complete autogas systems
AC W031 BFC

Opis
Wtryskiwacz STAG AC W031 BFC
przeznaczony jest do instalacji wtrysku
gazu LPG i CNG, we wszystkich silnikach
pojazdów, w tym także turbodoładowanych.
Wtryskiwacz AC W031 BFC zapewnia
znakomite parametry pracy, możliwość
bezpośredniego montażu przy kolektorze
dolotowym oraz unifikację stosowania
z pozostałymi produktami firmy AC S.A.
Niezaprzeczalną zaletą urządzenia jest fakt,
iż pojedynczy wtryskiwacz można łączyć
w dowolną liczbę sekcji wtryskowych.

www.ac.com.pl I info@ac.com.pl I www.facebook.com/STAGAutogasSystems I www.youtube.com/autogazac
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 owoczesna konstrukcja
N
Konstrukcja wtryskiwaczy została zaprojektowana tak, aby zapewnić precyzyjne czasy wtrysku w każdych warunkach. Zostało to
osiągnięte poprzez zastosowanie specjalne dobranych materiałów, lżejszą oraz prostszą budowę gwarantującą doskonałą stabilność
przy zmiennych warunkach otoczenia, w szczególności temperatury i ciśnienia.
Innowacyjny system odprowadzania ciepła
Obudowy cewki wtryskiwacza są zbudowane w formie radiatora, jest to innowacyjny – dotąd niespotykany na rynku sposób –
zapewniający znakomity system odprowadzania ciepła, gwarantujący doskonałą pracę urządzenia.
Idealny system łączenia podzespołów
Zastosowany system łączenia elementów pozwala na dużą liczbę konfiguracji pozycji montażu. Wyjątkowa konstrukcja daje możliwość
zamontowania z dowolnej strony zintegrowanego czujnika temperatury, podciśnienia i ciśnienia gazu PS-04, który można również
obracać
o 360˚, nawet już po zamontowaniu.
 cyzja pomiaru
e
Wtryskiwacz STAG AC W031 BFC dzięki bardzo krótkim czasom otwarcia i zamknięcia bardzo szybko reaguje nawet na minimalne
i chwilowe zmiany sygnału sterującego. Bliskie wtryskiwaczowi położenie PS-04 zapewnia również precyzyjny pomiar temperatury
i ciśnienia gazu

Zalety
dostępne w systemie połączeń z trójnikami Ø12,
 ożliwość łączenia w sekcje za pomocą dostosowanych
m
rozdzielaczy,
ł atwy i szybki sposób montażu bezpośrednio przy kolektorze
dolotowym
 owoczesna i dopracowana, konstrukcja gwarantująca
n
rewelacyjne osiągi
w ysoka trwałość
i nnowacyjny system odprowadzenia ciepła dzięki zastosowaniu
obudowy cewki w formie radiatora

Normy i homologacje
Wtryskiwacz STAG AC W031 BFC posiada homologacje E8 67R-01 7294,
E20 110R-00 7295, E20 10R-054148 i spełnia wymagania Regulaminu
EKG ONZ.
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Specyfikacja techniczna
Ciśnienie pracy [bar]

Wymiary
0,95 ÷ 1,5

Maksymalne ciśnienie pracy [bar]

4,5

Temperatura pracy [°C]

-20 ÷ +120

Czas otwarcia przy ciśnieniu 1,2 bar [ms]

2,3

Czas zamknięcia przy ciśnieniu 1,2 bar [ms]

1,3

Zakres wydajności regulowany dyszami

według tabeli poniżej

Masa [g]

0,41

Rezystancja cewki [Ω]

1,9

Napięcie zasilania [V]

12

Maksymalny przepływ przy ciśnieniu
1,2 bar [l/min]

145

Rozmiar dyszy [mm]

AC W031 BFC

LPG: 1,0 bar
CNG:1,6 bar

LPG: 1,2 bar
CNG: 1,8 bar

Moc na cylinder
w przybliżeniu
[kW / KM]

Moc na cylinder
w przybliżeniu
[kW / KM]

2,0

30,0 / 40,8

33,8 / 46,0

2,2

34,1 / 46,3

37,9 / 51,5

2,4

38,8 / 52,7

42,5 / 57,8

LPG

CNG

2,8
3,0
3,2

Uwaga:

Nie stosować do pojazdów o mocy
mniejszej niż 40 KM/cylinder.

Akcesoria
Rozdzielacz 3-sekcyjny

Zabezpieczenie króćca

Dysza do kolektora
dolotowego

Dysza wtryskiwacza

Króciec i zaślepka
rozdzielacza

Zabezpieczenie
rozdzielacza

Kolanko PS

Trójnik przyłączeniowy

Kolanko końcowe

Zabezpieczenie króćca

Dysza do kolektora
dolotowego

Dysze wtryskiwacza

Zabezpieczenie
rozdzielacza

OPCJA 2

OPCJA 1

Rozdzielacz 2-sekcyjny
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Opcje konfiguracji
2. Wtryskowacze AC W031 BFC połączone za pomocą
rozdzielacza 3-sekcyjnego.

OPCJA 1

1. Wtryskowacze AC W031 BFC połączone za pomocą
rozdzielacza 2-sekcyjnego

OPCJA 2

3. Wtryskowacze AC W031 BFC połączone za pomocą trójników i kolanek Ø 12
z podłączonym czujnikiem PS-04.

Uwaga:

W każdej z opcji istnieje możliwość
bezpośredniego podłączenia
czujnika ciśnienia i temperatury PS-04

