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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  فهرست مطالب
  
 

  و قطعات و اجزاسمند معرفي انواع كيت گاز نصب شده بر روي خودروي  

 مدارات و نقشه هاي برقي  

 عيب يابي سيستم گاز با دستگاه عيب ياب  

 يرات خودروهاي دوگانه سوزابزار مخصوص مورد استفاده در تعم  

 الزامات و نكات ايمني  
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
معرفي گردد انواع كيتهايي كه تاكنون بر روي خودروي سمند  استفاده شده بر اين است در اين جا سعي 

  . ضمن معرفي قطعات هر كيت ، مسائل مرتبط با هر كيت تشريح گرددو 
-Landi الت توليدي سه شركتبراي تبديل خودروي سمند به يك خودروي دوگانه سوز از محصو

Renzo  و OMVL و Siemens استفاده  شده است .  
 

و سپس مدارات الكتريكي و عيب يابي هر كدام از هر كيت معرفي مي گردد در ابتدا به طور مجزا قطعات 
  . توضيح داده مي شودكيت ها 

  
  : نوع كيت بر روي خودرو هاي سمند به شرح زير نصب شده استچهار تاكنون 

 OMEGAS  Landi-Renzo كيت انژكتوري -1

 LC Landi-Renzo  02كيت انژكتوري -2

 :04SAM OMVL كيت انژكتوري  -3

 :  Siemensكيت انژكتوري  -4
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                9 
 مخزن گاز  -1

 شيرسرمخزن  -2

 شير پركن گاز  -3

 لوله هاي فشار قوي   -4

 شير تعميراتي دستي گاز  -5

 رگوالتور  -6

 لتر گازفي  -7

 ريل سوخت   -7

 شيلنگهاي  فشار ضعيف  -8

10-  ECU گاز  
 كليد تبديل -11

  خالء –سنسور فشار   -12
  ادونسر  -13
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 OMEGAS  Landi-Renzoكيت انژكتوري  - 1

 ديگر كيت بعبارت . استفاده شده است EL اين كيت روي خودروهاي سمند معمولي و سمند 

OMEGAS وخت رساني بنزينبراي خودروهاي سمند با سيستم س  L3وILC شده اند استفاده . 
 . گاز اين خودروها  عملكرد اموالتور رانيز بر عهده دارد  ECUهمانطور كه مي دانيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشخصات   ECU گازOMEGAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Automotive microcontroller 16 bit 50 Mhz 

 Driving  8 injector MAX 

 It diagnose the other components present in the complete system 

 Working Temperature – 40° to 105°C 

 Communicate with PC by USB / RS232 serial interfaces 

ECU گاز سمند كيت OMEGAS 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

  معرفي رگوالتور كاهنده فشار و خصوصيات آن
  بطوريكه فشار گاز. ش فشار گاز موجود در مخزن مي باشد رگوالتور يك وسيله ضروري براي كاه

  .استفاده در سيستم انژكتورهاي خودروهاي دوگانه سوز باشد  حاصل ، مناسب براي 
  مختلف موتور ، فشار  از خصوصيات مهم رگوالتور گاز اين است كه در تمامي كاركردها و دورهاي 
  :مانند . ن كند را تاميگاز مناسب ، ثابت و مورد نياز موتور  
 جبران تغييرات تدريجي فشار گاز ورودي به رگوالتور  
   جريان گاز بدون اينكه فشار گاز خروجي تغييري  و يا تدريجي  ت در برابر تغييرات ناگهانيمومقا  

  .داشته باشد 
  توقف تامين گاز در حالتي كه سيستم فاقد تقاضاي سوخت گاز است.  

  قت يك رگوالتور گاز يك فاكتور مهم و اساسي در كاركرد صحيحبايد توجه داشت كه حساسيت و د
  .و بي عيب يك سيستم سوخت رساني مي باشد  

  :طرز كاركرد ساده و شماتيك يك رگوالتور به قرار زير است 

                                            
پائيني  گاز وارد قسمت. ش تقسيم مي كند دو بخ اين قطعه اتاقك رگوالتور را به: پرده ديافراگم يا پيستون  -1

 .و يا فشار اتمسفر در ارتباط است قسمت بااليي اتاقك با خالء منيفولد) . مرحله اول(اتاقك رگوالتور مي شود 

    اين قطعه در قسمت بااليي ديافراگم قرار دارد و فشار رگوالتور را تنظيم شده نگه) : فنر(قطعه بارگذاري  -2
از طريق واقع شدن در ) وارده در سيستم تعيين مي شود و فشار كه مشخصات آن با قطر(نر اين ف. مي دارد 

 .باالي ديافراگم ، به مقابله با فشار موجود در قسمت پائين ديافراگم مي پردازد 

 .قطعه مقدار جريان گاز را در رگوالتور تنظيم مي كند  اين: شير كاهنده جريان  -3

  .ير جريان قطعه رابط بين ديافراگم و ش -4
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

 NG2رگوالتور

 
 . و دو مرحله اي مي باشد NG2 رگوالتور استفاده شده در اين كيت از نوع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NG2 معرفي رگوالتور
طراحي شده است بطوريكه توانايي تنظيم  (CNG)نظور تنظيم فشار گاز طبيعي به م NG2رگوالتور 

به همين دليل استفاده از اين رگوالتور در سيستم هاي . ه را دارد اغتشاشات گازي سخت و زياد شوند
  .انژكتوري گازي پاسخ نيازهاي موجود را مي دهد 

  .فشار مخزن موجود در سيلندرهاي گاز مي باشد وسيله براي كاهش اين رگوالتور ايمن ترين 
دور آرام و دور بـاالي  ( اين رگوالتور توانايي تامين مقدار گاز مـورد نيـاز موتـور در تمـامي حـاالت      -

rpm5000 ( رادارد. 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 .حساسيت باالي ديافراگم اجازه تنظيم صحيح و دقيق گاز خروجي را به رگوالتور مي دهد  -

تمامي قطعات اين رگوالتور بويژه اورينگهـا و ديـافراگم هـا طـوري طراحـي شـده انـد كـه هنگـام           -
 .كرد قابل قبولي بدست آيد استفاده گاز طبيعي با تركيبات مختلف ، ثبات و ايمني كار

  
 NG2 خصوصيات اصلي رگوالتور

- a   رگوالتورNG2 فشار دو مرحله اي مي باشد  يك رگوالتور كاهش.  
- b  در هر مرحله ، يك شير كنترل جريان و يك ديافراگم جداگانه دارند.  
- c رگوالتور  NG2 ط است يك مدار گردش آب گرم دارد كه به سيستم خنك كاري موتور مرتب.  
- d  رگوالتور NG2 فلزي متخلخل در مسير گاز ورودي به رگوالتور دارد فيلتر  يك.  
- e  رگوالتور NG2  يك شير سلنوئيدي در مسير گاز ورودي به رگوالتور دارد.  
- f  رگوالتور NG2  يك شير اطمينان فشاري در مرحله اول دارد.  
- g  گاز جلوگيري شود  داخلي تا از يخ زدنوجود مدار گرم كننده.  
- h  مرحله دوم اين رگوالتور با خالءمنيفولد و يا فشار اتمسفر در ارتباط است.  

  
 405داراي شـير برقـي اسـت و لـيكن در     )OMEGAS باكيـت (اين رگوالتور در خودروي سـمند : نكته

  )سرمخزن از شيربرقي به دليل استفاده(، رگوالتور فاقد شيربرقي مي باشد دوگانه سوز با همين كيت
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

ر با 2 بار به فشار 200انطور كه در شماتيك شكل زير نمايش داده شده است ، فرايند كاهش فشار از هم
بار و سپس در مرحله دوم  10بار به  200يعني ابتدا در مرحله اول فشار .  طي دو مرحله انجام مي شود

 .بار كاهش پيدا مي كند  2بار به  10
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

200 bar
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  NG2  هايررگوالتو انواع
               هاي مختلفي هستند كه بر اساس بازه فشار خروجي طبقه بندي  داراي ورژن NG2 رگوالتورهاي 

  .  مي شوند
  .مشاهده مي شود  NG2در نمودار زير بازه تغييرات فشار خروجي براي هر نوع رگوالتور 

  

  
  

       شماره يك   را در ضميمهNG2 تورهاي رگوال  ساير اطالعات جانبي را پيرامون تفاوت انواع: توجه 
  .مي توانيد ببينيد 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  : در زير مشاهده مي شود NG2جدول مشخصات كاركرد و تنظيم رگوالتور 
 

NG2-8NG2-6 NG2-4NG2-2,5NG2-1,5Regulator Type 
536807000536808000 536806000536809000536813000( R110 @ -20dc) Product 

Code 536818000536817000 536816000536815000536814000( R110 @ -40dc) 
    ECE/ONU n 110 @ - 20dC – 40dC minimum temperoturesHomologation 
                                          Natural gasRegulated media 
 Service pressure [bar] 

8 6 4 2.5 1.5 Nominal (+/-3% 
absolute of 
pressure range) 
[bar] 

Output 
relative 
pressure 

6.5 to 9.4 4.1 to 6 3.4 to 4.8 2 to 3 1/1 to 2 Calibration range 
[bar] 

12.7+/-0.511.5+/-0.5 7+/-0.5 5+/-0.5 3+/-0.5 1 stage relative pressure (@ min 
flow+high service pressure)[bar] 

454030Maximum CNG flow rate [kg/h] 
18+2/-1 10.5+1.5/-18-1.5/-0.56.5+1.5/-0.5 Pressure Relief Valve opening 

pressure [bar] 
<10% of output obsolute pressure Creep @ no flow 
<10% of output obsolute pressure Hysteresis 

-20 to +100(R110 @ - 20  °C) : -40 to +100 (R110 @ -40 °C)Environment [°C] Operating 
temperatures -20 to +100(R110 @ - 20  °C) : -40 to +100 (R110 @ -40 °C)Input gas [°C] 

-20 to +100(R110 @ - 20  °C) : -40 to +100 (R110 @ -40 °C) Heating fluid 
[°C] 

>1.100 bar Of high-pressure 
part 

Burst 
pressure 

> 4 times working pressare Of 1  stage 
> 4 times working pressare Of 2  stage 

12(avapabie 24 too) Nominal [v]Solenoid 
valve supply 
voltage 

8 to 16 (15 to 32) Operating range 
[v] 

<15 Ncm3/hMaximum allowed CNG leakage 
50 pmCNG inlet filter 

M12x1 or 3/8 – 13 NPTF or UNF 7/16-20 SAE-MS or 1/4-16 
NPTF or Swageiok for 6mm pipe 

Gas inlet Fitings 

% gas or 1/4 n-18NPT or 014/016 mm fitting for rubber pipeGas outlet 
5.5 / 08 mm fitting for rubber pipe Heating fluid 

circuit 
5.5 / 08 mm fitting for rubber pipe MAP 

SICMA_2 Framotome (2 pins) or AMP (2 pins) Solenoid valve electrical 
connector 

2.250 (R110@-20dc):2000 (R110@-40dc) Weight [g] 
Engine compartmant Recommended installation place 

200.000 kmOurability 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 اء خارجي رگوالتورمعرفي قطعات و اجز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  Gas input 
B  Gas solenoid valve 
C  Gas output 
D  Attachment points 
E  MAP compensation intake 
F  Water output 
G  Water input 
H  2rd  Stage pressure regulation 
I  Gas input pressure sensor 
L  Safe tyvalve  
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 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 :به قرار زير است ILCبا موتور مجموعه رگوالتور و متعلقات آن در خودروي سمند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 OTYPART DESCRIPTON 

1 REGLLATOR 
6 HOT WATER PIPE CLAMP 12-22 
1 RED INLET WATER PIPE 10×16×1200 mm (RR) 
1 SLBASSY WATER HOSE 
1  SLBASSY HEATER OUTLET T  
1 OUTLET , HOT WATER PIPE 10×16×1300 mm 
1 WATER TEMP SENSOR 
1 RED INLET WATER PIPE 10×16×120 mm (FR) 
1 REGLLATOR BRACKET (2 BRANCH) 
6  SCREW M6×15 
6 SCREW M6×15 (ALTERNATIVE)  
1 REGLATOR BRACKET 
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 NG2عملكرد رگوالتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :طرز كار 
           رگوالتور (A) ، وارد اتاقك  (3)فيلتر فلزي  و (2)و پس از گذشتن از فيتينگ CNG از مخزن گاز 

  .اين بعد از اين اتاقك والو شير برقي قرار دارد . مي شود 
  
  
  
  
  
  
  
  

 (C)اول  وارد مرحله (A)باز مي شود و گاز از اتاقك  (1)، شير  (B)بوسيله برق دار كردن پايه هاي بوبين
  .ي شود م

             در حالي كه سيستم نياز به سوخت گاز دارد و رگوالتور كار مي كند ، گاز وارد فضاي داخلي رگوالتور
مي شود و فشاري ايجاد مي كند كه معادل فشار كاليبراسيون حاصل از باالنس نيروهاي اعمال شده توسط 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

و در  (D)فنر در اتاقك . مي باشد  (C)اتاقك و نيروي حاصل از فشار موجود در (4)به ديافراگم  (5)فنر
  .فشار اتمسفر قرار دارد 

فشار ) مثالً بدليل درخواست سيستم به سوخت گاز(زيرا هر وقت .اين سيستم قابليت تنظيم شدن را دارد 
غلبه مي كند و باعث  (C)، نيروي فنر روي ديافراگم بر نيروي فشار اتاقك كاهش پيدا كند  (C)اتاقك 

  (7) و اهرم  (B) حركت ميله عمودي اين حركت باعث. شود مي   (C)ديافراگم به سمت اتاقك حركت 
جريان مي يابد و    (C)بيشتر باز مي شود و گاز به داخل اتاقك  (8) مي شود كه در نتيجه آن والو گاز

  .ار شود افزايش پيدا مي كند و باعث مي شود كه باالنس دوباره برقر  (C) فشار گاز داخل اتاقك
والو گاز مشابه همان مكانيزم تمايل به بسته  افزايش پيدا كند ،   (C)برعكس ، هر وقت فشار داخل اتاقك

  .مي شود    (C)شدن دارد و اين باعث كاهش جريان و فشار اتاقك
ن كه به موجب آن والو گاز به خاطر تفاوت فشار بي.  ناميده مي شود "جريان باز "عملكرد مرحله اولاصل 

  (C)در حالتي كه فشار در داخل اتاقك  .، تمايل به باز شدن دارد   (C)گاز ورودي و گاز داخل اتاقك 
اين . و گاز به فضاي بيرون تخليه مي شود  باز مي شود  (E)بيش از حد افزايش پيدا كند ، شير اطمينان 

  .شير اطمينان مي شود  به مقدار كمتر از مقدار فشار كاليبره  (C)عمل باعث كاهش فشار اتاقك 
مرتبط كرد تا از تغييرات فشاري   (C)مي توان يك سنسور فشار بااليي را به قسمت باالدست اتاقك 

  .اطالع كسب كرد 
 (G)و اتاقك   (F) وارد اتاقك  (10)در فاز بعدي عملكرد رگوالتور ، گاز با عبور از والو گاز مرحله دوم

