
 
 
 
 

  

 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  1 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  2 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

به سيستم دوگانـه  آردي انژكتوري براي تبديل خودروي  ،در دسترس بودن دستورالعمل مشخص و يكسان :هدف -1

انجـام   در جهت جلوگيري از برخورد سليقه اي در تبديل اين نوع خـودرو و سـهولت   در كارگاههاي تبديل سوز

 تست هاي ادواري، تعميرات و ارائه خدمات پس از فروش بر اساس تاييديه شركتهاي بازرسي شخص ثالث

در سراسـر  كـه  آردي انژكتوريخودروهاي از نـوع  و  ، پرسنل آموزش ديدهتبديلتمامي كارگاههاي  :دامنه كاربرد -2

 .ه يا خواهند شدبه سيستم دوگانه سوز تبديل شد كشور تحت نظر شركت فن آوران پارسيان

 :روش اجرايي -3

 :طريقه نصب مخزن و پايه آن -3-1

 :نصب مخزن لوازم و تجهيزات مورد نياز -3-1-1

 تعداد  نام قطعه مورد نياز  رديف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

  بار 250ليتري با تحمل فشار  75 , 70, 60مخازن فوالدي   عددCNG 1مخزن   1

  شده  بر روي مخزن مونتاژ شده باشد شير مخزن بايد با ترك تعريف  عدد 1  شير مخزن  2

  عدد 1  پايه مخزن  3
پايه مخزن و متعلقات آن شامل تسمه ها، پيچ و مهره ها، الستيك تسمه 

  و واشرهاي تقويت بدنه خودرو بطور كامل 
 M10*1. 5 (30/100)*17    -    8.8  عدد 4  پيچ شش وجهي   3-1

 M10*1. 5 (50/50)*17    -    8.8  عدد 2  پيچ شش وجهي   3-2

 M10*1. 5 (10 )*17   -    6  عدد 8  مهره شش وجهي  3-3

 1.5*20*10 عدد12  واشر 3-4

 M10*1. 5 (25/25)*17    -    8.8  عدد 2  پيچ شش وجهي   3-5

 10  عدد 8  واشر فنري  3-6

 2.5*70*11  عدد 4  واشر بزرگ  3-7

 ي را بپوشاندبصورتي باشد كه كامال سطح تسمه فلز ---- الستيك تسمه 8-3
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  3 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 : رويه نصب مخزن و پايه -3-1-2

  :و كنترل كيفيت نصب نكات ايمني -3-1-2-1

 .وجود نداشته باشد، هيچ نشانه اي از زنگ زدگي سطحي بر روي مخزن •

 .مخزن با بدنه خودرو در تماس نباشد مخزن وشيرتوجه شودپس از نصب مخزن  •

 .بر روي شير مخزن هيچ نشانه اي از ضرب خوردگي ديده نشود •

 .نصب بين مخزن و پايه مخزن تماس فلز با فلز وجود نداشته باشداز پس  •

 .بين پايه مخزن و كف خودرو هيچ چيزي از جمله موكت قرار داده نشود •

 . تسمه هاي نگهدارنده مخزن بصورت متقارن و بدون تاب نصب شوند •

و هـيچ تغييـر فرمـي بعـد از     ) بر اساس جدول قطعـات (ميليمتر باشد  10پيچ پايه مخزن بايد داراي قطر حداقل  •
 .نداشته باشدنصب 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  4 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  
  

 :روش اجرا -3-1-2-2

پايه مخزن در داخل صندوق عقب خودرو قرار داده مي شود بصورتي كه فاصـله تسـمه    بخش پايين -3-1-2-2-1

. سـانتي متـر باشـد    يـك نگهدارنده مخزن تا ديواره پشت صندلي عقب خودرو، داراي فاصله حدود 

ن تـا ديـواره هـاي كنـاري     آوري قرار داده شود كه فاصله جـانبي دو طـرف   ضمناً بايد پايه مخزن ط

 .بوده و امكان دسترسي راحت به شير سر مخزن وجود داشته باشدخودرو به اندازه مساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

بر روي كف صـندوق عقـب نشـانه     و ونت با استفاده از سمبه مناسب، مركز سوراخ هاي پايه مخزن -3-1-2-2-2

