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 :مقدمه

اشد كه ب مي 508 فيوز هاي و 103فيوز ها و رله هاي خودرو  معرفي مستندي كه پيش رو داريد تحت عنوان مستند

 رله ها و ،حاصل تالش همكاران در معاونت مهندسي و كيفيت بوده و به منظور به كارگيري در شناخت فيوز ها

 .تهيه شده است 508و  103همچنين عيب يابي خودرو 

نين آخرين تغييرات در باشد همچ اين مستند شامل عملكرد و شدت جريان فيوز ها و رله ها خودرو هاي مذكور مي

 .قابل دسترسي است isaco.irhttps://eb. ب و كار نمايندگي به ادرسسايت كس

 

با مطالعه اين مستند،اطالعات و دانش مورد نياز در خصوص شناخت و اميد است شما پرسنل محترم نمايندگي ها 

 .درا به دست آوري 508و  103عيب يابي فيوز ها و رله هاي خودرو 
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 103فيوز ها و رله هاي خودرو 

 :جعبه فيوز واقع در محفظه موتور
جهت دسترسي به . قرار گرفته است  BFRM اين جعبه فيوز در سمت چپ موتور نزديک باتري در بخشي به نام

پوش را فيوزها ابتدا گيره درپوش را باز كنيد سپس فيوز مورد نظر را بررسي نماييد و در انتها پس از اتمام كار، در

 . بادقت ببنديد تا از آب بندي صحيح جعبه فيوز مطمئن شويد

 

 : BFRM)) جانمايي و چيدمان فيوز ها و رله هاي محفظه موتور
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 : BFRM) )عملكرد فيوزها و رله هاي محفظه موتور 
 

 عملكرد  رديف
شدت 

 جريان

شماره 

 فيوز

 40A F1 كنترل يونيت تهويه مطبوع 3

 F2 - استفاده نشده است 1

1 
شيشه هاي  -رله جعبه فيوز داخل كابين

گرمكن صندليها -برقي  
70A F3 

 80A F4 استفاده نشده است 1

5 BSI 70A F5 

 60A F6 مجموعه فن 6

7 BSI 70A F7 

 15A F8 كنترل يونيت مديريت موتور 8

 15A F9 كنترل يونيت مديريت موتور 1

وتوركنترل يونيت مديريت م 30  15A F10 

 20A F11 كنترل يونيت مديريت موتور 33

رله كنترل پمپ خالء -واحد فن خنک كننده 31  5A F12 

31 BSI 5A F13 

 15A F14 استفاده نشده است 31

35 
رله كمپرسور  -و رله محفظه موتور جعبه  فيوز

 تهويه مطبوع
5A F15 

 15A F16 چراغ هاي جلو راست و چپ 36

شده استاستفاده ن 37  - F17 

 10A F18 چراغ نور باال راست 38

 10A F19 چراغ نور باال چپ 31

 25A F21 استارت 10

 40A F22 استفاده نشده است 13

 40A F25 رله گرمكن شيشه عقب 11
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 40A F26 كنترل يونيت گيربكس اتوماتيک 11

11 BSI 20A F27 

 30A F28 استفاده نشده است 15

شيشه جلو موتور برف پاكن 16  15A F29 

 25A F30 استفاده نشده است 17

 F31 - استفاده نشده است 18

 40A F32 كنترل يونيت فرمان الكتريكي 11

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد  رديف
شدت 

 جريان

شماره 

 رله

 R1 - استفاده نشده است 3

 Mini 25A R2 استفاده نشده است 1

 Mini 25A R3 كمپرسور تهويه مطبوع 1

كن عقبكليد چراغ مه ش 1  Mini 25A R4 

 Power كنترل فن 5

50A 
R5 

 Mini 25A R6 استارت 6

7 BSI Cubique 

35A 
R7 

 Cubique موتور برف پاكن شيشه جلو 8

35A 
R8 

 Mini 25A R9 چراغ هاي نور پايين و باال 1

30 
كنترل  -يونيت فن خنک كننده

 يونيت مديريت موتور

Mini 25A PR 

وتوركنترل يونيت مديريت م 33  Power 

50A 
PU 
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 (BSI)رله هاي داخل اتاق فيوز ها و 
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 (: BSI)جدول عملكرد فيوز ها و رله هاي داخل اتاق 
 شماره فيوز شدت جريان عملكرد رديف

