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GENERALITÃÞI ªI AVANTAJE :   
                        ÎNLOCUIREA  PLATINII  CU  SENZORUL 012 
          Aprinderea Tranzistorizatã AT 012, completeazã sistemul clasic de 
aprindere prin scânteie (cu platinã) al motoarelor pe benzinã, scopul urmãrit 
fiind îmbunãtãþirea performanþelor acestora în principal prin ELIMINAREA 
PLATINII (si problemelor mecanice ale acesteia) :
       -Creºterea ºi stabilizarea tensiunii din primarul (implicit ºi secundarul) 
bobinei de inducþie indiferent de turaþia motorului, tensiunea acumulatorului ºi 
temperatura ambiantã, realizând astfel porniri mai uºoare, o funcþionare optimã 
ºi în condiþii extreme de lucru a motorului.
      -Posibilitatea funcþionãrii cu Senzorul 012 în loc de platinã, sau cu 
platina.!!!
       -Limitarea tensiunii ºi curentului pe contactele platinelor, protejându-le 
astfel de arcul ºi curentul electric care le uzeazã.
       -Posibilitatea diagnosticãrii rapide a platinelor, a tensiunii la bornele bobi-
nei de inducþie ºi reglãrii avansului static cu LED CONTROL -ul incorporat
CARACTERISTICI TEHNICE :
       -Tensiunea nominalã de lucru : 14±0,5Vcc.(Garantat de la 8V pânã la18V)
       -Temperatura ambiantã de lucru : -35°C pânã la +90°C.
       -Turaþia de lucru a motorului :30 rot/min. pânã la 12.000 rot/min. (Motor 
cu 4 cilindri în 4 timpi)
       -Protecþie totalã împotriva apei ºi umiditãþii. 
        -Rezistenþa ohmicã minimã a primarului bobinei de inducþie = 3 ohmi 
(Totalã la bobinele de inducþie cu rezistenþã adiþionalã)

INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE  :  (vezi desenul ºi caracteristicile tehnice)
          -Aprinderea tranzistorizatã AT012 se va monta direct la borna  1   (-) a 
bobinei de inducþie, în locul conductorului ce vine de la ruptor, cu borna 
marcatã B.I. pe cutia montajului. (de preferat cu bornele in jos, pentru a nu se 
acumula apã între borne ºi a se putea vizualiza LED CONTROL-ul.). 
Conductorul ce vine de la ruptor se conecteazã la borna marcatã R.U.P. pe cutia 
montajului. Conductorul de culoare roºie în dreptul cãruia este marcat +12V se 
conecteazã la borna  15   (+) a bobinei de inducþie (+acumulator prin cheia de 
contact), iar conductorul de culoare neagrã la ºasiul maºinii (-)
          - Senzorul 012 se monteazã în locul platinii  la o distanþã de cca 0,5...0,7 
mm faþã de vârful camei axului delcou.  Se roteºte delcoul ºi se regleazã 
avansul cu LED CONTROL-ul sau oricare altã metodã.! (Pânã când turaþia de 
relanti este maximã cu motorul încãlzit) .
          ATENÞIE !!! : Se scoate obligatoriu din circuit condensatorul de la pla-
tinã, lãsându-se în aer conductorul acestuia împreunã cu papucul  ºi  NU se vor 
folosi bobine de inducþie cu rezistenþa adiþionalã scurtcircuitatã (lipsã) sau cu 
valoarea rezistenþei ohmice totalã mai micã de 3 ohmi.  Se verificã fiºele de la 
delcou (max. 4 Kohmi), curãþenia ºi integritatea capacului de delcou, distribu-
itorul  (pipa) ºi bujiile.  Conductorul de la turometru ramâne pe borna  1  (-) a 
bobinei de inductie.  Pentru performanþe  optime,  se  poate mãri distanþa la 
bujii pânã la cca 1mm .  Este  posibil  ca  motorul  sã  nu  funcþioneze,  sau  
sã  funcþioneze defectuos dacã  instalaþia electricã pe autoturism nu este în 
parametri normali.

DIAGNOSTICAREA ªI REGLAREA INSTALAÞIEI DE APRINDERE cu ajutorul LED CONTROL :
          Dispozitivul LED  CONTROL indicã starea (poziþia) platinelor, respectiv lumineazã când platina este în poziþia închis. (cheia de contact în poziþia 
motor pornit). Verificarea  prezenþei tensiunii la bornele bobinei de inducþie si a platinelor dacã “lucreazã” se vede în momentul când se acþioneazã demarorul
sau se roteºte motorul cu manivela, (turaþie micã) prin aprinderea ºi stingerea LED-ului, proporþional cu turaþia motorului.
Reglarea avansului static :
         Se poziþioneazã volanta motorului cu însemnul de pe ea în dreptul însemnului de pe caracasa motorului, dupã care se intruduce cheia în contact (poziþia
motor pornit) ºi se roteºte delcoul pânã când dispozitivul LED CONTROL se stinge, moment ce indicã producerea scânteii. (În timpul funcþionãrii 
motorului dispozitivul LED CONTROL se vede aparent aprins continu datoritã turaþiei ridicate ºi neperceperii ochiului omenesc). ATENÞIE !!! : Nu lãsaþi
cheia în contact pe poziþia motor pornit mai mult de 5 ÷ 10 minute, deoarece riscaþi sã deterioraþi dispozitivul ºi bobina de inducþie prin supraîncãlzire.

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE :
         S.C. GOTRONIC S.R.L., asigurã, garanteazã ºi declarã pe propria rãspundere, conform
prevederilor art. 5 din H.G. Nr. 1.022 / 2002, cã produsul Aprindere Tranzistorizatã AT 012 ºi,
Senzor 012 nu pune în pericol viaþa, sãnãtatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ
asupra mediului ºi este în conformitate cu Caietul de sarcini CS 02/2007, Certificat de conformitate
RAR ºi Licenþa de fabricaþie Nr.3057/08.10.2008 

CERTIFICAT DE GARANÞIE ªI CONDIÞII GARANÞIALE :

          S.C. GOTRONIC S.R.L. garanteazã buna funcþionare a produsului timp de 24 luni de la data vânzãrii, în condiþii de montare ºi exploatare corecte,
conform instrucþiunilor de utilizare ºi a completãrii Certificatului de garanþie. (Montare obligatorie în Service auto autorizat RAR)
Produsul a fost vândut clientului(Numele, adresa completã, telefon):           Nr. de înmatriculare (se completezã de unitatea service).......................................

...............................................................................................................................................................................Seria senzor nr......................................................

cu factura (chitanþa) nr. ºi data..........................................................................................................................Seria aprindere nr.....................................................
          Produsul este nereparabil iar înlocuirea acestuia în termen de garanþie se face pe baza Certificatului de garanþie completat, Factura de 
cumpãrare pe care se trece nr. de serie a produsului, în termen de 10 zile.

   Semnãtura                            ªtampila, data ºi semnãtura unitãþii service autorizat RAR                                       ªtampila unitãþii ºi 
cumpãrãtorului                           Unde s-a montat            Unde s-a constatat defecþiunea                                       semnãtura vânzãtorului     
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