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Käynnistysrikastuksen säätöesimerkkejä
Joissakin ajoneuvoissa Plus/Pro -ohjainyksikkö menee päälle ainoastaan moottorin käydessä. Tällöin voit tehdä
muutoksia laitteen asetuksiin vasta kun olet saanut moottorin käymään. Tämä voi vaikeuttaa
kylmäkäynnistyksen parametrien säätämistä.

HUOM!
Mikäli saat yhteyden ohjainyksikköön vasta kun moottorin on käynnissä, voit tarkistaa laitteiston käyttämät
käynnistysrikastuksen toimintaparametrit ohjainyksikön tilan seurannan välilehdeltä (sivu 81). Voit tehdä
tarvittavat säädöt näiden tietojen avulla.

Kun moottori ei käynnisty lainkaan
Mikäli moottori ei käynnisty lainkaan, aloita säätäminen käynnistysrikastuksen vaiheesta 1. Vaiheessa 1
moottorille annetaan muutama erittäin rikas ruiskutuspulssi, jotka helpottavat kylmän polttoaineen
syttymistä.
Tässä esimerkissä polttoaineen etanolipitoisuus ja moottorin lämpötila ovat seuraavat:
Etanolipitoisuus
Moottorin lämpötila
1.
2.
3.
4.

78 %
-12 °C

Avaa välilehti Startup crank.
Lisätään käynnistysrikastusta 20 % ongelma-alueella
(asetusarvo 120 %).
Voit myös lisätä ruiskutuspulssien määrää kohdasta
Pulse count.
Yritä käynnistä moottori.

Kun moottori käynnistyy, mutta sammuu välittömästi
Mikäli moottori käynnistyy, mutta sammuu välittömästi, kannattaa säätää käynnistysrikastuksen vaihetta 2.
Vaiheessa 2 moottorille annetaan muutama rikas ruiskutuspulssi, jotka helpottavat pitämään moottorin
käynnissä startin jälkeen.
Tässä esimerkissä polttoaineen etanolipitoisuus ja moottorin lämpötila ovat seuraavat:
Etanolipitoisuus
Moottorin lämpötila
1.
2.
3.
4.

50 %
0 °C

Avaa välilehti Startup crank hold.
Lisätään käynnistysrikastusta 20 % ongelma-alueella
(asetusarvo 120 %).
Voit myös lisätä ruiskutuspulssien määrää kohdasta
Pulse count.
Käynnistä moottori uudelleen.
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Kun moottori käynnistyy, mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua
Mikäli moottori käynnistyy hyvin, mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua, kannattaa säätää
käynnistysrikastuksen vaihetta 3. Vaiheessa 3 polttoaineseosta pidetään rikkaalla muutaman sekunnin ajan,
jotta moottorin käynti saadaan tasaantumaan.
Tässä esimerkissä polttoaineen etanolipitoisuus ja moottorin lämpötila ovat seuraavat:
Etanolipitoisuus
Moottorin lämpötila
1.
2.
3.
4.

66 %
-18 °C

Avaa välilehti Startup warmup.
Lisätään käynnistysrikastusta 20 % ongelmaalueella (asetusarvo 120 %).
Lisätään vaiheen kestoa 3 sekuntia (asetusarvo
5 s → 8 s) kohdasta Hold duration.
Tarkkaile muutosten vaikutusta seuraavalla
kerralla, kun moottori käynnistetään.

Kun moottori käynnistyy hyvin, mutta liikkeellelähtö on vaikeaa
Kun moottori käynnistyy hyvin, mutta ei vastaa kaasuun normaalisti ensimmäisen minuutin ajon aikana,
kannattaa säätää käynnistysrikastuksen vaihetta 4. Vaiheessa 4 rikastusta vähennetään asteittain nollaan,
mutta sen muutosnopeutta voidaan muuttaa.
Tässä esimerkissä polttoaineen etanolipitoisuus ja moottorin lämpötila ovat seuraavat:
Etanolipitoisuus
Moottorin lämpötila
1.
2.
3.