 10A F1 سوئيچ پدال ترمز 3

1 

تنظيم  -آينه هاي عقب -نورپايين/ چراغ هاي اصلي

كنترل يونيت  -فن بخاري -چراغ جلوكننده نور 

 تهويه مطبوع
5A F2 

كنترل يونيت فرمان برقي -سوئيچ كروز كنترل 1  10A F3 

رله فرمان برقي -ليور تعويض دنده 1  5A F4 

5 
كنترل يونيت  -رله كنترل قفل ليور دسته دنده

 گيربكس اتوماتيک
5A F5 

سوكت عيب ياب -سوئيچ پدال ترمز 6  10A F6 

اده نشده استاستف 7  - F7 

 5A F8 كنترل يونيت زير غربيلک فرمان 8

 5A F9 آژير دزدگير 1

 5A F10 استفاده نشده است 30

 5A F11 مجموعه كنترل گيربكس اتوماتيک 33

31 ABS- ESP 5A F12 

 5A F13 سنسورهاي دنده عقب 31

 15A F14 كنترل يونيت تهويه مطبوع 31

 F15 - استفاده نشده است 35

 15A F16 فندک 36

 15A F17 سيستم صوتي 37

 20A F18 سيستم صوتي 38

 5A F19 صفحه نمايش چند منظوره 31

 5A F20 كنترل يونيت كيسه هوا 10

 5A F21 پشت آمپر 13

 30A F22 مجموعه قفل درب ها 11

 F23 - استفاده نشده است 11

 30A F24 مجموعه قفل درب ها 11

 15A F25 پمپ شيشه شوي 15

 15A F26 بوق 16

 15A F27 پمپ شيشه شوي 17

 5A F28 مغزي سوئيچ 18
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 F29 - استفاده نشده است 11

 F30 - استفاده نشده است 10

 

 

 
 

 عملكرد رديف
شماره 

 رله

3 
آژير هشدار  -سيستم صوتي -فندک -كنترل يونيت زير غربيلک فرمان

 دزدگير
R1 

1 

 -رله فرمان برقي -يونيت كيسه هواكنترل  -ليور دسته دنده -پشت آمپر

كنترل يونيت تهويه  -سنسور دنده عقب-صفحه نمايش چند منظوره

 مطبوع
R2 

1 

 -كنترل يونيت تهويه مطبوع -فن بخاري -واحد كنترل پنل حفاظتي

چراغ هاي  -گيربكس اتوماتيک -سوئيچ كروز كنترل -سوئيچ پدال ترمز

ABS, ESP –جلو   -آينه هاي ديد عقب -قيكنترل يونيت فرمان بر – 

سوكت  -كنترل كننده  سرعت فن بخاري -تنظيم كننده ارتفاع چراغ جلو

 عيب ياب

R3 

 R4 استفاده نشده است 1

 R5 پمپ شيشه شو 5

 R6 پمپ شيشه شو 6

 R7 بوق 7

 R8 استفاده نشده است 8

 R9 مجموعه قفل درب ها 1

 R10 مجموعه قفل درب ها 30

 R11 استفاده نشده است 33

 R12 استفاده نشده است 31

 R13 استفاده نشده است 31
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 805فيوز هاي خودرو 
  

:جعبه فيوزهاي واقع در محفظه موتور  
كه البته خود آن شامل دو قسمت )   PSF1يک بخش به نام . فيوزهاي محفظه موتور در دو بخش قرار گرفته اند

Module 1  وModule 2 و بخش ديگر فيوزهاي انشعاب اصلي برق باطري كه روي ( باشد ميBPGA  قرار

 .گرفته و در مسير تغذيه ساير فيوزها و كليه سيستمهاي الكتريكي است

 : PSF1فيوزهاي ( الف

و باز كردن ( Cو  B و  A)كانكتور  1براي دسترسي به اين فيوزها بايد پس از جدا كردن : Module 1فيوزهاي 

