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Η Federal-Mogul διατηρεί τη δέσμευσή της ως 
προς την επιτυχία των διανομέων Αftermarket, των 
συνεργείων και των υπόλοιπων πελατών της. Πλέον 
η δέσμευση έχει φτάσει σε ένα εντυπωσιακό νέο 
επίπεδο με την ενσωμάτωση στην οικογένεια προϊ-
όντων της Federal-Mogul, της πλήρους σειράς των 
εξαρτημάτων αντικατάστασης της BERU® στα
πρότυπα της πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ).                
Η πλήρης σειρά της BERU είναι άμεσα διαθέσιμη 
μέσω των σημείων διανομής των προϊόντων της 
Federal-Mogul.
Η ενσωμάτωση της σειράς της BERU ξεκίνησε με 
την απόκτηση από τη Federal-Mogul, τον Ιούλιο  
του 2012, του εμπορικού τομέα των μπουζί της 
BERU, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής,  
από την BorgWarner. Τέσσερις μήνες αργότερα,    
οι εταιρίες ανακοίνωσαν μια πρόσθετη συμφωνία 
η οποία καθιστούσε τη Federal-Mogul ως τον απο-
κλειστικό διανομέα στο Αftermarket παγκοσμίως, 

για τα προϊόντα της BERU, με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου του 2013.
Ως ένα από τα πλέον έμπιστα εμπορικά σήματα 
της βιομηχανίας, η BERU αποτελεί την ιδανική 
προσθήκη στην εκτεταμένη σειρά προϊόντων της 
Federal-Mogul για τα προϊόντα Πρώτης Τοπο-
θέτησης (ΟΕ) στην ανάφλεξη, τον κινητήρα, τη 
στεγανοποίηση, τους υαλοκαθαριστήρες, τα φίλτρα 
και για προϊόντα του συστήματος διεύθυνσης και 
ανάρτησης. Στην κατηγορία της ανάφλεξης, τα 
προϊόντα της BERU συμπληρώνουν το παγκο-
σμίως αποδεκτό εμπορικό σήμα της Champion®, 
επιτρέποντας στη Federal-Mogul να προσφέρει τα 
καλύτερα εξαρτήματα για κάθε κινητήρα, σε κάθε 
αγορά.
Η απόκτηση των προηγμένων εγκαταστάσεων 
κατασκευής των μπουζί της BERU από την 
BorgWarner στην πόλη Chazelles κοντά στη 
Λυών της Γαλλίας και στην πόλη Neuhaus, στη 

Τα νέα προϊόντα ανάφλεξης, κρύας εκκίνησης πετρελαίου, 
ψύξης και αιθητήρων συμπληρώνουν την Champion® και 
τα άλλα ηγετικά εμπορικά σήματα της F-M.



Η σειρά των προϊόντων Αftermarket της κυρίαρχης στη βιομηχανία 
Federal-Mogul πλέον περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα της BERU με 
ποιότητα πρώτης τοποθέτησης (ΟΕ): 

Ψύξη
•	 Φτερωτές ανεμιστήρων
•	 Συμπλέκτες ανεμιστήρων
•	 Ηλεκτρικούς ανεμιστήρες

Αισθητήρες
•	 Αισθητήρες οξυγόνου
•	 Αισθητήρες υψηλής θερμοκρασίας
•	 Αισθητήρες ταχύτητας, λαδιού και θερμοκρασίας

Τεχνολογία Ανάφλεξης
•	 Μπουζί
•	 Πολλαπλασιαστές & Πηνία Ανάφλεξης
•	 Καλώδια ανάφλεξης

Τεχνολογία κρύας εκκίνησης πετρελαίου
•	 Προθερμαντήρες
•	 Προθερμαντήρες με αισθητήρα πίεσης (PSG)
•	 Συστήματα άμεσης εκκίνησης (ISS)

Γερμανία αυξάνει την κατασκευαστική ικανότητα 
της Federal-Mogul – συμπεριλαμβανομένων των 
πλήρων σειρών της Champion®, της EYQUEM® και 
της BERU – σε περισσότερες από 350 εκατομμύρια 
μονάδες το χρόνο για πελάτες εξοπλισμού πρώτης 
τοποθέτησης (ΟΕ) και Αftermarket.

Τεχνολογική καινοτομία
Η προσθήκη της σειράς της BERU δυναμώνει 
τη θέση της Federal-Mogul ως ο κυρίαρχος στην 
καινοτομία σε αρκετά βασικά σημεία της τεχνο-
λογίας των οχημάτων, συμπεριλαμβανόμενων των 
κατηγοριών της ανάφλεξης και της κρύας εκκίνησης 
πετρελαίου. Οι κορυφαίοι σχεδιασμοί των μπουζί 
της BERU, όπως το UltraX TITAN επιτρέπουν 
στη Federal-Mogul να προσφέρει στα σύγχρονα 
συνεργεία ένα εκτενές πακέτο από τεχνολογίες 
που προτιμούνται ως πρώτη τοποθέτηση (OE). 
Η εταιρία βρίσκεται επίσης στο κυρίαρχο άκρο 
των τεχνολογιών της ανάφλεξης με το προηγμένο 
της σύστημα ανάφλεξης Corona (ACIS), το οποίο 
βοηθά σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης της 
ανάφλεξης, βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και 
μειώνει τις εκπομπές.

Στην κατηγορία της κρύας εκκίνησης πετρελαί-
ου, η σειρά των προϊόντων της εταιρίας πλέον 
περιλαμβάνει τους σύγχρονους κεραμικούς προ-
θερμαντήρες της BERU και το σύστημα άμεσης 
εκκίνησης (ISS). Το ISS αποτελείται από μια ηλε-
κτρονική συσκευή ελέγχου και οι προθερμαντήρες 
βελτιστοποιημένης απόδοσης φτάνουν στους 
1.000°C μέσα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα. Επιπλέ-
ον, η BERU είναι κυρίαρχη στους προθερμαντήρες 
με αισθητήρα πίεσης, οι οποίοι εμφανίζονται ευρέ-
ως ως το μέλλον της τεχνολογίας κρύας εκκίνησης. 
Αυτοί οι “έξυπνοι” προθερμαντήρες διαθέτουν έναν 
αισθητήρα πίεσης καύσης ο οποίος τροφοδοτεί με 
δεδομένα τον υπολογιστή του κινητήρα για βελτιω-
μένη απόδοση και μειωμένες εκπομπές.

