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نود ها برای برقرار نمودن ارتباط از یک تعداد کانکتور استفاده شده است که کاربر برای تست نود ها باید از  بر روی

 ورودی و خروجی کانکتور ها اطالع داشته باشد .

این  کانکتور برای برقراری ارتباط استفاده شده است که اطالعات ورودی و خروجی پایه های 01از   Node BSIدر 

 کانکتور ها برای شما شرح داده شده است

 

 
 

 
 Node BSI  -نمای کلی کانکتور 

Node BSI ورودی و خروجی سوکت های    

16V- NR  (01 ) پایه سیاه 

16V- VE  (01 ) پایه سبز 

10V- NR  (01 ) پایه سیاه 

2V- NR  (2 ) پایه سیاه 
2V- GR  (2 ) پایه خاکستری 

16V- GR  (1 ) پایه خاکستری 

40V- GR  (01 ) پایه خاکستری 

40V- BA  (01 ) پایه سفید 

40V- NR  (01 ) پایه سیاه 

6V- NR  (1 ) پایه سیاه 
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 ( 16V – NR )پایه سیاه  01ر کانکتو -0

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

 چراغ ترمز سوم 0پین شماره 0

 چراغ سمت چپ 1پین شماره 

 811 م کن شیشه عقبگر 9 2101

 2100 چراغ عقب سمت راست 2پین شماره  01 ----- -------------- 2

پایه مشکی پخش  8سوکت  0پین شماره  3
RD3 

XE24 00  264 چراغ عقب سمت راست 0پین شماره 

 چراغ سقفی جلو 2پین شماره  02 200 مه شکن عقب 2پین شماره  0

 چراغ نقشه خوانی 2پین شماره 

AE07 

 290 چراغ عقب سمت راست 1پین شماره  03 521 موتور برف پاک کن عقب 0پین شماره  5

 289 چراغ عقب سمت چپ 0پین شماره  00 ----- -------------- 1

 چراغ عقب سمت چپ 2پین شماره  7

 چراغ عقب سمت راست 5پین شماره 

 چراغ عقب سمت چپ 5پین شماره  05 2200

 

263 

 عقب سمت چپچراغ  3پین شماره  8

 چراغ صندوق عقب 0پین شماره 

BE11C 01  پین شمارهB3  پایه گرمکن صندلی01سوکت 

 COM2000پایه  1سوکت  5پین شماره 

  Textonپایه آبی دزدگیر 02سوکت  7پین شماره 

 RDEپایه پخش  02سوکت  0پین شماره 

BE10 

 

 ( 16V – VE ) سبزپایه 01کانکتور  -2

شماره 

 پایه

 شماره  شرح سیم

 سیم

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

 کلید پدال ترمز 2پین شماره  0

 یونیت گیربکس اتوماتیک 03 پین شماره

پایه خاکستری بلوک  33سوکت  A1پین شماره  9 210

 هیدرولیک گیربکس اتوماتیک

 کلید پدال ترمز 0پین شماره 

 رله استارت B2و  B1و  A1پین شماره

CE6 

 Texton BE01Dآژیر دزدگیر  3پین شماره  CE6G 01 ب یابسوکت عی 0پین شماره  2

 سوکت عیب یاب 01پین شماره BSI XC16 00پایه مشکی 01سوکت  9پین شماره  3

 یونیت گیربکس اتوماتیک 51 پین شماره

BE23 

0 -------------- ----- 02 -------------- ----- 

پایه خاکستری  33سوکت  A2پین شماره  5

 یک گیربکس اتوماتیکبلوک هیدرول

 261 چراغ کوچک سمت چپ 0پین شماره  03 220

 VE12 کلید کنترل ارتفاع چراغ جلو 0پین شماره  ME20G 00 اتصال به بدنه 1

 262 چراغ کوچک سمت راست 0پین شماره  BSI 8060 05پایه خاکستری  01سوکت  03پین شماره  7

 ----- -------------- MC20G 01 اتصال به بدنه 8
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 ( 16V – GR ) خاکستریپایه 01کانکتور  -3