 .گذاري شود

زده عـدد سـوراخ    4ميلي متر، كف صندوق عقب  10و مته با قطر  گيربوكس دار ده از دريلبا استفا -3-1-2-2-3

  .شود

 

 

 

 RDپايه مخزن 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  5 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

سوراخ  33با استفاده از گردبر شماره  درسمت چپ صندوق پشت مخزن)مجراي تهويه(محل ونت  -3-1-2-2-4

و ونت به نحوي نصب شود كه شيب آن در قسمت زيرين خودرو بسمت عقب خودرو باشـد، پـس   

 .عدد پيچ به كف خودرو محكم شود 4از آن توسط 

تخـت و  و واشـر هـاي    M10*1.5*120عدد پيچ و مهـره   4مطابق شكل و تصوير، با استفاده از  -3-1-2-2-5

 .پايه به بدنه خودرو محكم مي شود ،بزرگتخت فنري و واشرهاي 

  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  

  

  

صال پايه مخزن مي شوند و فراموشي واشرهاي تخت بزرگ باعث تقويت بدنه و شاسي خودرو در محل ات :1توجه 

  . در استفاده از آنها، تبعات ناگواري دارد

بنحوي كه شير مخـزن   بر روي پايه آغاز مي شود پس از نصب پايه مخزن ، عمليات قراردهي مخزن -3-1-2-2-6

 .قرار گيرد) شاگردسمت (خودرو  راستسمت 

 

 M10*1.5*120پيچ

 واشر تخت كوچك

 واشر تخت بزرگ

 واشر فنري

 مهره

 واشر تخت كوچك
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  6 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

به آن، بايد تنظيماتي در نحوه و جهت قـرار گيـري   جهت سهولت دسترسي بهتربه شير مخزن و اتصال لوله فوالدي : توجه

 .نجام گيردشير مخزن با استفاده از چرخاندن مخزن بر روي پايه، ا

 .محكم گردد) چپ و راست(پس از آن پيچهاي دهانه قسمت جلو  -3-1-2-2-7

  :نصب پايه مخزن بشرح ذيل مي باشد كليروش  :1توجه

قرار داده و عالمتهـاي الزم جهـت ايجـاد سـوراخ      مخزن با رعايت فاصله مناسب از طرفين صندوق عقب خودروبخش پاييني پايه 

هـره  موپيچ  ي شود و عمليات نصب پايه بر روي خودرو توسطاي مورد نظر  ايجار مسوراخه 10مشخص مي شود و با مته شماره 

ل توسط جرثقيل ويـژه حمـل   بعد از محكم شدن پايه بر روي بدنه خودرو ، مخزن با احتياط كام و واشرهاي مربوطه انجام ميگيرد 

بطوريكه جهت شير مخزن در سمت پركن باشد پس از اطمينان از صحت كـار و جهـت    قراردادهمخزن در محل خود بر روي پايه 

  .سط پيچ و مهره و واشر مربوطه محكم بسته ميشود ، بخش بااليي يا تسمه هاي رويي و الستيك ضربه گير مخزن توشيرها 

  .توجه به سنگين بودن مجموعه پايه و مخزن در زمان حمل، احتياط شود كه به خودرو و كارگران آسيبي وارد نشود با :2توجه

  .، شير مخازن بصورت شير دستي مي باشدISO15500در صورت نصب بر اساس استاندارد : توجه

 :پركنطريقه نصب  -3-2

 :پركن لوازم و تجهيزات مورد نياز نصب -3-2-1

 تعداد  نام قطعه مورد نياز  رديف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

   1 بدنه فلزي اصلي 1
   1 بدنه پالستيكي بيروني 2

   1  بدنه پالستيكي داخلي 3
mmIDOD 1  واشر تخت بزرك 4 24,5.35 == 

 M24*1 1  مهره  5

  1  رپوش د 6
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  7 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 :رويه نصب پركن -3-2-2