همچنين اين دو اتاقك به وسيله . كاهش گاز را تشكيل مي دهند  دو اتاقك مرحله دوماين  مي شود كه
   .از هم جدا مي شوند    (11)جدار

هم محور هستند و شير والو گاز مرحله دوم توسط    (13)و ديافراگم (12) ميله والو گاز مرحله دوم با فنر
  .منتقل مي شود بطوريكه حركت ديافراگم به والو گاز . اين ميله به ديافراگم متصل مي شود 

هنگامي كه سيستم نياز به مصرف گاز دارد ، گاز وارد مرحله دوم رگوالتور مي شود و فشاري معادل فشار 
اين امر بخاطر باالنس نيروهاي اعمال شده توسط فنر روي ديافراگم و فشار . كاليبراسيون ايجاد مي كند 

    .مي باشد   (G)گاز در اتاقك
وقتي فشار كم مي شود ، نيروي اعمال شده توسط فنر روي . ظيم شدن را دارد اين سيستم نيز قابليت تن

اين حركت ديافراگم . ديافراگم به نيروي فشار گاز فائق مي آيد و باعث حركت ديافراگم مي شود 
والو گاز بيشتر باز مي شود و اين باعث افزايش جريان گاز به . منتقل مي شود    (10)مستقيماً به والو گاز

زياد مي شود و در نهايت مجدداً باالنس بين نيروهاي دو    (G)بنابراين فشار اتاقك . تاقك مي شود ا
  .طرف ديافراگم برقرار مي شود 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

برعكس هر وقت فشار زياد مي شود ، والو گاز مشابه همان مكانيزم تمايل به بسته شدن دارد در نتيجه 
  .د جريان و فشار گاز در اتاقك رگوالتور كم مي شو

مي باشد كه به موجب آن والو گاز بخاطر تفاوت فشار بين مرحله  "جريان بسته "اصل عملكرد مرحله دوم
  .اول و مرحله دوم تمايل به بسته شدن دارد 

فشار گاز هنگامي كه دور موتور تغيير مي كند براي اينكه افت فشار ثابتي تا انژكتورها برقرار شود ، 
   .جبران مي شود ) خالء موجود در منيفولد(  (16)با فيتينگ    (I)اتاقك به واسطه ارتباط  (G)اتاقك

در قسمت مرحله دوم ، اين اجازه را مي دهد كه فشار خروجي رگوالتور به ميزان   (17)وجود پيچ تنظيم
  .دقيقي تنظيم شود 

- اثر ژول(ز به منظور جلوگيري از يخ زدن گاز هنگام كاهش فشار در رگوالتور و بخاطر انبساط گا
اين مدار معموالً از سيال خنك كننده   .تدارك ديده شده است   (L)، يك مدار گرم كننده اي) تامسون

اين مدار گردش آب گرم نزديك منطقه اي كه بيشترين افت فشار در آن اتفاق . موتور استفاده مي كند 
  .ايي مي شود اين امر باعث بهينه كردن تبادل گرم. مي افتد قرار  داده شده است 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 ابعاد خارجي رگوالتور
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 OMEGAS در خودروي سمند با كيت لندي رنزو NG2 نقشه انفجاري رگوالتور 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  مزاياي استفاده از رگوالتور دو مرحله اي نسبت به رگوالتورهاي تك مرحله اي 
در مقايسه اين  .يك رگوالتور دو مرحله اي مي باشد  NG2همانطور كه قبالً گفته شد رگوالتور  -1

  : موارد زير نمايان مي شود   رگوالتور با يك رگوالتور تك مرحله اي ،
  الف ـ دقت بيشتر فشار تنظيم شده 

  اثرات كمتر فشار در مخزن گاز هنگام شروع به كار و پايان كار رگوالتور   ب ـ
ندازه گيري فشار ، موارد زير با استفاده از اين نوع ديافراگم به همراه پيستون ، به عنوان يك قطعه ا -2

  : بدست مي آيد 
  الف ـ حساسيت بيشتر اين قطعه 

  كمتر) هيستر زيس ( پسماند   ب ـ
  امكان كمتر نشتي گاز به خاطر سايش و پارگي قطعات نشت بدن گاز   ج ـ

  : واقع شدن شيرهاي كاهنده فشار در دو مرحله  -3
به ) رحله اول باز و جريان گاز در مرحله دوم بسته جريان گاز در م( تركيب دو شير در اين سيستم 

تثبيت و پايداري فشار خروجي كمك بيشتري مي كند ، اين موضوع به دليل اين است كه دو مرحله 
  . كاهش فشار در تقابل با فشار باال دست موثرتر عمل مي كند 

  : غير باالنس بودن شير مرحله دوم باعث مي شود كه  -4
  . به خاطر سايش و پارگي جلوگيري شود  gasketاز از اتاقك رگوالتور از ناحيه الف ـ از نشتي گ

  ب ـ پسماند گاز كمتر 
   :عمل باز و بست شير برقي  -5

الف ـ عمل باز و بست شير برقي در رگوالتورهاي دو مرحله اي به خاطر اثرات پنوماتيكي و مكانيكي 
  . آسان تر و روان تر صورت مي گيرد 

  . باز شدن شير برقي در حالتي كه فشار باالدست زياد است و يا كم است كمتر مي باشد  زمان  ب ـ
   : مرحله دوم جبران مي كند  -6

مرحله دوم رگوالتور يك افت فشار ثابتي را تا انژكتورها برقرار  ، هنگامي كه پيستون موتور حركت ميكند
  . ميكند 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

A- ورودي گاز به داخل ريل سوخت 
B- خروجي گاز از انژكتور ها 

C- خالء - مسير متصل به سنسور فشار 

D- به سنسور دماي گاز سيم متصل 

E- سيم ارسال سيگنال به انژكتورها  

ضمنا سنسور دماي . مي باشد Matrix ين سيستم، از نوعاستفاده شده در ا )انژكتورهاي(ريل سوخت
همچنين سمت انتهايي ريل سوخت يك خروجي . گاز اين كيت در داخل همين ريل سوخت قرار دارد

  .خال را دارا مي باشد -براي اتصال به سنسور فشار
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Matrix ريل سوخت و انژكتور

 Matrix مشخصات ريل سوخت

در صورت خرابي سنسور دماي گاز و يا قطعي سيم سنسور دماي گاز و عدم تامين   :  نكته
 . اقدام كرد  2العمل مندرج در ضميمه مي توان مطابق دستور  اين ريل سوخت ،
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

اين كليد تبديل،  مشخصه. تفاده شده در اين سيستم در شكل زير نمايش داده شده استتبديل اس كليد
 . در زير آن مي باشد “LR-OMEGAS” نوشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 براي خودروي  سمند دوگانه سوز OMEGAS كليد تبديل كيت

  
  

  : مشخصات و عملكرد كليد تبديل لندي رنزو
 تبديل حالت سوخت بنزين به گاز  و بلعكس . 

 نمايش مقدار گاز موجود در مخزن گاز . 

 Buzzer  تبديل سوخت بنزين به گازاعالم ايراد هنگام. 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

مچنين و ه) ريل سوخت(   ""فشار پايين گاز ""فشار گاز مدارآگاهي از ميزان دراين كيت گاز،  براي  
بعبارت ديگر اين . ده مي شودخالء استفا -از قطعه بنام سنسور فشار اطالعات ميزان خالء منيفولد هوا

. مي دهد گاز اطالع ECU قطعه ميزان فشار نسبي گاز موجود در ريل سوخت و پشت انژكتور را به
 .نصب ميشود ECU اين قطعه در كنار جعبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

خالء -سنسورفشار                                                     
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 متصل به  لوله هاي ارتباطي از طريق خالء -فشار خالء منيفولد با سنسورارتباط  LC در موتور هاي

MAP ميسر مي گردد سنسور . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .فيلتر استفاده شده در سيستم گاز از نوع ماتريكس مي باشد

 Filter Specification : 
 Degree of filtration   80[C]  75 

(ISO 16889) 
 (75% efficient in removing particles 

80 microns and larger) 
 Temperature : -20 /+120 °C 
 Working  pressure  : 4.5 bar 
 Inlet diameter connector :  14 [mm] 
 Exit diameter connector :  10[mm] 
 Filter cartridge life : 20000Km with 

max delta pressure 25% 
 Required homologation : R110.00 

and R67 class2 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

ماي آب گرم ورودي به رگوالتور جهت ارسال اطالعات ددر اين كيت گاز از سنسور دماي آب در مسير 
  .گاز استفاده شده است ECU آب به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاكستري  ، اطالعات دماي آب از سنسور) OMEGAS(با همين كيت گاز 405در خودروي : 1نكته 
  . ارسال مي شود ECU رنگ موجود روي پوسته آب سر سيلندر به

مندرج در ضميمه  دستورالعمل،  در صورت خرابي سنسور دماي گاز موجود بر روي ريل سوخت: 2نكته 
  .مي توان از سنسور نمايش داده شده در باال به جاي سنسور دماي گاز استفاده كرد دو
  

  :ادونسر
ين دليل در سيستم گاز به هم .جرقه  آوانس گردد زاويه بدليل دير احتراق بودن گاز نسبت به بنزين، بايد

    .نسر استفاده مي شود ودخودرو از ا
  .شركت لندي رنزو مي باشدادونسر اين سيستم ساخت 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

درجه  12ادونسر اين سيستم مي بايست مانند آنچه در شكل زير نشان داده  شده بر روي زاويه آوانس 
  . تنظيم شود
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

در  اين كيت گاز در مسير فشار باال به رگوالتور، در محفظه موتور از گيج فشار مجهز به شير دستي 
  . ه گرديده استاستفاد
  اين شيردهي به هنگام انجام تعميرات مي بايست: نكته 

  .بسته شود 
 
 
 
 
 
 
  

.گاز را مشاهده كرد ECUمربوط  Pin out جدول زير مي تواندر 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  Landi Renzo Omegasنقشه الكتريكي سمند
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 OMEGAS معرفي نرم افزار عيب ياب خودروي سمند با كيت گاز

 
اقدام به عيب يابي اين به دو روش مي توان  پين به سوكت عيب ياب و اينترفيس 16اتصال كابل  پس از

  :كيت گاز كرد
و انتخاب خودروي  ) به بعد 7.53نسخه(ايكو دياگ   نرم افزار  با كليك برروي آيكون -1

 . گاز پرداخت مي توان به عيب يابي اين نوع كيت CNG Landi Renzo سمند  و گزينه

 
 

 
 
 
  
  
  
  
   . انتخاب و كليك برروي آيكوناستفاده از نرم افزار مختص اين كيت گاز و  -2
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

اتصال گزينه اتصال  و يا در منوي  Ctrl ,Cبا فشردن همزمان كليدهاي: ECUجهت ارتباط با  -3
 . را انتخاب كنيد

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

اسيون، نام فايل بارگذاري و نوع سوخت و با توجه داشت كه در پايين صفحه نام فايل كاليبر: نكته مهم
 . صحيح باشد) نشان داده شده در شكل( ECUاتصال نرم افزار به

 
F1 - مشخصات كنترل يونيت:  
o نسخه نرم افزار (FirmWare)  

o نوع پيكربندي ECU (Configuration) 

o وضعيت اتصال  
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
F2 - خواندن خطا: 
o عيب يابي در حالت سوئيچ باز  
o خطاي دائمي  
o  متناوبخطاي  
o زمان كاركرد در حالت بنزين  
o زمان كاركرد در حالت گاز 

  
 
 
 
 
 

F3 -  پاك كردن كد خطا: 

o ريست خطاهاي دائمي  
o ريست خطاهاي متناوب  
o ريست زمانهاي كاركرد 

  
 
 
 

F4 - اندازه گيري پارامتراها  
o دور موتور  
o وضعيت عملكرد خودرو  
o فشار گاز  
o زمان پاشش گاز و زمان پاشش بنزين  
o نك كنندهدماي مايع خ  
o دماي گاز  
o ولتاژ انژكتورهاي گاز  
o سنسور اكسيژن 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

F5 - آخرين نسخه كاليبراسيون درخودروي سمند مي بايست بصورت زير : اصالح كاليبراسيون
 . مي بايست اصالح شود باشد در غير اين صورت

  
 
 
 
 
 
 
 

F6 - ذخيره پيكربندي جاري  

  كنترل  ذخيره نرم افزار   
  در حافظه يونيت      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F7 - بار گذاري پيكر بندي جديد  
  بارگذاري نرم افزار كنترل يونيت 

  كه در حافظه ذخيره شده است

Samand-18-05-S2000-M-M-800-C3D-Diag-act.lrc 
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F8- برنامه ريزي كنترل يونيت -  
 Firmware مي بايست از مطابق روش زير اقدام به تغيير Firmware در صورت صحيح نبودن

  .نمود
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 

 . را اجرا مي كنيم F8 ابتدا كليد - 1

 Firmware سپس وارد فولدر

 را كه  Firmwareمي شويم و آخرين

L re 184_LAN#01605.Plr 

 تخاب مي كنيم و دكمهنمي باشد را ا

Open  مي زنيم را . 

