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  گراميعرض سالم خدمت امدادگران 

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه      

امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و 

آموزشي گرفته تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تاليف كتابچه هاي 

است تا به شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور 

  .دستهاي پرتوان شمائيم

در بخش الكتريكال و  )دانگ فنگ(  H30 Crossخودرو بدين ترتيب كتابچه   

                             .به حضور محترمتان تقديم مي گردد كتابچه مينو چهار بيستعنوان  ه ببرقي 

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

                      

        
        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 

  

  1395بهار

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


3 

 

  آشنايي با شركت دانگ فنگ

دانگ فنگ يكي از چهار خودروساز بزرگ چين و شريك تجاري  شركت

توانست از لحاظ توليد، رتبه دوم را در  2013سيتروئن است و در سال -پژو

اعتبار و موفقيت اين شركت پس از .  ميان خودروسازان چين به دست آورد

نيسان، كيا،  :هاي خودروساز بزرگ دنيا مانند هاي مشترك با شركت فعاليت

سيتروئن و هوندا و بهره برداري از دانش و تجربيات برندهاي -پژو

خودروسازان جهاني بيش از پيش افزايش يافت، به طوري كه اكنون سهام 

  .سيتروئن را در اختيار دارد-قابل توجهي از شركت پژو

كمپاني دانگ فنگ، يك خودروساز دولتي در چين است و در حال حاضر، 

عنوان يكي از چهار  نگان، سايك و فاو، بههايي همچون چا در كنار شركت

كل توليدات اين شركت در . سازنده بزرگ خودرو در اين كشور مطرح است

ميليون دستگاه خودرو اعم از سبك و  3.5ميالدي، معادل  2014سال 

هزار دستگاه از آن را  450سنگين بود كه از اين تعداد، نزديك به 

بته اين حجم از توليد، بيش از كل گرفت كه ال خودروهاي سنگين دربر مي

  .اش بود خروجي رقباي وطني
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  . دباش مي“ توفان شرق “دانگ فنگ در زبان چيني به معناي 

شركت دانگ فنگ در طي دوران كاري خود، براي كسب تكنولوژي با  

كه  هاي متعددي همكاري نمود و در اين ميان، نخستين كمپاني شركت

و يا  PSA ، شركت فرانسويبه كار نمودشروع آن دانگ فنگ با شركت 

ميالدي صورت  1992در سال  همكاريسيتروئن بود، اين  –همان پژو 

  DPCA پذيرفت و حاصل مشاركت بين اين دو، تأسيس شركتي به نام

و ترك  ها تحريمهمين شركت در زمان . بود  پژو سيتروئن –دانگ فنگ 

  . ر تداوم توليدات ايفاء نمودپژو، نقش بسزايي را دشركت بازار ايران توسط 

 ميالدي، شركت دانگ فنگ بخش زيادي از سهام كمپاني 2014در سال 

PSA  را خريداري نمود و به يكي از سهامداران اين كمپاني مبدل شد. 
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 H30 CROSS    شخصاتم

برد كه  بهره مي TU5 از موتور معروف و نام آشناي H30 Crossخودرو 

نيز شاهد آن    LXو پژو پارس  405SLX، پژو 206رانا، پژو پيش از اين در 

  .ايم بوده

H30 Cross از پيشرانه TU5  سيلندر و  4سي به همراه  سي 1600با حجم

 .برد سوپاپ بهره مي 16

H30 Cross و مصرف سوخت تركيبي آن  ليتري دارد 51باك بنزين   حجم

 100اين خودرو با شتاب صفر تا . كيلومتر اعالم شده است 100در  ليتر 7.04

سرعت  كيلومتر بر ساعت 183 ثانيه، تا حداكثر  12.5كيلومتر بر ساعت 

 .اين خودرو نيز خودكار است جعبه دنده. گيرد مي

ليتر  7.04كيلومتر پيمايش تركيبي  100مصرف سوخت اين خودرو در هر 

  .است 4رد آاليندگي يورو اعالم شده و داراي استاندا
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 امكانات

H30  هاي  ليت پخش فايلباينچي با قا 6.5داراي يك صفحه نمايش لمسي

هم چنين بر روي غربيلك فرمان هيدروليكي اين خودرو، . تصويري است

از ديگر امكانات . هاي كنترل صوتي و بلوتوث هندزفري نيز قرار دارند دكمه

هاي  توان به سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك، چراغ مي H30دانگ فنگ 

