I N F O R M AT I O N

Electropneumatice Asistenţii minusculi
de sub capota motorului

PRODUCT

Supape

Mic şi neînsemnat –
dar indispensabil.

„Asistenţii minusculi” de sub capota motorului.
Sunt atât de mici şi banale, încât trebuie chiar căutate în compartimentul motor.
De regulă se ascund în zonele compartimentului motor inaccesibile sau care nu intră în raza vizuală,
unde de multe ori nu se poate observa acţiunea lor.
Supapele electropneumatice au acelaşi rol în sistemele pneumatice ale autovehiculelor ca şi comutatoarele şi regulatoarele
de putere în circuitele electrice cu deosebirea că supapele electropneumatice lucrează cu precizie înaltă şi cu un excelent dinamism.
În combinaţie cu un element de acţionare pneumatic („acumulator de presiune”) ele pot acţiona clapetele sau supapele,
cum ar ﬁ de exemplu supapa EGR sau supapa de reglare a presiunii de supraalimentare la turbina de supraalimentare.
În ﬁecare model de autovehicul mai nou sunt montate de regulă chiar mai multe supape electropneumatice.
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Supapă electrică de comutare (EUV) la conducta
de admisie a modelului Mercedes-Benz clasa C
(evidenţiat).
Convertor electropneumatic de presiune (EPW)
şi turbină de supraalimentare la Audi A4 TDI
(evidenţiat).
Convertor electric de presiune (EDW) la supapa
EGR în modelul Opel Astra (evidenţiat).
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Nu numai la turbine de supraalimentare –
totul sub control.

Supapele electropneumatice se utilizează
în număr mare în operaţiile de comutare şi
comandă. Peste tot unde se pune în mişcare
ceva cu ajutorul energiei pneumatice
auxiliare, se utilizează supape
electropneumatice:
Acestea sunt asistenţii indispensabili
pentru comanda elementelor de acţionare
pneumatice, cum ar ﬁ
• clapetele de gaze de eşapament la toba
ﬁnală de eşapament
• jaluzelele radiatorului cu apă pentru
reglarea necesarului de aer rece (motor
diesel)
• clapetele reglaj injecţie
• rezemarea motorului pe lagăre hidraulice
• supapele EGR
• reglarea presiunii de supraalimentare la
turbina de supraalimentare
• supapele de aer secundar Toate supapele
electromagnetice au un standard de calitate ridicat, sunt ieftine şi înainte de toate
sunt omologate pentru producţia de serie
de către toţi producătorii de autovehicule.

Convertor electric
de presiune (EDW)

Supapă EGR

Supapă electrică
de comutare
(EUV)
Clapetă pentru gaze
de eşapament

Convertor electropneumatic
de presiune
(EPW)

Turbină cu
geometrie
variabilă (VTG)

Element de acţionare pneumatic
(„acumulator de presiune/vid”)

Modul cel mai simplu de a găsi supapa
potrivită:
În catalogul de produse PIERBURG
supapele electrice pot ﬁ identiﬁcate rapid
cu ajutorul unei pictograme speciale.
În rubrica „informaţii” este speciﬁcat în
plus domeniul de utilizare al supapei, de
exemplu destinată pentru comanda unei
turbine de supraalimentare sau a supapei
EGR.
Denumiri diferite
Diversele companii producătoare de autovehicule, precum şi producătorii de supape
folosesc pentru o parte a produselor
proprii denumiri complet diferite.
Supapă electrică de comutare (EUV)
•
•
•
•

Supapă de comutare
Supapă electromagnetică de comutare (VW)
Supapă electrică (BMW)
Supapă electromagnetică pentru limitarea presiunii
de supraalimentare N75 (VW)

Convertor electropneumatic (EPW, DW)
• Convertor electropneumatic de presiune
• Convertor de presiune (VW, BMW)
Convertor electric de presiune (EDW, DW)
• Convertor de presiune
• Supapă (VW)
• Supapă electrică (BMW)

Informaţii legate de gama de produse
se găsesc în catalogul nostru
„Catalog PIERBURG”
nr. de comandă 50 003 566
sau pe site-ul
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 de produse le permite clienţilor să se aprovizioneze cu componente pentru
motor dintr-un singur loc. Fiind o 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.
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Furnizor prestigios al industriei internaţionale de automobile.
Fiind de mulţi ani parteneri ai producătorilor de autovehicule, întreprinderile Grupului
KSPG dezvoltă componente inovative şi soluţii de sistem cu competenţă recunoscută în
domeniul alimentării cu aer şi al reducerii emisiilor de noxe, al pompelor de ulei, de apă
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. Emisiile reduse de noxe, consumul rentabil de carburanţi, ﬁabilitatea,
calitatea şi siguranţa sunt factorii determinanţi de impulsionare a inovaţiilor la
Kolbenschmidt Pierburg.
Partener Motor Service:

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