
ГАЗОВИ ИЖЕКЦИОННИ
СИСТЕМИ И АКСЕСОАРИ

ОТ ФОБОС

Фирмата е основана през 1992 г. като еднолично дружество с основна дейност ремонт на таксиметрови 
апарати и монтаж на автоалармени системи.

От 1993 г. започва собствено производство на автоалармени и охранителни системи и модули.

През 1997 г. стартира развитието на нова дейност – продажба и поддръжка на фискални устройства. През 
1999 г. фирмата разширява дейността си и разкрива звено мултимедия, насочено към продажба и отдаване на 
видео носители под наем, продажба на музикални носители  и  консумативи.

През 2001 г. фирмата започва продажба и монтаж на автомобилни газови уредби, а през 2004 г. открива 
собствено  производство на електроника за автомобилни газови системи. 

През 2005 г. поради нарастналото търсене  и големия интерес към газови  инжекциони системи започва 
разработката и внедряване в производството на газова  система за директно впръскване в цилиндрите. 

Днес дружество „ФОБОС АВТО ООД” развива следните основни дейности насочени към : 

Производство на газови инжекциони системи за автомобили;

Производство на електронни модули за управление на газови системи за автомобили;

Производство на механични модули и компоненти, използвани в газови системи на  автомобили;

Внос и износ, продажби на едро и дребно на компоненти и газови системи за автомобили;

Монтаж  и сервиз на автомобилни газови системи за пропан-бутан и метан;

Пълна автосервизна дейност;  

Системи за музикално озвучаване на автомобили;

Системи за сигурност за автомобили и офиси.

„ФОБОС АВТО ООД”
info@fobos-bg.com

www.fobos-bg.com

гр. Плевен:

ул. „Българска авиация” 1

тел./факс: (+359) 64/804-773

гр. София

Главен път Е79

Изход на Долни Богров, след 

бензиностанция „Лукоил” 

тел. (+359) 2/ 483-00-95



Газово оборудване от Фобос

Продуктовата гама на „Фобос авто” за българския пазар е насочена към покриване на цялата 
гама от ценови предложения  – нисък, среден, висок  и премиум ценови клас.  Фирмата 

разработва четири  газови  системи, отличаващи се с висока надеждност, което се дължи на 
подобрените възможности за защита на хардуера и пълната  диагностика на всеки един компонент 

на системата. Тези възможности са подсигурени от вградените  технологии за диагностика и 
визуализация. Продуктите на „Фобос авто” са проектирани така, че да пестят време и да намаляват 

разходите.

Мощните инструменти на софтуера позволяват на клиента пълен контрол, прецизна настройка, 
гъвкавост, и улесняват инсталаторите при справяне с предизвикателствата, поставени от все по-нови 

модели автомобили. 

Функционалността на продуктите на „Фобос Авто” е резултат от опита и продължителните проучвания в 
областта на бензинови инжекционни системи и конвертирането им към работа на газ. Благодарение на 
високото ниво на интеграция, системите се радват на широк потребителски кръг у нас и в няколко други 
европейски и азиатски държави.

Продуктите на „Фобос авто” се открояват на пазара за газово оборудване благодарение на използването 
на сертифицирани висококачествени компоненти и модули за автомобилната индустрия. 

Прецизното съотношение въздух/ газ се следи от газов компютър, който анализира промените в 
сигналите от бензиновия компютър, стойностите на захранващото напрежение, температурата на газта, 
налягането на газта и налягането в смукателните тръби (M.A.P.). 

Принцип на работа
Втечнената газ от бутилката се подава чрез тръба до газов клапан и след това към 
Жредуктор-изпарител. Налягането се понижава и газта се изпарява (за пропан-бутан). Прецизен 
филтър пречиства газта от твърди частици. Впръскването на горивото се осъществява поотделно във 
всеки цилиндър, чрез електрически газови инжектори, които гарантират точното дозиране на 
горивото. Принципът е познат като "COMMON RAIL". 

Електронният блок следи състоянието на бензиновите инжектори и се адаптира. Работата на 
системата се коригира в реално време в зависимост от натоварването на двигателя, налягането и 
температурата на газта.

Превключването бензин-газ е автоматично при достигане на предварително зададени стойности 
на температурата на газта, като опционално може да бъде зададен и праг на обороти. При липса 

на газ, системата превключва принудително на бензин, като не позволява двигателя да остане 
без гориво. 



