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پيشگفتار: 
کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی سایپا 232 

تهیه و تدوین شده است. 
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را با دستورات داده شده 

در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست 
می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( 

به مدیریت طراحي و مهندسي خدمات شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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صفحهبخشفهرست مدارهای الکتریکی 

A27سیستم شارژ و راه اندازی موتور1

A28سیستم شارژ و راه اندازی موتور2

1a-B30واحد کنترل موتور 1

1b-B32واحد کنترل موتور 2 

B34-2سیستم خنک کننده موتور

1a-C36سیستم پشت آمپر و چراغ های هشدار دهنده

1b-C38کنترل بخاری )پنل( و فندک

D40سیستم شیشه شوی و برف پاک کن 

E142چراغ های جلو 

E244تنظیم ارتفاع چراغ های جلو 

E346چراغ پالک 

E448چراغ راهنما و فالشر 

E550چراغ داخل خودرو 

E652چراغ دنده  عقب 

E754چراغ مه شکن عقب

E856چراغ ترمز 

G58شیشه باالبر 

H60سیستم صوتی )رادیو پخش(

)ABS( سیستم ترمز ضد قفلI62

)Air bag( سیستم کیسه هواJ64

K66سیستم قفل مرکزی 

L68سیستم ضد سرقت )ایمو بالیزر(

M70سیستم تهویه مطبوع 

N72مدار بوق 

راهنما
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صفحهبخشفهرست مدارهای الکتریکی 

O74مدار ساعت

76--راهنمای عیب یابی کانکتورها

راهنما
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راهنماي استاندارد 
- با توجه به استفاده از استاندارد DIN در طراحي مدارهاي الکتریکي کتاب هاي الکتریکي خودروهاي سایپا، در ابتدا 

به مقدمه اي از طرز استفاده از این استاندارد مي پردازیم :
استاندارد DIN در مورد وسایل نقلیه )شماره استاندارد DIN 40900( یکسري عالئم و نشانه هاي اجزاء و قطعات 
الکترونیکي را به صورت عمومي بیان نموده است که با الگوگیري از آن عالئم و نشانه ها و همچنین آشنا بودن به 

شماي کلي قطعه الکتریکي مورد نظر مي توان شماي مداري آن قطعه را طراحي کرد. 
به عنوان مثال:

ساختمان استارت به صورت کلي در شکل 1 آمده است و نشان الکتریکي آن در استاندارد DIN در شکل 2 نشان 
داده شده است.

حال با توجه به توضیحات فوق عالئم و نشان هاي تمام قطعات الکترونیکي خودرو سایپا 232 در جداول عالئم و 
نشان آمده است.

 شکل 2 شکل 1   

راهنما
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راهنمای عالئم و نشانه هاي مدارهاي الکتریکي

عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

ارتباط بین تجهیزات1

نقطه اتصال2

بدون اتصال3

روکش4
نقطه اتصال در شبکه )نود(5

سوکت نر و مادگی6

دوشاخه کانکتور- محل اتصال کانکتور7

سنسورها8

عملگر دستی بدون بازگشت به حالت اولیه )پایدار(9

عملگردستی با بازگشت اتوماتیک به حالت اولیه10

عملگر براساس سرعت چرخشی11

عملگر به وسیله فشار12

عملگر با زمان13

عملگر با دما14

موقعیت سوئیچ15

16G1 باتری

17G2 آلترناتور

راهنما
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

استارت18

سوئیچ19

فیوز20

سوپاپ21

22N/O رله

23N/C رله

گرم کننده24

المپ تک رشته ای25

المپ دو رشته ای26

مجموعه کلیدهای روی دسته راهنما27

28LED

دیود29
                           

بلندگو30
                         

آنتن31
                         

راهنما
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

موتورآنتن32
                          

رادیو33

روشن کننده فالشر و سیگنال های فالشر34

             

کلید بوق35

سوئیچ N/O دستی با المپ روشنایی پس زمینه36
         

کلید چراغ خطر )فالشر(37

               

موقعیت زمین38

کانکتور رادیو39

کلید N/O اتصالی )با عملکرد مکانیکی(40

کلید برف پاک کن و شیشه شوی با سیستم کنترل41

              

موتور برف پاک کن42

                

راهنما
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

43)OBD( کانکتور عیب یاب

                

44)ECU( واحد کنترل الکتریکی

                