4.

66 %
-18 °C

Avaa välilehti Startup warmup.
Lisätään käynnistysrikastusta 20 % ongelmaalueella (asetusarvo 120 %).
Lisätään vaiheen kestoa 30 sekuntia
(asetusarvo 50 s → 80 s) kohdasta Decay
duration.
Tarkkaile muutosten vaikutusta seuraavalla
kerralla, kun moottori käynnistetään.
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Polttoainesuuttimien parametrit (Plus & Pro)

Säätöohjelmalla voidaan tehdä muutoksia Plus/Pro -ohjainyksikön polttoainesuuttimien parametreihin.
Polttoainesuuttimien parametrit löytyvät säätöohjelman välilehden ”Injectors” alta (1):
1

2

HUOM!
Polttoainesuuttimien parametrien muutokset kirjoitetaan heti ohjainyksikön käytönaikaismuistiin, mikäli
Bluetooth-yhteys on avoinna.

Polttoainesuuttimien viive (Injector dead time)
Polttoainesuuttimen rakenteen takia, sillä on aina avautumis- ja sulkeutumisviive. Viiveen määrä vaihtelee eri
polttoainesuuttimien välillä. Voit muuttaa Plus/Pro -ohjainyksikön käyttämää viiveen asetusarvoa
liukusäätimellä (2).
•
•
•
•

Vakioarvo 0,750 ms (toimii hyvin useimpien polttoainesuuttimen kanssa).
Säätöalue 0,450 – 1,050 ms.
Arvon pienentäminen rikastaa polttoaineseosta tyhjäkäynnillä.
Arvon kasvattaminen laihentaa polttoaineseosta tyhjäkäynnillä.

Plus/Pro -ohjainyksikkö käyttää polttoainesuuttimen viiveen asetusarvoa polttoaineen todellisen
virtausmäärän laskennassa:
•
•
•

Vaikuttaa ohjainyksikön rikastuksen lineaarisuuteen koko moottorin toiminta-alueella.
Suurin vaikutus moottorin tyhjäkäynnillä, matalilla kierrosluvuilla sekä pienellä moottorin kuormituksella.
Vaikuttaa moottorin päästöarvoihin (esim. NOx,).

VAROITUS!
Muuta tätä arvoa vain, mikäli moottorinohjauksen ilmoittamassa SHORT TERM FUEL TRIM -korjausarvossa on
selkeä ero moottorin tyhjäkäynnillä ja suuremmilla kierrosluvuilla. Tee vain pieniä korjauksia kerrallaan (MAX
±0,100 ms).
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Ohjainyksikön vikakoodien luku ja nollaus
1

Plus/Pro -ohjainyksikkö sisältää vikakoodimuistin.
Vikakoodit voidaan lukea ja nollata säätöohjelman
avulla.
✓ Vikatilojen kuvaukset ovat selkokielisiä, joten niitä on
helppoa tulkita.

•

Käynnistä moottori.

•

Avaa Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön.

•

Valitse välilehti ”Fault codes” (1).

•

Plus/Pro -ohjainyksikössä aktiivisena olevat vikatilat
näytetään listauksen ”Active” alla (2).
✓

•

4

Tallennetut vikatilat eivät ole aktiivisia, joten ne eivät
vaikuta ohjainyksikön toimintaan.

Vikakoodit voi tyhjentää klikkaamalla painiketta ”Clear
faults” (4).
✓

3

Aktiiviset vikatilat voivat vaikuttaa ohjainyksikön
toimintaan.

Plus/Pro -ohjainyksikön tallennetut vikatilat näkyvät
listauksen ”Stored” alla (3).
✓

•

2

Mikäli vikatila on edelleen aktiivinen, se ilmestyy
hetken kuluttua uudelleen ”Active” listauksen alle (2).
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Ohjainyksikön tilan seuranta

Plus/Pro -ohjainyksikön tilaa voidaan seurata
säätöohjelman avulla:
•

Käynnistä moottori.