Електрическите вериги на газовите инжекционни системи на „Фобос авто” се 
присъединяват към оригиналната инсталация на автомобила чрез допиране, а не 
чрез прекъсване. По този начин се осигурява правилна работа на всички системи 
на автомобила и се избягва натрупването на грешки в оригиналния компютър. 
Системите са високо интелигентни, контролират и защитават собствените си 
електрически вериги от къси съединения и от прекъсване във веригите. 
Изградената диагностика  предотвратява  всяка възможност за неправилна 
инсталация. Системата е силно адаптивна, като по този начин постига максимална 
съвместимост, висока надежност и отлични динамични показатели. 

Софтуерът на газовите системи на „Фобос авто” е уникален и със своите три режима на 
работа - стандартен, икономичен и с повишена мощност, подходящи за различни 
стилове на шофиране. При стандартния режим параметрите се настройват като при 
работа на бензин, икономичният е подходящ за таксиметрови автомобили, а „турбо” – за 
спортно шофиране.

Компоненти за газови инжекционни 
системи от  „Фобос  Авто”

Газов компютър  Fobos 1 висок клас (ECU)

Компютърът e проектиран да работи във високо натоварена среда каквато е 
автомобилната. Корпусът е изграден от здрава, херметично изолирана алуминиева 
кутия.  

Отличава го високата надеждност, подсигурена от използването на 
високотехнологични компоненти, проектирани и изработени изключително за 
автомобилна употреба. 

Основните сигнали, които участват в управлението, са температура на охладителната 
течност в редуктора, температура и налягане на газта след редуктора, обороти, 
състояние на бензиновите инжектори, налягане във входния колектор, две ламбда 
сонди, напрежение на акумулатора, превключване газ-бензин и количество на 
газта в резервоара. 

Входните и изходните параметри се следят от специализиран софтуер, чрез 
който се конфигурират множество функции. 

Основни предимства:

- Липсата на електро-механични превключватели (релета) за 
комутирането на силови вериги усигурява безпроблемна работата на 
системата, без да са от значение фактори като стареене на материала и 
брой превключвания.
- Следене за евентуани проблеми и записването им (подобно на 
бензиновите компютри с кодове за грешки) в паметта на системата.
- Лесната  подмяна на фърмуера на газовия компютър 
осигурява на потребителите достъп до новите версии на 
практика без ограничение. Използваните схемни решения 
дават възможност за работа с инжектори с голямо 
бързодействие и съпротивление под 1 ом.
- Изграденaта защита от късо съединение и 
пренапрежения на входовете и изходите, прегряване 
във веригите на електро-механичните компоненти, 
както и прегряване на самия компютър осигурява 
дефектност под 2%. 

Възможности:
Конвертиране на: 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
цилиндрови агрегати

Работно налягане на 
изпарителя: 0.9-1.8 bar DP

Максимална мощност на 
изпарителя: 147 kW/320 PS

Работно захранващо 
напрежение: 6.5-18 V

Импеданс на бобините на 
инжекторната рейка: 
1-24 om

Технически 
параметри :

Сертифициран по 
резолюция R67-01 за 
пропан бутан  и R110 
за метан

Три версии: 3-4 цил., 
3-6 цил., 3-8 цил.

Възможност за ъпгреид 
на фърмуера през 
интернет.

Работен диапазон: от 
-40°С до +125°С.



Газов компютър  „Fobos 2” среден клас (ECU)
Разработен на базата на “Fobos1” , като запазва пълната му 

функционалност, но поддържа само 3 и 4 цилиндрови агрегати.
Корпусът е изграден от здрава, херметично изолирана 

пласмасова кутия. Работен диапазон от -40°С до +125°С. 
Използвани са два 24-пинови конектора на FSI. Сертифициран по 

резолюция R67-01 

Газов компютър  „Fobos 3”  премиум  клас (ECU)
Разработен на базата на “Fobos1”, като също запазва пълната му 
функционалност, но поддържа 3 и 8 цилиндрови агрегати. Добавен е 
CAN-контролер.

На практика това е интелигентен електронен блок за управление, 
настройка и диагностика, който следи работата на двигателя и регулира 
времената на газовите инжектори в реално време. Синхронизира се с 
оригиналния компютър на автомобила и се самообучава от него.

Корпусът е изцяло от алуминий с работен диапазон от -40c до +125c.  Използван е един 56-пинов 
конектор на FSI. 

Газов компютър  
„Fobos 4” нисък клас (ECU)
Разработен на базата на “Fobos2” с умалена пласмасова кутия с метален 
корпус и само един 24 пинов конектор на FSI запазва пълната функционалност, 
поддържа 3 и 4 цилиндрови агрегати.

