Wariator STAG TAP-03

podniesienie efektywności spalania
mieszanki paliwowo-powietrznej

STAG TAP-03
Wariator kąta wyprzedzenia zapłonu STAG TAP-03 przeznaczony
jest do pojazdów zasilanych LPG/CNG jako urządzenie podnoszące
efektywność spalania mieszanki paliwowo-powietrznej, poprzez
wymuszenie zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu. Urządzenie
dziedziczy wszystkie sprawdzone funkcje swoich poprzedników,
(STAG TAP-01 i STAG TAP-02) jaki również dodatkowo zostało
rozbudowane o szereg nowych bardziej użytecznych elementów
oprogramowania. Wariator STAG TAP-03 w odróżnieniu do wcześniejszych modeli został dostosowany do oprogramowania AC
STAG (aplikacja diagnostyczna wspólna dla TAP-03 i sterowników
wtrysku STAG-4 QBOX, STAG-400 DPI), dodatkowo wariator STAG
TAP-03 wspiera obsługę interfejsu Bluetooth Next.

Zmniejszone zużycie LPG/CNG
STAG TAP-03/1
Przeznaczony jest do silników z indukcyjnym czujnikiem położenia wału korbowego, oraz do dwóch cyfrowych czujników
położenia wałków rozrządu.
STAG TAP-03/2
Dedykowany do silników z cyfrowym czujnikiem położenia wału korbowego, oraz do dwóch czujników cyfrowych położenia
wałków rozrządu.
Zalety zastosowania STAG TAP-03
poprawia elastyczność sinika na CNG jak i LPG,
zmniejsza zużycie paliwa LPG/CNG,
zmniejsza ryzyko powstawania wybuchów powrotnych w instalacjach autogaz starszej generacji,
pozwala na zachowanie nominalnej mocy silnika przy zastosowaniu paliwa CNG.

Wzrost mocy

Wariator może zmniejszyć zużycie paliwa LPG od
3% do 10% gwarantując zwiększenie elastyczności
pracy silnika, z nieznacznym wzrostem mocy od 1%
do 2% w stosunku do mocy uzyskanej na LPG bez
wariatora.
Wariator może zmniejszyć zużycie paliwa CNG od
5% - 15%, zapewniając zwiększenie elastyczności
pracy silnika i jednocześnie przyczynia się do znacznego wzrost mocy od 10% do 25% w stosunku do
mocy uzyskanej na CNG bez wariatora.

Wzrost dynamiki pojazdu

Urządzenie posiada szereg rozbudowanych opcji:
obsługa 2 wałków rozrządu (uwzględniającą zmianę faz rozrządu),
autokalibracja - automatyczne rejestrowanie i rozpoznawanie przebieg z wału i wałków, co wyeliminowało konieczność
weryfikacji wzoru przebiegu wału korbowego przed montażem urządzenia,
funkcja oscyloskopu – urządzenia samo zgrywa wszystkie wartości bez konieczności podłączania oscyloskopu,
udoskonalona ( patent pending) metoda dynamicznej i automatycznej zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu w zależności
od aktualnych parametrów silnika skutkująca wzrostem dynamiczności pojazdu,
przesyłanie raportu o działaniu wariatora bezpośrednio z aplikacji,
przejrzysty i intuicyjny interfejs,
prosta regulacja.

Wsparcie techniczne

Aplikacja obsługująca STAG TAP-03 posiada wbudowaną opcję przesyłania danych, dzięki której montażysta ma możliwość przesłania powstałych problemów z urządzeniem bezpośrednio do producenta, gdzie dział wsparcia technicznego
przygotuje odpowiednie-dedykowane rozwiązanie.
Dzięki temu użytkownik będzie miał zapewnione pełne wsparcie online i opiekę techniczną ze strony samego konstruktora i sztabu specjalistów.
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Sprawdź naszą ofertę.
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.

