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Co je to řídící jednotka K1?Co je to řídící jednotka K1?
Profesionální řídící jednotka závodních 
motorů, kterou lze snadno adaptovat na 
většinu zážehových čtyřtaktních i 
dvoutaktních motorů s počtem válců 1 až 10.

Čím se liší od ostatních řídících Čím se liší od ostatních řídících 
jednotek?jednotek?
Hlavním rozdílem je unikátní stavebnicová 
konstrukce s možností  přizpůsobení 
jednotky použitému motoru a požadavku 
zákazníka. Zákazník má možnost sestavit si 
konfiguraci jednotky výběrem potřebných 
funkcí ze seznamu. Jednotka zůstává vždy 
stejná, jen se mění řídící software a připojené 
snímače dle aktuálních potřeb zákazníka.

PročProč jednotku proPDM?jednotku proPDM?
Je cenově dostupná. Můžete ji použít u svého 
závodního motoru nebo třeba jen vylepšit své 
starší auto a tím získat z vašeho motoru 
maximální výkon. Vlastnosti jednotky lze 
změnit pouhým přehraním firmware a není 
tedy nutné kupovat s další požadovanou 
funkcí novou jednotku. Toto řešení je velmi 
flexibilní a ekonomicky výhodné.

Co musím mít připraveno, abych ji Co musím mít připraveno, abych ji 
mohl použít?mohl použít?
Vybavení motoru snímači a akčními členy je 
odvislé od požadovaných funkcí jednotky. 
V moderních motorech jsou všechny 
potřebné komponenty montovány v sérii a 
není většinou potřeba instalovat další. 
Platí:  Jednotka se přizpůsobí konfiguraci 
motoru, ne naopak.

Potřebuji nějaké zvláštní vybavení?Potřebuji nějaké zvláštní vybavení?
Jednotka se ladí z běžného PC přes USB port. 
Ladící aplikace a potřebné propojovací kabely 
jsou zahrnuty v ceně jednotky.

Budu umět jednotku Budu umět jednotku 
nastavit?nastavit?
Základní nastavení je při 
montáži provedeno zdarma
našim odborníkem. 
Po tomto nastavení je 
možné ihned motor 
používat a závodit. 
Samozřejmě lze potřebné 
hodnoty kdykoliv měnit 
prostřednictvím ladící 
aplikace, která je přehledná 
a uživatelsky příjemná. 
Díky možnosti záznamu
dat z jízdy lze nastavení
motoru průběžně
optimalizovat. 

Co když se něco porouchá?Co když se něco porouchá?
Jednotka je vybavena detekcí závad se 
záznamem poruch. Současně je vybavena 
indikačními diodami pro rychlé ověření 
funkce důležitých komponent. Odhalení 
závad by tedy nemělo činit obtíže.
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Je jednotka vhodná i pro přestavbu Je jednotka vhodná i pro přestavbu 
starších starších karburátorovýchkarburátorových motorů motorů 
na vstřikovaní?na vstřikovaní?
Ano. Stačí vybavit motor bezkontaktním 
rozdělovačem, snímačem polohy klapky, 
snímačem teploty vody, vzduchu a nahradit 
karburátory vhodnou vstřikovací rampou.

Jaká je situace u závodních Jaká je situace u závodních 
motorů?motorů?
Jednotka je připravena pro řízení moderních 
motorů se všemi potřebnými snímači a 
akčními členy. Závodní motory vynikají 
velikou rozmanitostí a různými požadavky na 
připojené snímače a akční členy. Platí, že je 
jednotku možno těmto požadavkům 
přizpůsobit, případně ji dovybavit dalšími 
funkcemi na přání.

Je nutné používat speciální čidla?Je nutné používat speciální čidla?
Lze použít libovolná sériová nebo závodní 
čidla. Jednotka se jednotlivým čidlům 
přizpůsobí díky kalibračním souborům, které 
lze snadno vytvořit v ovládací aplikaci nebo u 
běžných čidel načíst z našich internetových 
stránek.

Co vše jednotka umí?Co vše jednotka umí?
Zde uvedený seznam je jen částečný. 
Úplný seznam funkcí lze nalézt i
s popisem na internetu.

�řízení vstřikování paliva
�řízení předstihu zapalování
�dvě nezávislé ladící mapy vstřiku a 

předstihu s možností přepínání za 
provozu

�korekce na teplotu a tlak vzduchu
�jednotka obsahuje přesný snímač 
tlaku vzduchu

�korekce na napětí baterie
�kontrolka řazení
�vícestupňový omezovač otáček 
�ovládáni ventilátoru chlazení
�záznam dat z jízdy
�detekce a záznam závad
�řazení pod plným plynem
�startovací omezovač se snadným nastavením
�bezpečnostní ovládání palivové pumpy
�individuální obohacení/ochuzení
jednotlivých vstřikovačů

�speciální režim pro start motoru
�řízení energie zapalovací jiskry
�vícestupňové zabezpečení dat a přístupu
do jednotky heslem

�max. otáčky vetší než 20 000 ot/min
� …

Hlavní výhody jednotky K1:
�cenová dostupnost
�přizpůsobení se konfiguraci motoru
�možnost použití libovolných(sériových i

závodních) snímačů a akčních členů
�platí se jen skutečně používané funkce
�snadná rozšiřitelnost funkcí
�odolné vodotěsné provedení
�aplikace a veškerá dokumentace v   
češtině
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Snímače a akční členy potřebné pro 
běžný motor:
�snímač teploty chladící kapaliny
�snímač teploty nasávaného vzduchu
�snímač otáček motoru na klice
�snímač polohy motoru na vačce
�potenciometr škrtící klapky
�vstřikovací rampa
�zapalovací trafo s integrovaným 
el.spínačem nebo tužkové zapalovací
cívky

Jednodušší varianta – starší motory s 
rozdělovačem:
�snímač teploty nasávaného vzduchu
�rozdělovač s indukčním nebo 
Hallovým snímačem

�potenciometr škrtící klapky
�vstřikovací rampa
�palivová pumpa

Dá se jednotka rozšířit, případně Dá se jednotka rozšířit, případně 
přenést na jiné auto?přenést na jiné auto?
Jednotka byla vyvíjena s důrazem na 
univerzálnost použití a přizpůsobení se 
různým požadavkům. Nenabízíme tedy více 
výrobků “šitých na míru”, ale nabízíme 
výrobek jeden s možností přizpůsobení se. 
Přizpůsobení se jednotlivým motorům se 
provádí v ovládací aplikaci případně změnou 
firmware jednotky.

Jak je to s cenou?Jak je to s cenou?
Cena se odvíjí od množství požadovaných 
funkcí. Prodáváme pouze jeden typ jednotky 
u nějž se pomocí firmware zprovozní funkce 
dle požadavků zákazníka. Zákazník má
možnost výběru funkcí dle vlastních potřeb a 
neplatí tedy funkce, které nevyužije. Aktuální
ceník je uveden na našich internetových 
stránkách.

Kde lze získat další Kde lze získat další informace?informace?
Nejlépe na naších internetových stránkách. 
S případnými dotazy se neváhejte ozvat na 
uvedené tel. nebo email. 
tel.: +420 606 488 918
tel.: +420 605 753 746
email: zlebek@chello.cz
www: propdm.eu