Превключвател 
Миниатюрен бутонен превключвател, монтиран в купето на удобно за водача 

място. Чрез натискането му се преминава в желания режим на работа. 
Съответният режим на работа се индикира с двуцветен светодиод и звуков 

сигнал. 
Автоматичният превключвател позволява ръчен и автоматичен режим на 

работа. Ръчният режим превключва от  бензин на газ и обратно, като 
превключването се осъществява с еднократно натискане на бутона. При автоматичният 

режим автомобила стартира винаги на бензин и при достигане на зададените параметри 
(тампература или обороти) превключва към работа на газ.

На превключвателя се индикира също и нивото на горивото в бутилката.

Кабелаж
Кабелажите произвеждани от  „Фобос авто” са изградени от кабелен сноп, 

изолационен шлаух и конектори на FCI и A.M.P.. Всеки един от кабелите е положен 
в изолационен шлаух . За основа на кабелажа са използвани 56-пинов или 

24-пинови конектори на FCI, като всички конектори са сертифицирани 
изцяло за автомобилна употреба.

Основна задача на кабелажа е да изгради 
електрическа връзка между 

отделните компоненти на 
системата, разположени в  

автомобила.

Компоненти за газови инжекционни 
системи от  „Фобос  Авто”



Изпарител LPG,CNG
За нормалната работа на двигателя втечненото гориво в 
резервоара, LPG или CNG, е необходимо предварително да се 
преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване, след 
което налягането да се редуцира до стойности, близки до 
атмосферното налягане. Тези функцииа се изпълняват от 
редуктор-изпарителя, в който се съчетават един 
топлообменник и едностепенен мембранен редуктор на 
налягане. Притежава вграден температурен сензор, който 
предоставя необходимата информация на газовия компютър, за да превключи системата 
от бензин на газ.

Газов клапан 
Често пъти интегриран в редуктора. Това е нормално затворен спирателен вентил, 
работещ на електромагнитен принцип, който прекъсва подаването на газ от 
резервоара когато газовата система е изключена или двигателят е угаснал аварийно. 
Монтира се на тръбопровода, подаващ газово гориво към редуктора. Обикновенно 
е снабден и с филтър за газовото гориво, който за прецизната работа на газовата 
инжекционна система е абсолютно необходимо да се подменя на всеки 10 000 км. 

Инжектори
Предназначението им е подаване на точно определено количество газ на 
всеки един цилиндър поотделно. Бобините са 1.5 ома и време за отваряне 2.1 
мили секунди, кoето ги прaви изключително бързи и подходящи за всички 
автмобили. Монтирани са върху инжекторна рейка. Контролират се от 
газовия компютър чрез честотно управление (”peak and hold”). Този тип 
управлние дава възможност за по-прецизно дозиране на горивото и 
удължаване живота на инжекторния блок, което ги прави 
изключително надеждни, лесни за поддръжка и с евтини консумативи.

Съвместими  са всички възможни 
варианти за редови, V-образни 
и боксер двигатели от 3 до 12 
цилиндъра.

Отвори на дюзите 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2,

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,

Работно налягане на газовите 
инжектори: 0.8-4bar

Компоненти за газови инжекционни 
системи от  „Фобос  Авто”



Компоненти за газови инжекционни 
системи от  „Фобос  Авто”

Комбиниран филтър за изпарената газ с интегрирани  сензори за 
налягане и температура на газта

Състои се от:
 *Разглабяем корпус

 *Вграден филтриращ елемент, изработен от полиестер,  
 произведен от полската компания Sertuls и   

 сертифициран по стандартите R67-01 и 110R-01
 *Сензор за температура, който следи   

 температурата на изпарената газ
 *Сензор за налягане на изпарената газ, който  
 следи налягането в системата и подава   
 необходимата информация на газовия компютър.

Монтира се непосредствено след изпарителя и преди газовата рейка, за да улавя 
всички примеси, които биха повредили инжекторите или затруднили работата им.

M.A.P. сензор
Изграден от пластмасов корпус и сензор за налягане. Следи за нивото на 
налягането в смукателните колектори.

Комбиниран сенсор DP и сензор за температура на газта
Сензор за температура, който следи температурата на изпарената газ, и 
сензор за диференциално налягане на изпарената газ, който следи 
налягането в системата и подава необходимата информация към газовия 
компютър.