  :نكات ايمني و كنترل كيفيت نصب -3-2-2-1

 . بدنه خودرو در محل نصب پركن فاقد هرگونه فرورفتگي يا پوسيدگي باشد •

 .توصيه مي شود از آچار بوكس بلند براي نصب پركن استفاده گردد •

پليسه به چشم استفاده در صورت استفاده از گردبر با سيستم دريل، از عينك مخصوص جهت جلوگيري از ورود  •
 .گردد

  .پليسه هاي محل برش بدنه خودرو، توسط سوهان گرد كامالً برطرف شود •
 
 

 :روش اجرا -3-2-2-2

 .مشخص شود رانندهدر سمت  ، مركز سوراخ محل قرار گيري پركنمطابق تصوير -3-2-2-2-1

 

  

  

  

  

  

  

  

 .سوراخ مي گردد محل نشانه گذاري شده با سمبه،و دريل،  10مته  سمبه نشان و با استفاده از -3-2-2-2-2

 

 

 محل دقيق قرارگيري پركن

0 
31 cm 

10 cm 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  8 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

  بدنـه خـودرو سـوراخ     محل مورد نظـر بـر روي   65سمبه ماتريسي شماره گرد بر با استفاده از  -3-2-2-2-3

 .شودمي 

دهي بدنه پالستيكي داخلي و بيروني پـركن و عبـور بدنـه فلـزي اصـلي از قسـمت        رپس از قرا -3-2-2-2-4

شـته مـي شـود و    ، پركن از بيرون نگـه دا بلندخارجي به سمت داخل، با استفاده از آچار بوكس 

كه بر روي واشر تخت قرار داده شده است، سفت مـي   پشت شير، مهره 32توسط آچار شماره 

 .گردد

پركن مطابق تصوير ايجاد انتهايي  قسمتعدد سوراخ بر روي ، دو 6پس از نصب مجموعه پركن، با استفاده از مته : توجه

  .مي شود

 

  

  

  

  

 

 

  

مراحل قرارگريي قطعات جمموعه 
آن

سوراخ هاي ايجاد شده در انتهاي بدنه قاب 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  9 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 :طريقه نصب رگالتور -3-3

 :رگالتورلوازم و تجهيزات مورد نياز نصب  -3-3-1

 تعداد  نام قطعه مورد نياز  رديف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

   1 رگالتور 1
   1  )پايه رگالتور(براكت  2

 M8 1  پيچ و مهره 3

  1 و فنريواشر تخت  4

  1  گيج فشار 5

  1  واشر آلومينيومي 6

  1  سه راهي برنجي 7

  )22آچارخور ( M12*1 1 سه راهي پيچ اتصال 8
  2  اورينگ 9

  1  فيلتر نمدي 10

  1  سوراخ دار ديسك 11
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  10 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 :رگالتوررويه نصب  -3-3-2

  :نكات ايمني و كنترل كيفيت نصب -3-3-2-1

 . فاقد هرگونه فرورفتگي يا پوسيدگي باشد رگالتوربدنه خودرو در محل نصب  •

 خودرو قرارگيري ديافراگم رگالتور به موازات محور طولي •

 سهولت دسترسي به پيچهاي تنظيم پس از نصب •

 عدم وجود لرزش زياد در رگالتور پس از نصب •

 آن عدم ايجاد تنش بر روي رگالتور از طرف قطعات جانبي در تماس با •

 .قرار گيري فشار سنج در زاويه اي كه به سهولت قابل رويت باشد •
 

 :روش اجرا -3-3-2-2

 راننـده  بدنـه خـودرو در محوطـه موتـور در سـمت      بر روي ) پايه رگالتور(نصب براكت  محل -3-3-2-2-1

 .مشخص شود

 

  

بر روي بدنه خـودرو سـوراخ   مشخص شده  سوراخهاي محل 8با استفاده از دريل و مته شماره  -3-3-2-2-2

 .مي شود

 

لوله گاز از قسمت زير پس از ايجاد لوپ مناسب به سه  پيكان كاربراتوريمحل نصب رگالتور در خودروي 
 راهي گيج نصب مي شود
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  11 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

بـر روي خـودرو    پس از فرم دهي مناسـب  براكت M8با استفاده از دو عدد پيچ و مهره شماره  -3-3-2-2-3