 .، آن را باال كشيده و به فيوزها دسترسي پيدا نماييدPSF1روي ( 3)هپيچ مربوط

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)پيچ  C و Bو  A كانكتور
 Module 1 محل فيوز هاي

 شود در تصوير بعدي مشاهده مي Module 1ي جانمايي و چيدمان فيوز ها
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 : Module 1جانمايي و چيدمان فيوز هاي 
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 Module 1 (MFRM:)جدول عملكرد فيوزهاي 
 

 شماره فيوز شدت جريان عملكرد فيوز رديف

3 
ماژول كاهش دهنده آاليندگي 

ي به اتاقهواي ورود  
5A F1 

 5A F5 سنسور زاويه چرخش فرمان 1

 40A F6 موتور برف پاک كن چپ و راست 1

 F8 - استفاده نشده است 1

 F9 - استفاده نشده است 5

6 

 كنترل يونيت گيربكس اتوماتيک

موقعيت دسته دنده گيربكس 

 اتوماتيک
5A F10 

 5A F11 رله تعويض دنده 7

 15A F12 كنترل يونيت گيربكس 8

 F13 - استفاده نشده است 1

 F14 - استفاده نشده است 30

 F15 - استفاده نشده است 33

 F16 - استفاده نشده است 31

 F17 - استفاده نشده است 31

 5A F18 سوئيچ پدال ترمز 31

 F19 - استفاده نشده است 35

 
 

 

 

 

 

 

2 
1

1 
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و كاربرد آنها مطابق تصاوير و جدول زير هستند كه جانمايي   PSF1فيوزهاي روي : Module 2فيوزهاي 

 .باشد مي

     
 

 
 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 805 و 103 پژو                                                                                                                             805و  103 خودروفيوز ها و رله هاي 
 

 

 
14 

 Module 2جدول عملكرد فيوزهاي 

 شماره فيوز شدت جريان عملكرد فيوز رديف

 15A F1 كنترل يونيت موتور -(BPGA)رله اصلي فيوز هاي روي  3

 5A F2 فن خنک كننده موتور 1

 5A F3 كنترل يونيت موتور 1

 5A F4 زي ذخيره ولتاژسيستم مرك 1

 15A F5 كنترل يونيت موتور 5

 20A F6 استفاده نشده است 6

 10A F7 استفاده نشده است 7

 10A F8 استفاده نشده است 8

 10A F9 قفل فرمان برقي 1

 5A F10 استفاده نشده است 30

33 
كنترل يونيت  -چراغ هاي جلو -كنترل يونيت سيستم تعليق

 جلوهاي  اتوماتيک چراغ

15A F11 

31 
رله كمپرسور  -كنترل يونيت ضد سرقت -ESPكنترل يونيت 

 سيستم تهويه مطبوع

5A F12 

 F13 - استفاده نشده است 31

 25A F14 پمپ شيشه شوي 31

 5A F15 پمپ فرمان برقي 35

 20A F16 استفاده نشده است 36

 BSI 10A F17برق  37

 F18 - استفاده نشده است 38

 15A F20 ه شويپمپ شيش 31

 20A F21 پمپ شستشوي چراغ هاي جلو 10

 15A F22 بوق 13

 15A F23 چراغ اصلي سمت راست جلو 11

 15A F24 چراغ اصلي سمت چپ جلو 11

 30A F25 استفاده نشده است 11

 10A F26 استفاده نشده است 15

 5A F27 استفاده نشده است 16

 5A F28 استفاده نشده است 17

 30A F29 رتراستا 18

 30A F30 كنترل يونيت موتور 11

5 
11 
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 :BPGAفيوز هاي ( ب

اين فيوز ها وظيفه انتقال برق باتري به ساير فيوزها و كليه سيستمهاي الكتريكي را بر عهده دارند و انشعاب اصلي 

 .باشند برق باتري مي

براي دسترسي به رديف پاييني بايد  در دو رديف قرار گرفته اند كه BPGAباشد كه فيوز هاي  الزم به توضيح مي

