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TECHNOMAX
OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

YENİ

Technomax Otogaz Dönüşüm Kiti ile

Otogaza Geçişte
Güvenli ve Ekonomik Çözüm
Kıymet bilenlerin
otogaz dönüşüm
kiti, Prins!

REGÜLATÖR
• Diferansiyel basınç ile çalışarak optimum performans sağlar.
• Sabit LPG debisi sağlayarak, yaz/kış ayar değişikliklerine

gerek duymaz.
• Tek kademeli çalışarak, yüksek ısı transferi sağlar.
• Kesici valf ve filtre entegredir.
• Motor soğutma suyu sıcaklığı takip edilebilir.
• Kolaylıkla montaj yapılabilmesi için kompakt

bir tasarıma sahiptir.

ENJEKTÖR VE ENJEKTÖR RAİLİ
• İleri teknolojisi ile kompakt bir tasarıma sahiptir.
• 2,5 ms'lik minimum süresiyle performans

değişikliği hissettirmez.
• Motor gücüne göre özel olarak nozül seçimi yapılır.
• Yüksek kapasiteli, yüksek performanslı

ve uzun ömürlüdür.

FİLTRE ÜNİTESİ
• Kolaylıkla monte edilebilir.
• Gaz giriş-çıkış yönleri kolaylıkla revize edilebilir.
• 10 mikron hassasiyetinde filtreleme yapabilir.

TECHNOMAX
OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ
YAKIT SEÇİCİ GÖSTERGE
• Tank içerisindeki LPG seviyesini LED ışıklar ile gösterir.
• Ayarlanabilir seviye sinyalleri sayesinde, optimum

hassasiyette çalışır.
• Tank içerisindeki LPG bittiğinde, sesli ikaz ile

sürücüyü uyarır.
• Kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla monte edilebilir.

ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ
• Yazılım ile geliştirilmiş diagnostik ve arıza tespit programı

ile donatılmıştır.
• Uyku modunda minimum elektrik tüketimi < 1,5 mA'dir.
• Tüm komponentler ile hızlı iletişim kurarak sinyal

gecikmesi oluşturmaz.
• İleri teknoloji kullanılarak hafif ve kompakt

olarak üretilmiştir.
• Kompakt tasarımı sayesinde kolaylıkla
monte edilebilir.

MAP SENSÖRÜ
• Manifold basıncını ölçerek, diferansiyel basınç

oluşmasını sağlar.
• Kolaylıkla monte edilir.
• Aynı zamanda gaz sıcaklığını da ölçerek, sistemin

optimum performansta çalışmasını sağlar.

Kıymet Bilenlerin
Otogaz Dönüşüm Kiti,

Prins!

Dünyada sıralı otogaz sistemini uygulayan ilk markalardan biri olan Prins,
1986’dan beri alternatif yakıt sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir kuruluş
olarak 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

İpragaz

Gücü ve Güvencesiyle
1996 yılında Türkiye’nin ilk resmi belgeli otogaz istasyonunu kuran LPG
sektörünün öncü kuruluşlarından İpragaz, Nisan 2010’da Prins Türkiye genel
distribütörlüğünü alarak, Prins otogaz dönüşüm sistemlerini, İpragaz gücü ve
güvencesiyle sunmaya başlamıştır.