 .نصب مي شود

ي برنجي توسط دو عـدد اورينـگ و بـا اسـتفاده از پـيچ اتصـال بـر روي        مطابق تصوير، سه راه -3-3-2-2-4

 .رگالتور نصب مي شود

سـوراخدار   ديسـك قبل از اتصال پيچ سه راهي برنجي به بدنه رگالتور، مي بايسـت از قرارگيـري فيلتـر نمـدي و     : توجه

  .در محل اتصال سه راهي به رگالتور، اطمينان حاصل شود) مطابق تصوير(

  
  

  
  

 

 

 اجزاي سه راهي و فشارسنج

 سفت كردن پيچ سه راهي
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  12 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

 .نصب مي شود بصورت كامالً عمودي مطابق تصوير رگالتور بر روي براكت -3-3-2-2-5

  

  

  

  

  

 

بر روي سه راهـي برنجـي نصـب شـده و كـامالً      پس از قرارگيري واشر آلومينيومي، فشار سنج  -3-3-2-2-6

 .محكم مي شود

 :و لوله خرطومي قويطريقه نصب لوله فشار  -3-4

 :قويصب لوله فشار لوازم و تجهيزات مورد نياز ن -3-4-1

 تعداد  نام قطعه مورد نياز  رديف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

  متر = .. طول كلي  3 قويلوله فشار  1

   3  مهره ممگي بلند 2

  3  مهره ممگي كوتاه 3

  2  شير يكطرفه  

  1 واشر آب بندي برنجي 

  2  واشر آب بندي مسي  

  8  بست لوله فوالدي   

  8  پيچ خودكار  

  3 ه خرطوميلول 

  6  بست لوله خرطومي  

  

 نصب رگالتور بصورت عمودي
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  13 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 :لوله فوالديرويه نصب  -3-4-2

  :نكات ايمني و كنترل كيفيت نصب -3-4-2-1

 انجام زيرشويي خودرو قبل از انجام نصب لوله فوالدي •

 عدم عبور لوله فوالدي از نقاط نوك تيز •

 صدمه نبيند لوله از مسيري كه در زمان برخورد كف خودرو به زمينلوله عبور  •

 واصل تعيين شده استانداردينصب بست در ف •

 )در محل شير مخزن و قبل از اتصال لوله به رگالتور( از مخزن به رگالتور لوله فوالديمسير ايجاد لوپ در  •

 )اگزوز( سانتي متري از نقاط داغ 10 حداقل حفظ فاصله •

 .اتصال خم خوردگي داشته باشد از هر سانتي متري 5لوله فوالدي نبايد در فاصله كمتر از    •

 .سانتي متر باشند 5شعاع خم ها و لوپ هاي لوله فوالدي نبايد كمتر از  •

خم ها و لوپ هاي لوله فوالدي بايد با استفاده از لوله خم كن ايجاد شده باشند و كامالً دايره اي و شكيل باشـند   •
 .در طول مسير لوله پرهيز شودو ايجاد خفگي و حتي االمكان ا انحناي اضافي 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  14 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  
 :روش اجرا -3-4-2-2

لوله فوالدي با استفاده از يك عدد مهره و ممگي كوتاه به اتصال سه راهي فشار سـنج رگالتـور    -3-4-2-2-1

سانتي متري از محل اتصال خم خـوردگي در   5متصل گرديده بطوريكه قبل از اتصال در فاصله 

 .لوله وجود نداشته باشد

صله نزديك به محل اتصال لوله، يك دور لوپ كامل و قبل از اتصال لوله فوالدي به ورودي رگالتور، در فا: توجه

  .شكيل با استفاده از لوله خم كن در لوله فوالدي ايجاد شود

لوله فوالدي از سينه اتاق به زير خودرو هدايت شده و در زير خودرو مطابق تصاوير نشـان داده   -3-4-2-2-2

  .شده به سمت عقب خودرو عبور داده مي شود

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 10cmشعاع  

سانتي متري براي جلوگيري از برخورد لوله  10شعاع 
  لبه تيز بدنه با

  مسير عبور لوله
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  15 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  
  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