سوئیچ شیشه باال بر )سمت راست(45

سوئیچ شیشه باال بر )سمت چپ(46

پیش کشنده )کیسه هوا(47

سوئیچ A/C )تهویه مطبوع(48

49)A/C( کلید فن تهویه مطبوع

موتور فن بخاری50

51)Resistor Module( مجموعه مقاومت بخاری

راهنما
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

سنسور دما52

سوئیچ اتصال )عملکرد به صورت دستی(53

عملگر به وسیله سوئیچ حرارتی54

بوق55

سنسور ضربه56

سنسور اکسیژن57

سنسور میل بادامک58

سوییچ فشار59

کالچ مغناطیسی60

موتور فن خنک کننده )رادیاتور(61

سنسور فشار و دمای گاز 62

سنسور فشار گاز63

میزان سوخت64

پمپ سوخت65

سنسور مپ66

 

راهنما
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ مدارهای الکتریکی

16

عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

موتور پله ای67

کوئل68

69) ABS ( واحد کنترل سیستم ترمز

سنسور القایي70

سنسور دمای آب70

کلید فشار روغن72

73ABS سنسور سرعت برای سیستم ترمز

راهنما
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نوع کانکتور شکل کانکتور عالمت دیاگرام مدار  عالمت دیاگرام
کانکتور

نري

مادگي

   ـ ارتباط کانکتورها بوسیله خط فاصله در عالمت کانکتور نشان داده مي شود.
   ـ نمودار کانکتورها موقعیت کانکتور را در دسته سیم نشان مي دهد و ترمینال ظاهر کانکتور را در مسیر دسته سیم نشان مي دهد.

   ـ رنگ کانکتورها به جز رنگ شیري در موقعیت مربوطه داده خواهد شد.      
   ـ ترمینالهاي غیر قابل استفاده با )*( نشان داده مي شود.

   ـ حرف بعد از رنگ سیم )مثاًل: )W/G )F( نشان دهنده مکان سیم است )F= دسته سیم جلو(
  

مثال:

راهنما
www.cargeek.ir
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کد رنگ سيم ها )عالئم سيم کشي(

ـ سیمهاي دو رنگ بوسیله عالئم دو حرفي مشخص مي شود. اولین حرف نشان دهنده رنگ اصلي و دومین حرف 
نشان دهنده رنگ راههاي روي سیم است.   

W/R :سیم سفید با راه هاي قرمز 
BR/Y:سیم قهوه ای با راه هاي زرد

کد رنگ کد رنگ

B مشکي PI صورتي

BR قهوه اي R قرمز

G سبز S نقره اي آبي )روشن(

GY خاکستري T قهوه اي روشن

L آبي V بنفش

LG سبزروشن W سفید

O, OR نارنجي Y زرد

B
]F[

W/R
]F[

سفید )رنگ اصلی(

سیم  با رنگ سادهسیم راه دار

قرمز )رنگ راه سیم(

راهنما
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معرفي دسته سيم هاي خودروي سایپا 232

توضيحاتنام اختصاريردیف

1}M{ زیر از   ABSسوکت  ،ECU سوکت  اتاق،  داخل  فیوز  جعبه  شامل  اصلي  سیم  دسته 
داشبورد تا واحد کنترل موتور

2}E{ دینام باتري،  منفي  و  مثبت  اتصاالت  رله،  فیوز، جعبه  موتور شامل جعبه  دسته سیم 
واستارت

3}I{ ،دسته سیم زیر داشبورد شامل سوکت واحد کنترل کیسه هوا، واحد کنترل ضد سرقت
رادیو پخش کلیدهاي کنترل روي پنل

4}FL{دسته سیم کف اتاق و عقب شامل سوکتهاي پمپ بنزین، چراغهاي عقب و غیره

5}C{:دسته سیم کنترل شامل اجزا زیر
 انژکتورها، موتورپله اي، سنسور دماي آب، سنسور موقعیت میل بادامک و دور موتور

