
InteliBifuel LITE 

 سیستم کنترل دوگانه سوز/دوگانه سوز برای موتورهای کم مصرف 

سوخت تک   یکاربردها یو مقرون به صرفه است که برا نهیراه حل کم هز  کی  InteliBifuel LITE< بسته 
 شده است.  یطراح   لوواتیک 200 ای  100تا  ی اسم  یسرعته با توان خروج 

 برق با استفاده از هر نوع گاز   د یتول  گریهر کاربرد د   ایبازار  ی< کامال مناسب برا

 بعد از توربوشارژر   ایشده قبل   قیگاز تزر   ن،ییپا ایفشار باال   یگاز تک نقطه ا ق یتزر  ی< فناور 

 گاز  تی فیک رات ییبا جبران خودکار تغ  د یجد  تم ی< الگور 

 آسان  ی< نصب و راه انداز 

 خشن ی طیمح ی < طراح 

 مناسب است  یهر برنامه ا  ی برا  IP-69< محفظه 

 InteliVision 8و  InteliVision 5 یشگرها ی < سازگار با نما

Order code 100 kW: 

IB2SL1XCBDK 
Order code 200 kW: 

IB2SL2XCBDK 

 

 توضیحات محصول

 برق با استفاده از هر نوع گاز کاماًل مناسب است.  د یتول  ایپمپ   یکاربردها   ری سا ا یبازار   یکنترلر برا نیا

InteliBifuel LITE    نیشود. ا  یدر بار کامل جابجا م  یو گاز حت زلید  ات یعمل نیو خودکار ب  کپارچهیبه طور  
 در کار موتور وجود نخواهد داشت.  یوقفه ا چیاست که ه یبدان معن 

شود   یم  ی معرف  یشود و گاز تنها زمان یروشن م   زلی ٪ کارکرد د100در   شهی، موتور همInteliBifuel LITE با
 کننده موتور باشد. عیدر مشخصات توز  یات یح  یکه پارامترها 

%  100کنترلر قادر است به طور خودکار به کارکرد  ب،ی ع  صی هر گونه تشخ  ایصورت قطع شدن گاز،   در
 کند.  چیسوئ لیگازوئ

  یع یوس فیاند، طشده یکاره طراح و همه  ریپذ انعطاف اریبس یابه گونه که  InteliBifuelمحصوالت    خانواده
  ی هر نوع کاربرد دوسوخت مناسب است. الزامات کنترل یکه برا  کنند ی خاص موتور را ارائه م ی هااز نسخه 

و   یورود  یهای کربند یموجود که پ یاضاف  یها ماژول قی از طر  توانی خاص را م  یهامتناسب با برنامه 
 برآورده کرد.   دهند ی ارائه م  یمتعدد یخروج 

 



قادر است   InteliBifuelاست. کنترلر  زل ید  یبرا  ستیز  ط یو سازگار با مح یاقتصاد نه یگز  ک یدو سوخت  
 کند.  نیگز ی را با گاز جا زلی از سوخت د  ی دهد تا درصد عمده ا ریی را تغ زلی موتور د

 

 شده عبارتند از: یبان یپشت  یگازها 

 . یعی طب گاز

 . وگازیب

 خوب  گاز

 دفن زباله.  گاز

 پروپان 

CNG 

LLG 

 

 ست؟ ینصب ژنراتور دوسوخت چ   یا یمزا

 شود.  ی م  نیگز ی با گاز جا  ی مصرف  لیدرصد گازوئ 70 تا

 کند.  ی از سوخت را فراهم م ری استفاده انعطاف پذ  امکان

 . زلی٪ د 100خودکار به عملکرد  کامال و بدون قطعی و چشمک  ر ییتغ

 کند.  یرا حفظ م   زلیشده موتور د  نیتضم ی خروج  توان

 ی ات یعمل  ی ها  نهیهز   ریچشمگ  کاهش

 کند.  یم   نیتضم یطی عملکرد را در هر شرا نیبهتر 

 موتور.   یندگیقابل توجه آال  کاهش

 را کاهش دهد.   CO2تواند سطوح   یم  ،یزور یاستفاده از مبدل کاتال با

 . یر ی سوخت گ نیب  یطوالن یها  زمان 

 .ی و نگهدار  ری تعم  یها نهیعمر موتور و کاهش هز   شیافزا

 

 