 

 پس از انتخاب گزينه-2

Programme نرم افزار 

Firmware  برروي ECU 

 . شود دانلود مي
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

بايد فايل كاليبراسيون صحيح و متناسب با سوخت . را مي فشاريم) كليد بار گذازي پيكربندي جديد(  F7 ددر ادامه كلي
   .مي باشد انتخاب گردد CNG خودرو كه در اينجا سوخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  .شروع مي گردد ECU برروي firmware بار گذاري  "قبول  "با كليك بر روي دكمه 
 

و يا پايان عيب يابي ، پيش از انفصال ايكودياگ  ECU ل دانلودينگ بررويپس پايان هر عم: نكته
قطع   Dو  Ctrl با زدن همزمان كليدهاي ECU مي بايست ارتباط نرم افزار با حافظه ECU از

 .گردد
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  LC02   Landi-Renzoكيت انژكتوري -2
 :LC02  لندي رنزو  كيت انژكتوري -

سمند بصورت تكميل كاري خارج از كارخانه از كيت گاز لندي  در تعداد معدودي از خودروهاي 
 . نيز استفاده شده است LC02رنزو

 ابعادي از اين رگوالتور از لحاظ. مي باشد NG1از نوع LC02  رگوالتور استفاده شده در كيت

 . كوچكتر مي باشد NG2رگوالتور 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

سور فشار باالي گاز موجود بر روي اين رگوالتور بصورت سن. اين رگوالتور داراي شير برقي نيز مي باشد
  . مي باشد و مواقعي نياز به تنظيم مجدد دستي دارد) رئوستا(مكانيكي 

ضميمه شماره ( 90-1386  براي تنظيم سنسور فشار باالي گاز مي بايست مطابق اطالعيه فني شماره: نكته 
  .اقدام كرد ) 3

بار  2بار به فشار  200مايش داده شده است ، فرايند كاهش فشار از همانطور كه در شماتيك شكل زير ن
  . طي يك مرحله انجام مي شود

  

  
 

 NG1 رگوالتور
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 : در زير مشاهده مي شود NG1 جدول مشخصات كاركرد رگوالتور
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  معرفي قطعات و اجزاء خارجي رگوالتور
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 NG1عملكرد رگوالتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رگوالتور مي   Aو پس از آن وارد محفظه) 3( و فيلتر) 2( وارد فيتينگ مياني  CNGز داخل مخزنگاز ا
 به  منطقه A باز مي شود و گاز از محفظه) 1(، شير B ) بوبين(  با برق دهي محدود به شير برقي. گردد

C هوارد منطق در حالتهايي كه خودرو سوخت گاز مصرف مي كند ، جريان. جريان مي يابد C مي شود و 

فشار كاليبره همان فشار مورد نياز كه در اكثر خودروها .( فشاري برابر با فشار كاليبره تشكيل مي دهد
) 5(توسط فنري ) 4( اين فشار در نتيجه باالنس نيروهاي اعمال شده روي ديافراگم.  )بار است2اً حدود

 فشار مطلق منيفولد  Dدر محفظه. ي شودايجاد م Cواقع است و همچنين فشار در منطقه  Dكه در محفظه 

map وجود دارد . 
خودرو در ( كاهش پيدا مي كند  C زيرا هنگامي كه فشار منطقه. اين سيستم قابليت تنظيم شدن را دارد

نيروي فنر روي ديافراگم بر نيروي فشار گاز زير ديافراگم غالب مي شود و اين ) حالت گاز كار مي كند
 و) 6( مي شود و در ادامه باعث حركت قطعه ميانيC  فراگم به سمت منطقهديا موضوع باعث حركت

 . مي گردد  )8(و افزايش باز شدن شير مرحله اول ) 7( اهرم
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جريان گاز از اين قسمت زياد مي شود و در نتيجه ي افزايش فشار اين مرحله، باالنس نيروهاي باال و 
  . پايين ديافراگم دوباره ايجاد مي شود

بوسيله همان مكانيسم يكسان گرايش به بسته ) 8(زياد مي شود شير C  ، وقتي كه فشار منطقه بر عكس
  . اين موضوع باعث كاهش جريان  فشار گاز خروجي مي شود.  مي كند شدن

باز مي  )E(افزايش فشار بيش از حد اندازه وجود داشته باشد يك شير اطمينان  Cدر حالتي كه در منطقه 
اين امر فشار اين مرحله را به اندازه اندكي كمتر از اندازه فشار كاليبره كاهش .ليه مي شودگردد و گاز تخ

  .مي دهد
بمنظور برقراري و نگه داشتن افت فشار ثابت در انژكتورها هنگامي كه دور موتور تغيير مي كند، فشار 

 .با منيفولد هوا جبران شود D گاز مي تواند توسط ارتباط بين محفظه
، يك مدار گرم ) تامسون -اثر ژول( لوگيري از تشكيل يخ و رطوبت در رگوالتور بدليل انبساط گازبراي ج
از مدار خنك كاري موتور استفاده مي كند و  اين مدار معموالً. تعبيه شده است در رگوالتور )F(كننده 

ي افتد قرار داده شده بمنظور تبادل گرمايي بهينه نزديك منطقه اي كه بيشترين افت فشار در آن اتفاق م
  .است

 

 NG1خصوصيات اصلي  رگوالتور

 رگوالتور تنظيم فشار تك مرحله اي 

 مجهز به شير برقي فشار باال قبل از رگوالتور 

  داراي فيلتر گاز فشار باال در داخل شير برقي رگوالتور در 

  ورودي گازابتداي 
  
 
 مجهز به سوپاپ اطمينان فشاري 

 ظور جلوگيري از رطوبت زايي مدار گرم كننده داخلي بمن 

  تامسون-و يخ زدگي گاز بخاطر اثر ژول
 جبران كننده فشار گاز توسط map 

 29:حداكثر نرخ جريان گازKg/h 40 اين نرخ جريان معادل.  گاز فشرده طبيعيKg/h در دماي :  باشد هوا مي
 . شدمي با) [Kg/h]نرخ جريان هوا ( /) [Kg/h] نرخ جريان گاز(اتاق ضريب تبديل 

 وزن سبك و ابعاد كوچك . 

 برخوردار از دقت باالي فشار تنظيم شده . 

 حساسيت باالي قطعات . 

 هيسترزيس كمتر . 

  

فيلتر فشار باال داخل رگوالتور
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  NG1 سرويسهاي ادواري رگوالتور
 

كاركرد خودروي سوخت گاز مي بايست روغن جمع شده داخل رگوالتور تخليه  Km 50.000در هر 
  .دشود عمل بازرسي نشتي از رگوالتور اجرا شو

كاركرد خودرو روي گاز مي بايست فيلتر داخلي رگوالتور تميز و در صورت خرابي   100.000Kmدر هر 
  .تعويض شود

مطابق دستورالعمل سازنده و  NG1كار كرد خودرو روي گاز مي بايست رگوالتور  200.000Kmدر هر 
  .توسط اشخاص داراي صالحيت يك بار سرويس اساسي شود
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  :جدول عيب يابي اين رگوالتور به شرح زير مي باشد 
  
  

  روش رفع ايراد  شرح ايراد رديف
عملكرد شيربرقي گاز و بخصوص وضعيت بوبين را از   . گاز از رگوالتور خارج نمي شود  1

  .نظر سالم بودن چك كنيد 
فشار گاز خروجي از رگوالتور ناكافي   2

  . است
شده باشد و ممكن است فيلتر شير برقي كثيف  -

 .مسير گاز را مسدود كرده باشد 

 .شير برقي گاز بطور كامل باز نمي شود  -

  .مقدار فشار خروجي مشخص نيست  -
رگوالتور گاز در دماي خيلي پايين كار   3

  . مي كند
  .مسير گردش آب گرم را چك كنيد تا مسدود نباشد 

تنظيم دور موتور در حالت درجا ،   4
  . بسيار مشكل است

 .فشار خروجي مشخص نيست  مقدار -

- Map سنسور و كانكتور آن را از لحاظ صحت
  .عملكرد بررسي كنيد 

ميزان سفتي گشتاور پيچهاي درپوش بااليي  -  نشتي گاز به بيرون از رگوالتور  5
 .رگوالتور را بررسي كنيد 

  .وضعيت درز بندها و جداره ها را بررسي كنيد  -
 نشتي گاز به داخل مدار گاز و خاموش  6

  . شدن موتور
شير برقي موجود در ورودي گاز به رگوالتور و همچنين 

  .وضعيت اجزاي نشت بند داخلي را چك كنيد 
را در اتصاالت ) اورينگها(وضعيت اجزاي نشت بندها   نشست آب از مدار گردش آب گرم  7

  .بررسي كنيد 
نشست گاز از شير اطمينان فشاري   8

  روي رگوالتور
  .ير اطمينان را چك كنيد گشتاور پيچ شمقدار 
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ECU ولي ادونسر آن . گاز، اموالتوراين خودرو در يك واحد كنترل الكترونيكي تجميع شده است
   .بصورت جداگانه بر روي اين كيت استفاده مي شود

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECU   گاز كيتLC02  مندسبراي خودروهاي  
.  و پارس نيز استفاده شده است 405وي خودروهاي همانطور كه مي دانيد از اين كيت گاز بر ر :نكته مهم

گاز  ECUو پارس در اين است كه  405تفاوت مهم اين كيت گاز بر روي سمند در مقايسه با خودروهاي 
قطعه اي بنام ادونسر در به عبارت ديگر . و پارس وظيفه ادونسر را نيز بر عهده دارد  405در خودروهاي 

همانطور كه در باال گفته شد در خودروهاي سمند تكميلي با اين كيت گاز ،  اما. اين خودروها وجود ندارد
  .گاز و بصورت جداگانه وجود دارد ECUخارج از  ادونسر

  :به شرح زير مي باشد ECUآخرين ورژن نرم افزار اين 
                     Firmware :  2027G24  

كاليبراسون :  Samand _18_07_XU7-LC_LS_02027G24-00  
 

به شرح زير   LC02با كيت گاز و پارس كارخانه اي 405 هايگاز خودروECU نرم افزارآخرين  :نكته
 :است

          Firmware :  2027M24  
كاليبراسون :  P405-pars_18_07_XU7_SLC_LS_02027M24_00 

  . مذكور براي خودروهاي با شير سرمخزن دستي تهيه شده است Firmware نرم افزار: نكته
.درج شده است AM 5001 هاي سمندهاي تكميلي عبارت ECU بر روي : نكته 
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، درپوش ريل سوخت اين كيت  مي باشد   MEDريل سوخت به كارگرفته شده براي اين خودروها از نوع
بر روي ريل سوخت نصب شده است ،  )Gas Tmap( دماي گاز -سنسور فشار . به رنگ سبز مي باشد
  .خالء ندارد -گاز ديگر نيازي به سنسور فشار بهمين دليل اين كيت

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

 MEDمشخصات ريل سوخت پاشش گاز
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   .مشخصه كليد تبديل به كار گرفته شده در اين سيستم، سوكت قرمز رنگ آن مي باشد
  

 
 

 
 

  :مشخصات و عملكرد كليد تبديل لندي رنزو
 و بلعكس گاز تبديل حالت سوخت بنزين به. 

  گاز موجود در مخزن گازنمايش مقدار. 

 Buzzer بنزين به گاز اعالم ايراد هنگام تبديل سوخت.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : ساير قطعات
 

 مجموعه شير دستي و مانومتر دماي گاز ريل سوخت گاز –سنسور فشار 
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 : مي باشد  Medفيلتر استفاده شده در اين كيت گاز از نوع
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  Landi renzo SLC نقشه الكتريكي سيستم دوگانه سوز

  10888براساس اطالعيه فني 
  
 عنوان قطعه  شماره قطعه فردي
1 1800  ECU گاز 

 كليد تبديل سوخت  1810 2
 )فشار ضعيف(دماي گاز-سنسور فشار  1848 3
 )در صورت وجود(شير برقي سر مخزن  1803 4
 شير برقي روي رگوالتور  1849 5
 سنسور فشار قوي روي رگوالتور  1861 6
 گاز1انژكتور شماره  1852 7

 گاز2رهانژكتور شما  1853 8

 گاز3انژكتور شماره  1854 9

 گاز4انژكتور شماره  1855 10
11 1220A خروجي به(سنسور دماي آبECUگاز( 
12 C1261 فيوز تغذيه سيستم گاز 
13 C001G چهار پين(كانكتور عيب ياب گاز( 
14 1320 ECUبنزين 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

 SLC CNG Landi Renzo نقشه الكتريكي                                 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 CNG-LR- LC02 نرم افزار عيب ياب 

 در ايكودياگ در منوي ضمناً. مي باشد Blue IKco Service نرم افزار عيب يابي اين سيستم گاز بنام

 .قابل عيب يابي است CNG LC02 از طريق انتخاب گزينه سمند 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
  
  
  

توزيع داده شده در زير اقدام گردد  مطابق مراحل ECUنصب نرم افزار مذكور الزم است به دانلودپس از 
باز خودروها برطرف شده قابليت عيب يابي در حالت سوييچ ECU پس از دانلود ، ايرادات موجود در
ضمناً با توجه به نصب شيردستي به جاي شير برقي سر مخزن ، ايراد .  براي اين سيستم فراهم مي شود

  . برطرف مي شود ECUشير برقي ، پس از دانلود عدم تبديل به گاز به دليل عدم وجود
 LCO2 و پارس دوگانه سوز با سيستم لندي رنزو 405انجام اين دستورالعمل براي كليه خودروهاي پژو 

  .الزامي مي باشد 
پس از اجراي برنامه ، صفحه اصلي نرم افزار به شكل زير : ذكر شده است  ECUدر زير روش دانلود

   :نمايان مي شود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 در نرم افزار عيب ياب CNG LC02 گزينه
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  

  : در اين صفحه 
 : F1 براي اتصال بهECU  خودرو.  
: F2  و فايلهاي موجود روي(براي نمايش مشخصات ECU. (  
 : F3 نمايش پارامترهاي عملكردي موتور.  
: F4  عيب يابي.  
: F5  پاك كردن خطاهاي موجود.  
: F6  بارگذاري كاليبراسيون.  
: F7 بارگذاري Firmware  .  
: F8  خروج از برنامه.  

دانلود شود ،  LCO2با كيت گازسوز  و پارس405 از آنجا كه نرم افزار مذكور بايد براي كليه خودروهاي
به   F2 فشردن كليد ،  با ) F1زدن كليد ( ECUبه منظور جلوگيري از دوباره كاري ، پس از اتصال به 

  .بررسي نماييد  را) دانلود شدن در نمايندگي ديگري(روز بودن نرم افزار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 .مي باشد FirmWare شانه به روز بودن نرم افزارن IK202027G24 وجود فايل

IK202027G24 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  :مذكور قبالً دانلود نشده بود ، براي دانلود نرم افزار ، مطابق مراحل زير عمل كنيد ورتيكه نرم افزار در ص
 )در حالت بنزين. (خودرو را روشن نماييد  )1

  IK202027M24د فايل جديدنامهمانطور كه قبالً گفته ش. را انتخاب نماييدFirmware ، فايل F7با فشردن كليد )2
 .مشخص مي شود 

 .آغاز مي شود  Firmware، دانلود برنامه   Startپس از انتخاب فايل و فشردن كليد )3

 .رازده و از برنامه خارج شويد  EXITپس از پايان دانلود ، كليد )4

 :براي اين منظور . فايل كاليبراسيون دانلود شود  ، بايد Firmwareپس از دانلود  )5

 .متصل شود  ECUبزنيد تا نرم افزار به F1د راكلي )6

 .، فايل كاليبراسيون را انتخاب كنيد  F6 با فشردن كليد )7

 .آغاز مي شود  ECU پس از انتخاب ، دانلود كاليبراسيون )8

 .را بررسي نماييد  ECU خطاهايF4  پس از دانلود فايل كاليبراسيون ، از طريق كليد )9

 .دن خطاها اقدام كنيد نسبت به پاك كر  F5با فشردن كليد )10

 .اقدام نماييد ) در صورت نياز تعويض قطعه يا بازديد مداركات(صورت وجود خطاي مجدد نسبت به رفع آن در  )11

 
را انتخاب مي كنيم و  IK202024M24.hcxجديد با نام Firmware گزينه آدرس فايل  Fileبا انتخاب

را  ECUنرم افزار پيغام اتصال با . ا فشار دهيد نرم افزار ر Start، كليد) در حالت خودرو روشن(سپس 
  .آغاز مي شود Firmware  داده و سپس عملكرد دانلود

  . پس از خاتمه ، از اين منو خارج شده به صفحه اصلي نرم افزار باز مي گرديم 
را فشرده ، آدرس فايل  F5 و پارس كليد 405حال براي دانلود فايل كاليبراسيون مرتبط با خودروي 

  .كاليبراسيون را انتخاب مي كنيم 
مي  P405_Pars_18_07_XU7_SLC_Ls_02024M24_temp-delivery نام فايل كاليبراسيون 