6}Rm{دسته سیم سقف شامل چراغ داخل خودرو و آنتن رادیو

7}Dr{)دسته سیم داخل درب جلو چپ )راننده

8}Dr1{)دسته سیم داخل درب جلو راست )سرنشین

9}Dr2{دسته سیم داخل درب عقب چپ

10}Dr3{دسته سیم داخل درب عقب راست

11}N{دسته سیم کولر

راهنما
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M1 دسته سيم

1- موتور برف پاک کن 
2- سنسور ABS جلو چپ

3- سنسور سرعت
4- شیر برقی کنیستر
5- راهنمای بغل چپ

6- کانکتور دسته سیم انژکتور
ABS 7- واحد کنترل

8- موتور پله ای
9- سنسور مپ

10- سنسور ABS جلو راست
11- سنسور ضربه

12- سنسور دور موتور
13- موتور شیشه شوی

14- اتصال به دسته سیم موتور1
15- اتصال به دسته سیم موتور2

16- رله دوبل
17- چراغ راهنمای جلو چپ

18- موتور تنظیم ارتفاع چراغ چپ
19- چراغ بزرگ جلو چپ

20- سوئیچ فرمان هیدرولیک
21- بوق

22- سنسور اکسیژن
23- موتور تنظیم ارتفاع چراغ راست

24- چراغ راهنمای جلو راست
25- چراغ بزرگ جلو راست
26- چراغ راهنما بغل راست

27- رله فن دور کند
28- رله فن دور تند

29- فن دو دور
30- سنسور دمای آب

31- سنسور میل بادامک
32- کوئل
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1- کانکتور صفحه کیلومتر
2- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کف و عقب

3- کانکتورهای اتصال به دسته سیم داشبورد
4- کانکتور فالشر

5- کانکتور واحد قفل مرکزی
6- رله بوق 
ECU -7

8- کانکتور اتصال به دسته سیم عقب
  ABS 9- ماژول

10-کانکتور عیب یاب 
11- جعبه فیوز

12- فیوز برق های اصلی )فیوزهای ABS و کیسه هوا(
13- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما

14- مجموعه کانکتورهای سوئیچ
15- کانکتور چراغ ترمز
16- کانکتور ایموبالیزر

17- مقاومت فن بخاری
18- موتور فن بخاری

A/C 19- کانکتورهای کلید
20- کانکتورهای اتصال به دسته سیم کولر

21- فیوزهای کولر
22- ترموستات کولر

 M2 دسته سيم
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I دسته سيم

1- کانکتور بلندگوی جلو چپ
2- کانکتورهای اتصال به دسته سیم اصلی 

3- کانکتور اتصال به درب چپ
4- کانکتور کلید مه شکن عقب

5- کانکتور ماژول کیسه هوای غربیلک فرمان )راننده(
6- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو

7- کانکتور صفحه نمایش

8- کانکتورهای رادیو پخش
9- کانکتورهای سیستم تهویه 

10- واحد ECU کیسه هوا
11- کانکتور ماژول کیسه هوای سرنشین

12- کانکتور بلندگوی جلو راست
13-کانکتور اتصال به درب راست

14- غیر فعال کننده کیسه هوا
15- کانکتور جعبه سوئیچ
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 DR, DR1  دسته سيم

1- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
2- کانکتور بلند گوی درب جلو راست

3- کانکتور موتور شیشه باالبر درب جلو راست
4- کانکتور کلید شیشه باالبر درب جلو راست

5- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو راست
6- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو راست

7- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب راست
8- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
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 DR3, DR2  دسته سيم

1- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
2- کانکتور بلند گوی درب جلو چپ

3- کانکتور موتور شیشه باالبر درب جلو چپ
4- کانکتور کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

5- کانکتور موتور قفل مرکزی درب جلو چپ
6- کانکتور سوئیچ اصلی درب جلو چپ

7- کانکتور موتور قفل مرکزی درب عقب چپ
8- کانکتور اتصال به دسته سیم کف
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1- کانکتور اتصال به دسته سیم اصلی
2- کمربند ایمنی

3- ترمز دستی
4- فندک

5- سوئیچ درب جلو راست
6- سیم اتصال به بدنه

7- کانکتور درب عقب راست
8- سوئیچ درب عقب راست

9- حسگر سرعت چرخ عقب راست
10- سیم اتصال به بدنه

11- مجموعه چراغ های عقب راست
12- گرمکن شیشه عقب راست

13-  بلند گوی عقب راست
14- چراغ صندوق

15- چراغ ترمز سوم )پشت شیشه عقب(
16- بلند گوی عقب چپ

17- چراغ پالک
18- قفل صندوق

19- مجموعه چراغ های عقب چپ
20- سیم اتصال به بدنه

21- حسگر سرعت چرخ عقب چپ
22- سوئیچ چراغ صندوق

23- سوئیچ درب عقب چپ
24- شیر قطع کن

25- گرمکن شیشه عقب چپ
26- پمپ بنزین

27- کانکتور درب عقب چپ
28- سوئیچ درب جلو چپ

29- سیم اتصال به بدنه

FL دسته سيم  
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Aسيستم شارژ و راه اندازی موتور 1
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Aسيستم شارژ و راه اندازی موتور 2
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1a-Bواحد کنترل موتور 1
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1b-Bواحد کنترل موتور 2
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B-2سيستم خنک کننده موتور
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1a-Cچراغ های روشنایی کليدها و تجهيزات
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1b-Cکنترل بخاری )پنل( و فندک