Μια πηγή, όλες οι λύσεις

Ως η νέα πηγή της πλήρους σειράς Αftermarket της 
BERU, η Federal-Mogul έγινε η μοναδική πηγή ενός 
πλήρους πακέτου από εμπορικά σήματα υψηλής 
εμπιστοσύνης και τεχνολογίες που χρησιμοποιού-
νται σε συνεργεία σε όλο τον κόσμο. Εκτός των 
μπουζί, οι πελάτες Αftermarket μπορούν να βασί-
ζονται σε πολλαπλασιαστές & πηνία ανάφλεξης, 
καλώδια ανάφλεξης, προθερμαντήρες και άλλες 
τεχνολογίες ανάφλεξης και κρύας εκκίνησης, με τα 
ίδια πρότυπα όπως αυτά της πρώτης τοποθέτησης 
(ΟΕ), τα οποία μέχρι πρότινος διατίθεντο από την 
BorgWarner.

Τα συνεργεία που εκτελούν κατ’ ουσίαν κάθε επι-
σκευή αναφορικά στην ικανότητα οδήγησης ή τον 
έλεγχο των εκπομπών, μπορούν να βασίζονται στη 
Federal-Mogul για τους ποιοτικούς αισθητήρες της 
BERU με σκοπό την αποκατάσταση της απόδο-
σης και της αξιοπιστίας του οχήματος. Και με την 
προσθήκη της αναγνωρισμένης σειράς προϊόντων 
από εξαρτήματα ψύξης της BERU, οι επαγγελματίες 
μπορούν πλέον να προστατεύσουν εκατομμύρια 
κινητήρες – οι περισσότεροι από τους οποίους 
ήδη διαθέτουν μία ή περισσότερες τεχνολογίες 
από τα εμπορικά σήματα της Federal-Mogul που 
ειδικεύονται στους κινητήρες – με τους σύγχρο-
νους και καλύτερους ανεμιστήρες, τις φτερωτές 
ανεμιστήρων, τους συμπλέκτες ανεμιστήρων και 
πολλά ακόμα.

Αυτή η νέα δυνατότητα αποτελεί μια σημαντική 
νέα επένδυση όχι μόνο για τη σειρά προϊόντων 
της Federal-Mogul, αλλά επίσης για τη μακροπρό-
θεσμη επιτυχία των Αftermarket πελατών της. Η 
Federal-Mogul είναι πλέον ακόμα καλύτερα εξοπλι-
σμένη ώστε να εξυπηρετεί ως μια μοναδική πηγή τα 
κορυφαία εμπορικά σήματα και τις τεχνολογίες της 
βιομηχανίας.
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Αγαπητέ Συνεργάτη/Εγκαταστάτη,

Θέλοντας να σε ευχαριστήσουμε για την προτίμησή σου στα προϊόντα του ομίλου μας, 
αναπτύξαμε σε συνεργασία με το περιοδικό AutoSpecialist, αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο 
σχετικά με τα προϊόντα BERU για τα οχήματα με τροφοδοσία αερίου. 
Όπως ίσως γνωρίζεις, η ενσωμάτωση του εμπορικού σήματος BERU στη Federal- Mogul 
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 με την απόκτηση της εταιρίας παραγωγής των μπουζί  
BERU και των δύο εγκαταστάσεών της στην Ευρώπη, στη Γαλλία και τη Γερμανία. 
Στο τέλος του 2012 ανακοινώθηκε η συμφωνία με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 
του τρέχοντος έτους η Federal- Mogul έγινε ο αποκλειστικός διανομέας όλων των 
προϊόντων BERU για την αγορά του Αftermarket.
Χάρη στη συμφωνία αυτή, θα έχεις την ευκαιρία να επωφεληθείς από μια ευρεία σειρά 
προϊόντων ανάφλεξης που προορίζονται για αυτοκίνητα με τροφοδοσία βενζίνης και 
αερίου, όπως επίσης και προϊόντων για την κρύα εκκίνηση των κινητήρων πετρελαίου, 
αισθητήρων, ανεμιστήρων και συστημάτων ψύξης, τα οποία είναι γνωστά σε όλο τον 
κόσμο για το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και τη γνωστή αξιοπιστία τους, και φυσικά, όλα 
αυτά με την αποκλειστική ποιότητα της Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ).
Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο είναι μόνο η αρχή! Πρόκειται να ακολουθήσει μια σειρά 
τεχνικών εγχειριδίων και βοηθημάτων που θα είναι διαθέσιμα και από άλλα μέσα, όπως 
τα ενημερωτικά δελτία, η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες στον Τύπο, μέσω των οποίων 
θα μπορείς να έχεις άμεση επαφή με τις καινοτομίες των προϊόντων BERU που σκοπό 
έχουν να σε υποστηρίξουν προκειμένου να αξιοποιήσεις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες 
για το συνεργείο σου. 
Η αγορά των οχημάτων που κινούνται με φυσικό συμπιεσμένο αέριο (CNG) και με 
υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο ή υγραέριο (LPG) βρίσκεται σε ανοδική πορεία, χάρη 
στη μείωση του κόστους λειτουργίας και τις χαμηλές εκπομπές καυσαερίων. 
Ωστόσο, αυτοί οι τύποι κινητήρων παρουσιάζουν ορισμένα προβλήματα, σχετικά συχνά, 
για παράδειγμα, εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών που αναπτύσσουν κατά τη 
διάρκεια της καύσης και τη συνεχώς αυξανόμενη μηχανική καταπόνηση που υφίστανται 
τα μπουζί, και όχι μόνο. 
Το φυλλάδιο αυτό έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να μπορείς να παρέμβεις με το σωστό 
τρόπο στα οχήματα με τροφοδοσία αερίου, περιορίζοντας έτσι τα προβλήματα αυτά. 
Τέλος, περιέχει ένα τεστ “αυτογνωσίας” που θα σε βοηθήσει να επαληθεύσεις τις γνώ-
σεις που απέκτησες. Με την ελπίδα ότι αυτό το φυλλάδιο θα αποτελέσει μία πολύτιμη 
υποστήριξη στις καθημερινές σου δραστηριότητες, θα ήθελα να σ’ευχαριστήσω για την 
προσοχή που θα αφιερώσεις, και πολύ σύντομα θα επικοινωνήσουμε με νέα τεχνικά 
βοηθήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα μας BERU.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Κουράκης 
Federal-Mogul, Διευθυντής Ελλάδος
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Τα οχήματα που κινούνται με αέριο αποτελούν μια 
αναπτυσσόμενη αγορά – λόγω της αύξησης της τιμής των 
καυσίμων και των επικείμενων απαγορεύσεων, η ζήτηση για 
οικονομική μετακίνηση με χαμηλές εκπομπές ρύπων, είναι 
σημαντικότερη από ποτέ!

