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)صسهامی خا(سايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)و مهندسی فنیمدیریت (  

  ٢٨/٠٩/١٣٩٤                        :تاريخ

  ۳از  ۱صفحة PDX100TN1G/16/1  :شماره  فنی  اطالعیه
  X100: نوع خودرو  

  )سازه پویش (  SSATجدید  ECMمعرفی قطعات  :موضوع 
 پراید قابل توجه نمایندگی هاي مجاز

  

 SSATبـا مـارك تجـاري     ) ECU  ،ICU  ،Transponderشـامل  ( قطعات جديد سيستم مديريت موتور   X100محصوالت بر روي برخي از اخيراً 
  . عيب يابي آنها پرداخته مي شودتعويض و ه در اين اطالعيه ضمن معرفي اين قطعات به نحو. نصب شده است

ECU شماره کالیبراسیون  شماره سریال  شماره فنی موتور  
  EOBD SPCAN18881  ۵۶۱۶۰۸  MXGITP20يورو چهار بدون  CANواحد كنترل موتور سازه پويش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ECU  از نوعSIM2K34  بوده و استانداردEOBD ته ولي غير فعال مي باشد آن وجود داش كاليبراسيون در برنامه)EOBD-Off(. 

مي باشد كه در صورت تغيير نسخه از طريق اطالعيه اعالم خواهـد شـد، لـذا فعـال      MXGITP20فعال  ECUكاليبراسيون اعالم شده بر روي  -
مهندسـي قسـمت   هاي استفاده شده در محصوالت سايپا از سايت فني و  ECUمشخصات جدول  .نمی باشدهيچگونه دانلودي براي آن مجاز 

 .دستگاه عيب ياب قابل دريافت مي باشد

  .مي باشد SIM2K34از نوع  X100، همان نقشه عيب يابي زيمنس يوروچهار )  EMS( نقشه عيب يابي سيستم موتور  -
 .قابل انجام مي باشدزيمنس يورو چهار / عيب يابي سيستم موتور در دستگاه عيب ياب از منوي پرايد  -

می باشد و باید از تگ خام ذکر شده در ایـن اطالعیـه   ) تگ سوییچ ( نیاز به تعویض ترانسپاندر فابریک کارخانه،  ECUدر صورت تعویض  -
 .نیاز به تعویض تگ نخواهد بودهاي بعدي  ECUتعویض در  .داغی کلیم شود تگو  شدهاستفاده 

می نماید، لذا باید در هنگام وارد کـردن کـد کلیـد     خام رفتار ECUقابلیت خنثی سازي داشته و پس از خنثی سازي مشابه با  ECUاین  -
  .شودبسیار دقت 
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ICU  ) نوع  شماره سریال  شماره فنی )ایموبالیزر  
  SPCAN677B0  ۵۶۱۶۱۰  CAN ( CIM2 ) پويشسازه  CANواحد كنترل ايموبياليزر 

  
  
  
  
  
  
  
  

 .ذكر شده در صفحه قبل قابل استفاده مي باشد ECUفقط با  ICUاين  -

- ICU  از نوعCAN SSAT-CIM2  ارتباط آن با بوده وECU  از طريق شبكهCAN مي باشد . 

- ICU قابليت خام سازي داشته و به تنهايي قابل تعويض مي باشد.  

 .نمي باشد) تگ سوييچ ( و ترانسپاندر  ECUنيازي به تعويض  ICU در هنگام تعويض -

 .قابل انجام مي باشد CIM1/CIM2 ضد سرقت/ در دستگاه عيب ياب از منوي پرايد ايموباليزر عيب يابي سيستم  -
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  نوع  شماره سریال  شماره فنی )تگ سوییچ ( ترانسپاندر 
 TAG ( SSC0109033  ۵۶۱۶۱۱  PCF7936AA( خام  CIMترانسپاندر 

  
  
  
  
  

پـس از  استفاده شده است ولـي در خـدمات   )  Signed( ترانسپاندرهاي غيرخام و تعريف شده ،  EMSدر خودروهاي صفر با اين نوع سيستم  -
 .براي اين سيستم وجود دارد)  Virgin Unsigned( فروش امكان استفاده از ترانسپاندر خام 

به تعداد نامحدود قابليت تعريف بر روي همان خودرو را داشـته و در صـورت   خودرو، فابريكي  ICUو  ECUترانسپاندر فابريك كارخانه فقط با  -
 .در خام استفاده شودبايد از ترانسپان، نياز به تعويض ترانسپاندر

 .مي باشد PCF7936AAو از نوع  NXPترانسپاندر خام محصول شركت فيليپس با نام تجاري  -

 .را دارد CIM1,2از نوع  SSATهايي غير  ECUحتي در ايموباليزرها و  CIM1,2ترانسپاندر خام قابليت استفاده در همه ايموباليزرهاي  -

 که پیچی بوده و می تـوان ترانسـپاندر   ییسوییچها (هاي غیر پرسی سوییچ خرابی ترانسپاندرهايدر صورت به بعد، از تاریخ این اطالعیه  -
کلیدها تعـویض  مجموعه ترانسپاندر تعویض شده و باید فقط  CIM1,2 کلیه ایموبالیزرهاي در) ) ویر زیراتص(  تعویض کردداخل سوییچ را 

 . نشوند

 .نمي باشد ICUو  ECU، نيازي به عوض كردن راي تعويض آنبترانسپاندر به تنهايي قابليت تعويض داشته و  -

 . داغی کلیم شود تگو  شدهباید از تگ خام ذکر شده در این اطالعیه استفاده  )تگ سوییچ ( ترانسپاندر در صورت تعویض  -

 قابل انجام مي باشد CIM1/CIM2ايموباليزر / منوي پرايد از  تعريف كليد -

  
  

  
  
  
  

  .تماس حاصل نمایید 6161125ر خصوص این اطالعیه می توانید با مدیریت فنی و مهندسی بخش عیب یاب با شماره براي دریافت مشاوره د
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