Сензор за температура  на изпарителя 

Маркучи и аксесоари



Компоненти за газови инжекционни 
системи от  „Фобос  Авто”
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Маркучи и аксесоари

Софтуерът на Газовите системи на „фобос авто” е уникален с възможността, която дава на 
инсталатора да настройва всеки един параметър на системата според желанието на клиента и 
спецификата на автомобила, като по този начин се осигурява по-голяма гъвкавост и по-прецизна 
регулировка. 
Специално  внимание е обърнато на самодиагностиката на газовата система и диагностиката на 
автомобила с цел бързо и лесно установяване правилната работа на всички компоненти на 
системата. 
Изградена е система с кодове за грешки подобно на бензиновите компютри.
Грешките, които се поддържат, са:
1. "Ниско налягане на газта"
2. "Ниска температура на редуктора"
3. "Много ниски обороти"
4. "Липса на импулси за обороти"
7. "Повреден сензор за налягане на газта"
6. "Повреден MAP сензор"
7. "Прекъснал сензор за температура на редуктора"
8. "Прекъснал сензор за температура на газта"
9. "Стартиране на газ"
10. "Липсва връзка с бутона"
11. "Прегряване на газов инжектор 1" / "Късо съединение на газов инжектор 1" 
12. "Прегряване на газов инжектор 2"  / "Късо съединение на газов инжектор 2" 
13. "Прегряване на газов инжектор 3" / "Късо съединение на газов инжектор 3" 
14. "Прегряване на газов инжектор 4"  / "Късо съединение на газов инжектор 4" 
15. "Прегряване на газов инжектор 5" / "Късо съединение на газов инжектор 5" 
16. "Прегряване на газов инжектор 6" / "Късо съединение на газов инжектор 6" 
17. "Прегряване на платката"
18. "Проблем в +5V сензори"
19. "Липса на периферно захарнване ( клапан(и), инжектори )"   /  "Липса на захарнване на инжектори" 
20. "Окъсен сензор за температура на редуктора"
21. "Окъсен сензор за температура на газта"
22. "Прекъснал газов инжектор 1"  
23. "Прекъснал газов инжектор 2"  
24. "Прекъснал газов инжектор 3"  
25. "Прекъснал газов инжектор 4" 
26. "Прекъснал газов инжектор 5
27. "Прекъснал газов инжектор 6 
28. "Липса на захарнване на газов(и) клапан(и)" 
Софтуерът е изключително гъвкав и дава възможност за регулиране на системата според 
предпочитанията на водача, като по този начин е в състояние да оправдае очакванията и 
най-взискателните клиенти, като покрива стандартите „Евро 3” и „Евро 4”. Разработен е в 
съответствие с най-високите изисквания в областта на газовите инжекционни системи. 

Софтуер



























ГАЗОВИ ИЖЕКЦИОННИ
СИСТЕМИ И АКСЕСОАРИ

ОТ ФОБОС

Фирмата е основана през 1992 г. като еднолично дружество с основна дейност ремонт на таксиметрови 
апарати и монтаж на автоалармени системи.

От 1993 г. започва собствено производство на автоалармени и охранителни системи и модули.

През 1997 г. стартира развитието на нова дейност – продажба и поддръжка на фискални устройства. През 
1999 г. фирмата разширява дейността си и разкрива звено мултимедия, насочено към продажба и отдаване на 
видео носители под наем, продажба на музикални носители  и  консумативи.

През 2001 г. фирмата започва продажба и монтаж на автомобилни газови уредби, а през 2004 г. открива 
собствено  производство на електроника за автомобилни газови системи. 

През 2005 г. поради нарастналото търсене  и големия интерес към газови  инжекциони системи започва 
разработката и внедряване в производството на газова  система за директно впръскване в цилиндрите. 

Днес дружество „ФОБОС АВТО ООД” развива следните основни дейности насочени към : 

Производство на газови инжекциони системи за автомобили;

Производство на електронни модули за управление на газови системи за автомобили;

Производство на механични модули и компоненти, използвани в газови системи на  автомобили;

Внос и износ, продажби на едро и дребно на компоненти и газови системи за автомобили;

Монтаж  и сервиз на автомобилни газови системи за пропан-бутан и метан;

Пълна автосервизна дейност;  

Системи за музикално озвучаване на автомобили;

Системи за сигурност за автомобили и офиси.

„ФОБОС АВТО ООД”
info@fobos-bg.com

www.fobos-bg.com

гр. Плевен:

ул. „Българска авиация” 1

тел./факс: (+359) 64/804-773

гр. София

Главен път Е79

Изход на Долни Богров, след 

бензиностанция „Лукоил” 

тел. (+359) 2/ 483-00-95


