
สวิทช์แก๊สอัตโนมัติ

มีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว ในกรณีที่สายสัญญาณขาดหรือหลุด 

จะสั่งตัดแกสอัตโนมัตภายใน 2 วินาทีเพื่อปองกันแกสทวมในเครื่องยนต

ใชกับมาตราวัด  HANA และ A.E.B.

ทำงานได  2 ระบบ AUTO และ MANUAL

สตารทดวยน้ำมันทุกครั้งการใชงาน

มีชวง OVEALAB 1-3 วินาทีที่ทำใหเครื่องยนตไมสะดุด 

ในการเปลี่ยนจากระบบแกสเปนน้ำมัน

เมื่อระดับแกสเหลือนอยกวา 18% จะเปลี่ยนเปนน้ำมันโดยอัตโนมัติ

มีความแมนยำสูงในการตั้งคาดวยระบบดิจิตอล

มี LED บอกระดับแกสในถัง

พรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด

รับประกัน 1 ปี

สนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่

มีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว ในกรณีที่สายสัญญาณขาดหรือหลุด มีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว ในกรณีที่สายสัญญาณขาดหรือหลุด มีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว ในกรณีที่สายสัญญาณขาดหร

จะสั่งตัดแกสอัตโนมัตภายใน 2 วินาทีเพื่อปองกันแกสทวมในเครื่องยนต

เมื่อระดับแกสเหลือนอยกวา 18% จะเปลี่ยนเปนน้ำมันโดยอัตโนมัติ
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สวิทช์แก๊สอัตโนมัติสวิทช์แก๊สอัตโนมัติสวิทช์แก๊สอัตโนมัติ

W-CS1W-CS1
W-CS1 สวิทซ์อัตโนมัติ สำหรับปรับเปลี่ยนระบบระหว่างแก๊สและน้ำมัน แบบ Overlap 

ทำให้เครื่องยนต์ไม่สะดุดในขณะขับขี่ โดยใช้รอบความเร็วของเครื่องยนต์ เป็นตัวกำหนด 

อีกทั้งมีระบบอัตโนมัติในการจ่ายน้ำมันเข้าระบบในกรณีที่แก๊สหมด 

สามารถใช้กับรถยนต์ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ใช้ได้ทั้งระบบ Direct coil และ Single coil 
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สวิทช์แก๊สอัตโนมัติ
Automatic Change Over Switch W-CS1

 W-CS1 : สำหรับเครื่องยนต์หัวฉีด (Injector)

การ Calibrate เพื่อตั้งค่าความเร็วรอบ 

1. เร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์ตามที่ต้องการ (ไม่เกิน 3500 รอบ) 

2. เมื่อเร่งรอบไปถึงรอบที่ต้องการ กดปุ่ม  และ  พร้อมกัน แช่ไว้ 5 วินาที 

3. เม่ือไฟ LED ท้ัง 5 ดวง กระพริบแล้วจึงปล่อยมือ W-CS1 จะจำรอบท่ี Calibrate ไว้

 การกำหนดรอบความเร็ว

วิธีการเข้าโหมดควบคุม 

1. ดับเครื่องยนต์ (IGNITION OFF) 

2. กดปุ่ม  ค้างไว้แล้วบิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON 

3. กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ไฟสีแดงจะกระพริบ รอจนไฟสีแดงนิ่งแสดงว่า

เข้าโหมดการตั้งค่า จึงปล่อยปุ่ม  เพื่อเข้าโหมดการตั้งค่า (โหมด1หน่วงเวลาการตัด 

เบนซิน, โหมด 2 เลือกชนิดของ Sensor, โหมด 3 Save Setting)   

การเปลี่ยนโหมดควบคุม 

ใช้การกดปุ่ม  โดยลำดับ โหมดควบคุมจะวนเป็น Cycle ตามโหมด 1-3 และเมื่อ 

กดในขณะที่เป็นโหมด 3 จะวนกลับไปโหมด 1 ใหม่

การเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ กดปุ่ม  

การออกจากโหมดควบคุม ดับเครื่องยนต์ (IGNITION OFF) 

โหมดการตั้งค่าสามารถเลือกตั้งค่าได้ 3 โหมด

1. โหมด CUTOFF DELAY (หน่วงเวลาการตัดระบบเบนซิน)

    

 แต่ละครั้งที่กดปุ่ม  LEDสีเหลืองจะกระพริบเพื่อเลือกค่าเวลาได้ตั้งแต่ 0-3 SEC.

 - เลือกค่า Time เป็น 0 Sec. LED สีเหลืองจะกระพริบ 1 ครั้ง แล้วดับ

 - เลือกค่า Time เป็น 1 Sec. LED สีเหลืองกระพริบ พร้อมกับ LED สีเขียว

  กระพริบ 1 ครั้ง แล้วดับ

 - เลือกค่า Time เป็น 2 Sec. LED สีเหลืองกระพริบ พร้อมกับ LED สีเขียว

  กระพริบ 2 ครั้ง แล้วดับ

 - เลือกค่า Time เป็น 3 Sec. LED สีเหลืองกระพริบ พร้อมกับ LED สีเขียว

  กระพริบ 3 ครั้ง แล้วดับ     

*** การกดปุ่ม  เพื่อเลือกค่า Time  0-3 Sec.เมื่อครบ 3 Sec.ถ้ามีการกดปุ่มอีกจะว

นไปนับ 0 ใหม่ จนกว่าจะกดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนโหมด (ค่า Default จะอยู่ที่ 1 Sec.)