Το βασικότερο πλεονέκτημα του αερίου είναι το ασύγκριτα 
ευνοϊκό κόστος λειτουργίας του: Η μέση αυτονομία ενός οχήματος 
που κινείται με αέριο με 20 λ. καυσίμου είναι περίπου 525 χλμ., 
ενός κινητήρα συμπίεσης - ανάφλεξης είναι περίπου 350 χλμ. και 
ενός αυτοκινήτου με κινητήρα βενζίνης είναι περίπου 240 χλμ.

Ωστόσο, η λειτουργία με αέριο συχνά εμπεριέχει προβλήματα – 
κάτι που οι ειδικοί της γραμμής εξυπηρέτησης της BERU 
αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Τα κύρια αίτια αναφέρονται στην 
αναλογία μίγματος του προσφερόμενου LPG, το οποίο συχνά 
δεν είναι κατάλληλο για τους αντίστοιχους κινητήρες. 
Προβλήματα προκαλούνται επίσης από τις υψηλότερες 
θερμοκρασίες, οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια της 
καύσης του αερίου – με συνέπεια τα μπουζί και οι βαλβίδες να 
υπόκεινται σε σημαντικά υψηλότερες καταπονήσεις, σε 
σύγκριση με τους βενζινοκινητήρες.

Αυτή η τεχνική πληροφόρηση σάς παρέχει λεπτομέρειες 
αναφορικά στη σωστή συντήρηση των οχημάτων που κινούνται με 
αέριο και συνεπώς την αποτροπή ή τουλάχιστον τον περιορισμό 
των δυσλειτουργιών – με βάση τις βασικές  
γνώσεις των διαφόρων τύπων των αερίων και των συστημάτων 
των οχημάτων, καθώς επίσης περιλαμβάνει έναν αυτοέλεγχο 
στον οποίο επαναλαμβάνονται τα σημαντικότερα βήματα.
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Υπάρχουν δύο τύποι αερίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία 
των οχημάτων. Τα δύο αέρια δεν μπορούν να αναμιχθούν. Προκειμένου να 
αποφεύγονται λάθη κατά τον ανεφοδιασμό, οι αντλίες τροφοδοσίας για τα δύο 
αέρια εξοπλίζονται με διαφορετικούς λαιμούς πλήρωσης.

Η καύση των δύο αερίων παράγει περισσότερη θερμότητα σε σχέση με τα 
υπόλοιπα καύσιμα – η θερμοκρασία της βαλβίδας εξαγωγής, για παράδειγμα, 
είναι περίπου 800 °C για λειτουργία με βενζίνη και περίπου 1.000 °C για 
λειτουργία με αέριο. Η υψηλότερη θερμοκρασία υποβάλει σε μεγαλύτερες 
καταπονήσεις τα μπουζί και τις βαλβίδες.

Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο αποτελείται από 80 έως 99 τοις εκατό απο 
μεθάνιο (CH4). Αποτελεί ένα υποπροϊόν το οποίο παράγεται στην παραγωγή 
του πετρελαίου, ωστόσο, παράγεται επίσης και χωριστά. 1 κιλό φυσικού 
αερίου αντιστοιχεί σε περίπου 1,4 λίτρα βενζίνης. Διαθέτει 130 οκτάνια και 
αποθηκεύεται υπό πίεση περίπου 200 bar (παραμένει σε αέρια μορφή ακόμα 
και σε κατάσταση συμπίεσης).

Το υγραέριο είναι ένα μίγμα προπανίου - βουτανίου, ένα υποπροϊόν το οποίο 
παράγεται από τη διύλιση του αργού πετρελαίου. 1 λίτρο LPG αντιστοιχεί σε 
1 λίτρο βενζίνης. Διαθέτει περίπου 115 οκτάνια και αποθηκεύεται υπό πίεση 
περίπου 8 bar (υγροποιείται ήδη σε αυτή τη χαμηλή πίεση).

Προσφέρει περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα καθώς το κόστος 
λειτουργίας για το αέριο είναι το μισό από αυτό της βενζίνης.

Το προπάνιο και το βουτάνιο έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά:
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Τύποι αερίων

Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG)

Υγροποιημένο Πετρελαϊκό Αέριο 
ή Υγραέριο (LPG)

Θερμοκρασία ανάφλεξης

Προπάνιο (C3H8) 470 °C*

Βουτάνιο (C4H10) 365 °C*

* Συγκριτικά: Η βενζίνη (απλή) διαθέτει θερμοκρασία ανάφλεξης περίπου 300 °C.



Τύποι αερίων
Σύμφωνα με το DIN EN 589, τα καύσιμα LPG πρέπει να διαθέτουν ένα δείκτη 
πίεσης συμπυκνωμάτων της τάξης των 150 kPa υπό όλες τις κλιματολογικές 
συνθήκες.

Για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής, το ποσοστό του προπανίου ως 
“μορφομετατροπέας πίεσης“ πρέπει να μειώνεται κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο και πρέπει να αυξάνεται κατά  
τη χειμερινή περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.

Η αναλογία του μίγματος πρέπει να είναι 40:60 προπάνιο / βουτάνιο για το 
καλοκαίρι και 60:40 προπάνιο / βουτάνιο για το χειμώνα.

Θερινό αέριο/LPG Τύπος A 
(Απρίλιο έως Σεπτέμβριο)

Χειμερινό αέριο/LPG Τύπος B 
(Οκτώβριο έως Μάρτιο)

Προπάνιο 40 % 60 %

Βουτάνιο 60 % 40 %
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Οχήματα που κινούνται με αέριο

Κατηγορίες οχημάτων LPG
Στη Γερμανία διατίθενται αυτή τη στιγμή 3 διαφορετικά συστήματα LPG:

1. Σύμφωνα με την 2005/55/EG και 2005/78/EG 
2. Σύμφωνα με την ECE-R 83 
3. Σύμφωνα με την DIN 51622 (αέριο καύσιμο), για οχήματα   
παλαιότερα από τον 03.2004 

Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την προδιαγραφή σύμφωνα με την οποία έχει 
λάβει έγκριση τύπου ένα όχημα LPG, απαιτεί το κατάλληλο καύσιμο για τη 
διασφάλιση της απροβλημάτιστης λειτουργίας.
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Οχήματα που κινούνται με αέριο
Συστήματα οχημάτων
Στην αγορά διατίθενται δύο συστήματα οχημάτων:

n  Μονοσθενής:  
Το όχημα τροφοδοτείται αποκλειστικά με αέριο. Ένα όχημα με ρεζερβουάρ 
βενζίνης μικρότερο από 15 λίτρα (ρεζερβουάρ έκτακτης ανάγκης) 
αναφέρεται επίσης ως μονοσθενής. 

n   Δισθενής:  
Τα οχήματα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν τόσο με αέριο όσο και με 
βενζίνη. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα εναλλαγής από αέριο σε βενζίνη (και 
αντιστρόφως) κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό αυξάνει τη συνολική 
αυτονομία του οχήματος. 