  .باشد 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

در حالت موتور روشن ، دانلود  ممكن است ) Firmware ECUخرابي نرم افزار(در برخي موارد 
Firmware ممكن نباشد و پيغام  APP ECU Not Connecled در اين حالت نرم  .ه شود نمايش داد

شويد و پس از انتخاب فايل مطابق  Firmwareوارد منوي دانلود  F6افزار را اجرا نموده با فشردن كليد
ثانيه خودرو را روشن  2نرم افزار را فشرده و سپس ظرف مدت  Startمراحل گفته شده ، ابتدا كليد 

  .نماييد 
به گاز برطرف شده ، امكان عيب يابي خودرو در حالت  ايرادات مربوط به عدم تبديل پس از دانلود ،

الزم به ذكر است اين عمل فقط يك بار براي هر خودرو بايد . فراهم مي شود  سوييچ باز براي خودرو 
در زمان   ECU براي اطمينان از بروز بودن .نيست  ECUو در دفعات بعدي نيازي به دانلودانجام شود 

ضمناً در . را با فايلهاي ذكر شده فوق مطابقت دهيد  CalibrationوFirmware اتصال به خودرو فايلهاي
  .صورت عدم دانلود شدن ، امكان برقراري ارتباط در حالت سوييچ باز نيست 

پيغام خطايي از سمت شير برقي سر مخزن دريافت نمي كند ، پس ECU همچنين پس از دانلود شدن ، 
ي شير برقي ، پيغام خطا و در نتيجه عدم تبديل به گاز ايجاد در صورت نصب شير دستي سر مخزن به جا

  . نمي شود 
  

ايكودياگ انجام ) اينترفيس(پين و با دستگاه  4يادآور مي گردد عيب يابي اين خودروها از طريق كابل 
  .پذير است 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

٥٢ 
 

  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

    LCO2كيت گاز جدول عيب يابي                                                   

  
  

  راه حل  علت   مشكل/عيب رديف
 مشكالت تغيير وضعيت از حالت بنزين به گاز

 

 خروجی گاز نداریم  ١
 

 گاز ECUتعویض  گاز ECUخرابی 

اتصال دسته سيم انژکتور گاز   ٢
 قطع می باشد

 کنترل اتصاالت دسته سيم انژکتور گاز

گاز  ECUدر هنگام اتصال دیاگ به   ٣
error هده می شودمشا 

و برطرف کردن مشکل آن و   errorبررسی 
reset کردن 

گاز مناسب  ECUبرنامه بارگذاری   ۴
 نمی باشد

بررسی برنامه و بارگذاری مجدد برنامه 
 گاز ECUصحيح در 

۵  
گاز خرابی آن   ECU توسط اتصال دیاگ به انژکتورهای گاز باز نمی شوند

 errorمشاهده و عيوب ایجاد شده برطرف و 
 .شود resetها 

۶  ECU  گاز سيگنالrpm  را  
 نمی خواند 

اتصال دسته سيم ها و برنامه بارگذاری 
 گاز را کنترل نمایيد ECUشده در 

 خروجی گاز نداریم  ٧

  

  

سنسور دمای آب رگوالتور عمل 
 .نمی کند

سنسور دمای آب رگوالتور را تعویض نمایيد 
 یا کانکتور آنرا بررسی نمایيد

٨  
ير برقی مخزن و شيربرقی ش

 .رگوالتورعمل نمی کند

  

گاز خرابی آن   ECU توسط اتصال دیاگ به
 errorمشاهده و عيوب ایجاد شده برطرف و 

 .شود resetها 

قطعات مکانيکی و شيرها را از لحاظ بازبودن   ٩
 کامل شيرها کنترل نمایيد

پس از تغيير وضعيت اختالط سوخت و   ١٠
 .دهوا رقيق می باش

حداکثر زمان تغيير وضعيت 
 .بسيار کوتاه می باشد) تبدیل(

  ECUچک کردن برنامه بارگذاری شده در 
 گاز

موتور به حالت گاز تغيير وضعيت می   ١١
 دهد ولی خاموش می شود

  

خرابى یا عدم کارکرد يكی از 
 شير برقی ها یا شيرها

عملکرد شيربرقی یا شير را کنترل کنيد و در 
 .عه معيوب را تعویض کنيدصورت نياز قط

زمان همپوشانی سوخت را چک   ١٢
 کنيد

گاز  ECUعدم برنامه مناسب بارگذاری شده 
 برنامه مناسب را بارگذاری و چک کنيد

اختالط سوخت موتور خيلی رقيق   ١٣
 یا خيلی غليظ می باشد

گاز  ECUعدم برنامه مناسب بارگذاری شده 
 يدبرنامه مناسب را بارگذاری و چک کن

یکی یا چند تا از انژکتورها به طور   ١۴
 صحيح کار نمی کند

گاز  ECUعدم برنامه مناسب بارگذاری شده 
 برنامه مناسب را بارگذاری و چک کنيد

 موتور به حالت بنزین بر می گردد  ١۵
  

 فيلتر گاز مسدود بوده آنرا تعویض نمایيد  فشار گاز خيلی پایين است

 .فشار رگوالتور گاز را بررسی و تنظيم کنيد است فشار گاز خيلی پایين    ١۶

زمان تزریق انژکتور گاز خيلی     ١٧
 بيشتر از انژکتور بنزین است

گاز  ECUعدم برنامه مناسب بارگذاری 
 برنامه مناسب را بارگذاری و چک کنيد

  
 ايراد افت توان در دورهاي متوسط و باال

 

١٨  
تاخير زمانی بين افت توان و شروع 

 گيری خودرو شتاب
 

گاز مناسب  ECUبرنامه بارگذاری 
 نمی باشد

بررسی برنامه و بارگذاری مجدد برنامه 
 گازECUصحيح در 

شلنگهای بين انژکتور و نازل   ١٩
 بسيار بلند است

نصب را اصالح نمایيد،ریل انژکتور را جابجا 
 نمایيد طوری  که فاصله شلنگها کمتر شود

٢٠  
ها ، خرابی شمعها و وایر شمع

کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 
آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 

 معيوب
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  
  راه حل  علت   مشكل/عيب رديف

 ر دور آراممشكالت كاركرد د

 

٢١  
دور آرام خيلی باال یا خيلی پایين 

  است 
نشتی هوا از شلنگهای گاز و خال 

  وجود دارد
شلنگهای گاز و خال منيفلد را تعویض کنيد ، 

  اتصاالت را چک کنيد 

دور آرام روی بنزین به طور   ٢٢
 صحيحی تنظيم نشده است

 تنظيم مجدد دور آرام در حالت بنزین

٢٣  
لر روشن می  شود دور زمانی که کو

آرام موتور برای چند لحظه ناپایدار می 
 شود

ECU برنامه بارگذاری شده گاز
صحيح نيست ، نازلهای گاز 
نشتی دارند یا خوب سفت نشده 

 .اند

اصالح برنامه ، بررسی نازلهای گاز و تعویض 
 نازلهای معيوب

موتور با دور باال (دور آرام ثابت نيست   ٢۴
ولی سنسور ) کند و نامنظم کار می

 اکسيژن کار می کند
  

طول لوله های ریل به نازل انژکتور 
 .صحيح نمی باشد

 تعویض لوله های ریل به نازل انژکتور

لوله های ریل به نازل انژکتور   ٢۵
 تاخورده

 تعویض لوله های ریل به نازل انژکتور

یکی از نازلها دارای اندازه قطر   ٢۶
 متفاوت با بقيه است

 نازل معيوبتعویض 

نشتی هوا از منيفلد به داخل   ٢٧
 سيلندر مشاهده ميشود

/ پيچهای منيفلد بررسی و سفت شود 
 واشر منيفلد تعویض شود

٢٨  
سنسور اکسيژن دارای سيگنال 

 ضعيف یا اشتباه است
با دیاگ بنزین سنسور اکسيژن چک شود در 
صورت ضعيف بودن یا خراب بودن سنسور 

اتصال سيم سنسور اکسيژن تعویض شود، 
 ضعيف یا اتصال کوتاه شده است

٢٩  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 

ی گاز و تعویض قطعات آرام ، بررسی نازلها
 معيوب

اختالط سوخت و هوا خيلی رقيق یا   ٣٠
خيلی غليظ است و موتور در حالت 

 .دور آرام کار نمی کند

  

  

  

درایور یکی از انژکتورها خراب 
 است

ECU  گاز را تعویض نمایيد 

٣١  
اتصال انژکتور گاز به دليل اتصال 
نامناسب دسته سيم قطع یا 

 ضعيف است

 را کنترل نمایيد کانکتورها

عملکرد صحيح انژکتور را در قسمت  یکی از انژکتورها معيوب است  ٣٢
 مشاهده کنيد” بازرسی و کنترل“

٣٣  
نازلهای با اندازه غيراستاندارد 

 نصب شده است
 تعویض نازلها و نازل استاندارد نصب نمایيد

٣۴  
موتور درحالت دور آرام نامنظم کار می 

يير و ناپایدار  است کند، دور موتور متغ
 کم و زیاد می شود± ١٠٠و به اندازه 

دور آرام نامناسب تنظيم شده 
 است

نصب مجدد برنامه بارگذاری شده در 
  ECUگاز

٣۵  
وقتی خودرو به دستگاه آناليز گاز وصل 
می شود مخلوط در حالت دور آرام 

 غليظ یا رقيق است

گاز درست کار نمی  ECUاموالتور 
 کند 

ECU  را تعویض نمایيد گاز 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  
  راه حل  علت   مشكل/عيب رديف

 ايرادات به غير از دور آرام
 

موتور وقتی خاموش می شود ضربه   ٣۶
 می زند

  

  گاز صحيح  ECUبرنامه بارگذاری
 نمی باشد 

 نصب مجدد برنامه بارگذاری شده

٣٧  
عملکرد سنسور اکسيژن گهگاه 
دچار مشکل می شود و 

ق یا سيستم اختالط سوخت رقي
 غليظ می شود

کارایی سنسور اکسيژن را کنترل کنيد و 
 درصورت لزوم آنرا تعویض نمایيد

٣٨  
دور به سختی باال ميرود و سنسور 
اکسيژن روی حالت غليظ ثابت مانده 

 است

  

  گاز صحيح  ECUبرنامه بارگذاری
 نمی باشد 

 نصب مجدد برنامه بارگذاری شده

٣٩  

خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 
آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 

 معيوب

۴٠  
دور به سختی باال ميرود و سنسور 

رقيق ثابت مانده  اکسيژن روی حالت
 است

  گاز صحيح  ECUبرنامه بارگذاری
 نمی باشد 

 نصب مجدد برنامه بارگذاری شده

۴١  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
یا تعویض استپر موتور دور  هوا ، تميز کردن

آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 
 معيوب

 حركت در دور پايين موتور با بار
 

در سرعتهای پایين موتور دچار پرش و   ۴٢
 تکان می شود

  

ECU  نصب مجدد برنامه کاليبراسيون ، تعویض  گاز و بنزین ایراد دارد
ECU  گاز یا بنزین 

۴٣  
ین یا ادونسر سيستم جرقه بنز

 گاز ایراد دارد
سيستم جرقه بنزین / ادونسر تعویض شود 

 بررسی و رفع عيب شود

۴۴  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
عویض استپر موتور دور هوا ، تميز کردن یا ت

آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 
 معيوب

 ايرادات در حالت شتابگيري ناگهاني
  

۴۵  

( اختالط سوخت و هوا رقيق است 
برای ) برای چند لحظه از بين ميرود

چند دهم ثانيه بعد از فشار دادن روی 
پدال گاز، سنسور اکسيژن  در ناحيه 

والنی باقی برای مدت ط) غليظ(قرمز
 می ماند

گاز   ECUبرنامه بارگذاری شده 
 صحيح نمی باشد

 گاز  ECUنصب مجدد برنامه بارگذاری شده 

۴۶  
درکل زمان فشار دادن روی پدال گاز و 
شتابگيری،اختالط سوخت و هوا 

 همچنان رقيق است 

گاز   ECUبرنامه بارگذاری شده 
 صحيح نمی باشد

 گاز  ECUنصب مجدد برنامه بارگذاری شده 

 نازل با قطر صحيح را نصب کنيد قطر نازلهای گاز صحيح نيست  ۴٧

طول شلنگهای رگوالتور بيشتر از   ۴٨
 استاندارد و خيلی بلند است

 طول شلنگها اصالح شود

۴٩  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 های گازنصب شدن نازل

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 
آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 

 معيوب
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٥٥ 
 

  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  
 

  راه حل  علت   مشكل/عيب رديف
 ايرادات در حالت بازگشت به دورآرام

  
موتور جریان گاز را قطع کرده و   ۵٠

 خاموش می شود
گاز   ECUذاری شده برنامه بارگ

 صحيح نمی باشد
 گاز  ECUنصب مجدد برنامه بارگذاری شده 

۵١  
موتور جریان را قطع کرده و به دور باال 

 بازمی گردد
گاز در چگالی و اختالط سوخت 
افزایش یافته تا زمانی که در دور 
آرام غليظ شده ،و رگوالتور در 

 کارکرد باقدرت سرد می شود

ور را   کنترل سيستم دمای آب رگوالت
  .نمایيد 

 سيستم خنک کاری را کنترل نمایيد

۵٢  
موتور قادر به ثابت نگه داشتن سرعت 

 نيست
دور آرام بخوبی در مقادیری که 
کولر روشن و خاموش بوده تنظيم 

 نشده است

 گاز  ECUنصب مجدد برنامه بارگذاری شده 

گاز   ECUبرنامه بارگذاری شده   ۵٣
 صحيح نمی باشد

 گاز  ECUدد برنامه بارگذاری شده نصب مج

۵۴  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 

ض قطعات آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعوی
 معيوب

 مشكالت دركاركرد با قدرت
  

خودرو قدرت خود را از دست می دهد   ۵۵
 چون اختالط سوخت رقيق است

  

  

  

گاز   ECUبرنامه بارگذاری شده 
 صحيح نمی باشد

 گاز  ECUنصب مجدد برنامه بارگذاری شده 

۵۶  
قطر نازلهای انژکتور دارای جریان 
خروجی گازی  اند که ناکافی 

قدرت تغذیه موتور را در  است و
 این حالت ندارد

 برنامه و قطر نازلها چک شود

۵٧  
فشار گاز ایجاد شده از مقدار 
حداقل در نظر گرفته شده کمتر 

 است

 رگوالتور معيوب است

شير روی مخزن به مقدار کافی گاز نمی   ۵٨
 رساند

۵٩  
خودرو قدرت خود را از دست می دهد 

 تچون اختالط سوخت غليظ اس
گاز   ECUبرنامه بارگذاری شده 

 صحيح نمی باشد
گاز   ECUنصب مجدد برنامه بارگذاری شده 

و انجام تست در حالی که خودرو دارای 
 شتاب است

۶٠  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

ایر شمعها، تعویض فيلتر تعویض شمعها و و
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 
آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 