2. โหมดเลือกชนิดของ Sensor (Type of Sensor)

     Hana

    A.E.B Tomesetto

3. Save Setting   

    Load Default เป็นการเลือกค่า Default จากโปรแกรม

    Save เป็นการเลือกให้ Save ค่าใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยน 
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Gas / Automatic

LPG Tank (ถังแก๊ส)

Gassolinoid Valve (ติ๊กแก๊ส)

Fuel Pump (ปั๊มน้ำมัน)

คอด์ยจุดระเบิด

 Wiring Diagram

 โหมดการตั้งค่า

การเลือกใช้ระบบน้ำมันตลอดเวลา

กดปุ่ม  จะเป็นการเลือกใช้น้ำมันตลอดเวลา (ไฟสีเหลืองจะติด)

การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติ

กดปุ่ม  ครั้งแรกจะเป็นการทำงาน Auto (ตอนสตาร์ทจะเห็นไฟสีเขียวมุมขวาสุด 

กระพริบและไฟสีเหลือง มุมซ้ายสุดจะติดค้าง) โดยจะเริ่มระบบด้วยน้ำมัน จากนั้นเมื่อถึง 

ความเร็วรอบตามค่าที่กำหนดไว้ W-CS1 จะเปลี่ยนระบบจากน้ำมันมาเป็นแก๊ส (โดยจะ 

จ่ายแก๊สเข้าระบบจนครบเวลาหน่วงตัด แล้วจึงตัดน้ำมันออกจากระบบ)

การเลือกใช้ระบบแก๊สตลอดเวลา

กดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้งจะเป็นการเลือกใช้แก๊สตลอดเวลา เมื่อจะกลับมาใช้ Fuction Auto 

อีกครั้ง ให้กดปุ่ม  เข้าสู่ระบบน้ำมัน ไฟสีเหลืองจะติด แล้วจึงกดที่ปุ่ม  อีกครั้ง

เพื่อเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ W-CS1จะเริ่มด้วยระบบที่ใช้อยู่ครั้งสุดท้าย

ก่อนดับเครื่อง

W-CS1 จะมีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว กรณีที่สายสัญญาณ Ignition 

หลุดหรือขาดเครื่องจะสั่งตัด วาวล์แก๊สอัตโนมัติภายใน 2 วินาที    

* มีผลทั้งก่อน Start และหลังจาก Start เข้าไปแล้วก็ตาม

 การปรับเปลี่ยนสวิทช์ ระหว่าง น้ำมัน-แก๊ส

 การโชว์ LEVEL ของแก๊ส
70% - 100% สีเขียวติด 3 ดวง  

40% - 69% สีเขียวติด 2 ดวง  

26% - 39% สีเขียวติด 1 ดวง

25% สีแดงกระพริบ 

18% สีแดงติดค้าง (ระดับแก๊สในถังเหลือน้อย)

โหมดการทำงาน
ตารางแสดงผลของ 

LED
การทำงาน

อัตโนมัติ เครื่องยนต์สตาร์ทด้วยน้ำมันเบนซิน
(ไฟสีเหลืองสว่าง, ไฟเขียวกระพริบ)หลังจาก 
มีการเร่งความเร็วจนได้รอบ(RPM)
ที่กำหนดไว้ระบบจะสับเปลี่ยนเป็น LPG
(ไฟสีเหลืองจะดับไฟสีเขียวจะสว่าง)

แก๊ส (LPG) เครื่องยนต์สตาร์ทและขับเคลื่อนด้วยระบบ
แก๊ส (ไฟสีเขียวจะสว่าง)

น้ำมัน (Petrol) เครื่องยนต์สตาร์ทและขับเคลื่อน ด้วยระบบ 
น้ำมันเบนซิน (ไฟสีเหลืองสว่าง)

ขณะขับรถเมื่อแก๊สในถังเหลือน้อย (18%) W-CS1 จะเปลี่ยนระบบจากแก๊สเป็นน้ำมันให้อัตโนมัติ (ต้องอยู่ใน 
Mode Auto เท่านั้น) โดยเริ่มนับเวลาหลังจาก LED สีแดงติดค้างเป็นเวลา 90 วินาที จึงจ่ายน้ำมันเข้าระบบ 
เป็น เวลา 1 วินาที (Overlap) จึงสั่งตัดแก๊ส

Supply	 	 :	 +12	VDC

Consumption	current	 	 :	 น้อยกว่า	0.5	A

Contact	 	 :	 น้อยกว่า	3	A

Input	pluses	amplitude		 :	 Max.	300V

Weight	 	 :	 approx.			163	g.

Specification

W-CS1 เป็นสวิทซ์อัตโนมัติ สำหรับปรับเปลี่ยนระบบระหว่างแก๊สและน้ำมัน แบบ 

Overlap ทำให้เคร่ืองยนต์ไม่สะดุดในขณะขับข่ี โดยใช้รอบความเร็วของเคร่ืองยนต์ 

เป็นตัวกำหนด อีกท้ังมีระบบอัตโนมัติในการจ่ายน้ำมันเข้าระบบในกรณีท่ีแก๊สหมด 

สามารถใช้กับรถยนต์ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ใช้ได้ทั้งระบบ Direct coil และ 

Single coil 

5. หางปลาหัวเสียบตรง 4 อัน

6. หางปลาหัวกลม  1 อัน

7. ชุดสายควบคุมยาว 2 เมตร 1 ชุด

8. สาย Socket ฟิวส์ + ฟิวส์  1 ชุด

รายการอุปกรณ์ภายในกล่อง 

1. W-CS1  1 ชุด

2. คู่มือการใช้งาน  1 แผ่น

3. Clamp รัดกล่อง  1 ชิ้น

4. น๊อต 2 ตัว

+12 V   From ignition