عبور لوله گاز فشار باال از باالي شيلنگ رفت و 
  برگشت بنزين و لوله ترمز

استفاده از بست جداگانه براي لوله گاز و احتمال آسيب كمتر 
  ساير قطعات خودرو حين نصب و نيز امكان تعمير آسان

سانتي متر پس از  5خم زدن لوله فوالدي 
  خروج از چپقي

  استكمتر  آن احتمال آسيب ديدگي كه وله از گوشه پاييني اتاقعبور ل

لزوم وجود الستيك ضربه گير براي جلوگيري از 
  صدمه ديدن لوله گاز فشار باال
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  16 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

به داخـل محوطـه صـندوق عقـب     ) چپقي تهويه(پس از عبور لوله از زير خودرو، از مسير ونت  -3-4-2-2-3

 .خودرو منتقل مي گردد

 60لوله فوالدي عبور داده شده از زير خودرو در محل مشخص با استفاده از بست به فاصله هر  -3-4-2-2-4

 .نتي متر تثبيت مي گرددسا

 .بستها بايد از مسير رگالتور به سمت صندوق عقب نصب شوند و ضمناً بستها نبايد در محل بدون روكش نصب گردند: 1توجه

بعد از خروج لوله فوالدي به محفظه صندوق عقب و از طريق مجـراي ونـت و پـس از بريـدن      -3-4-2-2-5

از يك عدد خرطومي و بستهاي مربوطه طول اضافي لوله جهت نصب به شير مخزن پاييني، لوله 

 .عبور داده شود

 .قبل از بريدن لوله، ميزان لوله مورد نياز جهت ايجاد لوپ كامل بايد مدنظر قرار گيرد: توجه

لوله فوالدي پس از زدن يك لوپ كامل و شكيل با استفاده از لوله خم كن، با بكارگيري ممگـي   -3-4-2-2-6

 .اتصال داده مي شودو مهره بلند به خروجي شير مخزن پاييني 

طعـه لولـه آمـاده و    از محل لوله اضافي بريده شده به اندازه فاصله بين مخزن پايين و باال، يك ق -3-4-2-2-7

پس از عبور از لوله خرطومي و بستهاي مربوطه، با استفاده از دو عدد ممگي و مهره مناسب بين 

 .ورودي شير مخزن پاييني و خروجي شير مخزن بااليي اتصال داده مي شود

 

شير يكطرفه بر روي ورودي شير مخزن بااليي با استفاده از آچار مناسب و قرار دادن واشر هاي  -3-4-2-2-8

 .محكم بسته مي شود) برنجي  –مسي  –برنجي (ربوطه به ترتيب م
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  17 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

  

  

 .لوله فوالدي با استفاده از يك عدد ممگي و مهره به شير يكطرفه متصل مي شود -3-4-2-2-9

لوله فوالدي پس از عبور از لوله خرطومي و بستهاي مربوطـه بـا اسـتفاده از يـك عـدد       -3-4-2-2-10

 .مهره و ممگي به شير پركن اتصال داده مي شود

قبـل از  (، در مسير لوله گاز فشار باال از مخزن تا رگالتور ISO15500در صورت انجام نصب بر اساس استاندارد : هتوج

  .استفاده گردد) Cut Off Valve(، مي بايست از شير قطع كن )ورود گاز به رگالتور

 :طريقه نصب ميكسر و مسير گاز فشار پايين -3-5

 :مورد نياز نصب ميكسر و مسير گاز فشار پايينلوازم و تجهيزات  -3-6-1

 تعداد  نام قطعه مورد نياز  رديف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

   1 بدنه اصلي ميكسر 1
   1  سرشيلنگي 2

  1 شير حداكثر جريان 3

mmIDOD 1  شيلنگ فشار پايين گاز 4 13,8 == 

mmIDOD 1  شيلنگ فشار پايين گاز 5 17,10 == 

  

  

  

  

  

 شير يكطرفه و واشرهاي مربوطه
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  18 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 :رويه نصب ميكسر و مسير گاز فشار پايين -3-6-2

  :نكات ايمني و كنترل كيفيت نصب -3-6-2-1

 .شيلنگها تاب خوردگي نداشته باشد •

مسير عبور شيلنگها بگونه اي باشد كه مزاحم تعويض يا عملكرد ساير قطعات نبوده و حتـي االمكـان از قطعـات     •
 .گرمازا فاصله داشته باشد