•

Avaa Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön.

•

Välilehti ”Status” (1).

•

Moottorinohjauksen suutinkanavien aktiivisuus näkyy
kohdan ”Injector channel activity” alla merkkivaloina (2).
Kun suutin on aktiivinen, sitä vastaava merkkivalo palaa.

•

Etanolianturin lukitusvalo näkyy kohdan ”Sensors” alla.
Lukitusvalo palaa, kun etanolianturia ei lueta (3). Lukitus
aktivoituu tietyissä moottorin toimintatilanteissa:

1

2
3
5

4

✓ Kun polttoainesuuttimien käyttöaste on yli 50 %
(moottorin suuremmalla teholla, polttoainelinja voi
tyhjentyä).
✓ Kun polttoainesuuttimien käyttöaste on 0 %
(polttoainepumppu ei välttämättä pyöri).

•
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Käynnistysrikastuksen toimintaparametrit näkyvät
kohdan ”Startup” alla (4). Voit tarkistaa tästä myös,
millä asetuksilla moottorin käynnistys suoritettiin:

Active:
Phase:
Correction:
Startup temperature:
Crank pulses:
Crank hold pulses:
Hold duration:
Decay duration:

Merkkivalo palaa, kun käynnistysrikastus on aktiivinen.
Käynnistysrikastuksen aktiivinen vaihe.
Käynnistysrikastuksen aktiivinen säätöarvo (jokaisen vaiheen säätökartan arvo).
Moottorin lämpötila käynnistyksen alussa.
Käynnistysrikastuksen vaiheessa 1 annettujen ruiskutuspulssien määrä.
Käynnistysrikastuksen vaiheessa 2 annettujen ruiskutuspulssien määrä.
Käynnistysrikastuksen vaiheessa 3 käytetty rikastuksen pitoaika.
Käynnistysrikastuksen vaiheessa 4 käytetty rikastuksen vaimenemisaika.
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Polttoainekarttojen 3D-esitys

Plus/Pro -polttoainekarttoja voidaan tarkastella
3D-esityksen avulla:
•

Valitse välilehti ”3D maps” (1).

•

Valitse esitettävän polttoainekartta
valintapainikkeista (2).

•

Voit pyörittää 3D-karttaa eri asentoihin pitämällä hiiren
vasenta painiketta pohjassa ja liikuttamalla hiiren
osoitinta. Kuvakulma palautuu vakioasentoon
klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta (3).

•

Näytettävästä polttoainekartasta valitut ruudut näkyvät
3D-kartassa keltaisilla merkeillä (4).

1

2
3

4

3D-esityksen asetuksia voidaan muuttaa
säätöohjelman asetusikkunan kautta, katso
sivu 14.
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Loki (Plus & Pro)

Plus/Pro -ohjainyksikön toimintaparametrit voidaan tallentaa lokiin ajon aikana. Loki voidaan tallentaa
tietokoneelle, ja sitä voidaan tarkastella jälkikäteen.

Lokitiedostoon tallennetaan:
•

Kaikki Plus/Pro -ohjainyksikön toimintaparametrit

Lokitiedostojen ominaisuudet
•
•
•

Lokitiedoston tiedostopääte on .efl
Vakiosijainti tietokoneella on säätöohjelman alikansiossa …\Logs
CSV-tiedostoformaatti (tiedostopääte voidaan vaihtaa muotoon .csv)

Lokinäyttö
Avaa lokinäyttö valitsemalla säätöohjelman välilehti ”Log” (1).
1

Lokinäytön osat:
•

2

Lokissa esitettävät toimintaparametrit (2).
✓ Voit valita lokinäytöllä esitettävät toimintaparametrit
säätöohjelman asetuksista, katso sivu 14.

