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Potřebné vybavení motoru – 4 válce, plná verze 
 
 
 

1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček – Kódové kolo slouží k určení 
polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku 
vstřiku paliva. Sériové motory jsou často osazovány koly s 60 zuby s 
mezerou odpovídající dvěma odstraněným zubům. Celkem má tedy kolo 58 
zubů + mezeru. Lze však použít i kolo o jiném počtu zubů, což je výhodné 
především pro motory, které nejsou z výroby vybaveny kódovým kolem. 
V ovládacím software je přednastavena volba pro 14+2, 34+2 a 58+2 zubové 
kolo. Snímač může být použit libovolný Hallova typu. Doporučujeme 
používat odzkoušený typ: Facet 9.0082. Tento snímač můžeme dodat. 
 
2) Impulsní výstupek na vačkové hřídelí + snímač polohy motoru – 
Libovolný Hallův snímač. Není-li motor vybaven tímto výstupkem, lze 
využít jiné alternativní metody k získání potřebného signálu např. využít 
signálů s rozdělovače. Pro funkci Jednotky je potřeba signál ze snímače 
vačky správně synchronizovat se signálem ze snímače kódového kola. 
Rozhodujícím místem je průchod prvního zubu po mezeře kódového kola 
pod snímačem na klice. Při průchodu tohoto zubu pod snímačem na klice 
musí být signál na vačkovém snímači v jedné logické úrovni a při další 
otáčce motoru musí být při průchodu prvního zubu signál ze snímače vačky 
v odlišné logické hodnotě. Logická hodnota signálu ze snímače vačky pří 
pracovním zdvihu 1válce se nastaví v ovládací aplikaci.  
 

Poznámka: Jelikož Hallovy snímače pracují na magnetickém principu, nesmí být umístěny v držáku 
z magnetického materiálu (ocel)! V opačném případě hrozí nežádoucí rozptýlení magnetického pole a 
snímač nemusí spolehlivě fungovat. 

 
 

3) Potenciometr škrtící klapky 
Libovolný sériový, nebo závodní potenciometr. Při použití sériové škrtící 
klapky bývá většinou již tato klapka potenciometrem osazena.   

 
 
 
 
 

 
4) Vstřikovače 
Libovolný typ běžných vstřikovačů s vnitřním odporem větším než 2,5Ω. 
Na jeden výstup jednotky lze připojit paralelně více vstřikovačů, jejich 
výsledný odpor však musí být větší než zmíněných 2,5Ω. 
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5) Snímač teploty chladicí kapaliny 
Lze použít běžné sériové vyráběné typy snímačů. Snímač musí být 
odporového typu s klesajícím odporem při vyrůstající teplotě tzv. NTC. 

 
 
 
 
 
 
 

6) Snímač teploty nasávaného vzduchu 
Lze použít běžné sériové vyráběné typy snímačů. Snímač musí být 
odporového typu s klesajícím odporem při vyrůstající teplotě tzv. NTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Zapalovací soustava    
Vícevývodové zapalovací trafo, zapalovací lišta, tužkové zapalovací cívky 
případně jiné zapalovací systémy. Lze použít libovolný zapalovací systém 
vybavený vlastním výkonovým stupněm, který je možné ovládat pomocí 
5V signálu.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Kontrolka dosažených otáček 
9) Kontrolka detekce závad 
Libovolné kontrolky s příkonem max. 21W. Doporučujeme použití LED 
diod, jelikož jsou odolnější vůči vibracím. Pro kontrolku dosažených 
otáček doporučujeme použít větší a silnější světlo, aby bylo dobře 
viditelné za jízdy. 
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 10) Přepínače křivek 
11) Přepínač funkce ventilátoru – automat, zapnuto 

 
Libovolné 2 polohové přepínače. Přepínače můžeme dodat. Stačí 
připravit díry Ø10mm na místo, kde si je přejete mít umístěné. 

  
12) Lambda sonda 
Lambda sonda není nezbytným prvkem. Slouží pouze k informaci o 
bohatosti směsi během ladění motoru. Při běžném provozu není potřebná. 
Pro montáž jednotky je však nutné mít auto lambda sondou osazené, aby 
bylo možné základní naladění motoru. Je vhodnější použít lambda sondu 
s vyhříváním (typ např. Š. Felicia). Lambda sondu umístit co nejblíže ke 
svidlení ve výfukovém svodu, tak aby přes lambdu procházely výfukové 
plyny ze všech válců. 

 
13) Bateriový vypínač 
Odpojující +12V 
 
14) Palivová pumpa 
 
15) Palivová lišta s regulátorem tlaku paliva 
 
16) Ventilátor chlazení 
 
17) Konektory, svorkovnice  k veškerým použitým snímačům a 
akčním členům 
Běžné typy konektorů máme k dispozici, ale vzhledem k velké 
různorodosti používaných konektorů nemůžeme zajistit všechny typy. 
 

 
Poznámka: Je v zájmu zákazníků, aby byly všechny komponenty před montáží jednotky osazeny.  
V opačném případě se může montáž jednotky prodloužit a tím se odpovídajícím způsobem zvýší i cena 
montáže. 
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Příklad ozubeného kódového kola 58+2 zuby 
 

Ozubené kolo je nutno nastavit vůči klikové hřídeli tak, aby při horní úvrati 1 válce 
směřovala sestupná hrana 14 zubu proti snímači na klice. 
 
Při výrobě kola je nutno dodržet minimální šířku zubu a mezery cca 6,5 mm. Menší 
rozměr není snímač schopen detekovat. Platí pro snímač Facet 9.0082 
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Příklad ozubeného kódového kola 34+2 zuby 
 
 
 
 
 

Ozubené kolo je nutno nastavit vůči klikové hřídeli tak, aby při horní úvrati 1 válce 
směřovala sestupná hrana 8 zubu proti snímači na klice. 
 
Při výrobě kola je nutno dodržet minimální šířku zubu a mezery cca 6,5 mm. Menší 
rozměr není snímač schopen detekovat. Platí pro snímač Facet 9.0082 
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Snímač Facet 9. 0082 
 
 
 