F1
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F2
1
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Dسيستم شيشه شوی و برف پاک کن
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E1چراغ های جلو
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E2تنظيم ارتفاع چراغ های جلو
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E3چراغ های خطر و پالک
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E4چراغ راهنما و فالشر
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E5چراغ داخل خودرو
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E7چراغ مه شکن عقب

F1
9

F6
Fo

g 
la

m
p 

یوز
ف

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ مدارهای الکتریکی

56

ت
راس

ب 
 عق

کن
 ش

مه
اغ 

چر
 -1

1 
  

پ
 چ

ب
 عق

کن
 ش

مه
اغ 

چر
-1

9 
  

ب
 عق

کن
 ش

مه
د 

کلی
ور 

کت
کان

 -4
   

   

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ مدارهای الکتریکی

57

E8چراغ ترمز
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Gشيشه باالبر
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Hسيستم صوتی )رادیو پخش(
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)ABS( سيستم ترمز ضد قفلI
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 )Air bag( سيستم کيسه  هواJ
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Kسيستم قفل مرکزی
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Lسيستم ضد سرقت ) ایمو بالیزر (
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Mسيستم تهویه مطبوع
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Nمدار بوق
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Oمدار ساعت
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راهنمای عيب یابی کانکتورها
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جعبه فيوز داخل اتاق 

جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف کننده، آمپر و رنگ آنها 
رنگ مدارهایي که تحت مراقبت قرار دارند ظرفیت )آمپر( موقعیت
آبی برف پاک کن و شیشه شوي جلو 15 WIPER A

- - - - B

زرد چراغ هاي مه شکن 20 FOG LAMP C

نارنجي فن خنک کننده موتور 40 FAN D

آبی بخاری 15 BLOWER E

سبز شیشه باالبر 30 P/W F

قرمز پمپ بنزین 10 PUMP G

قرمز گیج ها، درجه ها، چراغهای هشدار دهنده صفحه کیلومتر، چراغ راهنما و چراغ دنده عقب 10 METER H

- - - - I

آبي بوق و چراغ هاي ترمز 15 STOP J

آبي فالشر 15 HAZARD K

قرمز حافظه سیستم صوتی، حافظه ساعت، چراغهای داخل اتاق  10 ROOM L

آبي چراغ خطر-چراغ نمره- چراغ هاي کوچک جلو 15 TAIL M

قرمز واحد کنترل موتور 10  EGI N

آبي فندک، ساعت، رادیو پخش 15 CIGAR O

سبز قفل مرکزي  30 DOOR LOCK P

کانکتور عیب یاب Q
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جعبه فيوز رله

)DUAL RELAY(  ،1- رله دوبل 30 آمپر
)A/C( 2 2- رله 30 آمپر، تهویه مطبوع
)A/C( 3 3- رله 30 آمپر، تهویه مطبوع

 )A/C( 1 4- رله 30 آمپر، تهویه مطبوع
)Fr.FOG( 5- رله 30 آمپر، چراغ مه شکن جلو

)DEF. FOG( 6- رله 30 آمپر، چراغ گرمکن عقب
)HORN( ( 7-رله 30 آمپر، بوق

)HI.SPEED FAN( 8- رله 30 آمپر، فن رادیاتور دور باال

 LOW.SPEED(پایین دور  رادیاتور  فن  آمپر،   30 رله   -9
)FAN

)SAFTY LOCK( 10- رله  30 آمپر، قفل کودک
11- )خالی(
12- )خالی(

13- فیوز 30 آمپر، واحد بررسی موتور
   ABS 14- فیوز 40 آمپر، ترمز
15- فیوز 30 آمپر، برف پاک کن
MAIN 16- فیوز 80 آمپر، ترمز
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راهنماي عيب یابي کانکتورها

DIAGNOSISنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

4Bاتصال به بدنه

5Bاتصال به بدنه

7LBبه عیب یاب ECU واحد B56 از پایه

11ORاز واحد ایموبالیزر به عیب یاب

13LBکیسه هوا در داشبورد ECUبه

16Yبه عیب یاب Main fuseاز
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Door lock timer unitنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

AVIاز قفل مرکزی به درب چپ

BGاز قفل مرکزی به درب راست

CVIاز فیوز صفحه کیلومتر به قفل مرکزی

DORاز قفل مرکزی به دسته سیم سقف

E----------

F----------

GLاز قفل مرکزی به داشبورد

HGاز قفل مرکزی به چراغ راهنماهای راست

JBRاز قفل مرکزی به چراغ راهنماهای چپ

L----------

M----------

NWاز قفل مرکزی به صفحه کیلومتر و سوئیچ الدری ها

ORاز قفل مرکزی به محرک قفل مرکزی درب ها

PGاز قفل مرکزی به محرک قفل مرکزی درب ها

QRکیسه هوا در داشبورد ECU از قفل مرکزی به

R----

SBاتصال به بدنه

TLبه قفل مرکزی Door lock از فیوز
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  ماژول ABSنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

1RABS به ماژول  ABS از فیوز

6YABS اتصال به پایه 5 ماژول

13Bاتصال به بدنه

18Lجلو چپ ABS اتصال به سنسور

19Gعقب چپABS  اتصال به سنسور

20Lعقب راست ABS اتصال به سنسور

21Yجلو راست ABS اتصال به سنسور

23VLاتصال به سوئیچ ترمز

25RABS به ماژول ABS2 از فیوز

29WABS به ماژول ABS3 از فیوز

30LBاتصال به عیب یاب

31Rجلو چپ  ABSاتصال به سنسور

32Yعقب چپ  ABSاتصال به سنسور

33Rعقب راست  ABSاتصال به سنسور

34Gجلو راست  ABSاتصال به سنسور

38Bاتصال به بدنه
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X2B to INJECTORنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

ABRX2B به ECUواحد  A13از پایه

BYX2B به ECUواحد A14 از پایه

CWX2B به ECUواحد A15 از پایه

DRX2B به ECUواحد A9 از پایه

EWX2B از رله دوبل به

FGX2B به ECU واحد A40از پایه

GRX2B به ECU واحد B87از پایه

HGX2B به ECU واحد B58 از پایه

ILX2B به ECUواحد B57از پایه

JBRX2B به ECU واحد B88 از پایه
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Dual Relayنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

1Rpumpاز رله دوبل به فیوز

2Yاتصال به پایه 5 رله دوبل

3--------

4Rو  کوئل ECU واحد B86 از پایه شماره 4 به پایه

5Yاز رله دوبل به رله دور تند و رله دور کند

6L از پایه شماره 6 به سنسور اکسیژن و سنسور میل بادامک

7BRاز رله دوبل به سوئیچ اینرسی

8Y 8 به پایه شماره Main fuse  از

9----------

10RECU واحد B80 به پایه

11Yاتصال به پایه 8 رله دوبل

12----------

13Wاز پایه شماره 3 به کنیستر و انژکتورها

14Yاتصال به پایه 8 رله دوبل

15Y اتصال به پایه 8 رله دوبل
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ECUنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