 .آب بندي شود) با استفاده از واشر كاغذي(هواكش بايد بخوبي  ومنيفولدمحل اتصال ميكسر با  •

 :روش اجرا -3-6-2-2

 .جدا مي گردد منيفولدمطابق تصوير، هواكش از محل بدنه  -3-6-2-2-1

 

  

  

  

  

  

  

 

 .مونتاژ شينگهاي گاز فشار پايين و شير حداكثر جريان انجام مي گيرد -3-6-2-2-2

به ورودي ميكسر وصـل  و از طرف ديگر  منيفولد مجموعه مونتاژ شده فوق الذكر از يكطرف به -3-6-2-2-3

 .مي گردد و در نهايت بست هاي شيلنگ ها سفت مي شود

 .هواكش سفت مي گردد بستمحفظه هواكش بر روي ميكسر قرار داده مي شود و -3-6-2-2-4
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  19 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 ):كليد تبديل سوخت و تايمينگ و اموالتور(طريقه نصب قطعات الكترونيكي  - 6- 3

 :نصب كليد تبديل سوخت و تايمينگ ادونس و اموالتورلوازم و تجهيزات مورد نياز  -3-7-1

  نام قطعه مورد نياز  رديف
  تعداد
 BOMبر اساس 

  مربوطه
  شرح

 Elegant 1كليد انتخاب سوخت 1

  Aries 1 تايمينگ ادوانس 2

3  
پيچهاي خودكار 

 16*4  3  اتصال

 Modular 1  اموالتور 4

  

 :اموالتور رويه نصب كليد تبديل سوخت و تايمينگ ادوانس و  -3-7-2

  :نكات ايمني و كنترل كيفيت نصب -3-7-2-1

 .كليد انتخاب سوخت در داخل كابين به سهولت قابل دسترسي و روئيت باشد •

محل اتصال كليد انتخاب سوخت و تايمينگ، از استحكام كافي برخوردار باشد و  قابليت نصـب و تثبيـت كامـل     •
 .وجود داشته باشد

 .كامالً عمودي نصب گرددتوجه شود كه ادوانسر و اموالتور بصورت  •

 .از باز كردن جعبه پالستيكي قطعات الكترونيكي خودداري نمائيد •
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  20 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  21 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  
 :روش اجرا -3-7-2-2

در زير برف پاك كن سمت راننـده قـرار    ECUدر خودروهايي كه جعبه محافظ   مطابق تصوير -3-7-2-2-1

السـتيكي  دارد اموالتور و ادونسر را در داخل جعبه قرار دهيد و انتهاي سـيمها را از كنـار گلنـد    

شلنگ بوستر ترمز به سمت محفظه موتور هدايت نماييد و در خودروهـايي كـه جعبـه محـافظ     

ECU  پس از مشخص در محفظه موتور قرار دارد ادونسر و اموالتور را داخل جعبه قرار دهيد ،

، محل مـورد نظـر بـراي    4نمودن محل نصب تايمينگ ادوانس، با استفاده از دريل و مته شماره 

 .يمينگ ادوانس، سوراخ مي شودنصب تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

حمل نصب تاميينگ
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  22 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 .تايمينگ ادوانس، در محل مشخص شده با استفاده از يك عدد پيچ خودكار، محكم مي گردد -3-7-2-2-2

بـر روي درپـوش    مطابق تصوير، پس از مشخص نمودن محـل نصـب كليـد انتخـاب سـوخت      -3-7-2-2-3

كليـد   را بـراي نصـب    مورد نظر، محل 4، با استفاده از دريل و مته شماره پالستيكي جعبه فيوز 

سوراخ نماييد و حتماً از پيچهاي مناسب اسـتفاده نماييـد تـا انتهـاي پيچهـا بـه       انتخاب سوخت،

 .فيوزها صدمه نزنند

  

 

  

  

 

  

 

  

كليد انتخاب سوخت، در محل مشخص شده با استفاده از دو عدد پيچ خودكار، محكم مي گردد  -3-7-2-2-4