هاي جانبي  كريستالي، آينه LED هاي جلوي دار، چراغLED عقب

درب برقي، روكش فرمان  4راهنمادار با سيستم گرمايش، شيشه باالبر 

، صندلي راننده با 205اينچ و الستيك با عرض  16رينگ اسپرت  ، چرمي

 سانروف سقفي، ، هاي عقب تاشو صندلي جهت، 6قابليت تنظيم دستي در 

عدد تيوتر  2عدد بلندگو به عالوه  4، كامپيوتر سفري و )بال عقب(اسپويلر

 .اشاره كرد

 ايمني

 H30 Cross داراي ترمزهاي ABS با سيستم توزيع الكترونيكي نيرو يا 

EBD  همچنين اين خودرو داراي كيسه هواي راننده و سرنشين . است

توان سيستم ضد سرقت  تجهيزات ايمني اين خودرو مياز ديگر . است

ها، سنسور پارك، چراغ مه شكن  ، قفل ميكرو سوئيچي درب)ايموباليزر(

 .جلو و عقب و دوربين ديد عقب نام برد
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  تم هاي الكتريكال خودروي سواري دانگ فنگسسي

مدل بوده كه  )S30(و صندوق دار  )H30(هاچ بك اين خودرو در دو مدل 

از نظر ساختار الكتريكي خودرو  .به بازار عرضه خواهد شد )H30(بك  هاچ

فاقد شبكه بوده و در حال حاضر در ايران توليد  )S30(هاي صندوق دار 

در دستور كار شركت ايران )H30(هاچ بك  توليد خودروهاي .نمي گردد

  CANريكال اين خودرو از شبكهتخودرو قرار گرفته است در سيستم الك

HS )CAN بوده و براي ارتباط بين ) پر سرعتECU  موتور وECU  گيربكس

  .اتوماتيك و نمايشگر چند منظوره در نظر گرفته شده است

  :يونيت هاي بكار رفته در اين خودرو عبارتند از

ECU واقع در پشت باتري موتور  

ECU  موتور، اطالعات و شرايط كاري موتور را از حسگرها دريافت نموده و

با توجه به برنامه تعريف 

شده براي آن به عملگرها 

  دستورات الزم را صادر 

مي نمايد تا موتور در آرام 

ترين و كمترين دور موتور 

درحال سكون و كمترين 

مصرف سوخت و باالترين 
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 در اين خودرو موتور ECU .كندشتاب ممكن در حال حركت دست پيدا 

BOSH ME7.4.4  ،سنسور موقعيت  دفاق ،تك پاششاز نوع سه سوكته

مطابق با قانون دفيا مي ميل سوپاپ بوده و اطالعات تك پاششه بودن آن  

  .باشد

ECU زير داشبورد باالي پاي راننده گيربكس اتوماتيك واقع در  

ECU  گيربكس هوشمند بوده و به طرز رانندگي اشخاص مختلف ُخو مي

گيرد و به دليل تكنولوژي باالي استفاده شده در آن، در بسياري از 

يربكس اين خودرو داراي گ .گرفته استمحصوالت روز مورد استفاده قرار 

امكان  PوNعدد شير برقي بوده و فعال نمودن استارت تنها در دنده هاي  3

  .باشدپذير مي 
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ABS )از نوع  واقع در موتور )ترمز ضد قفلMK70  

بوده و اين سيستم ها خارج از  EBDو  ABSاين خودرو مجهز به سيستم 

   .شبكه مالتي پلكس مي باشد

به جهت كنترل بهتر خودرو توسط  ABSسيستم همانطور كه مي دانيم 

شديد و نيز جلوگيري از لغزش خودرو طراحي راننده در هنگام ترمز گيري 

شده و بنابراين باعث كنترل بهتر خودرو و خارج نشدن آن از مسير حركت 

آن بطوري كه در شرايط مختلف جاده و به صورت لحظه اي بتوان . مي شود

  .كردكنترل  را

با توجه به درصد تقسيم وزن بر روي محورهاي جلو و عقب  EBDسيستم 

نيروي ترمز را بر روي هر يك از اين محورها افزايش و يا كاهش ميدهد تا از 

ي كه وزن كمتري بر روي آنها مي باشد جلوگيري كرده يها قفل شدن چرخ

  .و پايداري خودرو را در هنگام ترمز گيري حفظ مي نمايد
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  واقع در )جعبه فيوز داخل اتاق(ركزيكنترل يونيت م