1Bشیلد برای کوئل ها

2Oاتصال به موتور پله ای

3Lاتصال به موتور پله ای

4Pاتصال به سنسور میل بادامک

5Oاتصال به سیم کشی های سیم تهویه

6----------

7----------

8----------

9R اتصال به دسته سیم انژکتور

10Y اتصال به انژکتور

11PI اتصال به انژکتور

12VI اتصال به انژکتور

13BR اتصال به انژکتور

14Y اتصال به دسته سیم انژکتور
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ECUنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه
15Wاتصال به دسته سیم انژکتور
16Oاتصال به سنسور مپ
17BRاتصال به سنسور مپ
18----------
19Lاتصال به دسته سیم صفحه کیلومتر
20PIاتصال به رله فن دور تند
21Gاتصال به سنسور اکسیژن
22ORاتصال به شیر قطع کن
23Wاتصال به شیر سلونوئیدی رگوالتور
24R)اتصال به دسته سیم صفحه کیلومتر)سفید
25Rاتصال به شیر تصفیه
26L)اتصال به دسته سیم صفحه کیلومتر)مشکی
27ORاتصال به رله دوبل
28Bاتصال به بدنه
29BRاتصال به فیوز کیسه هوا
30WECI اتصال به فیوز 
31L2-3اتصال به کوئل
32Wاتصال به موتور پله ای
33Bاتصال به بدنه
34Bاتصال به سنسور میل بادامک
35----------
36----------
37----------
38GCNG اتصال به مخزن فشار
39Gاتصال به دسته سیم انژکتور
40Gاتصال به دسته سیم انژکتور
41Gاتصال به دسته سیم کولر
42----------
43Pاتصال به سوئیچ فرمان هیدرولیک
44Rاتصال به سنسور ضربه
45Gاتصال به سنسور ضربه

*
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ECUنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه
46Lاتصال به سنسور مپ
47Wاتصال به سنسور مپ
48----------
49L)اتصال به دسته سیم صفحه کیلومتر )سفید
50Wاتصال به رله فن دور کند
51Rاتصال به سنسور اکسیژن
52----------
53Gاتصال به ایموبالیزر
54OR)اتصال به دسته سیم صفحه کیلومتر )مشکی
55R)اتصال به دسته سیم صفحه کیلومتر )مشکی
56----------
57Lاتصال به دسته سیم انژکتور
58Rاتصال به دسته سیم انژکتور
59Rاتصال به انژکتور
60ORاتصال به انژکتور
61L1-4 اتصال به کوئل
62BRاتصال به سنسور موتور پله ای
63ORاتصال به سنسور سرعت
64VIاتصال به کلید تغییرحالت سوخت
65VIاتصال به سوئیچ کالچ
66----------
67----------
68LCNG اتصال به مخزن فشار
69Bاتصال به واحد پمپ بنزین
70Yاتصال به واحد پمپ بنزین
71Wاتصال به رله فن موتور
72Rاتصال به سنسور دور موتور
73Gاتصال به سنسور دور موتور
74Bاتصال به سنسور دور موتور
75Bاتصال به سنسور ضربه
76----------
77----------

*

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ مدارهای الکتریکی

88

ECUنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه
78LBاتصال به عیب یاب
79Yاتصال به دسته سیم کولر
80Rاتصال به رله دوبل
81----------
82VIاتصال به سنسور اکسیژن
83----------
84----------
85----------
86Rاتصال به رله دوبل
87Gاتصال به دسته سیم انژکتور
88BRاتصال به دسته سیم انژکتور
89Wاتصال به انژکتورر
90Lاتصال به انژکتور
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IMMOBILIZERنام سوکت

مسيررنگ سيمشماره راه

1Yبه ایموبالیزر Main fuse از

2Bاتصال به بدنه

3Lبه صفحه کیلومتر

4BRاز سوئیچ به ایموبالیزر

5Gبه ایموبالیزر ECU واحد B53 از پایه

6----------

7ORاز ایموبالیزر به شماره 11 عیب یاب

8LBبه ایموبالیزر ECU واحد B78از پایه
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X70 to  INSTنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

AGX70 از محرک قفل مرکزی به

BRX70 از محرک قفل مرکزی به

CBاتصال به بدنه

DGX70 از محرک قفل مرکزی به

E------

FBrX70 از سوئیچ شیشه باال بر به

GBRX70 از سوئیچ شیشه باال بر به

HWX70 از سوئیچ شیشه باال بر به

X70 to  Door.pنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

AGX30A به کانکتور X70 از

BRX30A به کانکتور X70 از

CBاتصال به بدنه

DG/BX30A به کانکتور X70 از

E------

FBrX30A به کانکتور X70 از

GL/YX30A به کانکتور X70 از

HL/BX30A به کانکتور X70 از

X70 to  Door.p X70 to  INST
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X30B to INSTنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

