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 قيد نماييد.توانيد مشتريان اصلي خود را عام گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نام کاال/ خدمت
 شیر برقی دامپ و سلونوئید

 

 شیر سلونوئید

 
 
 
 
 
 
 
 

 شیر دامپ

 قطعات خودرو حوزه کاال/خدمت

 ۱ شماره یا نام نسخه

 ۱۰۱۱ تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 رانیقطعات ا نیو تام یمهندس یشرکت طراح 
 خودرو

   شرکت سایپا  

  معرفی کاال/خدمت

 است: ریبه صورت ز ریش نیکنترل دور توربو شارژر  است. نحوه عملکرد ا یبرا ایقطعه دیسلونوئ ریش
 یباال م نیو دور تورب افتهی شیافزا نیبه تورب یحجم و سرعت گاز ورود ابد،ی یم شیحجم گاز اگزوز افزا جهیرود و در نت یکه دور موتور باال م یهنگام

 یراشده است ب هیتعبتوربو شارژر  یهدر رو که بر رو چهیتوربو شارژر و پره ها خطرناک باشد. در یشود که برا ادیز یدور ممکن است به حد شیرود، افزا
داده و به  ریمس رییدود تغ انیباز شده و جر چهیدر نیباشد ا یبه کنترل و کاهش م اجیکه دور احت یمعنا که در زمان نیباشد به ا یم نیکنترل دور تورب
 شود. یاز موتور خارج م کند،عبور  نیاز اگزوز بدون آنکه از تورب یبخش چه،یدر نیبا باز شدن ا گرید انیگردد و به ب ینم تیسمت پره هدا

 یه هواب ازیکه ن یدر حالت عاد ریمس نیو ا ریش نیباشد ا یپس از کمپرسور م ریمتراکم شده در مس یهوا یبرا یاضطرار یخروج یمجرا کیدامپ  ریش
و موتور  دارد یم برخود را از پدال گاز  یکه راننده پا یرود، اما در حالت یهوا م فولدیفشرده به سمت من یباشد، بسته است و تمام هوا یمتراکم در موتور م

روشارژر تو یبه ورود یریفشرده توسط مس یدامپ باز شده و هوا رینگردد، لذا ش فولدیفشرده وارد من یکاهش دور انجام دهد، الزم است تا هوا ستیبا یم
 گردد. یمتصل م

 :یمحور ۀدیمرتبط با ا یچالش ها و نکات برجسته فناور
 محدود کار کنند! یبا نشت گرادیسانت ۀدرج ۱6۱تا  ۱3۱ یکامل در دما یکار کلیس ونیلیم ۰حدود  دیها با ری: شادیز نانیاطم تیقابل-
 به توربوشارژر وجود دارد! بیفرمان و عدم عملکرد( خطر آس افتیدر ی)به معنا رهایش یخراب: در صورت یبودن اثر خراب نهیپر هز-
 آن مشکل است مثل آب بندها نیخاص در قطعه که تام یوجود اجزاء و المان ها -۱:  نیتأم-
 بر و مشکل است. نهیآنها هز نیتأم میتحر طیباشند و در شرا یم یواردات یبه طور کل رهاینوع ش نیا -2
 یدرصد ۰۱ یدورنما کیدرصد که البته  ۱۱تا  5خودرو کم است) دیبه نسبت کل تول رانیمختلف در ا لیبه دال یتوربوشارژر داخل یخودروها دیتول راژیت- 3

 کند. یم لشکا در شروع دچار مقطعات ر نیو تام یگذار هیامر سرما نی( و امیآن متصور یو مصرف سوخت برا یستیز طیمح نیشدن قوان رانهیبا سخت گ
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 

 شير برقي دامپ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 شير برقي سلنوئيد:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

مرکز تحقیقات موتور  ۱3۱۱ تاییده تست کانسپت
 خودرو )ایپکو(ایران

 

  

 

 رسته محصول: الكترو مكانيكي •

 DCولت نامي  ۳۱ولتاژ کاري:  •

 آمپر ۳آمپر مصرفي:  •

 (On & Offميلي ثانيه )در هر دو حالت  4۴زمان پاسخگويي: کمتر از  •

 ℃ to ۳8۴ 4۴~دماي کاري:  •

 ميليون سيكل ۳عمر مفيد:  •

 (EMCارتعاشي و ميدان هاي مغناطيسي  -مواد شيميايي -ازن -شرايط کاري: مقاوم به شرايط مختلف محيطي )رطوبتي •

 بار ۳.4ليتر بر دقيقه در فشار  ۳۴نشتي مجاز هوا: کمتر از  •

 رسته محصول: الكترو مكانيكي •

 DCولت نامي  ۳۱ولتاژ کاري:  •

 آمپر ۳مصرفي: کمتر از آمپر  •

 ℃ to ۳8۴ 4۴~دماي کاري:  •

 ميليون سيكل ۳۳۴عمر مفيد:  •

 (EMCارتعاشي و ميدان هاي مغناطيسي  -مواد شيميايي -ازن -شرايط کاري: مقاوم به شرايط مختلف محيطي )رطوبتي •

 درصد ۳۴۴تا  ۳۴از  PWMقابليت کنترل  •

 بار ۴.8فشار کاري:  •