  )سمت راننده(سمت چپ داشبورد 

كنترل كليه تجهيزات داخل اتاق و عقب خودرو مثل شيشه باالبرها ، قفل 

بر عهده اين يونيت ... مركزي،چراغ هاي سقفي و چراغ هاي عقب خودرو و

مي باشد درخصوص سنكرون ريموت كنترل فعال راهكاري در نظر گرفته 

و در صورت عدم عملكرد سيستم قفل مركزي توسط ريموت كنترل نشده 

  .بايستي مجموعه كنترل يونيت مركزي همراه با ريموت تعويض گردد
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  قع در كنار جعبه فيوز داخل اتاقوا كنترل يونيت پمپ بنزين

  روي ستون جلو سمت راننده

وسيله ه ها ب كه با باز كردن دربايست  نحوه عملكرد اين يونيت به گونه

و در  پمپ بنزين ارسال مي نمايدبه ثانيه  5تا  3 را برق ,ريموت كنترل

ن عمل يهم موتور ECUصورتي كه از مدار خارج گردد با باز كردن سوئيچ 

   .را بصورت موازي با آن انجام خواهد داد

پمپ بنزين واقع در زير صندلي عقب از دو قسمت تشكيل شده است يكي 

پمپ به صورت شناور و با لوله متصل پمپ بنزين همراه با شيلنگ و ديگري 

  .مي باشد به درجه باك
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ICU )واقع در زير داشبورد سمت راننده  )يونيت سيستم ضد سرقت  

  پايين تر از قاب زير فرمان

 ECUبوش بوده و در زمان تعويض  7936شماره تگ سوئيچ اين خودرو 

عالئم فعال بودن نمايشگرچراغ ضد . موتور به همراه آن تعويض مي گردد

سرقت در زمان سوئيچ بسته بر روي كليد فالشر بصورت چشمك زن بوده 

چ در داخل مغزي خاموش مي گردد و در صورت يكه با داخل نمودن سوئ

ن باز نمودن سوئيچ چراغ نمايشگر اخطار ايمو در جلو آمپر ايراد در زما

  .شروع به چشمك زدن خواهد نمود
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  فعال بودن نمايشگرچراغ ضد سرقت در زمان سوئيچ بسته بر روي كليد فالشر

  

  

  

با وجود ايراد در زمان باز نمودن سوئيچ كه چراغ نمايشگر اخطار ايمو در جلوآمپر 

  .چشمك زدن خواهد نمودشروع به 
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AIR BAG )كنترل يونيت كيسه هوا و پيش كشنده(  

عدد پيش  2عدد جانبي ،  2جلو،  AIR BAGعدد  2اين خودرو داراي 

به دليل وجود ايربگ هاي  و كشنده كمربند در ناحيه قفل كمربند مي باشد

  .جانبي از روكش صندلي پارچه اي استفاده شده است

ايربگ نيز در پايين ستون وسط براي ايربگ هاي جانبي عدد سنسورهاي  2

سوئيچي براي قفل ايربگ يا پيش كشنده در اين .در نظر گرفته شده است

  .خودرو وجود ندارد
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 كنترل يونيت تهويه مطبوع

مانند  در اين خودرو پنل بخاري و كولر بصورت خود عيب ياب بوده و

خودروهاي سورن و دنا بر روي سنسورها و عملگرها قابليت عيب يابي 

سنسور تابش خورشيد بر روي داشبورد نيز از نوع تك حالته مي  .دارد

ر روي قسمت مياني داشبورد نصب شده و تابش نور اين سنسور د  .باشد

را خورشيد را  اندازه گيري كرده و در نتيجه سرما و گرماي تهويه مطبوع 

  .براي سرنشين هاي جلو از طريق دريچه هاي هوا كنترل مي كند

 

  

  

  

  سيستم مولتي مديا

با  داراي يك صفحه نمايش لمسي اين خودرو در قسمت جلوي داشبورد

   .مي باشدهاي تصويري  ليت پخش فايلباينچي با قا 6.5 ابعاد

 GPSالزم به توضيح است كه سيستم مولتي مديا در اين خودرو فعال فاقد 

  .مي باشد
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  )سقف تا شونده( كنترل يونيت سانروف

