STAG MONOFUEL
Jazda tylko na LPG – Gwarantowane!
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Gwarancja bezpośredniego uruchomienia na LPG
ZASADA DZIAŁANIA:
STAG R01 CS służy do podgrzewania reduktora LPG w fazie włączenia zapłonu bez
uruchomienia silnika, a następnie wspomaga osiągnięcie optymalnej temperatury
pracy reduktora. Jednostka sterująca pracą podgrzewacza analizuje temperaturę
reduktora przy każdym włączeniu zapłonu. W przypadku wykrycia temperatury
niższej niż wymagana do bezpiecznego uruchomienia pojazdu na gazie, aktywowany
jest cykl grzania. Element grzejny przekształca prąd elektryczny na ciepło niezbędne
do odparowania gazu.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:

12V ±25%

Pobór prądu:

inteligentnie sterowany do 60A przy pracującym silniku

Temperatura pracy:

- 40°C ÷ 105°C

Rozruch tylko na gazie nawet przy -5°C
Monofuel STAG R01 CS jest sterowanym mikroprocesorowo urządzeniem
elektrycznym, przeznaczonym do wspomagania rozgrzewania reduktorów
z rodziny R01 produkowanych przez AC. S.A., Umożliwia ono bezpośrednie
uruchomienie silnika na zasilaniu LPG - bez wykorzystania benzyny.
Rozwiązanie przeznaczone jest dla silników od 4 do 8 cylindrów.

STAG R01 CS
Tylko z

podgrzewaczem
zapomnisz

jak się tankuje

benzynę

PB

ZALETY MONOFUEL STAG R01 CS:
 zapewnia rozruch bezpośrednio na gazie LPG,
 jednostka sterująca idealnie dba o optymalne zarządzanie mocą elementu grzejnego,
 zapewnia właściwą temperaturę pracy reduktora nawet przy skokowych zmianach obciążenia urządzenia,
 minimalizuje zużycie energii elektrycznej w celu ochrony instalacji elektrycznej pojazdu,
 monitorowanie przez sterownik prawidłowego wzrostu temperatury reduktora do momentu osiągnięcia właściwej,
 zapewnia optymalne warunki pracy instalacji gazowej i bezpieczeństwo użytkowania.
STAG R01 CS przystosowany jest do pracy w instalacjach LPG złożonych z jednego lub dwóch reduktorów

MONOFUEL na LPG?

TAK!

Zastosuj sterownik

STAG-300 Premium CS *

*lista kompletacji dostępna u sprzedawcy

LPG
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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.