•

Esitettävien toimintaparametrien maksimiarvot (3)
(koko lokin ajalta).

•

Esitettävien toimintaparametrien minimiarvot (4)
(koko lokin ajalta).

•

Lokin selauspalkki (5).

•

Lokin toimintopainikkeet (6).

3

4

5

•

Lokin toimintaparametrien käyrät (7).

•

Lokin nykyisen kohdan osoittava pystyviiva (8).

•

Toimintaparametrien arvot lokin nykyisessä
kohdassa (9).

•

Lokin nykyisen kohdan aikaleima (10).

6

7

8

9

10
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Lokin asetuksien muuttaminen
Voit muuttaa lokin asetuksia klikkaamalla lokinäytön
toimintapainiketta

.

Tämä avaa säätöohjelman asetusikkunan välilehden
”Log”:
Lokin asetusten muuttaminen on selitetty tarkemmin
sivulla 14.

Lokin kerääminen
Lokia voidaan kerätä ajon aikana. Kaikki ohjainyksikön
toimintaparametri tallentuvat lokiin.

Lokin keräämisen vaiheet:
•

Käynnistä moottori.

•

Avaa Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön.

•

Aloita lokin kerääminen klikkaamalla lokinäytön
toimintopainiketta

.

1

✓ Toimintopainikkeen taustaväri muuttuu punaiseksi, kun
lokin kerääminen on aktiivinen.

•

2
Tallennuksen aikana esitettävät arvot:
✓ Toimintaparametrien käyrät (1).
✓ Toimintaparametrien nykyiset arvot (2).
✓ Lokin kesto sekunteina (3).

•

3

Säätöohjelma näyttää virheilmoituksen, jos lokin kerääminen
aloitetaan niin, ettei Bluetooth-yhteys ole avattu:
✓ Sulje virheilmoitus klikkaamalla OK.
✓ Avaa Bluetooth-yhteys.
✓ Aloita lokin kerääminen uudelleen.

•

Lopeta lokin kerääminen klikkaamalla lokinäytön
toimintopainiketta

.

Lokin tallentaminen tiedostoon
Voit tallentaa kerätyn lokin tiedostoon klikkaamalla lokinäytön toimintopainiketta

Lokin avaaminen tiedostosta
Voit avata lokitiedoston klikkaamalla lokinäytön toimintopainiketta

84
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Lokin esittäminen
Lokitiedostoja voidaan esittää lokinäytön avulla.
Kun lokin esitys on aktiivinen, koko säätöohjelman näkymä päivitetään lokitiedoston perusteella.

HUOM!
Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön ei voi olla avoinna, kun lokitiedostoa esitetään.
•

Katkaise Bluetooth-yhteys ohjainyksikköön valitsemalla säätöohjelman valikkopalkista Device → Disconnect, tai klikkaa
toimintopainiketta

.

Lokin esittämisen vaiheet:
•

Avaa lokitiedosto (mikäli lokitiedosto ei ole jo avoinna).

•

Aloita avoimen lokitiedoston esittäminen klikkaamalla
lokinäytön toimintopainiketta

.

✓ Toimintopainikkeen taustaväri muuttuu vihreäksi, kun
lokin esittäminen on aktiivinen.

•

Voit valita lokista esitettävän kohdan:

1

✓ Klikkaamalla toimintaparametrien käyriä haluamastasi
kohdasta (1).
✓ Klikkaamalla lokinäytön selauspalkkia (2). Voit selata lokia
pitämällä hiiren vasemmanpuoleista painiketta pohjassa
selauspalkin päällä ja liikuttamalla hiiren osoitinta
sivusuunnassa.

•

Voit suurentaa ja pienentää lokin näkymää pyörittämällä
hiiren rullaa lokinäytön toimintaparametrien käyrien
päällä.