Σημαντικό: Για τη διασφάλιση μιας ομοιόμορφης ποιότητας καυσίμου, θα 
πρέπει να γίνεται συνεχής οδήγηση με βενζίνη για τουλάχιστον 150 χλμ. κάθε 
2.000 χλμ. – καθώς η βενζίνη αποσυντίθεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε πολλές χώρες, οι οδηγοί των οχημάτων που κινούνται με αέριο 
αντιμετωπίζουν μια δυσάρεστη έκπληξη στους σταθμούς ανεφοδιασμού: 
Δεν μπορούν να ανεφοδιάσουν με αέριο το όχημά τους επειδή η υποδοχή 
δεν ταιριάζει. Όπως φαίνεται στην παρακάτω λίστα, οι λαιμοί πλήρωσης 
στις διάφορες χώρες διαφέρουν:

Συνεργεία με επάρκεια για αέριο καύσιμο

Συμβουλή συντήρησης: 
Προσαρμογείς υγραερίου

ACME Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Πολωνία

Bajonette Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία

Dish Coupling Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία

Euronozzle υπό σχεδιασμό
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Συνεργεία με επάρκεια για αέριο καύσιμο
Προκειμένου κάποιος να είναι εξασφαλι-
σμένος. θα πρέπει να διαθέτει ένα προσαρ-
μογέα στο πορτμπαγκάζ, ο οποίος ταιριάζει 
στις αντίστοιχες συνδέσεις. Τα συνεργεία 
συντήρησης ή οι αντιπρόσωποι μπορούν 
να απευθυνθούν στους διανομείς τους.

Συμβουλές συνεργείου
Επιλογή μπουζί για τυπική λειτουργία με αέριο 
(κυρίως CNG)
Η BERU προσφέρει τα κατάλληλα μπουζί για όλους τους κινητήρες οχημάτων 
που κινούνται με αέριο, ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για αξιοπιστία, απόδοση, 
ελκυστικές τιμές και μεγάλη διάρκεια ζωής λειτουργίας. Σε οχήματα τα οποία είναι 
εξοπλισμένα με λειτουργία αερίου από κατασκευής, οι αντίστοιχες θερμικές τιμές 
των μπουζί υποδεικνύονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην αντίστοιχη τεκμηρί-
ωση. Παρακάτω παρουσιάζεται μια επισκόπηση των μπουζί για οχήματα που 
εξοπλίζονται με κινητήρες CNG από κατασκευής (κατάσταση: 3/2007):

Citroën Berlingo Bivalent 14 FR–7 DPU2 Z 206

Fiat Multipla Natural Power 14 FR–7 DPU2 Z 206

Fiat Punto Natural Power 14 FR–7 DPU2 Z 206

Ford Focus 1,8 CNG 14 KR–6 MPX Z 97

Mercedes E 200 NGT 14 F–6 MPUR2 Z 226

Opel Astra 1,6 CNG 14 FR–7 DPU2 Z 206

Opel Zafira 1,6 CNG 14 FR–7 DPU2 Z 206

Peugeot Partner Bivalent 14 FR–7 DPU2 Z 206

Volvo S 60 Bi-Fuel 14 FGR–8 CTU Z 204

Volvo S 80 Bi-Fuel 14 FGR–8 CTU Z 204

Volvo V 70 Bi-Fuel 14 FGR–8 CTU Z 204

Volkswagen Golf 2,0 Bi-Fuel 14 F–7 HPURX2 Z 176
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Συμβουλές συνεργείου
Επιλογή μπουζί για οχήματα με 
μεταγενέστερη μετατροπή (LPG)
Οι κατασκευαστές των σετ μετατροπής σε αέριο (π.χ. Landi Renzo, Tartarini, 
BRC, Vialle, Zavoli, Teflex και Prins) συνήθως δεν είναι σε θέση να παρέχουν 
δεσμευτικές πληροφορίες αναφορικά στην επιλογή των μπουζί, καθώς δεν 
γνωρίζουν τους κινητήρες στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν.

Στο σημείο αυτό επεμβαίνει το συνεργείο: Τα ακόλουθα σημεία θα πρέπει 
να τηρούνται για τη διασφάλιση μιας όσο το δυνατόν απροβλημάτιστης 
λειτουργίας των οχημάτων τα οποία έχουν υποστεί μετατροπή σε LPG:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ: ΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ!

200 °C υψηλότερη σε σύγκριση με τη 
λειτουργία με βενζίνη. Άλλωστε, τα 
καύσιμα LPG διατίθενται με διαφορετικές 
αναλογίες μίγματος, ανάλογα και με την 
εποχικότητα. Ανάλογα αλλάζει η απαίτηση 
του αέρα: Το χειμερινό αέριο απαιτεί 
λιγότερο αέριο για την καύση. Κατά 
συνέπεια, η τιμή του οξυγόνου αυξάνεται, 
η λειτουργία του κινητήρα είναι πολύ 
φτωχή και η θερμοκρασία των καυσαερίων 
αυξάνεται. Το αποτέλεσμα: Ο κινητήρας 
υπερθερμαίνεται και καίει τα ηλεκτρόδια 
των μπουζί και τις βαλβίδες εξαγωγής.

Για το λόγο αυτό η BERU συνιστά τη 
χρήση μπουζί με θερμική διαβάθμιση 
χαμηλότερης βαθμίδας: Για παράδειγμα, 
εάν τοποθετηθεί ένα μπουζί με θερμική 
διαβάθμιση 7, θα πρέπει να εναλλαχθεί με 
ένα μπουζί με θερμική διαβάθμιση 6.

Τυπική βλάβη κατά τη λειτουργία  

με LPG: το μπουζί υπερθερμαίνεται, 

καθώς παράγεται σημαντικά 

μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά 

τη λειτουργία με LPG. Συμβουλή: 

Χρησιμοποιήστε μπουζί με θερμική 

διαβάθμιση χαμηλότερη κατά 1 

βαθμίδα.



12

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7 mm. Η εμ- 
πειρία έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο διασφαλίζει την καλύτερη ανάφλεξη για τη 
χρήση αυτή.

