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Limitlerinizi kaldırın ! 
 
Aracınızın motorunda bulunan havanın basıncını ölçen sensöre Map (Manifold 
Absolute Pressure-Manifold Basıncı) ve havanın miktarını ölçen sensörede Maf 
(Mass Air Flow-Debimetre-Akışmetre) denir. Bu sensörlerin motor kontrol 
ünitesindeki (ECU) limit değerlere ulaşması veya sensörün ölçüm aralığının dışına 
çıkması sonucunda motor kontrol ünitesi tarafından ateşleme, yakıt enjeksiyonun 
kesilmesi, kısıtlanması veya geciktirilmesi durumuna “boost cut” veya “limp mode” 
denir. 
 
Yapılan modifiye sonucunda Map veya Maf sensörünüzden gelen hava miktarı ve 
hava basıncı artar. Bunun sonucunda motor kontrol ünitesindeki (ECU) sensör değeri 
limit değerlere ulaşabilir veya sensörün ölçüm aralığının dışına çıkabilir. Örneğin; 
açık hava filtreleri, sonradan takılan turbo, kompresör, supercharger sistemleri ve 
Nos (nitrous oxide system) uygulamaları. 
 
Map/ Maf Skipper v.3 aracınızın motorunun motor kontrol ünitesi tarafından “boost 
cut” veya “limp mode” a sokulmasını engeller. 
 
 
Teknik özellikler: 

• %100 yerli üretim Türk malı. 

• 8 kademe ayar hassasiyeti. 

• +/- %80 kontrol aralığı. 

• Montaj kolaylığı için led ışık. 

• SMD teknolojisine sahip elektronik devre. 

• Ölçüler: 50mm x 35mm x 20mm 

• Retro-fit yöntemiyle montaj yapılır. 

• Analog (0-5v) çıkış. 

• 1 metre kablo uzunluğu 
 
Tüm ürünlerimiz size ulaştığı tarihten itibaren fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl 
garantilidir. 
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“Map/ Maf Skipper v3” bağlantıları ve ayarları: 
 
Kablo renkleri ve karşılıkları: 

Siyah 0V (Şase) 

Kırmızı Sensor Giriş 

Mavi/ Sarı Ecu Çıkış 

 
 
Ayarlar: 
Arka kapağın altındaki dipswitch ile ayar yapılmaktadır. 

1. Modülün devreye girme değerini ayarlar.  
2. Modül devreye girdiğinde led uyarı ışığı yanar. 
3. Switchleri teker teker indirip teker teker kaldırmanız gerekmektedir. 
4. Soldan sağa doğru switchler yukarı kaldırıldıkça devreye girme limitini arttırır. 
5. Sağdan sola doğru switchler aşağı indirildikçe devreye girme limitini azaltır. 

 
Kutu İçeriği: 

1. Map/ Maf Skipper v.3 
2. 1 metre kablo 
3. Plastik cırt 
4. 4 x Isıyla daralan makaron 
5. Kullanma 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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