I n f o r m a T I ON

Cel mai bine vândut produs pe piaţa pieselor de schimb

PRODUCT

Senzori pentru masa de aer

Putere maximă –
în curent de aer.

Cel mai bine vândut produs pe piaţa pieselor de schimb
De un deceniu se găseşte în fiecare autovehicul: Senzorul pentru masa de aer a devenit unul dintre cele mai importante
componente din monitorizarea motorului. Semnalul emis de acest senzor este utilizat la calcularea cantităţii injectate,
iar la motoare Diesel suplimentar la comanda recirculării gazelor de eşapament.
Astfel senzorul este o componentă esenţială pentru sistemul de alimentare cu aer şi pentru reducerea emisiilor
de noxe.
În urma creşterii exigenţelor cu privire la protecţia mediului, au crescut şi exigenţele faţă de precizia noilor generaţii
de senzori pentru masa de aer. La modelele de execuţie cu 2 punţi de măsură separate aceşti senzori pot recunoaşte
suplimentar şi pulsaţiile şi curenţii de revenire.

A

A

	Nu este doar un simplu „senzor”, ci inteligenţă

B

	Indiferent dacă este un model de senzor fişabil

concentrată (prezentare în secţiune).
sau cu tub de flux, senzorii pentru masa de aer
PIERBURG măsoară cu cea mai mare precizie.
C 	K it de scule pentru desfacerea şuruburilor
speciale montate din fabrică.

B

C

Pe urmele aerului – nu numai
la recircularea gazelor de eşapament (EGR).

Recircularea gazelor de eşapament (EGR)
este o metodă consacrată şi testată pentru
reducerea emisiilor de noxe la
autovehicule Diesel. Pentru a putea
comanda exact cantitatea gazelor de
eşapament recirculate, cantitatea de aer
aspirată, mai întâi trebuie stabilită cu
mare precizie – sarcina pentru senzorul
pentru masa de aer.
La autovehicule cu motoare Otto, pentru
determinarea exactă a stării de solicitare
a motorului se utilizează semnalul emis de
senzorul pentru masa de aer, care
serveşte drept mărime de intrare pentru
caracteristica aprinderii.
Suplimentar, la motoarele Otto semnalul
senzorului pentru masa de aer
compensează în cursul fazei de pornire la
rece semnalul lipsă al sondei Lambda.
Senzorii pentru masa de aer sunt denumiţi
adesea eronat şi debitmetre de aer.
Debitmetrul de aer măsoară însă numai
volumul de aer.
Precizia senzorilor pentru masa de aer
este însă mult mai mare, fiindcă la
determinarea masei de aer se ţine cont
suplimentar şi de temperatură, şi de
presiune.

Supapă EGR (pneumatică)

Filtru de aer

Tranductor de presiune
electro-pneumatic

Senzor de masă aer
(LMS)

Catalizator

Astfel puteţi găsi foarte simplu
senzorul de masă de aer potrivit
pentru dumneavoastră
Senzorii de masă de aer sunt alocaţi
ansamblului „Alimentare cu aer”.
În catalogul de produse PIERBURG puteţi
recunoaşte uşor acest ansamblu care este
marcat cu un simbol special.
Senzorii de masă de aer sunt marcaţi
cu „LMS”.
Dacă este vorba de un senzor fişabil
fără tub de flux, acest fapt este menţionat
suplimentar.

În catalogul nostru puteţi găsi informaţii
despre gama de produse
„Catalog PIERBURG”
Număr de comandă 50 003 566
sau la adresa
www.ms-motor-service.com

PENTRU CA LUMEA SĂ
RĂMÂNĂ ÎN MIŞCARE!

Grupul Motor Service.
Calitate şi servicii oferite în acelaşi timp.
Grupul Motor Service este organizaţia de distribuţie la nivel mondial pentru activităţile
de vânzări de piese de schimb ale firmei Kolbenschmidt Pierburg. Este unul dintre cei mai
prestigioşi ofertanţi de componente pentru motor pe piaţa liberă de piese de schimb cu
mărcile Premium KOLBENSCHMIDT, PIERBURG şi TRW Engine Components. Gama largă şi
multilaterală le permite clienţilor să se aprovizioneze cu componente pentru motor
dintr-un singur loc. Fiind o societate-filială a unui mare furnizor de subansambluri pentru
autovehicule, poate oferi suplimentar un amplu pachet de servicii şi competenţa tehnică
necesară pentru soluţionarea problemelor de comercializare şi din atelier.
Kolbenschmidt Pierburg.
Furnizor prestigios al industriei internaţionale de automobile.
Fiind de mulţi ani parteneri ai producătorilor de autovehicule, întreprinderile
Grupului Kolbenschmidt Pierburg dezvoltă componente inovative şi soluţii de sistem
cu competenţă consacrată în domeniul alimentării cu aer şi al reducerii emisiilor de noxe,
al pompelor de ulei, de aer şi de vid, al pistoanelor, al blocurilor de motor şi al lagărelor
de alunecare. Produsele îndeplinesc exigenţele ridicate şi standardele de calitate ale
industriei constructoare de automobile. Factorii determinanţi de impulsionare
a inovaţiilor la Kolbenschmidt Pierburg sunt emisiile reduse de noxe, consumul
rentabil de carburanţi, fiabilitatea, calitatea şi siguranţa.
Partener Motor Service:

Headquarters:
MS Motor Service International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motor-service.com
Kolbenschmidt Pierburg Group

© MS Motor Service International GmbH – 50 003 597-17 – 08/10 RO

