
InteliBifuel 

 سیستم کنترل دوگانه سوز/دوگانه سوز برای موتورهای تک سرعته 

تک   یدوسوخت  یهر برنامه کاربرد  یاست که برا یز ی راه حل کاماًل قابل برنامه ر  ک ی  InteliBifuel جی< پک
 است.  ...نفت و گاز، معدن و  یبرنامه ها  ی آن کاماًل مناسب برا یها یژگ یشده است و و یسرعته طراح 

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

 د یدوسوخت را فعال کن ستم یکارخانه س م ی< تنظ

 ساده  ی< نصب و راه انداز 

 PLCگسترده   خچه ی< منطق و تار 

 >GPRS/GMS  و نظارتGPS ی ار یاخت 

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

 پس از توربوشارژر   یار یفشار باال اخت یگاز تک نقطه ا  قی< تزر 

 InteliVision 8و  InteliVision 5 یشگرها ی < سازگار با نما

 

Order code 

IB2SGXDCBDK 

 

به    یع یتا از گاز طب دهد ی م   رییشما را تغ یزل ی برق د د یتول ی موتور اصل ComAp  یساده دوسوخت  یهاکنترل 
. با وارد کردن  دهد ی را کاهش م   یاتیعمل  یهانه یهز  ی توجهبه طور قابل -استفاده کند  یعنوان سوخت اصل 

 کند.  یموتور کار م یج گاز وابسته به سرعت و خرو انیجر  ی کی گاز به موتور و سپس کنترل الکترون

تر  دهد. با توجه به ارزان  یرا کاهش م  ی اتیعمل ی ها  نهیهز   یر یبه طور چشمگ یساده دو سوخت  لیتبد 
از گاز به عنوان   دهد ی اجازه م  زلیدوسوخت به موتور د  ل یتبد  ل،یاز نقاط جهان از گازوئ ی ار یبودن گاز در بس

که فقط در هنگام راه   ودش  یم  لیبه سوخت آماده به کار تبد  لیاستفاده کند. سپس گازوئ هی سوخت اول
 شود.  یه ماستفاد هی و تحت بار اول یانداز 

 

 د یفوا

 ی ات یعمل یها  نهیهز  ر یکاهش چشمگ •

 با انتشار کمتر   منیعملکرد کارآمد و ا •

 ی نگهدار  ی ها  نهیتر موتور و کاهش هز   یعمر طوالن •



 موجود است؟  یدوسوخت  ی چه کنترل ها

ComAp ی از کنترلرها یکامل   فیط Bi-Fuel ComAp  کند:  ی را حمل م 

 

InteliBiFuel -  شده   یتک سرعته طراح   یهر برنامه دوسوخت  یکه برا ی ز ی کنترلر کاماًل قابل برنامه ر  ک ی
 است.

InteliBiFuel LITE - تک سرعته دوسوخت با   یکاربردها  ی راه حل فشرده و مقرون به صرفه که برا ک ی
 شده است.  ی وات طراح  لویک  200تا   یاسم ی توان خروج 

InteliBiFuel Mobile –  ری با سرعت متغ ی هر برنامه کاربرد   یکه برا یز ی راه حل کاماًل قابل برنامه ر  ک ی  
  یرو ین  یموتورها  ا ی وها یلوکوموت نگ،یفرک یها  ونی حمل و نقل معدن، کام یها  ونی مانند کام  لیموبا

 شده است.  یطراح  ییایمحرکه در 

 

 ی دو سوخت لیتبد   یکاربردها 

سوخت   زلیبخش د   ینیگز یجا ی دوسوخت از گاز فلر برا ستمیس –برق با استفاده از گاز مشعل   د یتول
  ک یکند که معمواًل به عنوان  ی استفاده م یاز گاز  رای کارآمد است ز  ار ینرم افزار بس  نیکند. ا یاستفاده م 

 شود.  ینفت سوزانده م   د یمحصول زائد در طول تول

  ن یمعدن است، بنابرا ت یعمده در هر سا   نهیهز  کی  لیگازوئ -حمل و نقل معدن  ونی در کام لیتبد 
InteliBifuel MOBILE  حمل و نقل سازگار    یها  ون یآالت متحرک مانند کام نیاستفاده در ماش یبرا  راً یاخ

 شود.  یاپراتورها م  یبرا ی قابل توجه ی مال یی شده است که باعث صرفه جو

 

 دهد؟  ی به شما ارائه م  یز ی ژنراتور دوسوخت چه چ  کی

 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 ٪ د100خودکار به عملکرد  کامال و قطعی بدون  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 نهیکاهش هز  نی عمر موتور و همچن  شیافزا

 

 کنند؟  ی دوسوخت چگونه کار م ی کنترل ها ن،یبنابرا

هستند که مجهز به   ا یکاماًل خودکار و پو شوندهل یخود تعد  یهاحل، راه ComApدوسوخت  یهاکنترل 
بارها متفاوت   رای رساند ز  ی گاز هستند. راه حل استفاده از گاز را بطور خودکار به حداکثر م چهیمحرک در 

 ندارد.  ی دست می به تنظ  یاز ین  نیاست، بنابرا

 

پلت فرم کنترل   کی استفاده به عنوان  یدوسوخت آسان برا  ت یر یمد  یهاشامل بسته  ComAp دوده مح
ژنراتور و   ی ها یبسته بند  یبرا InteliBiFuelکنترل   یها ستمیاست. س ی زلی د یژنراتورها  یاستاندارد برا 

از نظر   رتقد  ی( مناسب هستند که به دنبال ارائه بسته ها OEM)  یاصل زات ی سازندگان تجه نیهمچن
 هستند. دتریمف یاقتصاد