 معيوب

۶١  

بعد از یک دور مشخص کارکرد در 
قدرت باال خودرو به حالت بنزین 
سویيچ ميکند ولی برای این حالت 
باید موتور خاموش و مجددا روشن 

 کند شود تا به حالت گاز سویيچ

فشار گاز رگوالتور افت می 
کند  گاز خطا دریافت می 

 ECUکند
  

سيستم آب نمی تواند توان حرارتی 
مناسبی را برای حفظ دمای رگوالتور در 

سيستم آب و نصب : طول تغذیه آماده کند
 آنرا کنترل نمایيد

  

۶٢  
در طی شتاب باال با دنده سبک 

وقتی تغيير ناگهانی ایجاد می 
شدت پرش می شود،خودرو به 

 کند

موتور حالت سویيچ به بنزین 
) بای پس(را قطع و وصل 

 ميکند

  در دور پایين تر حرکت کنيد
 )پایين دور محدوده قرمز(

۶٣  
مصرف سوخت از ميانگين مصرف 

پيش بينی شده برای خودرو 
 بسيار باالتر است

  ECUبرنامه بارگذاری شده 
 گاز صحيح نمی باشد

 ECUی شده نصب مجدد برنامه بارگذار
 گاز 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
  راه حل  علت   مشكل/عيب رديف

  
 مشكالت متفرقه

 سوئيچ تبدیل گاز روشن نمی شود  ۶۴

  

  

  

  

 سوئيچ تبدیل گاز را تعویض نمایيد سوئيچ تبدیل گاز ایراد دارد

دسته سيم سوئيچ تبدیل گاز   ۶۵
 ایراد دارد

 تعویض یا تعمير دسته سيم

 ض فيوزهاتعوی ولتی سوخته ١٢فيوزهای   ۶۶

گاز اکسيده  ECUکانکتورهای   ۶٧
 شدند

کانکتورها را با ماده مناسبی تميز نمایيد یا 
 تعویض نمایيد

۶٨  
ECU   گاز برنامه ریزی نشده
 است

ECU گاز را برنامه ریزی کنيد 

 گاز را تعویض نمایيد  ECU گاز با بنزین ترکيب می شود مدت استارت زدن طوالنی است  ۶٩

ه سختی حرکت می کند خودرو ب  ٧٠
معموال خاموش می شود و موتور 

 کشش ندارد

ECU  گاز غلط برنامه ریزی شده
 است

فایل برنامه را کنترل کنيد و در صورت وجود 
 ارور ، مجددا برنامه ریزی کنيد

از انژکتورها در ) یا بيشتر(یکی   ٧١
 ریل انژکتور کار نمی کنند

 کنترل عملکرد و تعویض درصورت لزوم

٧٢  
خرابی شمعها و وایر شمعها ، 
کثيف بودن فيلتر هوا، کثيف بودن 
استپر موتور دور آرام و نامناسب 

 نصب شدن نازلهای گاز

تعویض شمعها و وایر شمعها، تعویض فيلتر 
هوا ، تميز کردن یا تعویض استپر موتور دور 
آرام ، بررسی نازلهای گاز و تعویض قطعات 

 معيوب

٧٣  
تور ، مخصوصا در کارکرد نامنظم مو

حالت دور آرام و غالبا بوی گاز 
 استشمام می شود

  

کمبود گاز در بعضی از نواحی 
سيستم باعث اختالط نامناسب 

 سوخت می گردد

 کنترل محکم بودن اتصاالت و کارکرد رگوالتور

٧۴  
نشيمنگاه شير رگوالتور دچار 
خرابی و تغيير در عملکرد شده 

 است

 ورتعویض یا تعمير رگوالت

اختالط سوخت در همه سرعتها غليظ   ٧۵
 است

نشيمنگاه دسته شير در مرحله 
 اول یا دوم دچار خستگی شده

 تعویض یا تعمير 

٧۶  
بهنگام راندن با گاز همچنان دارای یک 
مصرف ثابت و مشخص از بنزین 

 هستيم

اموالتور انژکتور معيوب شده و 
خودرو بطور همزمان بنزین و گاز را 

 مصرف می کند

ECU  گاز را تعویض نمایيد 

٧٧  
بعد از چند کيلومتر راندن با گاز وضعيت 

خام (کارکرد با بنزین بدتر می شود 
 )می سوزد

برنامه اختالط سوخت کارایی 
 عملکردی ندارد

ECU   گاز را برنامه ریزی یا مجددا بارگذاری
 نمایيد

بستهای شلنگ به طور  کم آوردن آب در سيستم آب  ٧٨
 صب شده اندنامناسبی ن

 بازبينی سيستم خنک کاری موتور

٧٩  ECU  گازError   عملکرد را در حافظه
  خود نگه داشته است

  

 ECU گاز خراب شده است   ECU گاز را تعویض نمایيد  

٨٠  
منبع تغذیه نداریم یا اتصال به 
منبع تغذیه متناوبا قطع و وصل 

 می شود

کنترل اتصال باطری ،جهت اطمينان از وجود 
 جریان متناوب از فيوز در مسير استفاده کنيد
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  :  SAM04 OMVLكيت انژكتوري   -3

 
 

 سمند  OMVLشماي كيت انژكتوري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  .خودرو بصورت تكميلي كاري مي باشد كيت گاز استفاده شده در اين: توجه 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  
  . موالتور را هم بر عهده داردمي باشد و وظيفه ا SAM04گاز   ECUنام  گاز  در اين كيت

  . خودرو مي باشد ECUخال، روي جعبه  -، ادونسر و سنسور فشار گاز ECUمحل قرار گيري 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

متفاوت  405با پارس و  گاز  خودروهاي  سمند ECU، نرم افزار  با توجه به تفاوت كاليبراسيون: نكته 
  . به جاي هم ديگر مجاز نمي باشد در اين خودروهاگاز  ECUبنابراين استفاده از .  مي باشند

 

ECU گاز  SAM04كيت گازOMVL 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز
 

  : كليد تبديل كيت مذكور به شكل زير مي باشد
   

 
 
 
  
  

  OMVLشركت  SAM04كليد تبديل كيت 
  : به شرح جدول زير مي باشد OMVLمشخصات كليد تبديل سوخت كيت گاز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  :ادونسر اين سيستم 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

درجه  12ستم مي بايست مانند آنچه در شكل زير نشان داده  شده بر روي زاويه آوانس ادونسر اين سي
  . تنظيم شود

 
 
 
 
 
 

  
  

با خطوط سبز در شكل زير بر  OMVLشركت  REGادونسر  CNGمشخصات زواياي آوانس گاز در 
  .حسب دورهاي متفاومت نمايش داده شده است
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  : نصب گرديده است ECUمند، روي جعبه خال اين سيستم، براي خودروي س-سنسور فشار
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  .به شرح جدول زير مي باشد  OMVLمشخصات سنسور فشار خالء كيت گاز 

   
  SAM04خال سيستم - سمند                                    سنسور فشار ECUنصب سنسور روي جعبه 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

   (Omegas) رنزو - سيستم لندي  سوخت  و مشابه ريل Matrix از نوع  اين سيستم ريل سوخت 

  : مي باشد
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل  ، مي بايست مطابق گاز در اين ريل سوختدر صورت قطعي سنسور دماي :  نكته
  . اقدام شود 2 شماره  ضميمه مندرج در

  :به شكل زير مي باشد OMVL ريل سوخت اصلي شركت
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  :تصوير و مشخصات فيلتر اين كيت گاز به شكل زير مي باشد
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 ضمناً.  به شكل زير مي باشد داراي شير برقي يز دو مرحله اي ورگوالتور به كار رفته در اين سيستم ن
  . سنسور دماي آب كيت خودروي سمند نيز روي رگوالتور مي باشد

روي  گاز سنسور دماي آب كيت) برخالف خودروي سمند(  405درخودروهاي پژو پارس و :  نكته
ي آب موجود روي پوسته آب گاز اطالعات دماي آب را از فشنگ ECUزيرا . رگوالتور نمي باشد

  . دريافت مي كند) خاكستري رنگ(سرسيلندر 
 OMVL معرفي رگوالتور

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنسور فشار باالي گاز -1

 فشار باال) بوبين(شير برقي  -2

 محل ورودي گاز با فشار باال -3

 محل ورود آب گرم -4

 محل خروج گاز فشار پايين -5

 پروب تنظيم فشار -6

 ان فشارشير اطمين -7

 محل خروج آب گرم -8

 سنسور دماي آب -9
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  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

مي باشد و فقط داراي  405رگوالتور استفاده شده در خودروي سمند مشابه رگوالتور پارس و : نكته
  405گفته شد در خودروهاي پارس و  زيرا همانطور كه قبالً. تور است سنسور دماي آب روي رگوال

ECU رنگ روي پوسته آب  سرسيلندر در خاكستري  اطالعات دماي آب را از سنسور دماي آب  گاز
  . يافت مي كند

  

 

عملكرد مرحله اول 
  آاهش فشار

 بار ١٠بار به  ٢٠٠از  

دوم  عملكرد مرحله
  آاهش فشار

 بار ٢بار به  ١٠از  
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OMVL نقشه انفجاري رگوالتور   
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  :پركن يا شير سوختگيري   
در قسمت خارجي شير سوختگيري . استفاده مي شود CNGاز پركن براي تزريق سوخت به داخل مخزن 

شير سوختگيري به صورت يك شير . ود گردوغبار يا آب وجود دارددرپوشي براي جلوگيري از ور
. يكطرفه عمل مي كند و از برگشت گاز در خالف جهت سوختگيري به داخل مخزن جلوگيري مي كند

براي اين دو بوش . شير در داخل دو بوش داخلي و خارجي كه يكي در داخل ديگري جا ميرود قرار دارد
براي اتصال . ه منظور آب بندي مجموعه، واشرهايي منظور شده استو همچنين پركن و درپوش آن ب

شير سوختگيري به لوله هاي فشار قوي از يك مهره كه به انتهاي شير سوختگيري و در سمت بوش 
داخلي بسته شده استفاده شده است و سپس روي اين مجموعه از داخل يك هوزينگ الستيكي قرار داده 

بوطه از نشتي اتصاالت مربوطه جلوگيري مي كند بطوريكه خود هوزينگ با شده است كه با بست فلزي مر
يك بوش پالستيكي به لوله خرطومي متصل شده است تا نشتي احتمالي در سيستم را به بيرون خودرو 

چيزي كه در اين سيستم ها بايستي به دقت مورد توجه قرار گيرد مساله نشتي در سيستم در . هدايت كند
لذا ديده مي شود در قسمتهاي مختلف كه اتصال وجود دارد سيستم طوري . مي باشدمحل اتصاالت 

طراحي شده كه با وجود بوشها و لوله هاي مربوطه نشتي به بيرون خودرو انتقال يابد و به همين دليل است 
ه تا كليه مسيرهاي فشار قوي كه در داخل خودرو قرار دارند با لوله هاي خرطومي پالستيكي پوشانده شد

  . خطر تجمع گاز در داخل خودرو و به تبع آن بروز حوادث ناگوار كاهش يابد
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  :مجموعه شير سوختگيري شامل موارد ذيل مي باشد   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشابه كيت لندي ... ساير قطعات عمومي اين كيت، از قبيل شير پركن، درپوش آن، لوله ها و : نكته  
  . رنزو مي باشد

 

واشر آب بندي در پوش شير  -1
 سوخت گيري

  در پوش شير سوخت گيري -2
  شير سوخت گيري -3
  بوش داخلي شير سوخت گيري -4
  واشر آب بندي -5
  بوش خارجي سوخت گيري -6
  مهره شير سوخت گيري -7
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: مشخصات شير سوختگيري را  در جدول زير مشاهده مي كنيد
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  گشتاور مورد نياز براي بستن كليه مهره ماسوره هاي لوله هاي   

  . مي باشد  N.m  30± 4  قويفشار 

  
  

ع در همانطور كه مي دانيد براي انتقال گاز از مخزن واق
صندوق عقب تا موتور خودرو از لوله هاي فشار قوي 

بدليل اهميت و ايمني ، اين لوله ها از . استفاده مي شود 
فوالد زنگ نزن بدون درز و با روكش پالستيكي ساخته 

  .بار تست و آزمايش مي گردند  600شده اند و تا فشار 
عالوه بر لوله هاي فوالدي از لوله هاي مسي فشار باال 

قطر . ليل خمكاري راحت ومناسب نيز استفاده مي شودبد
ميليمتر  6اين  لوله ها در سيستم هاي  متداول   موجود 

  .مي باشد 
توجه داشته باشيد مسير عبور اين لوله ها بايد بگونه اي 
باشد كه ضمن فاصله داشتن از اگزوز، از ضربه هاي ناشي 

ز در امان از ارتعاشات خودرو و برخورد آن به لبه هاي تي
  .  باشد 

 

1

  

2
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 هر يك از اجزا و يا در صورت نشتي از 
قسمت عقب خودرو ، گاز پس از   يتينگها درف

عبور از لوله هاي خرطومي وارد بخش انتهايي 
از قسمت زير خودرو به   تهويه مي شود و

. يابد از راه ميب فضاي

 ، لوله مربوط به پركن و از آنجائيكه شير مخزن 
اتصاالت مربوطه در قسمت عقب خودرو  قرار 

اين محفظه با فضاي داخل كابين مسافر  ميگيرند و
لذا جهت جلوگيري از هر گونه نشتي  ارتباط دارد،

بروي ) خرطومي(احتمالي يك پوشش پالستيكي 
لوله  شير نصب شده وتوسط بست محكم ميگردد و

هاي ورود وخروج گاز پرفشار كه به شير نصب 
ميشوند توسط لوله هاي پالستيكي خرطومي به كف 

حركت خودرو باعث  .خودرو هدايت ميگردند
بوجود آمدن مكش شده ولذا گاز مربوط به نشتي 

 . احتمالي به فضاي خارج خودرو تخليه ميگردد

  تاندارد ايزو بر اساس اسISO15500  نشتي  مجاز
سانتي متر مكعب در   20شير بايستي كمتر از 

 . باشدساعت 

   بر اساس استانداردR110  نشتي مجاز شير بايستي
 . باشدسانتي متر مكعب در ساعت  5كمتر از 

  گشتاور مورد نياز براي بستن كليه بستهاي فلزي
 . متر مي باشدنيوتن  3.5الي  2.5خرطومي ها 
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  خودروهاي  دوگانه سوز

Excess 
Valve 

سنسور 
  حرارتي

  سنسور 
 فشار

  :شير سر مخزن  
  . دشيرهاي استفاده شده در اين كيت گاز از نوع دستي مي باشدو يكي از انواع زير مي باش  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               در سمت پركن شير سر مخزن يك سنسور مكانيكي ساده كه به عنوان سوپاپ اطمينان فشار عمل
بار عمل كرده  300اين سنسور داراي سوراخهايي است كه در فشار آزمون . مي كند قرار داده شده است

ز گاز فشار باال به بيرون مخزن باعث كاهش و تعديل فشار بدين ترتيب با انتقال مقداري ا. و باز مي شوند
  .گاز موجود در مخزن مي گردد