ور هدايت و محل خروج سيمها كامالً آب بندي مي و سيمهاي آن از محل مناسبي به محفظه موت

 .گردد

مطابق تصوير، پس از مشخص نمودن محل نصب اموالتور، آنرا با سـمبه نشـان مشـخص و بـا      -3-7-2-2-5

 .، محل مورد نظر براي نصب اموالتور ، سوراخ گردد4استفاده از دريل و مته شماره 

  

 

حمل نصب آليد انتخاب
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  23 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گردد با استفاده از يك عدد پيچ خودكار محكم مي اموالتور انژكتور، در محل مشخص شده -3-7-2-2-6

 :طريقه سيم كشي سيستم -3-6

 :لوازم و تجهيزات مورد نياز براي سيم كشي -3-8-1

  نام قطعه مورد نياز  رديف
  تعداد
 BOMبر اساس 

  مربوطه
  شرح

   1 دسته سيم اموالتور 1
   1  دسته سيم كليدبرد 2
   1  دسته سيم ادوانسر 3
   1  پرس كابل شو 4
    بتعداد مورد نياز  نالترمي 5

  

حمل نصب اموالتور
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  24 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

 :رويه سيم كشي -3-8-2

) طبق تصوير ذيل( مسير دسته سيمهاي اموالتور و ادونسر بطور منظم و مرتب از زير لوله گاز عبور ميكند *

  .و با بست پالستيكي مهار مي شوند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نكات ايمني و كنترل كيفيت نصب -3-8-2-1

ا جريان الزم جهت عملكرد سيسـتم تـأمين گـردد و محـل     اتصاالت الكتريكي را محكم و به خوبي برقرار كنيد ت •
 .اتصاالت را بقدر كافي عايق كنيد تا از اتصال احتمالي سيمها جلوگيري شود

تمامي اتصاالت كه نياز به ترمينال دارندبايد با استفاده از ترمينال مربوطه و روكش آن، بخوبي اتصال داده شـود و   •
 .عايق بندي گردد

 .ري از سيستم، بخوبي دسته بندي گرددتمامي سيم هاي عبو •

تمامي سيمهاي اتصالي بايد با طول مناسب بريده شود و بطور مناسب بوسيله دستگاه پرس كابل شو سـوكت دار   •
 .شده و در محل مورد نظر متصل شود

كش سيم را ها بايد محكم باشد بطوري كه پله كوتاه ترمينال سيم لخت شده و پله بلند آن رو اتصال تمامي ترمينال •
 .بگيرد
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  25 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 
  .توجه شود سيمها تحت كشش نباشد و از منابع حرارت دور باشد -
  .عبور داده شود) واير شمع(هاي داراي ولتاژ باال  هاي قطعات الكترونيك تا حد امكان دور از كوئل و سيم سيم -
بنـدي   بـرق بطـور كامـل، عـايق    كاري شود نقاط تيز نداشته باشد و با چسب  ها به هم بايستي لحيم محل اتصال سيم -

  .گردد
 
 :روش اجرا -3-8-2-2

 .مطابق تصوير، اتصاالت اموالتور مطابق رنگ سيم ها نصب شود .3-8-2-2-1

 .سيم مشكي رنگ را توسط يك عدد ترمينال گرد به بدنه خودرو وصل نماييد •

 .وصل كنيد) ولت بعد از سوئيچ 12يا مثبت (ولت كويل  12سيم قرمز رنگ را به مثبت  •

 .ه مثبت بوبين شير برقي گاز رگالتور و يا به سيم سبز رنگ كليدبرد وصل نماييدسيم سبز رنگ را ب •

 .كانكتورهاي نر و ماده دسته سيم اموالتور را به ترتيب به دسته سيم اصلي خودرو و انژكتورها وصل كنيد •
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  26 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

 

 .مطابق تصوير، اتصاالت تايمينگ مطابق رنگ سيم ها نصب شود -3-8-2-2-1

خودرو را از هم جدا كرده سپس كانكتور سه پين مادگي دسته سيم را ) نر و ماده سه پين(دور موتور كانكتور سنسور  -1