•

Voit lopettaa lokitiedoston esittämisen klikkaamalla
lokinäytön toimintopainiketta

•

.

Voit siirtyä lokin alkuun klikkaamalla lokinäytön
toimintopainiketta

•

2

.

Voit siirtyä lokin loppuun klikkaamalla lokinäytön
toimintopainiketta

.
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Lokin analysointityökalu (vain Pro)

Pro-ohjainyksikön lokitiedostoja voidaan tarkastella säätöohjelman lokin analysointityökalun avulla (Log
analyzer). Se helpottaa lokiin tallennettujen arvojen välisten suhteiden hahmottamista. Analysointityökalulla
voidaan tarkastella koko lokia tai vain haluttua aikaväliä.
Lokin analysointityökalulla voidaan tarkastella uutta lokia tai aikaisemmin tallennettua lokia. Katso ohjeet lokin
keräämiseen ja vanhan lokin avaamiseen sivulta 84.

Analysointityökalun näyttö
Avaa lokin analysointityökalu valitsemalla säätöohjelman välilehti ”Log analyzer” (1).

Näytön osat:
•

z-akselin tiedot (valittu parametri ja arvojen perusteella
näytettävä värikoodaus) (2).

•

y-akselin tiedot (valittu parametri ja asteikko) (3).

•

x-akselin tiedot (valittu parametri ja asteikko) (4).

1

2

3

4

•

Analysointinäkymä (koordinaatisto) (5).

•

Lokin aikavälin säätimet (alku- ja loppuaika) (6).

•

Lokin analysointityökalun toimintopainikkeet (7).

5

6

86
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Akselien asetusten muuttaminen
Mikäli analysoitava loki ei näy analysointityökalun
näkymässä halutulla tavalla, voidaan akseleilla
näytettävät toimintaparametrit sekä niiden arvoalue
muuttaa.
Viereisessä esimerkkikuvassa on esitetty tilanne, jossa
analysoitavana olevan lokin näytepisteet näkyvät hyvin
pienellä analysointinäkymän alueella:

Esimerkissä olevat ongelmat:
•

x-akselilla esitettävä moottorin kierrosluvun arvoalue on 0 –
25500 r/min. Lokiin tallennettu moottorin kierroslukualue on
huomattavasti suppeampi, 0 – 6000 r/min.

•

y-akselilla esitettävä analogisen sisääntulon 1 arvoalue on 0 –
255 [RAW]. Lokiin tallennettu analogisen sisääntulon 1 arvoalue
on huomattavasti suppeampi, 60 – 225 [RAW].

1

Voit muuttaa akseleilla näytettävät toimintaparametrit
sekä niiden arvoalueet klikkaamalla toimintopainiketta
1

(1).
Tämä avaa asetusikkunan:

2

Esimerkkiongelman korjaaminen:
•

Asetetaan x-akselilla esitettävän moottorin kierrosluvun
arvoalue 0 – 6000 r/min (1).

•

Asetetaan y-akselilla esitettävän analogisen sisääntulon 1
arvoalue 60 – 225 [RAW] (2).

3

TAI
•
•

Klikkaa x-akselin automaattiskaalauksen painiketta ”X” (3).
Klikkaa y-akselin automaattiskaalauksen painiketta ”Y” (4).

Ota uudet asetukset käyttöön klikkaamalla tallenna (Save).
Asetusten muuttaminen on ohjeistettu tarkemmin sivulla 15.
Kun lokin analysointityökalun akseleiden arvoalueet
on korjattu, lokin kaikki näytepisteet sopivat hyvin
koko analysointinäkymän alueelle:

87
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Lokin aikavälin valinta
Oletuksena lokin analysointityökalu näyttää koko lokin.
Voit rajata lokista näytettävän kohdan kahdella eri
tavalla:

Rajaus ajan perusteella
Voit rajata lokista näytettävän kohdan
analysointityökalun aikavälin säätimillä (1):
Ajan perusteella tehtävä rajaus on aktiivinen, kun
toimintapainike näytetään (2).
•

Valitse lokin alkukohta säätimellä ”Begin”.