همچنين اين شير در سمت تهويه داراي يك سنسور مكانيكي ساده ديگري نيز مي باشد كه به صورت  
در سر اين سنسور لكه هاي سفيد رنگ سرب قرار داده شده است . سوپاپ اطمينان حرارتي عمل مي كند

درجه سانتيگراد برسد براي جلوگيري از انفجار مخزن اين  110هنگامي كه دماي مخزن به حدود  و
و در . قطعات ريز سربي ذوب شده و منافذ مربوطه باز مي شوند و گاز به سمت خارج انتقال مي يابد

فه قرار دارد كه يك سوپاپ يكطر Excess Valveنهايت در سمت مخزن شير دستي يك والوي به نام 
بار باشد اجازه ورود گاز به داخل مخزن را مي دهد  200بوده و در زماني كه فشار داخل مخزن كمتر از 

  .بار برسد مسير گاز ورودي را مي بندد 200ولي در صورتي كه فشار مخزن به
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OMB Alfa  I OMB Alfa  II Emer 130 
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 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

 OMVL معرفي قطعات گاز سيستم  

    ليست   OMVLسوز و نصب كيت گاز  دوگانه  L3با توجه به تغييرات صورت گرفته برروي موتور  
      :قطعات تغيير يافته به شرح جدول ذيل مي باشد  

                                                 

يف
رد

  

  كد  شرح
يف  تعداد  اختصاصي

رد
  

  كد  شرح
  تعداد  اختصاصي

 1 23002007  ريل سوخت OMVL 07408009 1 16-مجموعه رگوالتورگاز 1

 OMVL  07408012 1 17-گاز رگوالتور  2
  -نگهدارنده ريل سوخت 

 1 18160005  راست 

 18 1 09201041  سنسور دماي آب 3
نگهدارنده ريل سوخت ـ 

 1 18160006  چپ 

 19 1 10820009  لوله آب گرم ورودي رگاالتور 4
شيلنگ گاز ـ تغذيه به 

 1 10818001  افشانك

 20 1 10820027  لوله آب گرم خروجي رگاالتور 5
بست شيلنگ گاز ـ تغذيه 

 8 02527015  به افشانك 

 1 04001694  واشر دار M×16 پيچ 21 1 09311002  سه راهي آب گرم رگوالتور 6
 1 12404004  فيلتر گاز  22 5 02503075  بست فلزي قابل تنظيم شيلنگ 7

شيلنگ ورودي گاز  23 1 18183017  براكت رگالتور 8
14×22×400 

10818021 1 

 24 4 04022061  سرشش گوش واشردارپيچ  9
شيلنگ گاز خروجي از 

 1 108118008  فيلتر 

 25 1 10605005  مجموعه شيردستي با فشارسنج 10
بست فلزي فايل تنظيم 

 4 02503075  شيلنگ 

واحد كنترل الكترونيكي  26 1 16504003  مجموعه فلنج و خرطومي تهويه 11
omvl 

20911014 1 

 27 1 16504001  لوله خرطومي تهويه 12
عه لوله فشار قوي  .مجم

 1 16613029 با رگوالرتور گاز شير دستي 

13 
كف (لوله پالستيكي تهويه 

 28 1 16612001  )خودرو
لوله فشار قوي شير دستي 

 1 16613028  با رگوالتور گاز 

 1 1422001  مهره ماسوره 129 18603108  واشر لوله پالستيكي تهويه 14
 10 03045001  برش له شونده 1430 02527014  ه خرطوميبست فلزي لول 15
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يف
رد

  

  كد  شرح
يف  تعداد  اختصاصي

رد
  

  كد  شرح
  تعداد  اختصاصي

31 
مجموعه لوله فشار قوي 

 46 1 16613014  مخزن تا شير دستي
  قاب پشت شير سوختگيري 

12647001 1 

32 
  بست فلزي شيلنگ خال

02527019 10 47 
شير بوش پالستيكي قاب 

 1 0304401  سوختگيري

 1 06113016  درپوش روي كنسول جلو 48 1 17422002  مهره ماسوله پايه بلند 33
 3 17403138  مهره شش گوش شيردستي 49  16613002 لوله فشار قوي سوختگيري 34

35 
  براكت شيردستي

18126067 1 50 
مجموعه لوله فشار قوي 

 1 16613013  سوختگيري

 1 21103004  برچسب مجوز سوختگيري 02527018151  80-60بست  36

37 
جعبه محافظ واحد كنترل 

 52 208100051  الكترونيك
  شير سوپاپ يكطرفه

10606001 1 

38 
واحد تنظيم پيش جرقه 

  C510 –) ارونسر(موتور 
318010031 53 

  مهره شيردستي
17403138 1 

39 
پيچ سر شش گوش 

 040220613  واشردار

 

 

174170314  ي ميليمترمهره قفل 40

OMVL  092210061 سنسور خالء 41

42 

لوله فشار قوي از شير 
 سوختگيري تا مخزن طول

570 

166130021 

317010021  چهار راهي لوله خالء 43

44 
 شيلنگ خالء بين سنسور

TMAP 
108190121 

45 
 شيلنگ خالء رگوالتور

5×10×700  
108190031 
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 OMVL تريكي سمندنقشه الك
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 OMVL جدول عيب يابي سيستم گاز

  رفع عيب  علت  ايراد  رديف

نشتي گاز از انژكتورهاي گاز و مكش هوا از منيفولد   استارت طوالني بر روي بنزين  1
  تعويض ريل سوخت گاز و رفع نشتي منيفولد هوا  هوا

  خودرو روي گاز نمي رود  2

يكند و يا سيستم سيگنال دور موتور را دريافت نم
مقدار دريافتي آن متفاوت با مقدار ارسالي به جلو 

  آمپر است

دسته سيم و سوكت سنسور دور موتور بررسي و چك 
  .شود و در صورت نياز تعويض شود 

ECU  گاز سيگنال مقدار زمان پاشش انژكتور هاي
  .بنزين را دريافت نمي كند 

د ايرا ECUقسمت ارتباط بين دو ( دسته سيم موتور 
  .مي بايست دسته سيم موتور تعويض شود. دارد 

  .فيوز گاز با يك عدد فيوز سالم تعويض كردد   فيوز گاز سوخته است

تعيين و تشخيص سنسور معيوب توسط نرم دستگاه   يكي از سنسورهاي گاز ايراد دارد
  عيب ياب و سپس اقدام به تعويض آن

روي كليد تبديل  LEDچراغهاي   3
  ودروشن نمي ش

بطور كامل به سوكت دسته سيم  ECUكانكتور 
  متصل نيست

گاز به دسته سيم موتور بررسي  ECUنحوه اتصال 
  شود

سوكت كليد تبديل بطور صحيح به كانكتور دسته 
  .متصل نيست 

نحوه اتصال سوكت كليد تبديل از نظر صحت اتصال 
  بررسي گردد

  سالم تعويض گردد فيوز گاز با يك عدد فيوز  فيوز گاز سوخته است

بعد از تبديل سوخت بنزين به گاز   4
  خودرو خاموش مي شود ،

ايراد عملكرد شير برقي روي رگوالتور و يا قطعي 
  سيم و يا سوكت دسته سيم مرتبط به شير برقي

ارتباط سيم مثبت و منفي دسته سيم مرتبط به شير 
  .برقي را از لحاظ قطعي بررسي گردد 

ن دسته سيم شير برقي در صورت بر سالم بود
  .تعويض گردد 

شير سر مخزن بسته است و يا شير سر مخزن ايراد 
  اطمينان حاصل گردد كه شير سر مخزن باز است  .دارد 

تركيب يا خيلي غني ( تركيب غلط مخلوط گاز و هوا 
  )است و يا خيلي رقيق 

  :بدليل ايراد 
1- Map سنسور  

  انژكتور گازايراد در اتصال صحيح سوكتهاي  -2

توسط دستگاه عيب ياب بررسي گردد كدام يك از 
  .اتفاق افتاده است  2و  1حالتهاي 

گاز توسط دستگاه عيب  ECUنرم افزار كاليبراسيون
ضمناً بررسي گردد آيا اكسيژن . ياب بررسي گردد 

  .سنسور درست كار مي كند يا نه 
سوكتهاي انژكتور و همچنين شلنگهاي ورودي و 

خروجي گاز به ريل سوخت از لحاظ صحت عملكرد 
  بررسي گردد

ECU گاز سيگنال اكسيژن سنسور را دريافت نميكند  
  :بدليل 

  و يا در دسته سيم موتور ECUايراد در سوكت  -1
  خرابي اكسيژن سنسور -2

ضمناً بررسي گردد كه . بررسي گردد  ECUسوكت  
را  گاز سيگنال اكسيرژن سنسور 16ECUآيا پايه 

 .دريافت مي كند يا خير 

  اكسيژن سنسور تعويض گردد

5  
عملكرد موتور در حالت دور آرام 
و استفاده از سوخت گاز نامناسب 

  .و ناپايدار است 

توسط دستگاه عيب ياب بررسي گردد كه آيا   گاز ايراد دارد ECUكاليبراسيون 
  .پارامترهاي عملكردي صحيح است يا خير 

  .ريل سوخت گاز تعويض گردد   ي انژكتور هاي گازايراد عملكرد
  .اكسيژن سنسور تعويض گردد   ايراد عملكردي اكسيژن سنسور

  ايراد در اتصال صحيح سوكتهاي انژكتور هاي گاز
سوكتهاي انژكتور و همچنين شلنگهاي ورودي و 

خروجي گاز به ريل سوخت از لحاظ صحت عملكرد 
  .بررسي گردد 

  

  
لنگهاي گاز ريل سوخت و نازلهاي روي سر مسير ش
  .كثيف و مسدود شده است ) و يا منيفولد ( سيلندر 

بررسي گردد كه مسير شلنگها و نازل ها باز باشد و 
  .گاز به راحتي در آنها جريان داشته باشد 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

 
 
 

  رفع عيب  علت  ايراد  رديف

6  
موتور در دور آرام و هنگام 
استفاده بر روي سوخت گاز 

  .مي شود  خاموش

  تعيين نوع ايراد خودرو  ايراد ممكن است مكانيكي و يا الكتريكي

ايراد در تنظيمات و يا دريافت پارامترهاي تركيب 
  سوخت و هوا

توسط دستگاه عيب ياب پارامترهاي اصلي مانند 
RPM,Lambda بررسي گردد... و  
در دورهاي  1به  2/17نسبت استيكيومتري 

  .مختلف بايد رعايت شود 
  .ريل سوخت گاز تعويض گردد  ايراد عملكردي انژكتورهاي گاز

كشش و قدرت كم خودرو در   7
  سر بااليي

  .گاز توسط نرم افزار بهينه دانلود گردد  ECU  ايراد در تنظيمات تركيب سوخت و هوا

درخودروهاي ( ايراد در اتصال و زمان ادونس 
  )ادونسر دار 

. بررسي گردد  كليدهاي موجود برروي ادونسر
بايد در پايين  3بايد در باال و كليد  2و  1كليدهاي 

ضمناً از اتصال صحيح سوكت ادونسر با . باشد 
  .كانكتور دسته سيم اطمينان حاصل كنيد 

8  
 
 
  

روشن  Check engineچراغ 
  مي شود

 
 

  

ظه توسط دستگاه عيب ياب مربوطه ايراد حاف  وجود دارد Fualtبنزين يك  ECUدر حافظه 
ECU شناسايي و برطرف گردد.  

ECU  بنزين خطايmisfiring  را نشان مي دهد )
اين خطا مربوط به رقيق بودن مخلوط سوخت و 

  )هوا ميباشد 

منشا ايراد در تركيب سوخت هوا بررسي و رفع 
  .گردد 

9  
  

وقتي پدال در دوره هاي باال ،
گاز تا انتها فشرده شود 

 خودرو به حالت بنزين سوئيچ
مي شود و وقتي پدال را رها 
مي گردد مجدداً به حالت گاز 

 باز مي گردد
 

 

 
  .هستند  Undersizeنازل هاي گاز 

 
  

.از نازل با قطر مناسب و بزرگتر استفاده گردد   

مخزن گاز به طور كامل از گاز   10
  .پر نمي شود 

  ميزان باز بودن شير سر مخزن كامل نيست
  .ردد شير سر مخزن بطور كامل باز گ

 
 

  شير سر مخزن تعويض گردد  سوپاپ شير مخزن ايراد عملكردي دارد

11  
در مسير فشار قوي ، بين 

مخزن و رگوالتور نشتي گاز 
  وجود دارد

 
  لوله فشار قوي آسيب ديده است

لوله فشار قوي بايد حتماً تعويض شود ، تعمير 
  مجاز نيست

 زروه مهره ماسوره متصل به شير سر مخزن و يا
  رگوالتور بطور ناصحيح بسته شده است

. به كمك آب و صابون محل نشتي را پيدا كنيد 
در صورت بروز محدد نشتي اقدام به تعويض 

  .مهره ماسوره و بوش له شونده كنيد

نمايش ناصحيح ميزان گاز   12
  مخزن

سنسور پتانسيومتري فشار قوي گاز تنظيم نيست 
  و يا كثيف است

مطابق اطالعيه فني        اقدام به تنظيم سنسور
  10943به كد مدرك  1386- 96

ايراد در سنسور پتانسيومتري گاز وايع بر روي 
  .سنسور پتانسيومتري گاز تعويض گردد   رگوالتور
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 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  :  Siemensكيت انژكتوري-4
ي دارا اين كيت گاز .نيز استفاده شده است Siemens برروي خودروي سمند دوگانه سوز از كيت گاز

  .مي باشد  لندي رنزو كيت گاز با مشابه برخي قطعات 
  . صورت ارائه شده است 2اين خودرو به  EMS كيت گاز اين و

 )Dual Box( . بنزين و گاز مجزا ECU 2خودروي سمند با  -1

بنزين و گاز اين خودرو  ECU بعبارت ديگر )ECU .)Single Box خودروي سمند با يك - 2
 . بعهده دارد ECU وظيفه مديريت موتور را يك تجميع شده است و ECUدر يك 

 

 )Dual Box(. بنزين و گاز مجزا ECU دوخودروي سمند با   -1-4

ECU بر هر دوي آنها ليبل.  بنزين و گاز اين خودرو در زير نمايش داده شده است CNG  نصب
  . شده است

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

بنزين خودروي  ECUي دوگانه سوز با بنزين خودرو ECUهمانطور كه در شكل زير مشاهده مي گردد 
آنها باهم  متفاوت است و قابليت استفاده به جاي  ECUبنزين سوز شبيه هم هستند ولي نرم افزار

برروي  CNGبه همين منظور  براي جلوگيري از نصب اشتباهي برروي خودرو، ليبل .همديگر را ندارند
ECU بنزين خودروي دوگانه سوز الصاق شده است. 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 

بنزين خودروي بنزيني بر روي خودروي دوگانه سوز، بدليل عدم  ECUدر صورت نصب اشتباهي : 1نكته
بنزين خودروي  ECUو در صورت نصب . ، خودرو روي گاز نمي رودECUبين دو  CANوجود ارتباط 

ياب بر روي نرم افزار عيب  P1105دوگانه سوز بر روي خودروي بنزيني، چراغ انژكتور روشن و ايراد 
  . مشاهده مي شود

 CNGبنزين خودروي دوگانه سوز ليبل  ECUبرروي جعبه براي جلوگيري از نصب اشتباهي ، :  2 نكته
  .نصب شده است

و  SIEMENS VDOهاي بنزين و گاز كيت گاز زيمنس با ماركهاي  ECU:  3نكته
CONTINENTAL برروي اين كيت نصب شده اند .  

