
ECU  های سازم(SAGEM) 

 S2000  10سوٌذ                                              –پارس  – 405

 S2000  11                         پیکاى ٍاًت          –پیکاى  –آردی 

S2000  3E                                                       206 

S2000  3F                                                       206 

S2000  35                                                       206 

                              S2000  PL4           تواهی هذلْای تاال

                                         S2000  JCIپزایذ                 
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 ایزادها و راه حل ها:

 خَدرٍ صاف گاس ًوی خَرد. -1

 خَدرٍ هَقع گاس خَردى خفِ کزدُ ٍ یکذفِ گاس هی خَرد. -2

 کٌذ.خَدرٍ دٍگاًِ تا تٌشیي کار ًوی -3

 خَدرٍ دٍگاًِ سَس تا تٌشیي رٍضي ًویطَد. -4

 خَدرٍ دٍد سیاُ هیکٌذ. -5

 خَدرٍ هصزفص تاال رفتِ -6

 خَدرٍ ضتاتص ظعیف ضذُ  -7

 خَدرٍ هستقین رٍی في کارهیکٌذ)ًزم افشاری( -8

 خَدرٍ قطعی فطار هٌیفَلذ دارد. -9

 راه حل

 6قطعِ ضوارُ 

 ST 95080   سیضٌاسِ آی 

 (ST   95080کلیک کزدُ ٍ ضوارُ آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) SELECTرٍی گشیٌِ را تاس هیکٌین ٍ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  -2

3- LOAD   ٍ ُفایل را اًتخاب کزدECU SALEM .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4
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 ژکتَر خَدرٍ پاضص ًا هٌاسة دارد.اً-10

 راه حل:

 TEL 6220آی سی    

 7ٍ  1تعَیط قطعِ 

 

 استپزهَتَر خطا دارد.-11   

 راه حل:

          L9930    آی سی

 2 تعَیط قطعِ
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 چزاغ چک خاهَش هیثاضذ. -12

 راه حل:

          TEL4471    آی سی

 3 تعَیط قطعِ

 ت دادُ ضذُ است.ٍل 16در هَردی کِ تزق تاالی 

 

 

 

 

 

 

 دریچِ گاس خطا دارد.-13

 سٌسَر دٍر هَتَر خطا دارد.-14

 دیاگ قادر تِ پاک کزدى خطا ًویثاضذ.  -15

 راه حل:

          S200V40P    آی سی

 4 تعَیط قطعِ

 آی سی مذکور
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 في هستقین کار هیکٌذ یا اصال کار ًویکٌذ)سخت افشاری( -16

 هْزُ آب خطا دارد.-17

 راه حل:

              L9823    سیآی 

 5 تعَیط قطعِ
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 ناک سنسور خطا دارد. -18

 راه حل:

          HIP  9011AB   آی سی

 8 تعَیط قطعِ

 

 کَئل ّا خطا دارًذ. -19

 راه حل:

          VB029   آی سی

 11ٍ   10 تعَیط قطعِ
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 سٌسَر اکسیژى خطا دارد -20

 راه حل:

          VND10   تزاًشیستَر

  13 تعَیط قطعِ

 

 (CUT OFFحذف کات آف ) -21

 راه حل:

 14جایگشیٌی ضوارُ تاالتز اس قطعِ 

 14 تعَیط قطعِ
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 خطا دارد. 206ضثکِ کي -22

 راه حل:

          L93150   آی سی

 17تعَیط قطعِ

 

 سٌسَر کیلَهتز خطا دارد. -23

 راه حل:

      AM29F200BB  فلص  آی سی

 تزًاهِ ریشی ضَد.  M294200BBصَرت درست ًطذى تا آی سی  در

  (AM29F200BB)آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  -2

 م ضَد.را کلیک کزدُ تا آی سی خا ERASEگشیٌِ  -3

4- LOAD   ٍ ُفایل را اًتخاب کزدM29F200BB .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -5
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ECU  زیونسهای (SEMENS) 

 Ci 1        پزایذ                               

 Ci 2        پزایذ                              

 Ci 3           رٍا                               

 Ci 4       پزایذ ظذ سزقت  -سوٌذ  

 Ci 5              پیکاى ٍاًت               

 

Figure 1 
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 راه حل هاایزادها و 

 خَدرٍ ًَساًات گاس دارد. -1

 خَدرٍ دٍر هَتَرش تاالی یک هیواًذ. -2

 صزفص تاال رفتِ است.خَدرٍ ه -3

 خَدرٍ دٍر سیاُ هیذّذ. -4

 خَدرٍ ضتاب ًذارد. -5

 خَدرٍ پزت پزت هیکٌذ. -6

 راُ حل ّا:

 

   IC  AM29F400BB1  44PINضٌاسِ 

  ((AM29F400BB  44PIN  کلیک کزدُ ٍ ضوارُ آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READذى آی سی رٍی تزای خَاً -2

 را کلیک کزدُ تا آی سی خام ضَد. ERASEگشیٌِ  -3

4- LOAD   ٍ ُ29فایل را اًتخاب کزدF400BB        .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -5
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ECU   هایBOCSH    6000  0000زانتیا 

MP7.3     MP5.2 

 

 

 

 راه حل هاایزادها و 

 خَدرٍ ًَساًات گاس دارد.-1

 خَدرٍ ٌّگام گاس خَردى خفِ هیکٌذ.-2

 خَدرٍ هصزفص تاال رفتِ است.-3

 خَدرٍ دٍر سیاُ هیذّذ.-4

 خَدرٍ ضتاب ًذارد.-5

 

 

BOCSH    5.2 
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 راُ حل ّا:

 95080     یا        IC   95160    ضٌاسِ

 (95160آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرٍی گشیٌِ را تاس هیکٌین ٍ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  -2

3- LOAD   ٍ ُرا اًتخاب هیکٌین. تَش ساًتیافایل را اًتخاب کزد 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4
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