
 

 

 

COMPACT BASIC i PLUS 
Zapoznanie z systemem 



 

 

 



 

 

 

Kompletacja 



 

 

 

Sterownik 

- nowa hermetyczna obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
 (poliamid + 30% włókna szklanego) przeznaczonego do zastosowań 
motoryzacyjnych 
- montaż złączem w dół zapewnia najlepszą szczelność i odpowiednią 
ochronę przed wilgocią  
- Compact  Basic – brak zintegrowanego czujnika MAP (odczyt z 
oryginalnego czujnika MAP samochodu) 



 

 

 

Sterownik 

- sześciowarstwowa płytka 
- nowszy, wydajniejszy  japoński procesor  
Fujitsu z certyfikatem automotive  
i technologią Double Memory 
- nowoczesne klucze sterujące 
wtryskiwaczami gazowymi z 
zabezpieczeniami 
- elementy półprzewodnikowe w 
obwodzie elektrozaworów i emulatorach 
wtryskiwaczy benzynowych z 
zabezpieczeniami  i pełną autodiagnostyką  
- zintegrowany czujnik 
ciśnienia/podciśnienia (tylko Compact SE 
Plus) 
- wbudowany standardowy emulator 100 
om 



 

 

 

Schemat elektryczny wersja Plus 



 

 

 

Schemat elektryczny wersja Basic 



 

 

 

Kompatybilność elektryczna  
z poprzednimi wersjami 

- identyczna wiązka, złącze elektryczne i przełącznik 
- możliwość podmiany plug & play w przypadku wersji Plus 
- wersja Basic, w przypadku aut z własnym czujnikiem MAP 
- do połączenia ze sterownikami Compact wymagane jest nowe 
oprogramowanie Compact SE (sterowniki nie współpracują z 
programami obsługującymi starsze wersje) 



 

 

 

Nowa funkcjonalność 

Kontrola ciśnienia gazu na cut-off, kalibracja zewnętrznego MAP sensora 
(tylko w wersji Basic), obsługa nowych technologii (Start & stop, 
Valvetronic, Multiair)  



 

 

 

Nowa funkcjonalność 

Możliwość programowej zmiany sekwencji wtrysku  



Nowa funkcjonalność 

Bardziej precyzyjne kompensacje na temperaturę i ciśnienie,  ulepszona 
kompensacja na przyśpieszanie z obsługą „zimnego VAG’a”, 
zaimplementowana kompensacja na napięcie zasilania  



Nowa funkcjonalność 

Rozbudowana diagnostyka z pomiarem obciążenia prądowego i 
temperatury sterownika 



 

 

 

Nowa funkcjonalność 

Nowa funkcja testowania elektrozaworów i wtryskiwaczy, wspomagająca 
serwis instalacji  



 

 

 

Nowa funkcjonalność 

Rozbudowane liczniki czasu pracy i serwisu instalacji z pomiarem czasu 
przekroczenia serwisu 



 

 

 

Podsumowanie 
- hermetyczna obudowa z wysokiej jakości kompozytowego tworzywa sztucznego  
- szybszy i wydajniejszy procesor  
- nowoczesne elementy półprzewodnikowe odpowiadające za pracę  emulatorów wtryskiwaczy 

benzynowych oraz elektrozaworów 
- precyzyjne kompensacje na ciśnienie, temp. gazu, temp. reduktora oraz napięcie zasilania 
- kontrola maksymalnego ciśnienia na reduktorze podczas cut-off 
- programowa zmiana sekwencji wtrysku 
- obsługa nowych technologii (Start & Stop, Valvetronic, Mulltiair)  
- profesjonalna diagnostyka z pomiarem obciążenia i temperatury sterownika 
- funkcja testowania elektrozaworów oraz opróżniania gazu 
- rozbudowane liczniki czasu pracy i przypomnienia o serwisie 



 

 

 

Dziękuję za uwagę. 