بنزين و گاز  ECUهمچنين ارتباط بين دو . دونسر را نيز بر عهده داردگاز زيمنس وظيفه ا ECU:  4نكته
  . برقرار شده است CANاز طريق شبكه 

در صورت تحويل خودروي مذكور بدون سوخت از كارخانه، ايراد روشن ماندن چراغ انژكتور ، :  5نكته 
گاز مشاهده مي  ECUبنزين و همچنين ايراد سنسور فشار قوي گاز در  ECUدر  P1105وجود خطاي 

 ECUاين موضوع به علت عدم وجود گاز در مخزن و عدم امكان تست سنسور فشار قوي توسط . شود
  . ايجاد مي شود و پس از يكبار سوختگيري گاز و پاك كردن خطاهاي ذكر شده از بين مي رود

گاز  ECUي در بنزين سمند دوگانه سوز زيمنس، نشانگر وجود خطاي ECU در P1105وجود ايراد  ضمناً
  . گاز بررسي گردد ECUاين خودرو مي باشد كه ضروريست ايراد در 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
  . گاز و بنزين ECUشماتيك ارتباطات بين دو 

  CANسيستم   از طريق  و بنزين در اين خودرو گاز   ECU  نيز گفته شد ارتباط بين همانطور كه قبالً
  . به كانكتور عيب ياب ارسال مي شود K-Lineاطالعات جهت عيب يابي نيز از طريق .  مي باشد

گاز مي رود و سپس به  ECUبنزين به  ECUدستورات پاشش انژكتورهاي بنزين ابتدا از  ضمناً
  . انژكتورها مي رسد

 
 

 
   

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

٨١ 
 

  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

و ساخت شركت لندي رنزو مي باشد و مشابه رگوالتور خودروي  سمند  NG1رگوالتور اين خودرو از نوع 
  . مي باشد Landi Renzo LC02با كيت گاز  405و 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
  
  

 ECUكه  سمند  توجه كنيد كه سنسور فشار باالي گاز كه برروي رگوالتور قرار گرفته است در خودروي
سمند مي باشد و لي سنسور فشار باالي خودروي ) رئوستا( بنزين و گاز مجزا دارند ، از نوع مكانيكي

  . ع پيزو الكتريك مي باشداز نو) ECUتك ( Single Boxدوگانه سوز 
با سنسور پيزو نيز استفاده شده  NG1، از رگوالتور  ECUبرروي خودروهاي سمند با دو  اخيراً: نكته
بعبارت ديگر در خودروهاي . اين خودرو تغيير يافته است ECUبهمين جهت دسته سيم موتور و . است

با سنسور پيزو استفاده شده باشد شماره  NG1، در صورتي كه از رگوالتور  ECUسمند دوگانه سوز با دو 
- 66رجوع به اطالعيه فني . ( گاز و شماره وايرينگ دسته سيم موتور متفاوت خواهد بود ECUفني 

  )11328با كد مدرك  1387
بار  2بار به فشار  200همانطور كه در شماتيك شكل زير نمايش داده شده است ، فرايند كاهش فشار از 

  . ام مي شودطي يك مرحله انج
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  خودروهاي  دوگانه سوز

  : در زير مشاهده مي شود NG1جدول مشخصات كاركرد رگوالتور  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : جدول عيب يابي اين رگوالتور به شرح زير است
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  معرفي قطعات و اجزاء خارجي رگوالتور
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  خودروهاي  دوگانه سوز

 NG1 عملكرد رگوالتور   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رگوالتور  Aوارد محفظه   و پس از آن) 3(و فيلتر)  2( فيتينگ ميانيوارد  CNG  مخزن گاز از داخل 
به  منطقه  Aباز مي شود و گاز از محفظه ) 1(، شير  B) بوبين( با برق دهي محدود به شير برقي.  مي گردد

C در حالتهايي كه خودرو سوخت گاز مصرف مي كند ، جريان وارد منطقه .  جريان مي يابدC  مي شود و
فشار كاليبره همان فشار مورد نياز كه در اكثر خودروها (  . ي برابر با فشار كاليبره تشكيل مي دهدفشار
) 5(توسط فنري ) 4(اين فشار در نتيجه باالنس نيروهاي اعمال شده روي ديافراگم.  )بار است 2 "حدودا

فشار مطلق منيفولد  Dه در محفظ.  ايجاد مي شود Cواقع است و همچنين فشار در منطقه  Dكه در محفظه 
map وجود دارد .  

خودرو در ( كاهش پيدا مي كند  Cزيرا هنگامي كه فشار منطقه .  اين سيستم قابليت تنظيم شدن را دارد
نيروي فنر روي ديافراگم بر نيروي فشار گاز زير ديافراگم غالب مي شود و اين ) حالت گاز كار مي كند

و ) 6(مي شود و در ادامه باعث حركت قطعه مياني Cمنطقه موضوع باعث حركت ديافراگم به سمت 
  . مي گردد  )8(و افزايش باز شدن شير مرحله اول ) 7(اهرم
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

جريان گاز از اين قسمت زياد مي شود و در نتيجه ي افزايش فشار اين مرحله، باالنس نيروهاي باال و 
  . پايين ديافراگم دوباره ايجاد مي شود

بوسيله همان مكانيسم يكسان گرايش به بسته ) 8(زياد مي شود شير  Cمنطقه بر عكس، وقتي كه فشار 
  .  اين موضوع باعث كاهش جريان  فشار گاز خروجي مي شود.  شدن مي كند

باز ) E(فشار بيش از حد اندازه وجود داشته باشد يك شير اطمينان  افزايش   C  در حالتي كه در منطقه
ن امر فشار اين مرحله را به اندازه اندكي كمتر از اندازه فشار كاليبره اي.مي گردد و گاز تخليه مي شود

  . كاهش مي دهد
، فشار  بمنظور برقراري و نگه داشتن افت فشار ثابت در انژكتورها هنگامي كه دور موتور تغيير مي كند

  . با منيفولد هوا جبران شود Dگاز مي تواند توسط ارتباط بين محفظه 
، يك مدار گرم ) تامسون -اثر ژول( تشكيل يخ و رطوبت در رگوالتور بدليل انبساط گازبراي جلوگيري از 

از مدار خنك كاري موتور استفاده مي كند و  اين مدار معموالً.  در رگوالتور تعبيه شده است) F(كننده 
ار داده شده بمنظور تبادل گرمايي بهينه نزديك منطقه اي كه بيشترين افت فشار در آن اتفاق مي افتد قر

  . است
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 NG1 خصوصيات اصلي  رگوالتور

 رگوالتور تنظيم فشار تك مرحله اي 

 مجهز به شير برقي فشار باال قبل از رگوالتور 

 داراي فيلتر گاز فشار باال در داخل شير برقي رگوالتور در ابتداي 

 ورودي گاز

 
 
 
 
 
 
 
 مجهز به سوپاپ اطمينان فشاري 

 ر جلوگيري از رطوبت زايي مدار گرم كننده داخلي بمنظو 

  تامسون -و يخ زدگي گاز بخاطر اثر ژول
  جبران كننده فشار گاز توسطmap 

 29  : حداكثر نرخ جريان گازKg/h 40معادل  اين نرخ جريان .  گاز فشرده طبيعيKg/h   هوا 
) [Kg/h]نرخ جريان هوا ( /) [Kg/h]نرخ جريان گاز ( ضريب تبديل   در دماي اتاق:  مي باشد
 . مي باشد

 وزن سبك و ابعاد كوچك . 

 برخوردار از دقت باالي فشار تنظيم شده . 

 حساسيت باالي قطعات . 

 هيسترزيس كمتر . 

 

 NG1 سرويسهاي ادواري رگوالتور

كاركرد خودروي سوخت گاز مي بايست روغن جمع شده داخل رگوالتور تخليه  Km 50.000در هر 
  . را شودشود عمل بازرسي نشتي از رگوالتور اج

كاركرد خودرو روي گاز مي بايست فيلتر داخلي رگوالتور تميز و در صورت خرابي   100.000Kmدر هر 
  . تعويض شود

مطابق دستورالعمل سازنده و  NG1 كار كرد خودرو روي گاز مي بايست رگوالتور  Km 200.000در هر 
. توسط اشخاص داراي صالحيت يك بار سرويس اساسي شود

فيلتر فشار باال داخل رگوالتور
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

درپوش ريل سوخت اين ريل  . مي باشد MEDريل سوخت به كارگرفته شده براي اين خودروها از نوع 
  . به رنگ سياه مي باشد

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

در پوش سبز مورد استفاده   Medانژكتور اين ريل سوختها با در پوش مشكي با ريل سوختهاي گاز : نكته
بنابراين هرگز آنها را بجاي همديگر . از لحاظ قطر سوراخ متفاوت مي باشد LC02در كيتهاي لندي رنزو 

  . استفاده نكنيد
  

كليد تبديل گاز اين خودرو فقط جهت تبديل سوخت بنزين به گاز به كار مي رود و فاقد نشانگر كيزان 
، روي جلوآمپر نشانگر ميزان گاز اين سيستم و عالمت نشاندهنده عملكرد خودرو روي گاز. گاز مي باشد

بدين ترتيب كه اطالعات ميزان حجم گاز موجود در مخزن از طريق سنسور فشار . اين خودرو قرار دارد 
 ECUگاز مي رود و سپس  ECUراهه خاكستري  32در سوكت   C2باالي گاز روي رگوالتور، به پايه 

 13اهه خاكستري به پايه ر 32سوكت  F2از پايه   PWMگاز ميزان گاز موجود را از طريق سيگنالهاي 
  . سوكت مشكي جلو آمپر ارسال مي كند
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

سبز رنگ نشانگر تبديل سوخت از بنزين به گاز بر روي  CNGدر اين خودرو نشانگر ميزان گاز و چراغ 
  .جلو آمپر خودرو قرار دارد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 CNG   راغچ
نشانگر ميزان 
 حجم گاز مخزن

نشانگر آيلومتر 
  پيمايش

 

 

جلو آمپر  

 سنسور فشار باالي گاز

GAS ECU 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 
 

ز شير برقي سر مخزن استفاده شده است،در صورت خرابي شير و نياز به در برخي از اين خودروها ا
استفاده   22118017استفاده از شير دستي، مي توان از شير دستي و يك مقاومت كوركن به شماره فني 

  . كرد

 Emer 503 شير برقي
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  : دوگانه سوز با كيت گاز زيمنس سمند بنزين خودروي ECUمشخصات 
  تيبي 16داراي يك تراشه ي ميكروكنترلر . 

  مجهز به يكCPU  مگا هرتز 16با فركانس پردازش. 

  256*16(مگابايتي 4داراي يك حافظه موقت( 

  كيلو بايت در ثانيه از طريق شبكه  500داراي ظرفيت انتقال اطالعات به ميزان CAN. 

 مجهز به درايور هاي دوبل جهت  ارسال سيگنال جرقه به كويل . 

  پايه 90 جمعاً  _پايه 45داراي دو سوكت . 

 برخوردار از قاب با جنس آلومينيومي ريخته شده و صفحه فوالدي پرس شده زيرين . 

  سلسيوس 100الي    40-محدوده دماي كاركرد بين . 

 
 
 
 

 .بنزين و ارتباطات داده هاي دريافتي و ارسالي  ECUشماتيك بلوك دياگرام 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

  : گاز زيمنسدوگانه سوز با كيت  سمند گاز خودروي ECUمشخصات 
  بيتي 16داراي يك تراشه ي ميكروكنترلر . 

  مجهز به يكCPU  مگا هرتز 16با فركانس پردازش . 

  16(مگابايتي 2داراي يك حافظه موقت*K256( 

  كيلو بايت در ثانيه از طريق شبكه  500داراي ظرفيت انتقال اطالعات به ميزان CAN. 

  تورپاشش انژك  درايور  ارسال سيگنال4مجهز به . 

 ًسوكت 2در  پين  80 داراي دو جمعا . 

 برخوردار از قاب با جنس آلومينيومي ريخته شده و صفحه فوالدي پرس شده زيرين . 

  سلسيوس 85الي    40-محدوده دماي كاركرد در محيط بين . 

 
 

 . گاز و ارتباطات داده هاي دريافتي و ارسالي  ECUشماتيك بلوك دياگرام 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

   ي سمندخودرو  EMS الكتريكينقشه ارتباطات 
  شرح قطعه  شماره قطعه شرح قطعه  شماره قطعه

1800  ECUبنزين/كليد تبديل گاز  1810 گاز  
  شير برقي روي رگوالتور  1849 شير برقي سر مخزن  1803

  انژكتور هاي بنزين  1334الي 1331 انژكتورهاي گاز  1854الي 1852
C001 دماي گاز پايين – سنسور فشار  1848 كانكتور عيب ياب  
   )روي رگوالتور(سنسور مسير فشار قوي  1861
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

به  03/8مي توان از نرم افزار ايكودياگ ورژن ) هم بنزين و هم گاز( براي عيب يابي اين سيستم 
بهمين جهت براي عيب يابي و خواندن خطاهاي ثبت شده در حافظه . استفاده كرد پين 16و كابل  بعد

ECU ويبنزين  در منSamand    گزينهPetrol SIEMENS انتخاب مي گردد .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  Samandگاز از منوي  ECUبراي عيب يابي سيستم گاز و خواندن خطاهاي ثبت شده در حافظه 
  . انتخاب گردد CNG SIEMENSگزينه 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

مشاهده مقادير  براي  
بر روي گزينه  ، پارامترها

Parameter Measurment 
  . را كليك كنيد
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز
  

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

٩٧ 
 

  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 )ECU  . )Single Boxدوگانه سوز با يك  سمند  خودروي  - 2-4

دوگانه سوز در جهت بهينه كردن سيستم مديريت موتور و يكپارچه سازي  سمند در خودروهاي
هاي بنزين و گاز در هم ادغام و تجميع شده اند بطوريكه فقط  ECUمديريت سوخت گاز و بنزين ، 

  . در اين خودروها استفاده مي شود ECUاز يك 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  دوگانه سوزسمند خودرو در خودروي  EMSمرتبط با شماتيك ارتباطات قطعات 

 
 
 

 
 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

٩٨ 
 

  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

و مشابهه ريل سوخت خودروهاي پارس دوگانه سوز  Matrix-Cruose ريل سوخت اين كيت گاز از نوع
دماي گاز  -همانطور كه در شكل زير مشاهده مي شود اين ريل سوخت مجهز به سنسور فشار.   مي باشد

  . باشد مي) فشار پايين( داخل ريل سوخت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

سنسور فشار
 - 

دماي گاز
 

T
M

ap
 G

as
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

 

مي باشد ولي  سنسور فشار باالي گاز روي گوالتور آن از نوع پيزو  NG1رگوالتور اين خودرو نيز از نوع 
  .  الكتريك مي باشد 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 ECU - Singleتك (دوگانه سوز با كيت گاز زيمنس سمند موتور خودروي ECUمشخصات 

Box( :  
 بيتي 16روكنترلر داراي يك تراشه ي ميك . (C167 CS) 

  مجهز به يكCPU  مگا هرتز 24با فركانس پردازش . 