ΜΠΟΥΖΙ ΜΕ 1-ΑΚΙΔΑ

Εάν υπάρχει η δυνατότητα, χρησιμοποιήστε μπουζί με 1-ακίδα, καθώς η 
κυκλοφορία του μίγματος είναι καλύτερη για τα μπουζί αυτά.

Συμβουλές συνεργείου

EA = 0,7 mm

ΜΠΟΥΖΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ – ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Προτιμάται η χρήση μπουζί πλατίνας: Το συνιστώμενο διάστημα για την αλλαγή 
των μπουζί είναι περίπου 30.000 χλμ. σε αντίθεση με τα τυπικά μπουζί στα 
οποία το διάστημα αυτό είναι 20.000 χλμ.

Ένα πρακτικό παράδειγμα:
VW Golf 1,6 l με 102 PS/75 kW με ημερομηνία κατασκευής από 1/04.
■   Αρχικό μπουζί για λειτουργία με βενζίνη: 
 BERU 14 FGH-7 DTURX (Z 90). 
■ Μετατροπή για λειτουργία με αέριο με μπουζί BERU 14 FR-6 DU   
 (Z 24): συνιστώμενο διάστημα αλλαγής μπουζί στα 20.000 χλμ. 
■ Μετά την τοποθέτηση των μπουζί πλατίνας BERU 14 F-6   
 DPUR2 (Z 170): συνιστώμενο διάστημα αλλαγής μπουζί στα 30.000 χλμ. 

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται τα μπουζί για λειτουργία με 
βενζίνη στην αριστερή πλευρά και τα μπουζί για λειτουργία με αέριο 
στη δεξιά πλευρά.
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Συμβουλές συνεργείου

            

14 F-8 DU Z 71 1

14 F-8 DU4 Z 100 1

14 F-8 DUO Z 5 1

14 F-8 DUR  Z 227 1

14 F-8 LDUSR Z 101 2

14 F-8 LUR Z 4 1

14 FG-8 DTU Z 128 3

14 FGH-8 DPURX2 Z 122 1

14 FGH-8 DTUR Z 126 3

14 FGH-8 DTURXO Z 121 3

14 FGR-8 CTU Z 204 3

14 FGR-8 DQU7 Z 190 4

14 FGR-8 KQU Z 173 4

14 FR-8 DPU2 Z 238 1

14 FR-8 DU Z 72 1

14 FR-8 DUX Z 73 1

14 FR-8 HU Z 152 1

14 FR-8 KU Z 153 1

14 FR-8 KUO Z 154 1

14 FR-8 LDU0X4 Z 74 2

14 FR-8 LDU3 Z 208 2

14 FR-8 LPU0 Z 229 1

14 FR-8 LU2 Z 203 1

14 FR-8 MPUX02 Z 219 1

14 FR-8 MU2 Z 183 1

14 GH-8 DTUR Z 92 3

14 GH-8 DTURX Z 93 3

14 GR-8 DTU Z 94 3

14 K-8 DU Z 6 1

14 K-8 DUO Z 7 1

14 KG-8 DTU Z 207 3

14 KR-8 DPUOV Z 148 1

14 R-8 DU Z 8 1

14 R-8 DU4 Z 119 1

14 R-8 DUX Z 9 1

14-8 AU Z 68 1

14-8 BU Z 118 1

14-8 DTU Z 2 3

14-8 DU Z 1 1

14-8 DUO Z 69/70 1

            

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 LUX Z 158 1 1,1

14 FR-7 LUX Z 158 1 1,1

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FGR-7 CTU Z 60 3 1,2

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FGR-7 KQU Z 172 4        0,7 + 0,9 *

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 HUX Z 225 1 1,1

14 FR-7 KPU Z 151 1 0,8

14 FR-7 KPU Z 151 1 0,8

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 LUX Z 158 1 1,1

14 FR-7 DPU2 Z 206 1 0,7

14 FR-7 LUX Z 158 1 1,1

14 FR-7 MU2 Z 184 1 0,9

14 FR-7 MU2 Z 184 1 0,9

14 R-7 DU Z 20 1 0,8

14 R-7 DU Z 20 1 0,8

14 R-7 DU Z 20 1 0,8

14 K-7 DU Z 17 1 0,8

14 K-7 DU Z 17 1 0,8

14 K-7 DU Z 17 1 0,8

14 KR-7DU Z 95 1 0,7

14 R-7 DU Z 20 1 0,8

14 R-7 DU Z 20 1 0,8

14 R-7 DU Z 20 1 0,8

14 -7 AU Z 57 1 0,6

14 -7 BU Z 10 1 0,8

14-7 DU  Z 11 1 0,8

14-7 DU  Z 11 1 0,8

14-7 DU  Z 11 1 0,8

Λειτουργία με βενζίνη
        Θερμική διαβάθμιση  8    ακίδ.

Λειτουργία με αέριο (LPG)
        Θερμική διαβάθμιση 7   ακίδ.        EA

* Δεν απαιτείται η ρύθμιση του διάκενου του ηλεκτροδίου στα 0,7 mm.

Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7 mm!
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Συμβουλές συνεργείου

* Δεν απαιτείται η ρύθμιση του διάκενου του ηλεκτροδίου στα 0,7 mm.

             

14 F-7 DPUR02 Z 188 1

14 F-7 DPUR2 Z 232 1

14 F-7 DPURX2 Z 171 1

14 F-7 DU Z 63 1

14 F-7 DUO Z 64 1

14 F-7 DUOR Z 13 1

14 F-7 LDUR4 Z 14 2

14 FGH-7 DTURX Z 90 3

14 FGH-7 DTURXO Z 120 3

14 FGR-7 KDU6 Z 213 2

14 FGR-7 KQU Z 172 4

14 FR-7 DPU2 Z 206 1

14 FR-7 DPU3 Z 224 1

14 FR-7 DPUX02 Z 228 1

14 FR-7 DQUP7 Z 237 4

14 FR-7 DU Z 15 1

14 FR-7 DU2 Z 193 1

14 FR-7 DUX Z 16 1

14 FR-7 KDU Z 123 2

14 FR-7 KPU Z 151 1

14 FR-7 KPUV Z 150 1

14 FR-7 KPUX Z 149 1

14 FR-7 LDU Z 98 2

14 FR-7 LUX Z 158 1

14 FR-7 MU2 Z 184 1

14 GH-7 DTUR Z 91 3

14 K-7 DU Z 17 1

14 K-7 DUO Z 18 1

14 KGR-7 KQU Z 127 4

14 KR-7 DU Z 95 1

14 KR-7 DUX Z 67 1

14 R-7 DU Z 20 1

14 R-7 DUX Z 21 1

14-7 BU Z 10 1

14-7 DTU Z 12 3

14-7 DU Z 11 1

14-7 DUO Z 61 1

            