•

Valitse lokin loppukohta säätimellä ”End”.

2
1

3

Rajaus lokinäkymän perusteella
Voit rajata analysointityökalun lokista näyttämän
kohdan myös lokinäytön avulla:
•

Mene säätöohjelman välilehdelle ”Log” (3).

•

Valitse lokin kohta selauspalkilla (4).

•

Voit muuttaa lokinäytön skaalausta viemällä hiiren osoittimen
lokinäytön päälle ja pyörittämällä hiiren rullaa (5).

•

Analysointityökalussa näytetään lokin aikaväli, joka sopii
lokinäytölle (6).

6
5

4
7
•

Mene takaisin lokin analysointityökalun välilehdelle
”Log analyzer” (7).

•

Aktivoi lokista valitun kohdan rajaus klikkaamalla
toimintopainiketta
(8). Toimintopainikkeen kuvake vaihtuu
samalla muotoon . Tämä kertoo, että linkitys lokinäyttöön on
aktiivinen.

9

✓ Analysointinäkymän pisteet päivittyvät lokinäkymästä
valitun kohdan mukaisiksi (9).
✓ Analysointityökalun aikavälin säätimet lukitaan ja
niiden vieressä on linkityksestä kertova teksti
”Linked” (10).

8
10
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Analysointiesimerkkejä
Tässä näytetään kaksi esimerkkiä, miten lokin analysointityökalulla voidaan tunnistaa Pro-laitteiston säätöjen
mahdollisia ongelmakohtia sekä tarkistaa miten tehdyt säädöt vaikuttavat moottorin toimintaan.

HUOM!
Kytke Pro-ohjainyksikkö vähintään yhteen moottorin kuormitusta mittaavaan anturiin (TPS, MAP, MAF). Mikäli
lokiin ei ole tallennettu moottorin kuormitusta, on lokin analysointi käytännössä mahdotonta. Moottorin
anturien käyttäminen on ohjeistettu ohjeen sivulla 30. Suosittelemme myös laajakaista lambda-anturin
käyttämistä. Näin moottorin polttoaineseosta voidaan käyttää polttoainekarttaan tehtävien säätöjen tukena.

Polttoainesuuttimien käyttöaste
Analysointityökalulla voidaan tarkastaa helposti, miten
polttoainesuuttimien käyttöaste käyttäytyy eri
ajotilanteissa. Suuttimien käyttöaste kertoo, riittääkö
moottorin polttoaineensyöttökapasiteetti nykyisillä
säädöillä ja voidaanko syöttöä tarvittaessa vielä lisätä.
Tässä esimerkissä Pro-ohjainyksikkö on kytketty
moottorin ilmamassamittariin (MAF). Ilmamassamittari
on kytketty analogiseen sisääntuloon 1.
Akselien asetukset on tehty seuraavasti:
Akseli
x
y
z

Toimintaparameri
Moottorin kierrosluku (RPM)
Moottorin ilmamassamittari (Analog in 1)
Polttoainesuuttimien käyttöaste (Injector duty cycle)

Kuvassa olevasta esimerkkilokista voidaan nähdä nopeasti, että polttoainesuuttimien käyttöaste on käynyt
turvallisessa maksimiarvossa 78 %. Näytepisteiden värisävy näyttää myös sen, että käyttöaste nousee
normaalisti ja tasaisesti kun moottorin kuormitus kasvaa.