  مگابايتي 4داراي يك حافظه موقت(512K*8)  به عالوه يكRAM  كيلو بايتي 32خارجي . 

  كيلو بايت در ثانيه از طريق شبكه  500داراي ظرفيت انتقال اطالعات به ميزانCAN . ) جهت
 . )بهبود و توسعه سيستم

 مجهز به درايور هاي دوبل جهت  ارسال سيگنال جرقه به كويل  

  پاشش انژكتور بنزين  درايور  ارسال سيگنال 4مجهز به . 

   پاشش انژكتور گاز  درايور  ارسال سيگنال 4مجهز به . 

  شير برقي 4قابليت كنترل . 

 مجهز به درايور استپر موتور . 

  فشار و دما(  . هاي گازداراي گيرنده هاي مختص داده هاي سنسور( 

 بنزين و يا گاز( . قابليت انتخاب و نمايش نوع سوخت(  

 توسط سيگنالهاي خروجي ( قابليت نمايش ميزان سوخت مخزنPWM( . 

  پايه 90 جمعاً  _پايه 45داراي دو سوكت . 

 برخوردار از قاب با جنس آلومينيومي ريخته شده و صفحه فوالدي پرس شده زيرين .  

 125ماكزيمم دماي داخلي( . سلسيوس 95الي    40 -ماي كاركرد محيط بين محدوده د 
 . )سلسيوس

 با سنسور فشار گاز پيزوالكتريك NG1رگوالتور
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 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

   موتور و ارتباطات داده هاي دريافتي و ارسالي)  ECU)Single Boxشماتيك بلوك دياگرام 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  ر دور آرامجدول مقايسه مقادير نامي در خودروي پارس دوگانه سوز در حالت بنزين و گاز د
  
  

CNG Gasoline 
Name No at IDLE(A/C 

on) 
at IDLE(A/C 

off) 
at IDLE(A/C 

on) 
at IDLE(A/C 

off) 
12.4~14.5 V 13.9~14 V 12.4~12.5 V 13.9 ~14V VE(battery voitage) 1 

>85°C >80°C >55 °C >80 °C TCC(cootant temperature) 2 
50~75°C 15~70°C 80~75 °C 15~ 70 °C TIA(Air temperature) 3 

0.0° 0.0° 0.0° 0.0° TPS(Throttle angle) 4 

- 480~510 hpa - 410~ 420 hPa
MAP_MES(Manifold 

absolute presover) 
5 

195~205 
mg/TDC 

165~175mg/
TDC 

185~195 
mg/TDF 

135~ 
140mg/TDC 

MAF(Mass air row) 6 

870~930 rpm870~930 rpm 870~930rpm 820~880rpm N(engine speed) 7 

900 rpm 900 rpm 800 pm 850 rpm 
N_SP_IS(targer engine 

speed) 
8 

- 3~9°C RK 
7/5~11.25 

CRK 
7.5 ~11.25° 

CRK 
IGA_IGC_SAM(spark 

advance) 
9 

5.5~5.9 ms 5.4~5.8 ms 4.6~ 4.8 ms 3.2~ 3.4 ms TI_MV(injection time) 10 

47~45 % 24.5~52.5 % 40~ 41% 19.7 ~20.7% 
ISAPWM(caloutated ISA 

value) 
11 

2500~2700 
hpa 

2350~2500 
hpa 

- - 
P_GAS_L(CNG pressure 

after PCD) 
12 

- 0.06~0.82 V - 0.07 0.8 V 
VLS_UP_1(02 sensor 

signal) 
13 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  دول عالئم و اختصاراتج
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  اختصار    شرح                                         
 -فشار باال(سيگنال ميزان حجم گاز مخزن

 PGAS  )پيزوالكتريك

فشار  -ريل سوخت TMapولت  5تغذيه 
 PGas_L_VCC  پايين

  سيگنال فشار پايين گاز
)Pressure Gas_Low(  PGas_L  

 TGas_L   )ريل سوخت(سيگنال دماي گاز
 Knock(  KNKS(سيگنال سنسور ضربه

 TPS_VCC  دريچه گازولت پتانسيومتر  5تغذيه 
 TCO  سيگنال دماي آب موتور

 CRK   سيگنال سنسور دور موتور

 CAM  سيگنال سنسور ميل بادامك
از اكسيژن   ECUسيگنال دريافتي

  VLS_UP  )ولت 0.9تا 0.1(سنسور 

 VLS_UP_GND  منفي بدنه به اكسيژن سنسور
 VLS_UP_PWM  به هيتر ECUارسالي از  PWMسيگنال 

 MAP_VCC  سنسور MAP ولت 5تغذيه 
سيگنال دماي هواي ورودي 

 Tempreture intake Air(  TIA(منيفولد

 Vehicle(سيگنال سنسور سرعت

Speed(  VS 

 Electric fuel pump(  RLY_EFP(رله پمپ بنزين

 1به كويل  ECUسيگنال منفي ارسالي 
)Ignition Coil (  IGC1  

 2به كويل  ECUسيگنال منفي ارسالي 
)Ignition Coil (  IGC2  

 V_IGK  برق بعد از سوئيچ

 V_EL  ولت باتري بعد از رله دوبل 12برق 

 VBD  )ولت 12(برق مستقيم باتري

  شرح                                             اختصار
 Gas_Injector Valve(  Gas _IV(انژكتور گاز

 Injector Valve(  IV(انژكتور بنزين 

 Shot) در صورت وجود(شير برقي سر مخزن

Of Valve 

SOV1
 

  شير برقي رگوالتور
Shot Of Valve  

SOV2 

  CPPWM  شير برقي كنيستر PWMسيگنال 
 STPA_POS  استپر موتور Aپايه مثبت 

  STPA_NEG  استپر موتور Aپايه منفي 
  STPB_POS  استپر موتور Bپايه مثبت 
  STPB_NEG استپر موتور چراغ عيب ياب Bپايه مثبت 

 MIL Warning هشدار -Stopچراغ 
Lamp  

  CNG  Fuel typeسوخت   چراغ انتخاب
  AC  ACINورودي 

  PRS_ACC  سيگنال فشار سيستم خنك كاري
 PRS_SWT  سيگنال سوئيچ سه مرحله اي

 RLY_ACCOUT سيكنال خروجي رله قطع كن كولر

سيگنال دور موتور ارسالي به جلو 
 Engine Speed Signal(  ESS(آمپر

ميزان سوخت گاز مخزن  PWMسيگنال 
 CNG_FTL  ارسالي به جلو آمپر

ميزان سوخت بنزين باك   PWMسيگنال 
  FTL  ارسالي به جلو آمپر

 BI_Fuel_SW  سيگنال ارسالي كليد تبديل

  FTL  درجه داخل باك بنزين
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 Single Box نقشه ارتباطات الكتريكي سمند دوگانه سوز
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و انتخاب   Samand و منوي  03/8فزار ايكودياگ ورژن اي عيب يابي اين سيستم از طريق نرم ابر     
  . انجام مي شود Bifuel SIEMENSگزينه 
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  دوگانه سوز با كيت گاز زيمنسسمند خودروي ) (ECU Single Boxجدول كد ايرادات در 
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  سمند معمولي  - ELسمند  – LXسمند 
 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  زيمنس - دوگانه سوز  ELي سمند رومعرفي قطعات خود

  شرح قطعه  شماره فني
 واحد پردازنده سيستم گاز سوز زيمنس20911007
 medمجموعه فيلتر گاز ـ12404002

 ng1–مجموعه رگوالتور07408007

 مجموعه لوله فشار قوي شير دستي نارگوالتور گاز16613023
 شيلنگ ورودي هوا به هواكش10807072
 (WIRING:8021433)سيم موتوردسته 10003087

 (WIRING:8021471)دسته سيم اصلي گاز سوز10002107
  (WIRING:8021489)دسته سيم عقب گاز سوز زيمنس10013056
 لوله خال رگوالتور گاز16624010
 كليد تبديل سوخت09426003
 (WIRING:8021473)دسته سيم جلو آمپر10008095
 يتال دو گانه سوزجلو آمپر ديج01106060
 nkشركت- cngمخزن گاز17211015

 مجموعه موتور دوگانه سوز17519006
 ekc-ليتري گاز100مجموعه مخزن17211013
 باك بنزين02103006
  مجموعه پمپ بنزين و درجه شناور داخل باك ـ بدون لوله 15801008
 لوله سوخت از پمپ به فيلتر16606073
 لوله برگشت سوخت16606072
 لوله سوخت از فيلتر به موتور16606091
 لوله تغذيه سوخت به موتور16606124
 ژنسنسور اكسي09209018
  واحد كنترل الكترونيك موتور  ـ زيمنس دوگانه سوز20903039
 نگهدارنده جعبه الكترونيكي18159018
 سنسور دور موتور09206011
 لوله خال رگوالتورمجموعه10810014
 8-45بست فاصله ساز02501161
 اينچ با اتصال سريع9بوستر 00201025
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 معرفي و عيب يابي انواع  كيتهاي 

  خودروهاي  دوگانه سوز

  :ابزارهاي مخصوص مورد استفاده در تعميرات خودروهاي دوگانه سوز 
  ) 24503021يا  و 24503020كد اختصاصي ) (پركن(ابزار بكس شير سوختگيري  .1

و يا بستن آن بر روي بدنه خودرو استفاده ) ل سوختگيري مح(از اين آچار جهت بازنمودن شير پر كن 
  . با اتصال تركمتر به اين آچار جهت سفت كردن مهره شيرپركن تا گشتاور الزم استفاده ميگردد .ميشود 

 

 

 
 

  ) 21202001كد اختصاصي (در آورنده مخزن )مگنت( ابزارآهن رباي .2
اين آهن رباي .استفاده مي گردد  CNGخزن سوخت از اين ابزار به منظور سهولت در حمل و جابجايي م

قالبدار را به جك موتور درآر متصل نموده و به كمك آن مخزن را از خودرو خارج و به محل مورد نظر 
  .منتقل نماييد 

به بدنه مخزن چسبانيده و وضعيت ) OFF(جهت استفاده از اين ابزار، اهرم مگنت را در حالت خاموش
پيش ازاتصال مگنت به كپسول توجه . تغيير ميدهيم تا به بدنه كپسول بچسبد  (ON)اهرم را به حالت 
  .تميز باشد  وح تماس مگنت و بدنه كپسول كامالًداشته باشيد سط
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  ) 24503022كد اختصاصي ( EMER130,EMER128ابزار آچار تعويض شير مخزن مدل  .3
با اتصال تركمتر به قسمت آچارگير ابزار،  .از اين ابزار بمنظور باز و بست شيرمخزن استفاده ميگردد 

  . ميتوان شير را از مخزن باز و يا متصل نمود
 

 
 
 

  ) 18199001كد (و مجموعه نگهدارنده مخزن ) 14904002كد( پايه نگهدارنده مخزن .4
از اين مجموعه قطعات جهت ثابت نگهداشتن مخزن سوخت در زمان انجام تعميرات در خارج از خودرو 

شما ابتدا بايد پايه نگهدارنده را در محلي مناسب از تعميرگاه بر روي زمين به صورتي .يگردد استفاده م
متر از آن باشد و مخزن را  5/1زمين پيچ نماييد كه محل قرار گرفتن شير مخزن بسمت ديوار و به فاصله 

س همانند مونتاژ سپ.توسط ابزار مگنت درآورنده مخزن از خودرو خارج نموده وبرروي پايه قرار دهيد 
  .را روي مخزن محكم نماييد  )براكت( كمربند نگهدارنده بر روي مخزن در داخل خودرو كمربندها

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محل قرار گرفتن شيربه
سمت ديوارو به 

 متر باشد 5/1فاصله

مجموعه كمربند 
 نگهدارنده مخزن

پايه نگهدارنده مخزن از 
 نقطه پيچ گردد 4

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 

١١١ 
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 اينچ 1با درايو  ) 24503023كد اختصاصي ( OMB  ابزار آچار تعويض شير مخزن .5

تركمتر به قسمت آچارگير ابزار،  با اتصال .از اين ابزار بمنظور باز و بست شيرمخزن استفاده ميگردد 
  . ميتوان شير را از مخزن باز و يا متصل نمود

 

 

 اينچ 1با درايو )  24503024كد اختصاصي ( EMER503 ابزار آچار تعويض شير مخزن .6
 

 
 

 اينچ 1با درايو )  24503029كد اختصاصي ( OMB ALFA2 ابزار آچار تعويض شير مخزن .7

با اتصال تركمتر به قسمت آچارگير ابزار، .بست شيرمخزن استفاده ميگردد از اين ابزار بمنظور باز و 
 .  ميتوان شير را از مخزن باز و يا متصل نمود
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  :تذكرات مهم
  به منظور استفاده درست از ابزارهاي مخصوص فوق، وجود ابزارهاي عمومي ذيل اجتناب

 . ناپذير مي باشد

  400(Nm)تا  75(Nm)گشتاوري در محدوده تركمتربا -1

 اينچ 1رابط با درايور  -2

  اينچ 1.2رابط با درايور  -3
 الزامات ايمني حين كار  

  . عمليات تست نشت نبايد در يك محل بسته انجام شود -1

 . ، اتصال باتري خودرو بايد قطع باشد) به استثناي تست نشتي ( به هنگام اجراي هر گونه عمليات  -2

ات، ترمز دستي خودرو بايد كامال كشيده شده باشد و نيز در جلو و به هنگام اجراي هرگونه عملي -3
نصب لوله هاي تهويه جهت خروج . پشت چرخ هاي خودرو از قطعاتي جهت ايستايي خودرو استفاده شود

 . تمالي و جلوگيري  از تجمع آنها الزامي استاحگاز ناشي از نشت هاي 

  . موقع سوختگيري خودرو بايد خاموش باشد -4

، از هر گونه عمليات جوشكاري يا برش حرارتي بايد  در محل هايي كه به هر نحوي گاز وجود دارد -5
  . جلوگيري گردد

هر گونه عمليات جوشكاري و برش كاري با شعله تنها مي تواند در ) در شرايط خاص و اجباري (  -6
 . ده باشد، انجام پذيردمحدوده حداقل يك متري مخزن سوخت و در شرايطي كه كامال از گاز خالي ش

هر گونه تخليه مخزن بايد در فضاي بيرون از محيط سربسته كارگاه و به دور از هر گونه منبع ايجاد  -7
 . جرقه باشد

ورود خودرويي كه داراي نشتي گاز است، قبل از برطرف كردن نشتي به داخل فضاي بسته ممنوع  -8
 . است
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