PS-04

Zintegrowany zespół pomiarowy

PS-04
 minimalizowana bezwładność reakcji na zmianę temperatury gazu.
Z
Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, by montaż był możliwy
bezpośrednio w listwie wtryskiwacza STAG AC W02, bez konieczności użycia
trójnika uniwersalnego.
 lastyczność działania.
E
Urządzenie znakomicie działa zarówno przy wysokim jak i niskim przepływie
gazu. Efekt został osiągnięty dzięki zastosowaniu nowoczesnych, wysokiej
jakości czujników i komponentów elektronicznych zapewniających
błyskawiczne przesyłanie precyzyjnych informacji do sterownika autogaz.
Wahania przepływu gazu nie mają wpływu na jakość pomiaru temperatury.
 ontaż w dowolnej pozycji.
M
PS-04 można zamontować w dowolnej pozycji w sąsiedztwie wtryskiwaczy
LPG, lub bezpośrednio w szynie wtryskowej LPG, z możliwością obrotu o
360˚. Pozycja montażu czujnika nie ma wpływu na jego właściwą pracę.
 warta budowa.
Z
Zintegrowany zespół pomiarowy ma nowatorską, wyznaczająca nowe
trendy na rynku budowę. Dzięki monolitowej budowie korpusu i króćca
podciśnienia podwyższona została wytrzymałość i wyeliminowano
możliwość powstania nieszczelności.

PS-04

Zalety montażu

Urządzenie dokonujące pomiaru ciśnienia gazu, podciśnienia
w kolektorze oraz temperatury gazu w torze gazowym.
Zespół pomiarowy PS-04 przeznaczony jest do instalacji
wtrysku gazu LPG (propan-butan) i CNG (metan), we
wszystkich samochodach bez względu na moc silnika, w tym
także turbodoładowanych. Zapewnia doskonałą pracę bez
względu na jakość gazu, styl jazdy oraz obciążenie pojazdu.

Ł atwość montażu - małe wymiary oraz zwarta budowa.
 60˚- opcja montażu w dowolnej pozycji, obracając o 360˚, nawet po
3
zamontowaniu go we wtryskiwaczu, rozdzielaczu czy trójniku. Pozycja
montażu czujnika nie ma wpływu na jego właściwą pracę.
 ożliwość wstawienia z dowolnej strony listwy wtryskowej lub pojedynczego
M
wtryskiwacza STAG AC W03, z użyciem odpowiedniego łącznika.

PS-04
Specyfikacja techniczna
Temperatura pracy [˚C]

Wymiary
do 4,50

Wejście i wyjście gazu trójnika [mm]

Ø 12

Króciec podciśnienia [mm]

Ø4

Wymiary gabarytowe (z trójnikiem)
[mm]

51.9

do 6,75

Podciśnienie pracy [bar]

34.5

-40 do +125

Ciśnienie pracy [bar]

52 x 42 x 52

Waga (z trójnikiem) [g]

34

52

43.4

Akcesoria
Trójnik przyłączeniowy

Trójnik podciśnieniowy

Zabezpieczenie

PS-04 został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić jego
pełną uniwersalność i kompatybilność, dzięki czemu może on bez
problemu być stosowany w dotychczasowych instalacjach
w miejsce PS-02 i PS-02 Plus.

PS-04

Zalecany sposób montażu PS-04 do wtryskiwacza
1. B
 ezpośrednio w listwie wtryskiwacza STAG AC W02, bez użycia
trójnika uniwersalnego.

3.B ez użycia trójnika uniwersalnego - na końcu
rozdzielacza zasilającego wtryskiwacze 1-sekcyjne STAG AC W03.

2.Bezpośrednio przy zasilaniu wtryskiwacza STAG AC W03, z użyciem
odpowiedniego łącznika.

4. Z
 użyciem trójnika uniwersalnego - w torze gazowym przed
wtryskiwaczem STAG AC.

PS-04

Normy i homologacje
Zespół pomiarowy PS-04 posiada homologację E8 nr 67R-01 7261, 110R-01 7262 i spełnia wymagania Regulaminu Nr 67 EKG ONZ.

AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
info@ac.com.pl

AC S.A. zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zamieszczonych informacji.
W momencie oddania do druku zamieszczone informacje były aktualne.
Zgodnie z dewizą AC S.A. dotyczącą stałego udoskonalania
produktów zamieszczone informacje mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia.