Polttoaineseos eri moottorin kuormitusasteilla
Analysointityökalulla voidaan tutkia nopeasti, miten
moottorin polttoaineseos käyttäytyy eri moottorin
kuormitustilanteissa. Tämän avulla voidaan paikallistaa
säätöä vaativia kuormitustilanteita, jotka voidaan
korjata kuormitusrikastuksen säätökartalla (sivu 50).
Tässä esimerkissä Pro-ohjainyksikkö on kytketty
moottorin ilmamassamittariin sekä laajakaista lambdaanturiin. Ilmamassamittari on kytketty analogiseen
sisääntuloon 1 ja laajakaista lambda-anturin ohjain on
kytketty analogiseen sisääntuloon 2.
Akselien asetukset on tehty seuraavasti:
Akseli
x
y
z

Toimintaparameri
Moottorin kierrosluku (RPM)
Moottorin ilmamassamittari (Analog in 1)
Laajakaista lambda-anturi (Analog in 2)

Kuvassa olevasta esimerkkilokista voidaan nähdä helposti, että moottorin polttoaineseos on pysynyt koko
käyttöalueella turvallisessa seosarvossa 14,7 AFR tai rikkaammalla. Näytepisteiden värisävy näyttää myös sen,
että polttoaineseos muuttuu tasaisesti eikä siinä ole laihalle meneviä kohtia. Ainoat punaisella värillä merkityt
laihat kohdat ovat syntyneet moottorijarrutuksella, kun polttoaineensyöttö katkaistaan.
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Mittarityypit

Moottorin kierrosluku
•
•
•
•

• ”Injector duty cycle”
• Yksikkö [%]
• Arvo-alue 0 – 100 %

”RPM”
Yksikkö [r/min]
Arvo-alue 0 – 25500 r/min
Yläraja säätyy suurimman luetun arvon
perusteella

Polttoaineen etanolipitoisuus
•
•
•
•

Polttoainesuuttimien käyttöaste

Moottorin lämpötila
• ”Engine temperature”
• Johtosarjan lämpötila-anturilta luettu
arvo
• Yksikkö [°C]
• Arvo-alue -40 – 120 °C

”Fuel ethanol content”
Etanolianturilta luettu arvo
Yksikkö [Vol-%]
Arvo-alue 0 – 100 %

Kuormitus / kierrosluku rikastuksen säätöarvo

Perusrikastuksen säätöarvo
• ”Ethanol content comp.”
• Näyttää perusrikastuksen säätökartan
aktiivisen arvon (sivu 35)
• Yksikkö [Corr %]
• Arvo-alue 0 – 255 %

• ”Fuel map”
• Näyttää kierrosluku- / kuormitus
-rikastuksen säätökartan aktiivisen
arvon (sivut 42 ja 50)
• Yksikkö [Corr %]
• Arvo-alue 0 – 255 %

Käynnistysrikastuksen säätöarvo

Polttoaineen lämpötila

• ”Startup correction”
• Näyttää käynnistysrikastuksen säädön
kartan aktiivisen arvon (sivu 69)
• Yksikkö [Corr %]
• Arvo-alue 0 – 255 %

Analoginen sisääntulo 1 (Pro)

•
•
•
•

”Fuel temperature”
Etanolianturilta luettu arvo
Yksikkö [°C]
Arvo-alue -40 – 120 °C

Analoginen sisääntulo 2 (Pro)

• ”Analog in 1”
• Näyttää analogiseen sisääntuloon 1
kytketyn anturin arvon
• Vakioyksikkö [RAW]
• Arvo-alue 0 – 255 (vastaa 0 – 5 V)
• Voidaan linkittää anturitiedostoon
(sivu 13)

• ”Analog in 2”
• Näyttää analogiseen sisääntuloon 2
kytketyn anturin arvon
• Vakioyksikkö [RAW]
• Arvo-alue 0 – 255 (vastaa 0 – 5 V)
• Voidaan linkittää anturitiedostoon
(sivu 13)

Anturirikastuksen säätöarvo (Pro)
• ”Analog in map”
• Näyttää anturirikastuksen säätökartan
aktiivisen arvon (sivu 61)
• Yksikkö [Corr %]
• Arvo-alue 0 – 255 %
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