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 FR-6 LDU Z 116 2 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 FGR-6 KQU Z 129 4        0,7 + 0,9 *

14 FGR-6 KQU Z 129 4        0,7 + 0,9 *

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 F-6 DPUR2 Z 170 1 0,8

14 FGR-6 KQU Z 129 4        0,7 + 0,9 *

14 FGR-6 KQU Z 129 4        0,7 + 0,9 *

14 FGR-6 KQU Z 129 4        0,7 + 0,9 *

14 FGR-6 KQU Z 129 4        0,7 + 0,9 *

14 FR-6 LDU Z 116 2 0,8

14 FR-6 LDU Z 116 2 0,8

14 FR-6 MPU2 Z 226 1 0,8

14 R-6 DU Z 27 1 0,8

14 K-6 DU Z 25 1 0,8

14 K-6 DU Z 25 1 0,8

14 KGR-6 KQU Z 144 4        0,7 + 0,9 *

14 KR-6 DU Z 26 1 0,7

14 KR-6 DU Z 26 1 0,7

14 R-6 DU Z 27 1 0,8

14 R-6 DU Z 27 1 0,8

14-6 BU Z 48 1 0,8

14-6 DU Z 22 1 0,7

14-6 DU Z 22 1 0,7

14-6 DU Z 22 1 0,7

Λειτουργία με βενζίνη
        Θερμική διαβάθμιση  7    ακίδ. 

Λειτουργία με αέριο (LPG)
        Θερμική διαβάθμιση6   ακίδ.        EA

Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7 mm!
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Συμβουλές συνεργείου

* Δεν απαιτείται η ρύθμιση του διάκενου του ηλεκτροδίου στα 0,7 mm.

Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7 mm!

                              

14 F-6 DTU Z 52

14 F-6 DUO Z 54

14 F-6 DUOR Z 23

14 FGH-6 DTUR Z 89

14 FR-6 DPUX Z 159

14 FR-6 DPUX02 Z 221

14 FR-6 DU Z 24

14 FR-6 DUW Z 252

14 FR-6 DUX Z 99

14 FR-6 LDU Z 116

14 FR-6 LDU3 Z 194

14 FR-6 LDUW Z 245

14 K-6 DU Z 25

14 K-6 DUO Z 56

14 R-6 DU Z 27

14 R-6 DUX Z 28

14-6 BU Z 48

14-6 DPO Z 104

14-6 DTU Z 51

14-6 DU Z 22

            

14 F-5 DU Z 29 1 0,8

14 F-5 DU Z 29 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 DU Z 30 1 0,8

14 FR-5 LDU Z 192 2 0,8

14 FR-5 LDU3 Z 198 2 0,9

14 FR-5 LDU Z 192 2 0,8

14 K-5 DU Z 31 2 0,8

14 K-5 DU Z 31 2 0,8

14 R-5 DU Z 47 2 0,8

14 R-5 DU Z 47 2 0,8

14-5 BU Z 41 2 0,8

14-5 DU Z 42 2 0,7

14-5 DU Z 42 2 0,7

14-5 DU Z 42 2 0,7

Λειτουργία με βενζίνη
        Θερμική διαβάθμιση  6

Λειτουργία με αέριο (LPG)
        Θερμική διαβάθμιση 5   ακίδ.        EA 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΠΟΥΖΙ

Για την αποτροπή της κλίσης του κλειδιού και των ραγισμάτων στη 
μόνωση κατά την αντικατάσταση των μπουζί, συνιστούμε τη χρήση 
ειδικών εργαλείων.

Συμβουλές συνεργείου

Αντικατάσταση μπουζί

1 |  ZMH 001, κατασκευασμένο 

από καουτσούκ, ενεργεί ως 

“μηχανικός εκτεταμένος 

βραχίονας“: Συγκρατεί με 

ασφάλεια το μπουζί, έτσι 

ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί 

ή να τοποθετηθεί με 

προσοχή μετά το χαλάρωμα 

ή πριν τη σύσφιξη του 

μπουζί.

2 |   Το βοηθητικό εξάρτημα 

τοποθέτησης μπουζί 

ZMH 002 εισάγεται στην 

προέκταση του μπουζί και 

πιέζεται μέσα στον άξονα 

του μπουζί. Με τον τρόπο 

αυτό το κλειδί θα παραμένει 

σε παράλληλη θέση με τον 

άξονα και δεν θα μπορεί να 

πάρει κλίση.

21
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Συμβουλές συνεργείου

Η ΣΩΣΤΗ ΡΟΠΗ

Κατηγορηματική κατά την τοποθέτηση των μπουζί: Τηρήστε τις προβλε-
πόμενες ροπές σύσφιξης – και βεβαιωθείτε ότι το σπείρωμα είναι καθαρό 
από γράσα κ.τλ..

1 |   M 10x1 10...15 Nm 

M 12x1,25 15...25 Nm 

M 14x1,25 20...30 Nm 

M 18x1,5 20...35 Nm

2 |  
   M 14x1,25 10...20 Nm 

 M 18x1,5 15...23 Nm

2

Κωνική έδραΕπίπεδη έδρα

1
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ΔΟΚΙΜΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ

Η BERU συνιστά επίσης τη δοκιμή των ακροδεκτών κάθε φορά που 
αντικαθιστάτε ένα μπουζί: οι ακροδέκτες συχνά γίνονται εύθραυστοι 
και συνεπώς παρουσιάζουν διαρροές. Το αποτέλεσμα: Σφάλματα 
στην ανάφλεξη, καθώς ο σπινθήρας αναπηδά στον μονωτή και όχι στο 
ηλεκτρόδιο. Αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο με την αντικατάσταση του 
ελαττωματικού ακροδέκτη.

Συμβουλές συνεργείου

3

1 |    Θρυμματισμένος ακροδέκτης 

μπουζί: οι τριχοειδείς ρωγμές 

θα είναι εμφανείς μόνο κατά 

τη συμπίεση με τα δάχτυλα.

2 |  Ίχνη αναπήδησης υψηλής   

  τάσης στο μονωτή του μπουζί  

  που προκαλείται από  

  ακροδέκτη που παρουσιάζει  

  διαρροή.

3 |  Απλώστε το ειδικό γράσο  

 ακροδεκτών μπουζί της  

 BERU ZKF 01 (Αρ. παραγγελίας  

 No. 0 890 300 029) απευθείας  

 επάνω στον ακροδέκτη πριν  

 τη σύσφιξη του μπουζί, για  

 την αποτροπή της θραύσης  

 και των αναπηδήσεων της  

 υψηλής τάσης.