  .به كانكتور نري سنسور و كانكتور سه پين نري دسته سيم را به كانكتور مادگي دسته سيم اصل خودرو متصل نماييد

  .گالتور و يا سيم سبز رنگ كليدبرد وصل نماييدسيم سبز رنگ دسته سيم ادوانسر را به مثبت بوبين شير برقي گاز ر -2

  .سيم مشكي رنگ را توسط يك عدد ترمينال گرد به بدنه خودرو وصل نماييد -3

كانكتور كويـل   4يا  3پايه شماره (ولت كويل  12اي رنگ را با استفاده از يك عدد فيوز به مثبت  سيم قهوه -4

 .ولت بعد سوئيچ وصل نماييد 12و يا مثبت ) دوبل
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  27 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

پين دوم كانكتور سنسور دريچه گـاز در خودروهـاي   ( (TPS)سيم بنفش رنگ را به سيم سيگنال سنسور دريچه گاز  -5

RD  باEcu  ساژم و پين سوم در خودروهايRD Ecu وصل نماييد) زيمنس.  

و سپس با تنظيم مطابق با جدول زير مقدار حداكثر آوانس جرقه در حالت گاز را متناسب با هر خودرو انتخاب نموده  -6

قرمـز رنـگ در آسـتانه     LEDپيچ پتانسيومتر روي ادوانسر در حالت گاز، ادوانسر را در حالتي قرار دهيد كه در دور آرام 

خاموش باشد و بـا فشـار دادن پـدال گـاز      LEDروشن شده قرار داشته باشد بطوري كه بعد از تنظيم در حالت دور آرام 

LED روشن شود.  

  وضعيت سوئيچ   ال در حالت گازحداكثر آوانس اعم

  درجه 6
  

     
   

  درجه 9
  

     
   

  درجه 12
  

     
   

  درجه 15
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21 

21 

21 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 
 
 

  

 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  28 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  

  

 .مطابق تصوير، اتصاالت كليد انتخاب سوخت مطابق رنگ سيم ها نصب شود -4-8-2-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

قطعه و يا دستورالعمل موجود در سـايت  در زمان نصب هرگونه قطعه الكترونيك به بروشور موجود در بسته بندي : توجه

  .هاي موجود باشد كشي دقيقاً بر اساس دستورالعمل آوران و يا رويه نصب مراجعه نماييد و سيم فن

و يا ايجاد (دار دسته سيم را از سوراخي كه در ديوار خودرو قرار دارد  ابتدا از سمت داخل خودرو انتهاي سيم -1
  .حفظه موتور هدايت نماييدرد كرده و به سمت م) ايد كرده

 .سيم مشكي رنگ توسط يك عدد ترمينال گرد به بدنه خودرو وصل كنيد -2
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 شرآت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-PEYC2-INS-V.00      :آد مدرك فن آوران پارسيان

 صفر :مشاره صدور

  29از  29 صفحه )بر اساس جلسات يكسان سازي ايفكو( ستم دوگانه سوزبه سي انژکتوری RDرويه نصب و تبديل خودروي 

  
  .كانكتور كويل دوبل وصل كنيد 4يا  3ولت كويل پايه  12اي رنگ را با استفاده از يك فيوز به مثبت  سيم قهوه -3
هاي سبز رنگ اموالتور و ادوانسر  وصل نماييد و سيم سيم سبز رنگ را مستقيماً به مثبت بوبين شير برقي گاز رگالتور -4

  .را از اين سيم منشعب كنيد
  .كانكتور كويل دوبل وصل كنيد 2يا 1سيم طوسي رنگ را به منفي كويل پايه  -5
يك سر سيم فشارسنج كه بايد به گيج فشار وصل شود را از كنار دسته سيم كليدبرد عبور داده و به فشار سنج وصل  -6

  .د و طرف ديگر آن را داخل كابين به كليدبرد وصل كنيدنمايي
  

  :در هنگام تحويل خودرو موارد زير را به مالك خودرو آموزش دهيد : توجه 
  روش استفاده از خودرو در حالت گاز -1
  روش استفاده از كليد انتخاب سوخت  -2
  روش استفاده از سوكت اضطراري -3
  ازخالي نبودن باك بنزين در حالت گ -4
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