 (مراجعه نماييد 36676-10براي اطالعات بيشتر به مستند .)را فشار دهيد تا رديف بااليي جدا شود aخارهاي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 BPGAفيوز هاي رديف باالي 

 Aخار هاي 

 Aخار هاي 
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 BPGAفيوز هاي رديف پاييني 
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 BPGAجدول عملكرد هاي فيوز هاي 

 

 شماره فيوز شدت جريان عملكرد فيوز رديف

 80A F1 جعبه فيوز داخل اتاق 3

 F20 - استفاده نشده است 1
1 BSI 70A F2 
)جعبه فيوز محفظه موتور  1 PSF1) 125A F3 
5 BSI 60A F4 
 60A F5 يونيت فن خنک كننده موتور 6
 F6 - استفاده نشده است 7
8 ABS-ESP 40A F7 

1 ABS-ESP 20A F8 

 60A F9 جعبه فيوز داخل اتاق 30

 40A F10 يونيت كنترل بخاري 33

ه فيوز داخل اتاقجعب 31  40A F11 

 80A F12 استفاده نشده است 31

 70A F13 استفاده نشده است 31

 40A F14 ترمز دستي برقي 35

 80A F15 فرمان برقي 36

 30A F16 كنترل يونيت گيربكس 37

 40A F17 استپ استارت 38

 F18 - استفاده نشده است 31

 5A F21 يونيت وضعيت شارژ باطري 10

ه فيوز داخل اتاقجعب 13  40A F19 
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 (BSI)جعبه فيوز داخل اتاق 
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 (BSI)جدول عملكرد فيوز هاي داخل اتاق 
 

 شماره فيوز شدت جريان عملكرد رديف

 F1 - استفاده نشده است 3

 7.5A F2 سوكت عيب ياب 1

سوئيچ استارت موتور -مغزي سوئيچ 1  3A F3 

 5A F4 استفاده نشده است 1

ده نشده استاستفا 5  3A F5 

 15A F6 سيستم صوتي 6

 15A F7 جعبه فيوز داخل اتاق 7

 3A F8 استفاده نشده است 8

 3A F9 مجموعه دسته هاي كنترلي زير فرمان 1

 F10 - استفاده نشده است 30

 ESP 5A F11كنترل يونيت  33

 15A F12 سوئيچ پدال ترمز 31

 10A F13 فندک جلو 31

است استفاده نشده 31  - F15 

35 
مجموعه چراغ عقب سمت   -روشنايي جعبه داشبود

 چپ
3A F16 

 3A F17 چراغ سقفي جلو 36

 F18 - استفاده نشده است 37

 5A F19 پشت آمپر 38

31 
پنل كنترل چند  -كنترل يونيت تهويه مطبوع

كنترل يونيت حافظه صندلي راننده -منظوره  
10A F21 

10 
يشگر ديجيتالي پشت نما -نمايشگر چند منظوره

كنترل يونيت سنسور دنده عقب -آمپر  
5A F22 

 5A F23 جعبه فيوز داخل موتور 13

 3A F24 سنسور باران 11

 5A F25 كنترل يونيت پيش كشنده ها و كيسه هوا 11
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 شماره فيوز شدت جريان عملكرد رديف

 15A F26 استفاده نشده است 11

يکكليد سلكتور گيربكس اتومات 15  3A F27 

 15A F28 سيستم صوتي 16

 3A F29 استفاده نشده است 17

 30A F31 مجموعه قفل مركزي 18

 10A F32 سيستم راديويي 11

 3A F33 استفاده نشده است 10

 5A F34 نمايشگر مقادير باالي داشبورد 13

 F36 - استفاده نشده است 11

 3A F37 سوئيچ تغيير وضعيت ارتفاع نور 11

ريز پ 11 12V 10A F14 

 3A F35 رله فرمان برقي 15

 30A F39 مجموعه قفل مركزي 16

 20A F30 استفاده نشده است 17

 5A F20 روشنايي هوشمند 18

 3A F38 آينه ديد عقب فوتوكوروميک 11
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