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Pragniemy zaprezentować system sek-

wencyjnego wtrysku gazu ESGI®-OBD 

spełniający bardzo rygorystyczne normy

emisji spalin EURO-4 i EURO-5 oraz 

zapewniający pełną współpracę z 

EOBD. Unikalny algorytm sterowania 

wtryskiwaczami gazowymi na pod-

stawie sygnałów sterujących z ECU silni-

ka samochodowego upraszcza progra-

mowanie w celu opracowania pełnej 

mapy wtrysku gazu. W systemie 

ESGI®-OBD wystarczy ustawić podstawo-

we parametry pracy silnika oraz do-

konać krótkiej adaptacji. Niezależ-

nie od typu silnika, po kilku minutach

otrzymujemy całkowicie zaprogramo-

wany układ. Sterownik ESGI®-OBD

łaczy się z EOBD pojazdu odczytując 

najważniejsze parametry pracy silnika

i korygując dawkę gazu w czasie

rzeczywistym. Gwarantuje to pracę

w optymalnych warunkach, podczas 

zasilania gazem LPG. System pozwala

również odczytywać i kasować błędy  

zapisane w sterowniku benzynowym. 

Uniwersalność sterownika oraz opro-

gramowania pozwala zastosować 

system ESGI® w pełnej gamie  pojazdów.

The ESGI®-OBD sequential gas injection 

system complies with the strict EURO-4 

and EURO-5 exhaust emission standard 

and is fully compatible with EOBD. A 

unique algorithm controls the gas injectors 

by processing the signals received 

from the engine’s ECU, which makes 

fuel map programming much easier. 

Users of ESGI®-OBD only need to set 

the basic engine parameters and run 

a short adaptation test. Regardless 

of the engine type it takes only a few 

minutes to program the whole system. 

You simply check if the system works 

correctly and, if necessary, make a few 

minimal adjuments. ECU ESGI®-OBD 

joins with EOBD of a vehicle,  reading 

the most important parameters of 

engine’s work and makes a correction 

of gas dose in real time. It guarantees 

the work of  an engine in optimal 

conditions, during LPG power gas.

The system also allows to read  

and to erase mistakes recorded in 

petrol ECU. The universal nature of 

the controller and software allows 

you to install the ESGI® system

in almost every vehicle.