بين  توسط موتور الكتريكي سانروف صفحه متحرك همانطور كه مي دانيم

و دستور  داشته و يا زاويه مي گيردسطح خارجي و داخلي سقف حركت 

بازو بست و زاويه گرفتن سانروف از طريق موتور الكتريكي بر عهده اين 

 يسقفزير موكت در ت محل قرار گيري اين يوني  .مي باشد

  .مي باشد قسمت جلوي سانروف

  

  

  

 

 

 

 

همانطور كه مي دانيم

سطح خارجي و داخلي سقف حركت 

بازو بست و زاويه گرفتن سانروف از طريق موتور الكتريكي بر عهده اين 

مي باشد سانروف يونيت

قسمت جلوي سانروف

  

  

  

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


17 

 

 H30 Crossجعبه فيوزها و رله هاي داخل موتور خودروي 
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 جعبه فيوز داخل موتور

 عملكرد فيوز آمپر فيوز شماره فيوز

F1 10A چراغ هاي نور باال چپ 

F2 10A چراغ هاي نور باال راست 

F3 10A چراغ هاي نور پايين چپ 

F4 10A چراغ هاي نور پايين راست 

F5 15A استار تر در گيربكس اتومات 

F6 10A برف پاك كن عقب 

F7 TBD رزرو 

F8 TBD رزرو 

F9 20A ECU موتور 

F10 20A ECU موتور 

F11 10A يچ موتورئسو 

F12 15A  شيرABS 

F13 20A  پمپABS 

F14 20A مه شكن 

F15 10A بوق 

F16 10A كالچ كمپرسور كولر 

F17 50A فن رادياتور 

F18 40A يچ موتورئسو 

F19 50A برق اصلي جعبه فيوز 

F20 50A برق اصلي جعبه فيوز 

F21 40A كولر و بخاري 

F22 30A شيشه باالبر جلو 

F23 TBD رزرو 

F24 TBD رزرو 
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 رله هاي داخل جعبه فيوز موتور

 عملكرد رله شماره رله

R1 استارتر 

R2 قفل كن دسته دنده 

R3 المپ مه شكن جلو 

R4 بوق 

R5 كالچ كمپرسور كولر 

R6 برف پاك كن عقب 

R7 شيشه باالبر جلو 

R8 كولر و بخاري 

R9 ECU موتور 

R10 ECU موتور 
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  H30 Crossجعبه فيوزها و رله هاي داخل اتاق خودرو 
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 جعبه فيوز داخل اتاق

 عملكرد فيوز آمپر فيوز شماره فيوز

F1 5A راهنماي چپ و راست جلو 

F2 5A چراغ سقف 

F3 5A راهنماي چپ و راست عقب 

F4 20A 
 -جلو آمپر مولتي مديا -سوكت عيب ياب -يونيت سانروف -نقشه خوانيالمپ  -راديو

 پانل كولر و بخاري

F5 15A 
سوييچ  -جلو آمپر -چراغ دنده عقب -چراغ ترمز - سوكت عيب ياب -يونيت سانروف

 گرمكن -سلكتور تنظيم دنده - ABS -موتور

F6 10A  يونيتSRS 

F7 10A مه شكن عقب 

F8 30A فندك 

F9 30A گرمكن شيشه عقب و آينه ها 

F10 30A آينه هاي برقي -موتور سانروف - شيشه باالبرهاي عقب 

F11 5A چراغ سقف جلو و عقب 

F12 20A اتومات برف پاك كن -قفل مركزي 

F13 5A مدول سانروف -شارژد باطري - ساعت -راديو 

F14 20A پمپ شيشه شوي جلو 

F15 15A پمپ بنزين 

F16 30A  باالبر عقب مدار قدرتشيشه 

 رله هاي داخل اتاق 

 عملكرد رله شماره رله

R1 شيشه باالبر عقب چپ 

R2 قفل كردن درب ها 

R3 باز كردن درب ها 

R4 صندوق پران 

R5 * 

R6 برف پاك كن جلو 

R7 شيشه باالبر عقب چپ 
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)LAUNCH( دستگاه عيب ياب خودرو  H30 CROSS   
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  H30 CROSS خودرو  سوئيچ اينرسينصب  شماره شاسي و موتور و درجمحل 
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ECU ، سنسورها  و عملگرهاها  
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  پيچ هواگيريمحل قرارگيري 

  

  

  

  

  

  

  محل قرارگيري رله هاي فن رادياتور
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  فن رادياتور و مقاومت فنموتور 
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