21
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Οι αισθητήρες οξυγόνου υπόκεινται σε ακόμα 
μεγαλύτερες τάσεις κατά τη λειτουργία 
με αέριο: Κατά τη ρύθμιση, θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά μίγματα 
των αερίων (θερινό αέριο/χειμερινό αέριο), 
τις αλλαγές στις απαιτήσεις του αέρα για το 
θερινό και το χειμερινό αέριο. Η βέλτιστη καύση 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την ακριβή 
τροφοδοσία της σωστής ποσότητας του αέρα.

Για το λόγο αυτό ένας ανέπαφος αισθητήρας οξυγόνου είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για τη λειτουργία με αέριο. Τυχόν ελαττώματα θα έχουν  
ως αποτέλεσμα:
n  ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση καυσίμου (περίπου 15%) 
n  ανομοιόμορφη λειτουργία του κινητήρα 
n  αυξημένες τιμές καυσαερίων και εκπομπές σωματιδίων άνθρακα 
n κίνδυνο καταστροφής του καταλυτικού μετατροπέα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για τους αισθητήρες οξυγόνου συνιστώνται συγκεκριμένες διάρκειες 
ζωής λειτουργίας:
n 50.000 χλμ. για μη θερμαινόμενους αισθητήρες 
n 100.000 χλμ. για θερμαινόμενους αισθητήρες 

Ωστόσο, συνιστάται ο έλεγχος των αισθητήρων κάθε 30.000 χλμ. για 
τη διασφάλιση μιας απροβλημάτιστης λειτουργίας. Με το σκεπτικό 
αυτό, η BERU προσφέρει μια πρακτική συσκευή δοκιμής, για γρήγορη 
και αξιόπιστη διάγνωση.

Συμβουλές συνεργείου

Αισθητήρες οξυγόνου
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Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (OEM)

Η BERU προσφέρει μια εκτενή και με συνεχή 
ενημέρωση σειρά αισθητήρων οξυγόνου για 
σχεδόν όλα τα μοντέλα των οχημάτων που θα 
επισκεφτούν το συνεργείο. Όλοι οι αισθητήρες 
οξυγόνου της BERU, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχικών ακροδεκτών, δοκιμάζονται από την TÜV 
(German Technical Monitoring Association) με τις 
αυστηρότερες διαδικασίες δοκιμής και τους έχει 
δοθεί η γενική άδεια λειτουργίας (ABE) από το 
Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών. Από όλες τις 
απόψεις της λειτουργικότητας, ταιριάζουν ακριβώς 

με τους αρχικούς αισθητήρες του κατασκευαστή του οχήματος.

Τα συνεργεία και οι αντιπρόσωποι μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες αναφορικά με την πιο πρόσφατη σειρά αισθητήρων 
οξυγόνου της BERU από τους τοπικούς διανομείς.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

Οι αισθητήρες οξυγόνου της BERU εξοπλίζονται με ακροδέκτες 
εφαρμογής για το συγκεκριμένο όχημα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, δεν 
απαιτείται η χρήση ακροδέκτη προσαρμογής ή η δαπανηρή πρόσθετη 
εργασία κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Αυτό βοηθά επίσης στη 
μείωση της πιθανότητας λάθους, όπως του κινδύνου της χρήσης του 
λανθασμένου καλωδίου ή της ανεπαρκούς μόνωσης.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Συμβουλές συνεργείου

  BERU Bosch Delphi Toyota Denso
Καλώδιο 
σήματος Μαύρο Μαύρο Λιλά Μπλε Λευκό

Θέρμανσης* Λευκό Λευκό Σκούρο καφέ Μαύρο Μαύρο

Γείωσης Γκρι Γκρι Ανοικτό καφέ Λευκό Πράσινο

* για τη θέρμανση του αισθητήρα χρησιμοποιούνται 2 καλώδια, 
  αλλά η πολικότητα δεν είναι σημαντική.

Διαγνωστικό αισθητήρων οξυγόνου 

της BERU OST 02  

(Αρ. παραγγελίας 0 810 800 002).
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Η ανομοιόμορφη λειτουργία του κινητήρα 
και η μειωμένη απόδοσή του, πιθανόν να 
αποτελούν σημάδι ενός ελαττωματικού 
πολλαπλασιαστή/πηνίου ανάφλεξης. Για 
γρήγορη διάγνωση των πολλαπλασιαστών 
και των πηνίων ανάφλεξης μπορεί να χρη- 
σιμοποιηθεί ένα στροβοσκόπιο για να προσ- 
διορίσετε αν το σφάλμα προκαλείται από 
το καύσιμο ή την ανάφλεξη. Συνδέεται σε 
κάθε κύλινδρο με τη σειρά, με τον κινητή- 
ρα σε λειτουργία. Σε περίπτωση που παρου- 
σιαστεί κάποια ανώμαλη συχνότητα ανα-
βοσβησίματος σε έναν ή περισσότερους 
κυλίνδρους, υπάρχει κάποιο σφάλμα στο 
σύστημα ανάφλεξης.

Πιθανή διορθωτική ενέργεια:
n Ελέγξτε και, κατά περίπτωση, 
αντικαταστήστε τα μπουζί  
n  Ελέγξτε τα καλώδια της ανάφλεξης (με 

ένα πολύμετρο) και αντικαταστήστε, 
κατά περίπτωση 

n  Ελέγξτε την αντίσταση του πρωτεύοντος 
και του δευτερεύοντος κυκλώματος στον 
πολλαπλασιαστή/πηνίου ανάφλεξης  
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή και αντικαταστήστε τον 
πολλαπλασιαστή/πηνίο ανάφλεξης, σε 
περίπτωση που η τιμή είναι διαφορετική 

Η BERU προσφέρει μία ολοκληρωμένη 
σειρά πολλαπλασιαστών και πηνίων 
ανάφλεξης, η οποία προσαρμόζεται 
συνεχώς στα τελευταία μοντέλα των 
οχημάτων.

Συμβουλές συνεργείου

1

2

1 | Έλεγχος της πρωτεύου-  

  σας αντίστασης: Καθορι- 

  σμένο σημείο αντίστασης  

  για το πρωτεύον κύκλωμα  

  στους 20°C.

2 |   Έλεγχος της δευτερεύ-

ουσας αντίστασης: Καθο- 

ρισμένο σημείο αντίστα-

σης για το δευτερεύον 

κύκλωμα στους 20°C.

