
EVO 360
Sequentieel LPG & CNG systeem
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Electronic Control Unit

  De Electronic Control Unit is geschikt voor 

integratie met de laatste generatie motoren en 

emissiestandaard. De kracht van deze control 

unit is de uitgebreide calibratie interface tool en 

(E)OBD functionaliteit met automatische LPG/

CNG fuel trim correctie. Met EVO 360 is het ook 

mogelijk om de benzine-injector onderbrekingen 

te controleren en de gasinjectoren individueel 

aan te sturen voor diagnose doeleinden.                                                               

De ECU is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:                                       

∙ 2-4 cilinder motoren                                                                            

∙ 5-8 cilinder motoren

Brandstofkeuzeschakelaar

  Schakelaar met de volgende functies:                                                                                   

· Brandstofkeuze                                                                                                                         

· Indicatie van het LPG/CNG brandstofniveau                               

· Melding foutcodes                                                                                                                 

De schakelaar is uitgevoerd met een buzzer welke 

een akoestisch signaal geeft bij automatische 

terugschakeling naar benzine. Dit vindt plaats bij 

een te lage druk (lege tank) of een systeemstoring.

EVO Injectorrail

  De EVO injectorrail combineert de techniek en 

betrouwbaarheid van high-end injectorrails met 

een exceptionele weerstand tegen onzuiverheden 

in het LPG/CNG. De rail is leverbaar in 2, 3 en 4 

cilinderuitvoering.

EUROGAS EVO 360 EVO 360 is een sequentieel injectiesysteem dat exclusief door Eurogas gedistribueerd 
wordt. Het systeem blinkt uit door een combinatie van hoogwaardige componenten en 
installatiegemak. De kabelboom is Plug & Play met voorbereiding voor een Electronic 
Valve Protector. De ECU met (E)OBD functionaliteit zorgt voor een optimale gasinjector 
aansturing, fuel trim correctie en diagnose mogelijkheden.
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Plug & Play kabelboom

Een Plug & Play kabelboom voor snelle en eenvoudige montage. Alle 

componenten hebben een specifieke connector (sensoren, gasinjectoren 

en benzine-injector onderbreking). Een (optionele) Electronic Valve 

Protector kan direct worden aangesloten op de geïntegreerde connector. 

Deze kan desgewenst ook gebruikt worden voor overige electronische 

klepsmeersystemen. (Flashlube, JLM etc.)

Plug & Play PT-Map sensor

De PT-MAP sensor meet de druk en temperatuur 

van het gas, alsmede de druk in het 

inlaatspruitstuk.

Gasfilter

 Dit lichtgewicht filter welke geplaatst wordt in 

de gasslang tussen de drukregelaar en PT-MAP 

sensor beschermt de gasinjectoren tegen 

verontreinigingen in het gas.

LPG Drukregelaar

LI-10. Een nieuwe drukregelaar die is voort-

gekomen uit de ervaringen opgedaan bij projecten 

met toonaangevende automobielfabrikanten (Fiat, 

Renault, Opel, PSA) met de daarbij behorende 

uitgebreide testen en validatieprocedures. Het 

compacte ontwerp met geïntegreerde afsluiter 

en een filter aan de gasinlaatzijde combineert een 

hoge opbrengst met een flexibele toepassing in de 

laatste generatie motoren zoals turbo Twinair en 

MultiAir motoren.   

CNG Drukregelaar

NG-2. Een robuuste en betrouwbare 2-traps 

drukregelaar met geïntegreerde afsluiter en 

manometer met druksensor voor niveau indicatie 

op de brandstofkeuzeschakelaar.

Sequentieel LPG & CNG systeem

A

LANDI RENZO GROUP



97
76

52
44

0

 www.eurogas.nl

Documentnummer: 977000008
Nederlandse uitgave 2014

LANDI RENZO GROUP

Voordelen Eurogas EVO 360

▪  3 jaar garantie met een maximum van 150.000 km

▪  Uitgebreide calibratie mogelijkheden

▪  Split-fuel strategie

▪  Eenvoudige installatie

▪  Verschillende drukregelaars voor verschillende motorvermogens

▪  Injectorrail met hoge weerstand tegen vervuild gas

▪  (E)OBD communicatie met LPG/CNG fuel trim correctie

▪  Intelligent diagnose systeem

▪  Plug & Play kabelboom voor (optionele) Electronic Valve Protector