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

کلید شیشه پایه مشکی  8در سوکت  A3 پین شماره AE07A 9 فندک 2 پین شماره 0

 باالبر جلو

 کلید قطع کن شیشه باالبر عقب 0 پین شماره

6163 

 6173 سانروف 0 پین شماره RD3 BE11A 01 پخش مشکی پایه 8سوکت 7 پین شماره 2

 Texton XC4پایه آبی دزدگیر 02سوکت 1 پین شماره 00 ----- -------------- 3

 COM2000 پایه 1 سوکت 1 پین شماره 0

 ایربگ یونیت 73 پین شماره

 باران و نور سنسور 0پین شماره 

XC16C 02 پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک 1سوکت 3پین شماره 

 البر عقبکلید قطع کن شیشه با 0پین شماره 

 راست و چپ عقب پالک چراغ 0پین شماره 

 فندک 0پین شماره 

 چراغ جا سیگاری 0پین شماره 

 و راننده صندلی گرمکن پایه 9 کلید  0پین شماره 

 شاگرد

ین ) این پ RDEپایه پخش  02سوکت  5 پین شماره

 ه المپ وسایل داخل اتاق می باشد (مربوط ب

VE12 

 قفل درب های عقب  0 پین شماره 03 ----- -------------- 5

 قفل درب های جلو 5پین شماره 

 ل صندوق عقبقف 2پین شماره 

6211 

 CE2 یونیت ایربگ 07 پین شماره RD3 CE18 00 پخش مشکی پایه 8سوکت 1 پین شماره 1

 گرم( راست و چپ درب روی اینه 2پین شماره 7

 ( اینه کن

 قفل درب های عقب 5 پین شماره 05 813

 قفل درب های جلو  3پین شماره 

 قفل صندوق عقب 0پین شماره 

620 

8 -------------- ----- 01 -------------- ----- 

 ( 2V – NR )پایه مشکی  2کانکتور -0

 اره سیمشم  شرح سیم شماره پایه

 +AA سوئیچ ) پایه اول ( 0پین شماره 0

 +CC سوئیچ ) پایه دوم ( 2پین شماره 2

 ( 2V – GR )پایه خاکستری  2کانکتور -5

 شماره سیم  شرح سیم شماره پایه

 BM34 BF04پایه مشکی  8سوکت  0پین شماره 0

 BM34 BF05پایه مشکی  8سوکت  5پین شماره 2
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 ( 10V – NR ) پایه سیاه01انکتور ک -1

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

 پایه دیسپلیر چند منظوره 08سوکت  9پین شماره  0

 پایه یونیت ناوبری 21سوکت  00پین شماره 

BE11 1  پایه دیسپلیر چند منظوره 08سوکت  7پین شماره 

 پایه پشت آمپر  08سوکت  0پین شماره 

 پایه یونیت ناوبری 21سوکت  20و  2پین شماره 

 یونیت تهویه مطبوع اتوماتیک 0پین شماره 

XE24 

 VE12 پایه پنل دستی تهویه مطبوع01در سوکت  B1پین شماره 7 ----- -------------- 2

 9004 پایه پشت آمپر 08سوکت  0پین شماره  8 ----- -------------- 3

 8623 تکه ( 2کلید فالشر ) مدل  0پین شماره  AE07 9 چراغ داشبورد 2پین شماره  0

 9005 پایه پشت آمپر 08سوکت  2پین شماره  01 ----- -------------- 5

 ( 40V – BA ) سفیدپایه 01انکتور ک -7

شماره 

 پایه

شماره  شرح سیم

 سیم

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

 Texton 9022پایه آبی دزدگیر  02سوکت 01پین شماره  20 6216 قفل درب جلو چپ 1و 0پین شماره  0

 6207 قفل درب جلو چپ 0پین شماره  27 6217 راستقفل درب جلو  1و 0پین شماره  5

 9013 ربگیونیت ای 33پین شماره 28 6434 آینه روی درب سمت شاگرد ) سنسور دما ( 0پین شماره  8

 6208 قفل درب جلو راست 0پین شماره 29 6433 آینه روی درب سمت شاگرد ) سنسور دما ( 3پین شماره  08