Πολλαπλασιαστές & Πηνία Ανάφλεξης
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Συμβουλές συνεργείου

Καλώδια ανάφλεξης

Τα καλώδια ανάφλεξης πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλή μετάδοση 
της υψηλής τάσης από τον πολλαπλασιαστή / πηνίο ανάφλεξης προς τα 
μπουζί. Στα συστήματα ανάφλεξης με περιστροφική κατανομή της υψηλής 
τάσης ή με κατανομή της υψηλής τάσης με παύσεις, χρησιμοποιούνται 
τρεις τύποι τεχνολογιών καλωδίων ανάφλεξης: Καλώδια ανάφλεξης με 
αντίσταση στο καλώδιο ή με αντίσταση άνθρακα στο καλώδιο, και καλώδια 
ανάφλεξης με πυρήνα χαλκού στα οποία ενσωματώνεται μια αντίσταση 
καταστολής παρεμβολών στους ακροδέκτες του καλωδίου.

Σημαντικό κατά την αντικατάσταση των καλωδίων: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να χρησιμοποιούνται τα ίδια καλώδια, καθώς διαφορετικά πιθανόν να 
παραχθούν παρεμβολές στη διαχείριση του κινητήρα ή στα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα, όπως το ABS ή το ASR, τα οποία μπορεί να υποστούν βλάβη.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (OEM)

Η BERU κατασκευάζει καλώδια ανάφλεξης και για τις τρεις τεχνολογίες ως 
Πρώτη Τοποθέτηση και με ίδιο σχεδιασμό και ποιότητα για την αγορά του 
Αftermarket. Φυσικά, όλα τα καλώδια ανάφλεξης της BERU έχουν δοκιμαστεί 
για διηλεκτρική δύναμη και αντίσταση στη θερμοκρασία κατά DIN ISO 3808. 
Η τρέχουσα σειρά διανομής αποτελείται περίπου από 600 διαφορετικά 
καλώδια ανάφλεξης, 650 σετ καλωδίων ανάφλεξης και περισσότερους από 
140 ακροδέκτες καλωδίων, τα οποία μπορούν να αγοραστούν από τον 
τοπικό διανομέα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Τα καλώδια ανάφλεξης συχνά φτάνουν το όριο της φθοράς τους, το 
ένα μετά το άλλο σύντομα. Για παλαιότερα οχήματα με υψηλή από-
δοση λειτουργίας, συχνά είναι οικονομικότερη η αντικατάσταση του 
πλήρους σετ.
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Αυτοέλεγχος
Οι επόμενες σελίδες περιλαμβάνουν ένα μικρό 
τεστ, με το οποίο θα μπορείτε να ελέγξετε τις 
γνώσεις σας σε αυτά που αναφέρει το εγχειρίδιο. 



24

 A. 20 bar 
 B. 100 bar
 Γ. 200 bar

 A. 8 bar
 B. 90 bar
 Γ. 100 bar

 A. Το αέριο πρέπει να διαθέτει έναν δείκτη πίεσης συμπυκνω-  
  μάτων της τάξης των 150 kPa σε όλες τις κλιματικές συνθήκες  
  (ανάλογα με την εποχή του χρόνου).

 B. Το αέριο με τον τρόπο αυτό παράγει περισσότερη ισχύ.
 Γ. Με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερη η εισαγωγή του αερίου  

  στο ρεζερβουάρ.

 A. Μεθάνιο
 B. Προπάνιο και βουτάνιο
 Γ. Προπάνιο

Αυτοέλεγχος

1. Στα πόσα bar αποθηκεύεται το   
    φυσικό αέριο (CNG);

2. Στα πόσα bar αποθηκεύεται το  
   υγραέριο (LPG); 

3. Το υγραέριο (LPG) αποτελείται από:

4. Για ποιό λόγο διατίθενται διαφορετικά  
   μίγματα υγραερίου; 
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 A. 80 °C
 B. 470 °C
 Γ. 300 °C

Αυτοέλεγχος

5. Ποιά είναι η θερμοκρασία ανάφλεξης  
   του προπανίου;

 A. Επειδή η καύση είναι θερμότερη 
 B. Λόγω του Θείου
 Γ. Λόγω του σχηματισμού σωματιδίων άνθρακα

 A. 1,0 mm 
 B. 1,3 mm
 Γ. 0,7 mm

7. Για ποιό λόγο η διάρκεια ζωής λειτουργίας  
   των μπουζί μειώνεται στο μισό στη   
   λειτουργία με αέριο; 

6. Ποιό είναι το καταλληλότερο διάκενο
ηλεκτροδίου ΕΑ του μπουζί για τη λειτουργία
ανάφλεξης του αερίου;
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 A. Επειδή η θερμοκρασία καύσης είναι περίπου  
      200 °C υψηλότερη

 B. Λόγω της ρύθμισης του χάρτη ανάφλεξης
 Γ. Λόγω της περιεκτικότητας του αερίου σε θείο

Αυτοέλεγχος

8. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούνται  
   ψυχρότερα μπουζί για τη λειτουργία  
   με υγροποιημένο υγραέριο;

 A. Εκπαίδευση AU
 B. GSP – έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων αερίου
 Γ. Εκπαίδευση ABS

 A. Θερμική διαβάθμιση 5
 Β. Θερμική διαβάθμιση 9
 Γ. Θερμική διαβάθμιση 7

10. Τι είδους εκπαίδευση απαιτείται για την  
   πιστοποίηση εγκαταστάτη συστημάτων  
   LPG;

9. Ένα μπουζί με θερμική διαβάθμιση 8   
   τοποθετείται σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο.  
   Ποιά είναι η θερμική διαβάθμιση που πρέπει  
   να διαθέτει το μπουζί στην περίπτωση που  
   το όχημα υποστεί μετατροπή για λειτουργία  
   με υγραέριο LPG; 

Σωστές απαντήσεις:   1Γ, 2A, 3B, 4A, 5B, 6Γ, 7A, 8Α, 9Γ, 10Β





®

Perfection
built in

Α
ρ.

 π
αρ

αγ
γε

λί
ας

 5
 0

01
 0

06
 0

51
Το

 B
E

R
U

 ε
ίν

αι
 κ

ατ
αχ

ω
ρη

μέ
νο

 Ε
μπ

ορ
ικ

ό 
Σή

μα
 τ

ης
 B

or
gW

ar
ne

r 
B

E
R

U
 S

ys
te

m
s 

G
m

bH

Global Aftermarket EMEA vvba
Prins Boudewijnlaan 5
2550	Kontich	•	Belgium

www.federalmogul.com
www.beru.federalmogul.com

beru@federalmogul.com

Ενσωματωμένη 
 τελειότητα

4 
 0

 1
 4

 4
 2

 7
  1

 0
 9

 6
 4

 8
 