aBRX70 از جعبه فیوز به

bOX70 کیسه هوا به ECU از

cLX70 از مقاومت به

dGX70 از واحد قفل مرکزی به

eR---

fORX70 از صفحه کیلومتر به

gGY---

hLX70 از سوئیچ تنظیم کننده موتور به

jBاتصال بدنه

lGX70 از مجموعه کلید چراغ ها به

mRX70 از سوئیچ تنظیم کننده موتور به

nGX70 از سوئیچ تنظیم کننده موتور به

oPIX70 از صفحه کیلومتر به

pGYX70 از فیوز کیسه هوا به

qLBX70 از کانکتور عیب یاب به

rL---

sYX70 از رله مه شکن جلو به

tVI---

X30B to Mainنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

ABRراننده درب  الدری  سوئیچ  به    X70 از 

BOبه کلید غیر فعال کننده کیسه هوا  X70 از

CLبه کلید فن رادیاتور  X70 از

DGراننده درب  الدری  سوئیچ  به    X70 از 

ERبه پایه 250 قفل مرکزی  X70 از

FORکیسه هوا ECU به  X70 از

GGY---

HLبه سوئیچ تنظیم کننده  X70 از

JBاتصال بدنه

LGبه بوق  X70 از

MRبه کلید تنظیم کننده  X70 از

NGبه کلید تنظیم کننده  X70 از

OPIکیسه هوا ECU به  X70 از

PGYکیسه هوا ECU به  X70 از

QLBکیسه هوا ECU به  X70 از

R------

SYبه کلید مه شکن عقب  X70 از

T------

X30B to Main

X30B to INST

*
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X30C to   INSTنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

aYX30C از مقاومت فن به

bYX30C به  X40bاز

cPIX30C از رله مه شکن جلو به

dWX30C از مقاومت فن به

eGX30C به  X40bاز

fGX30C از مقاومت فن به

g*WX30C به defog از فیوز

hG/YX30C به  X40bاز

jRX30C به tail از

lRX30C از دسته چراغ به

mLX30C به Cigar از فیوز

nLBX30C به Room از فیوز

oOX30C به  X40bاز

pRX30C از واحد قفل مرکزی به

q--------

rRX30C از واحد قفل مرکزی به

sWX30C به fog از فیوز

tPIX30C از جعبه فیوز به

X30C to   Mainنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

AYبه سوئیچ فن  X30C از

BYRadio به  X30C از

CPIبه سوئیچ مه شکن جلو  X30C از

DWبه سوئیچ فن  X30C از

EGRadioبه  X30C از

FGبه الدری درب سرنشین X30C  از

GWبه کلید گرمکن عقب  X30C از

HG/YRadioبه X30C  از

JRRadioبه  X30C از

LRبه کلید مه شکن عقب X30C از

MLبه ساعت  X30C از

NLBبه ساعت و رادیو  X30C از

OOبه رادیو  X30C از

PRبه الدری درب راننده X30C  از

Q--------

RRکیسه هوا ECU به واحد X30C  از

SWبه سوئیچ مه شکن جلو  X30C از

TPIبه کلید گرمکن عقب  X30C از

* عماًل کاربردی ندارد

X30C to   INST

X30C to   Main

**

**

*
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X40a to Rearنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

AOاتصال به بدنه

BGX40a به ABS از ماژول

CLX40a به  X23aاز

DVIX40a  از دسته چراغ به

EWX40a  از دسته چراغ به

FYX40a  از صفحه کلید به

HWX40a  از صفحه کلید به

JPIABS از ماژول

LGY---

IGYX40a به tail از فیوز

MBRpump   از فیوز

NOX40a  از صفحه کلید به

X40a to Mainنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

aBاتصال به بدنه

bVIبه مجموعه چراغ های عقب X40a از

cYبه مجموعه چراغ های عقب X40a از

dGبه مجموعه چراغ های عقب X40a از

eBRبه مجموعه چراغ های عقب X40a از

fYبه پمپ بنزین X40a از

hWبه سوئیچ الدری ها X40a از

jPIبه سوئیچ ترمز دستی X40a از

kWبه سوئیچ گرمکن عقب X40a از

lRبه مجموعه چراغ های عقب X40a از

mBRبه پمپ بنزین X40a از

nORبه سوئیچ کمربندها X40a از

X40a - Rear

X40a - Main
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X40B  to Rearنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

AR X40b  به  ABS از ماژول

BG   X40b  به  ABS از ماژول

CLX40b  به  ABS از ماژول

DYX40b  به  ABS از ماژول

E---------

FG  X40b از رله بوق به

G---------

H---------

JLX40b به Cigar از فیوز

L---------

M---------

N---------

O---------

P---------

Q---------

R---------

S---------

TLBX40b به   Room از فیوز

X40b  to Mainنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

ARعقب راست ABS به X40b از

BGعقب چپ ABS به X40b از

CLعقب راست ABS به X40b از

DYعقب چپ ABS به X40b از

E---------

FGبه چراغ مه شکن عقب X40b از

G---------

H---------

JLبه فندک X40b از

L---------

M---------

N---------

O---------

P---------

Q---------

R---------

S---------

TLBبه چراغ قسمت بار X40b از

X40b  - Main

X40B  - Rear
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)Meter set )whiteنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