 9012 یونیت ایربگ31پین شماره  Texton 9023 31پایه آبی دزد گیر  02سوکت  02پین شماره  20

 رله گرمکن صندلی B1پین شماره  22

 پایه مشکی کلید شیشه باالبر جلو 8سوکت  B4پین شماره 

 RDEپایه پخش  02سوکت  1پین شماره 

PE 32  300 چراغ سقفی جلو 0پین شماره 

 پایه هایی می باشد که با جایی در ارتباط نمی باشدتوجه : پایه هایی که در جدول ذکر نشده 

 ( 40V – GR ) خاکستری پایه01انکتور ک -8

 شماره سیم شرح سیم شماره پایه

 522 موتور برف پاک کن عقب 2پین شماره  9

 8616 کلید صندوق عقب ) هشدار باز بودن صندوق ( 2پین شماره  01

 RD3 9004پایه مشکی پخش  8در سوکت  2پین شماره  08

 RD3 9005پایه مشکی پخش  8در سوکت  3پین شماره 21

 پایه هایی می باشد که با جایی در ارتباط نمی باشدتوجه : پایه هایی که در جدول ذکر نشده 
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 ( 40V – NR ) مشکیپایه 01انکتور ک -9

شماره 

 پایه

شماره  شرح سیم

 سیم

شماره 

 پایه

شماره   شرح سیم

 سیم

 اتوماتیک گیربکس یونیت 38پین شماره  2

 ESPیونیت  00پین شماره 

 ECU7.4.5پایه مشکی  32در سوکت  A3پین شماره 

 ECU7.4.4پایه قهوه ایی  08در سوکت  H3پین شماره 

 ABSدر یونیت 25پین شماره

 ME02 پمپ بنزین 1پین شماره  05 9000

 433 پمپ بنزین 5پین شماره  01 503 پاک کنر برف موتو 2پین شماره 3

 اتوماتیک گیربکس یونیت 39پین شماره  0

 ESPیونیت  05پین شماره 

 ECU7.4.5پایه مشکی  32در سوکت  A4پین شماره 

 ECU7.4.4پایه قهوه ایی  08در سوکت  H4پین شماره 

 ABSدر یونیت 20پین شماره 

 8051 سنسور مقاومتی سیستم تهویه مطبوع 0پین شماره  07 9001

 8052 سنسور مقاومتی سیستم تهویه مطبوع 2پین شماره BM34 5265 08پایه سبز  01سوکت  0 پین شماره 5

 288 چراغ جلو راستراهنمای سمت  2پین شماره  BM34 9012 09 مشکیپایه  01 سوکت 0 پین شماره 1

 286 روی گلگیر راستراهنمای سمت  2پین شماره  21 9008 سوکت عیب یاب 00پین شماره  7

 442 سنسورسطح روغن ترمز 0پین شماره  BM34 9013 22پایه مشکی  01سوکت  5پین شماره  8

 ABS 7087یونیت  05پین شماره  23 287 راهنمای سمت چپ چراغ جلو 2پین شماره  9

 BM34 411پایه مشکی  01سوکت  0پین شماره  29 285 روی گلگیرراهنمای سمت چپ  2پین شماره  01

اکستری بلوک پایه خ 33سوکت  A3پین شماره  BM34 PM 31خاکستریپایه  01سوکت  2 پین شماره 00

 هیدرولیک گیربکس اتوماتیک

6770 

پایه سلکتور گیربکس  1سوکت  5پین شماره  BM34 414 38پایه مشکی  01سوکت 01پین شماره  03

 اتوماتیک

6788 

پایه سلکتور گیربکس  1سوکت  0پین شماره  BM34 415 39پایه مشکی  01سوکت  3پین شماره  00

 اتوماتیک

6789 

 یکی از اتصاالت برقرار می باشد  بستگی به شرایط فقط این نوع کانکتور 0و 2شماره های توجه : در پایه

 پایه هایی می باشد که با جایی در ارتباط نمی باشدتوجه : پایه هایی که در جدول ذکر نشده 
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