
 

ตารางเปรยีบเทยีบ OSCAR-N OBD CAN กบั OSCAR-N OBD CAN / S.A.S 

  

OSCAR-N OBD CAN -4/6/8 cylinders OSCAR-N OBD CAN  SAS-4/6/8 cylinders 

1. ออกแบบ Emulators ส าหรับหัวฉีดน ้ามัน ขนาด 100 Ohm  รองรับการ
การตดิตัง้ 95% ในตลาดรถยนตโ์ลก ในปัจจุบัน 
 

 

2.กลอ่ง ECU ขนาด 125 x 105 x 28 [mm] ท าจาก อลมูเินยีม และใช ้

ปลั๊กแบบปลั๊กเดีย่ว  
 

3.การท าออโตจู้นสามารถท าได ้2 แบบ คอื 1) แบบจูนเดนิเบาไมม่โีหลด   
2) ออโตจู้น แบบเหยยีบคันเรง่ คงที ่เชน่ที ่3000 RPM ป้องกัน

เครือ่งยนตด์ับ ขณะท าออโตจู้น 
 

 

4. มตีารางการจูน 2 แบบ  1)ตาม T-On กับ แรงดดู และ 2)แบบตาม T-

On กับ RPM(  K-map)  ในหนา้ กราฟจูน คา่การเปิดหัวฉีดน ้ามัน (T-On) 

สงูสดุ 20  ms  และ กราฟ แรงดันสงูสดุ 160 kPa แสดงคา่กราฟ 
Multiplier 1 เสน้    
 

 

5.ค านวณการจ่ายแกส๊โดยอยา่งง่ายดายและแมน่ย าโดยกดปุ่ ม  

“ค านวณการปรับแตง่” ( Calculate adjustment)  โปรแกรมจะเก็บคา่

กราฟแกส๊ และน ้ามัน ตลอดเวลา แมไ้มไ่ดเ้ชือ่มตอ่ Computer จนครบ 
100% 

 

6.ปรับจ่ายแกส๊ ชดเชย หรอื ลด อัตโนมัต ิเมือ่อณุหภมู ิหรอืแรงดันแกส๊

เปลีย่นแปลง 
 

7.สามารถเชือ่มตอ่ OBD  เพือ่ปรับการฉีดแกส๊ตาม คา่ Fuel Trim  แตยั่ง

ตอ่งใชก้ลอ่งแปลงในรถยนตบ์างรุน่ และสามารถอา่นโคด๊ และลบโคด๊
ได ้
 

 

8. รองรับการใชง้านกับหัวฉีดทีม่กีารฉีด Pulse สัน้ เพือ่ป้องกันอาการ

สะดดุ ขณะขับขี ่
 

9.มรีะบบตัดการท างานของระบบแกส๊หากแรงดันแกส๊สงูกวา่คา่ทีก่ าหนด  
 

10.สามารถตัง้เวลาการเปิดหัวฉีดแกส๊ต ่าสดุไดป้้องกันอาการสะดดุ 

จาก การตดิตัง้หัวฉีดที ่เปิด-ปิดชา้ 
 

11. ในกรณีทีโ่หลดสงูๆ ระบบจะตัดการท างานเขา้สูร่ะบบน ้ามันทันท ี

 

 

 

 

 

1.  ออกแบบ Emulators ส าหรับหัวฉีดน ้ามัน ขนาด 100 Ohm   และ 
สามารถเปลีย่นแปลง ความตา้นทานไดถ้งึ 75 Ohm โดยปรับในซอฟแวร ์

ท าใหร้องรับ การตดิตัง้ เกอืบ 100% ในตลาดรถยนตโ์ลก ในปัจจุบัน 

 

2. กลอ่ง ECU ขนาดเดมิ 125 x 105 x 28 [mm] ท าจาก อลมูเินยีม และใช ้

ปลั๊กแบบปลั๊กเดีย่วเหมอืนเดมิ แตเ่ปลีย่น แผงวงจรใหมห่มด  
 

3. การท าออโตจู้นสามารถท าได ้2 แบบ คอื 1) แบบจูนเดนิเบาไมม่โีหลด   
2) ออโตจู้น แบบเหยยีบคันเรง่ คงที ่เชน่ที ่3000 RPM ป้องกันเครือ่งยนต์

