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Pistonlarınızı koruyun ! 
 
Bilinen adıyla Exhaust Gas Tempreture Sensör Amplifier, motorun çalışması sonucu 
oluşan egzoz gazının sıcaklığını ölçer.  
 
Yüksek performanslı arabalarda veya modifiye edilmiş arabalarda uzun süre yüksek  
performans kullanımı motor içi sıcaklığını yükselir. Egt Amplifier motor içi sıcaklığını  
motordan çıkan egzoz gazından ölçer. Günümüz benzinli ve dizel motorlarında bu 
değer 1000-11000C derece arasında değişmektedir, egzoz sıcaklığı bu derecelere 
ulaştığında motorun içinde bulunan pistonlar yüksek sıcaklıklardan dolayı erimeye 
başlayıp arabanızın motoru geri dönüşü olamayan ölümcül hasarlar alabilir.  
 
Egt Amplifier bu durumlar olmadan önce sizleri uyararak arabanızın motorunu 
korumanıza yardımcı olur. 
 
Teknik özellikler: 

• %100 yerli üretim Türk malıdır. 

• EGT sensörü girişi. 

• 0-1250C derece arasında ayar aralığı vardır. 

• Ayar hassasiyeti 4mV/C derecedir. 

• +/- 1.5% doğruluk. 

• AD8495 entegre. 

• SMD teknoloji elektronik devre. 

• Retro-fit yöntemiyle montaj yapılır. 
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• 8-32v arası güç beslemesi. 

• 24v olan kamyon ve marin kullanımına uygundur. 

• Analog (0-5v) çıkış. 

• Kolay sabitleme için montaj kulakçıkları. 

• IP66 sınıfı su geçirmez tasarım. 

• IP58 sınıfı toz geçirmez tasarım. 

• Ölçüler: 35mm x 50mm x 6,5mm. 
 
Tüm ürünlerimiz size ulaştığı tarihten itibaren fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl 
garantilidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Egt Amplifier v2” bağlantısı:  
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EGT Thermocouple Amplifier 0-5v Output 
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Kutu İçeriği: 

1. EGT Amplifier v2 
2. 1 metre kablo 
3. Montaj kılavuzu 

 
Sosyal Medya: 
https://www.instagram.com/bosphorus_innovations 
https://www.facebook.com/BosphorusInnovations 
https://www.youtube.com/channel/UCzbN5CcDePwMBclBiBJGrbw/videos 
https://plus.google.com/u/0/113786981299047447568 
 
Online Mağazalar: 
https://tr.bosphorusinnovations.com/urunler/ 
https://www.ebay.com/usr/bosphorusinnovations 
http://www.n11.com/magaza/bosphorusinnovations 
https://www.sahibinden.com/arama?userId=aggtFSTQVu5AEtnX3KPzsAQ 
http://www.sanalpazar.com/dukkan/bosphorus-innovations/d-730774 
 
Bosphorus Innovations 
Prodimar İç ve Dış Tic. Elektronik San. Ltd. Şti.  
Maltepe Caddesi Alba Sanayi Sitesi No:117 Bayrampaşa İstanbul 
Tel:      +90 212 544 3141 (Dahili:11)/  
            +01 952 232 0677 
Fax:     +90 212 544 3142 
GSM:  +90 535 9428747 (WhatsApp) 
E-mail: k.ertek@prodimar.com.tr 
Skype: kemal ertek 
Web:    tr.bosphorusinnovations.com 
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