
Nowoczesny system sekwencyjnego 

wtrysku gazu NEVO 



Nowy system sekwencyjnego 

wtrysku gazu NEVO 

Odpowiedź na wymagania rynku 

Nowe samochody 

Wymagający użytkownicy 

Czas pracy warsztatu 

Marka KME 



Prosty 

Szybki w 

montażu 

Łatwy w 

obsłudze 

Dający dużo 

możliwości 

Zautomatyzowany 

Modułowy 

Główne założenia systemu NEVO 



Nowa, powiększona rodzina produktów NEVO 

Standardowe funkcje 

NEVO 

Maksymalna ilość 

cylindrów 

Dodatkowe wejścia 

analogowe 

Wyjście sterujące 

Zintegrowane OBD 

Współpraca z Adapterem 

OBD v2 

NEVO-

PLUS 
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NEVO-PRO 
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Sterownik NEVO 

Jedno złącze, jedna wiązka – szybki 

montaż 

Małe gabaryty sterownika 

Obsługa silników 3- i 4-cylindrowych  

Automatyczna konfiguracja i 

kalibracja systemu 



Sterownik NEVO-PLUS 

Obsługa silników od 3- do 8-cylindrowych 

Małe gabaryty sterownika 

4 konfigurowalne wejścia analogowe 

(Lambdy, PPO, czujniki temperatury) 

Konfigurowalne wyjście sterujące 12V 



Sterownik NEVO-PRO 

Obsługa silników od 3- do 8-cylindrowych 

Małe gabaryty sterownika 

4 konfigurowalne wejścia analogowe 

(Lambdy, PPO, czujniki temperatury) 

Konfigurowalne wyjście sterujące 12V 

Zintegrowany moduł OBD 



Nowy interfejs programu NEVO 

Czytelny i przejrzysty wygląd 

Łatwa, intuicyjna obsługa 

Zawsze widoczne odczyty najważniejszych parametrów systemu 

Specjalny pasek „FUNC” informujący o aktywnych funkcjach sterownika 

Maksymalna ergonomia pracy, szybka konfiguracja systemu 

Osobne okno odczytów pomocne w kalibracji 



Widok programu 
Czytelne bieżące odczyty 

Zakładki tematyczne 

Skróty do głównych funkcji 



NEVO NEVO-PLUS NEVO-PRO 



Innowacyjne rozwiązania - Autosetup 

•Automatyczne ustawianie kluczowych 

parametrów silnika, czyli Auto-konfiguracja 

•Autokalibracja na biegu jałowym 

•Autoweryfikacja 



Pasek „FUNC” 

VAC – korekta na podciśnienie 

PSE – korekta na ciśnienie 

RPM – korekta na obroty 

TGS – korekta na temperaturę gazu 

TRD – korekta na temperaturę reduktora 

MAP – mapa korekt 

INJ – korekty na wtryskiwacze gazowe 

ACC – korekta na przyspieszanie 

APE – dodawanie benzyny 

COF – mechanizmy cut-off 

ISC – korekta przy zmianie typu układu wtrysk. 

STR – strategie przełączania na benzynę z automatycznym powrotem na gaz 

MOSA – adaptacja według map 

OSA – adaptacja OBD 

Opcje nieaktywne (kolor szary) 

Opcje aktywne (kolor żółty) 



Wbudowany test wtryskiwaczy gazowych 

Wizualizacja 
wydajności 

wtryskiwaczy 

Automatycznie wyliczane 
korekty dla wtryskiwaczy 



Innowacyjne rozwiązania 

Wskaźniki aktywności 
poszczególnych 
mechanizmów 

Dodawanie benzyny 

Strategie przełączenia na 

benzynę z automatycznym 

powrotem na gaz 



Innowacyjne rozwiązania 

Wskaźniki aktywności 
poszczególnych 
mechanizmów 

Dodawanie benzyny 

Strategie przełączenia na 

benzynę z automatycznym 

powrotem na gaz 



Innowacyjne rozwiązania –  

Adaptacja według map w całym zakresie 

RPM z funkcją douczania na benzynie 

• MOSA - Automatyczna Adaptacja wg 

map w całym zakresie obrotów z 

funkcją douczania na benzynie 



Adaptacja OBD 

+ 

Adapter 

OBD v2 

NEVO 

NEVO 

PLUS 

Innowacyjne rozwiązania –  

OSA – OBD System Adaptation 

NEVO 

PRO 



Adapter OBD v2 dla NEVO 

 
Współpraca z rodziną sterowników NEVO 

Współpraca z rodziną DiegoG3 

Możliwość pracy bez systemu gazowego (jako skaner OBD) 

Odczyt danych z OBD 

Rejestrowanie danych z OBD 

Kasowanie błędów OBD 

Adaptacja dawki gazu na podstawie danych z OBD sterownika benzynowego 



Nowe funkcje sterownika 

Możliwość wyboru typu czujnika temperatury reduktora 

Sekwencyjny powrót na benzynę 

Ustawialne opóźnienie do przełączenia 

Zaawansowany system samodiagnozy 

Rejestrowanie czasu pracy sterownika na benzynie i na gazie 



Nowe funkcje sterownika 

Wybieralny zakres zbierania punktów map 

(standardowo 1500-3000rpm) 

Konfigurowalna dokładność mapy 

Funkcja "Ustaw model" automatycznie 

kalibrująca system 



Kalibracja systemu NEVO  

w pięciu krokach 

1. Uruchom program 

NEVO 

2. Wciśnij przycisk 

Strojenie automatyczne 

(F6) 

3. Wybierz ustawienia 

Autosetup’u i wciśnij 

przycisk „Rozpocznij 

Autosetup” 

4. Poczekaj na 

weryfikację ustawień 

Autosetupu 

5. Dla precyzyjnego 

ustawienia zbierz 

punkty na benzynie i na 

gazie a następnie użyj 

funkcji „Ustaw model” 

Kalibracja skończona 



Nowy panel kierowcy 

Wbudowany buzzer 

Regulacja głośności buzzera 

Złącze 

Dwie diody stanu (czerwona i niebieska) 

Konfiguracja opcji za pomocą programu 



Nowy panel kierowcy 

Przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie instalacji gazowej 

Funkcja automatycznego przejścia na zasilanie gazowe 

Funkcja automatycznego przejścia na benzynę w przypadku braku gazu 

Funkcja automatycznego odczytu wskazania poziomu gazu w zbiorniku 

Funkcja automatycznego dostosowywania jasności świecenia diod panelu  

Wyświetlanie czasu do przełączania na panelu sterującym 

Możliwość awaryjnego rozruchu silnika na gazie 



Nowoczesny system sekwencyjnego 

wtrysku gazu NEVO 