1LECU نشانگر

2ORنشانگر کمربند

3Rهشدار دمای باالی آب

4VI ABS نشانگر

5Wنشانگر گرمکن عقب

6Yنشانگر مه شکن جلو

7Gنشانگر مه شکن عقب

8Lنشانگر نور باال

9Rروشنایی

10Yنشانگر واحد قفل مرکزی

14Oکلید غیر فعال کننده کیسه هوا

15Bاتصال به بدنه

16LECU واحد B19نشانگر پایه

17Wنشانگر دمای آب
* عماًل کاربردی ندارد

)Meter set )blackنام سوکت

شماره 
مسيررنگ سيمراه

1Gنشانگر باتری

2L)ایمو بیالیزر)منفی

3Y)+ ایمو بیالیزر)تغذیه

4Lچراغ چک

5ORفشار روغن

6PIنشانگر ترمز

7Gنشانگر راهنما راست

8BRنشانگر راهنما چپ

9Wنشانگر باز بودن درب خودرو

11VIاز واحد قفب مرکزی

12LBباتری

13Bاتصال بدنه

14Bاتصال بدنه

15ORنشانگر سرعت خودرو

16RECU واحد B53نشانگر پایه

17ORECU واحد B54 نشانگر پایه

18PIکیسه هوا ECU نشانگر

Meter set )white(

Meter set )black(

*
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X23 to Engineنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

AWX23 به Main fuse از

BRX23 از استارتر به

X23 to Mainنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

AWبه سوئچ و دسته چراغ X23 از

BRبه سوئچ خودرو X23 از

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ مدارهای الکتریکی

97

X23a to Engineنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

BY X23a به              Main fuse از

DVIX23a از سوئیچ چراغ ترمز عقب به

GORX23a از سوئیچ فشار روغن به

HGX23a از آلترناتور به

KRX23a به              Main fuse از

PYX23a از سوئیچ چراغ ترمز عقب به

X23a to Mainنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

BY به رله دوبل و صفحه کیلومتر
ایموبالیزرو فیوز  عیب یاب

DVIبه چراغ دنده عقب X23a از

GORبه صفحه کیلومتر X23a از

HGبه صفحه کیلومتر X23a از

KRMeterبه فیوز X23a از

PY X40 a به X23a از

 )0/3sq(

 )0/3sq(

X23a to EngineX23a to Main
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X109 to A/Cنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

aOECU واحد  A5 به پایه X109 از

bYECU واحد B79به پایه X109 از

cGECU واحد A41به پایه X109 از

d-------

X109 to Mainنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

AOX109 به X106 از کانکتور

BYX109 از رله شماره 2 کولر به

CG از رله شماره 1 و سوئیچ فشاري به
X109

D-------

X109 to Main X109 to A/C
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X106 to A/C2نام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

AG X106 به X107 از

BRX106 به A/C sw از

CYX106 به A/C sw و X107 از

DWX106 از ترموستات به

X106 to Mainنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

aG به رله شماره 1 کولر X106 از

bR به رله شماره 1 کولر X106 از

cY به رله شماره 1 و 2 کولر X106 از

dWX109 به کانکتور X106 از

X106 to Main X106 to A/C2
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X69 to INSTنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

ABRبه کلید شیشه باالبر X69 از

BB اتصال بدنه

CRبه کانکتور قفل درب X69 از

DRبه کانکتور سوئیچ اصلي X69 از

FGبه کانکتور قفل درب X69 از

GBRبه کلید شیشه باالبر X69 از

HWبه کلید شیشه باالبر X69 از

X69 to D.Doorنام سوکت

شماره 
راه

رنگ 
مسيرسيم

aBR X69 به X30A از

bBاتصال بدنه

cRX69 به X30A و X70 از

dG/RX69 به X30A و X70 از

fGX69 به X70 از

gL/YX69 به X70 از

hL/BX69 به X70 از

X69 to D.Door X69 to INST
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فرم نظرات و پيشنهادات

   نام و نام خانوادگی:                                      تاریخ:
   

   نام و کد نمایندگی مجاز:                              تلفن تماس:

   نقطه نظرات:

                                                          امضاء: ...................................................
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