ดับ ขณะท าออโตจู้น  และ เพิม่ความละเอยีดในการค านวณ แบบใหม่
เพือ่ป้องกนัเครือ่งยนตด์บัขณะท า ออโตจ้นู 

 

4. มตีารางการจูน 2 แบบ  1)ตาม T-On กับ แรงดดู และ 2)แบบตาม T-On 

กับ RPM(  K-map)ในหนา้ กราฟจูนคา่การเปิดหัวฉีดน ้ามัน (T-On) สงูสดุ
เพิม่ขึน้  จาก 20 ms เป็น 25 ms และ เพิม่กราฟ แรงดนัสงูสดุ จาก 160 

kPa เป็น 220 kPa    สามารถปรบัคา่ตวัเลข Multiplier แบบ ละเอยีด
ได ้(%) เปรยีบเสมอืนม ีกราฟตวัคณูเพิม่ อกี 1เสน้ 
 

5. ค านวณการจ่ายแกส๊โดยอยา่งง่ายดาย และแมน่ย า โดยกด ปุ่ ม 

“ค านวณการปรับแตง่” ( Calculate adjustment) โปรแกรมจะเก็บคา่กราฟ
แกส๊ และน ้ามัน ตลอดเวลา แมไ้มไ่ดเ้ชือ่มตอ่ Computer จนครบ 100% 

 

 

6. ปรับจ่ายแกส๊ ชดเชย หรอื ลด อัตโนมัต ิเมือ่อณุหภมู ิหรอืแรงดันแกส๊

เปลีย่นแปลง 
 

7. สามารถเชือ่มตอ่ OBD ไดท้กุรุน่ ท ัง้ OBD CAN และ OBDII ได้

สมบรูณ์ 100%  และสามารถปรบัคา่กลาง OBD (Neutral Point) ตาม
น า้มนัไดท้ ัง้ + และ – ไมใ่ชป่รบั เขา้คา่ 0 เพยีงอยา่งเดยีว เหมอืน
ระบบ OBD ทั่วไป อกีทัง้ยัง สามารถอา่นโคด๊ และลบโคด๊ได ้เหมอืนเดมิ 

 

8. รองรับการใชง้านกับหัวฉีดทีม่กีารฉีด Pulse สัน้ เพือ่ป้องกันอาการ

สะดดุ ขณะขับขี ่
 

9.มรีะบบตัดการท างานของระบบแกส๊ หากแรงดันแกส๊สงูกวา่คา่ทีก่ าหนด  
 

10. สามารถตัง้เวลาการเปิดหัวฉีดแกส๊ต ่าสดุไดป้้องกันอาการสะดดุ 

จาก การตดิตัง้หัวฉีดที ่เปิด-ปิดชา้ 

 

11. ในกรณีทีโ่หลดสงูๆ ระบบจะตัดการท างานเขา้สูร่ะบบน ้ามันทันท ี

 

12. สามารถวเิคราะห ์วงจร ระบบหัวฉีด และตัดกลับ ระบบน ้ามันอัตโนมัติ

ในกรณีระบบการท างานขัดขอ้ง 
 

13. สามารถแสดง ประวัตกิารใชง้านของ ECU แกส๊ และสามารถ แสดง 

การแจง้เตอืนและ สภาวะตา่งๆ 
 

14. มสีายไฟรองรับการตัดป๊ัมติ๊ก และสามารถตัง้ หน่วงเวลา การตัดป๊ัมได  ้

 

15. ใหม ่เพิม่ระบบ ปรับจูนแกส๊อัตโนมัต ิ(Auto Adaptation) โดยกราฟ 

Multiplier จะถกูปรับ ตลอดเวลา ตามคา่ทีตั่ง้ไว ้ตรงชว่งที ่กราฟแกส๊ยัง

อยูห่า่งจาก กราฟน ้ามัน เปรยีบสมอืนมชีา่งปรับจูนประจ ารถตลอดเวลา 
 

16. สามารถ บันทกึคา่ Parameter การท างานของเครือ่งยนต ์ในหนา้ 

 ออสสโิลสโคป (Oscilloscope) โดยการกดปุ่ ม สวติช ์คา้งไว ้ แลว้

สามารถน ามาแสดงในภายหลังไดช้ว่ยในการวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ได ้
ง่ายขึน้ 

 


