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)سهامی خاص(سايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسیمدیریت (  

  ١٠/٠٧/١٣٩٥:تاريخ

  ۳از  ۱ صفحة  :شماره  فنی  اطالعیه
  زاميادو  X100 ،X200  روهگ: نوع خودرو  

  عیب یابی صحیح سنسور اکسیژن  :موضوع 
 زامیاد و X100 ،X200روه گ قابل توجه کلیه نمایندگیهاي مجاز

  

در سنسور شده و سيگنال حاصل از ايـن اخـتالف   ) ولتاژ ( ارتباط همزمان سنسور با جريان هواي داغ اگزوز و هواي آزاد باعث توليد اختالف پتانسيل 
گزارش نمايد بايد به اندازه كافي گـرم شـود، ايـن گرمـايش توسـط       ECUي اينكه سنسور اطالعات صحيح به برا. مي گردد گزارش ECUپتانسيل به 

غنـي يـا رقيـق بـودن      ،بر اساس اطالعات سنسـور  ECU. تامين مي گردد به آن مي رسد ECUو جرياني كه از  بكار رفته در سنسور) هيتر ( گرمكن 
  . مي دهدسوخت را تشخيص 

 ۴ يسنسـورها دارا  نيـ ا. رودي بکار م يندگيمهم در کنترل آال اريبس ياز سنسورها يکيبعنوان  چهار وروي يدر خودروها نيي و پاباال ژنيسنسور اکس
 : دباشن يم ليبه شرح ذ نيپ

 ولت  ۱۲+ هيتغذ نيپ -۱

 )ولت  ۰.۸ يولت ال.۰.۱(   گناليس نيپ -۲

 ) نيزم(  يمنف نيپ -۳

  ) تريه( گرمكن  نيپ -۴
  

بـر اسـاس    ECU. اسـتفاده مـي شـود    )پايين دست ( براي كنترل آاليندگي و صحت عملكرد كاتاليست از سنسور اكسيژن دوم  EOBDارد در استاند
فعـال  . ( سالمت كاتاليست را تشخيص داده و در صورت خرابي آن، چراغ چك را روشن مي نمايدو سنسور اكسيژن باال و پايين داختالف گزارش هاي 
  ).فعال نشده است  EOBDيد، تيبا و زامياد روشن شدن چراغ چك در اثر خرابي كاتاليست و قطعات اجباري مشمول استاندارد در خودروهاي پرا

بـا  . اغلب سنسورهاي تعويض شده سالم بوده و به اشتباه تعـويض شـده انـد   بررسي سنسورهايي كه در نمايندگيها تعويض شده اند نشان مي دهد كه 
مشـاهده مـي گـردد در    متاسفانه . بوط به سنسور اكسيژن و گرمكن آن در دستگاه عيب ياب به وضوح توضيح داده شده استخطاهاي مروجود اينكه 

 .تشريح شده استنشان مي دهد عيب ياب عبارتهايي كه دستگاه ادامه در . نمي نمايندبه اين مساله دقت  محترم تعميركارانرويه عيب يابي، 

 توضیحات عبارتشرح 
 .در اثر خرابی سنسور اکسیژن و یا قطع بودن دائمی ارتباط آن ظاهر می شود دائمخطاي  ) دائم( ور اکسیژن خطاي سنس

 .حاصل شود ECUمی تواند از قطع و وصل شدن موقت ارتباط سنسور با  موقتخطاي  ) موقت( خطاي سنسور اکسیژن 
 . ارتباط گرمکن سنسور می باشد) قطع بودن(ودن به معناي باز ب OC OC= Open Circuitخطاي گرمکن سنسور اکسیژن 
 .اتصال پیدا کردن ارتباط گرمکن به برق مثبت SCB SCB=Short Cut to Batteryخطاي گرمکن سنسور اکسیژن 
   .دن ارتباط گرمکن به برق منفیاتصال پیدا کر SCG SCG=Short Cut to Groundخطاي گرمکن سنسور اکسیژن 

  تصويب كننده  ننده تاييد ك  تهيه كننده
  مهدي جواليي: نام

  امضاء
  مهدي جواليي: نام

  امضاء
  شهرام رضايي عدل: نام

  امضاء
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)سهامی خاص(سايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسیمدیریت (  

  ١٠/٠٧/١٣٩٥:تاريخ

  ۳از  ۲ صفحة  :شماره  فنی  اطالعیه
  زاميادو  X100 ،X200  روهگ: نوع خودرو  

  

  کد خطاهاي سنسور اکسیژن
 # کد خطا خطا توضیح نوع خطا

 P0031 پین هیتر به زمین اتصال الکتریکال خطا 

خطاهاي سنسور 
 اکسیژن باال

 P0032 اتصال پین هیتر به باطري الکتریکال خطا 

 P0130 قطعی در پین سیگنال الکتریکال خطا 

 P0131 اتصال پین سیگنال به زمین الکتریکال خطا 

 P0132 اتصال پین سیگنال به باطري الکتریکال خطا 

 P0030 هیتر سنسور اکسیژن اشکال در )EOBD استاندارد(خطا در عملکرد 

 P0133 به موقع سیگنال اشکال در ارسال )EOBD استاندارد(خطا در عملکرد 

 P0037 پین هیتر به زمین اتصال الکتریکال خطا 

خطاهاي سنسور 
 اکسیژن پایین

 P0038 اتصال پین هیتر به باطري الکتریکال خطا 

 P0136 قطعی در پین سیگنال الکتریکال خطا 

 P0037 اتصال پین سیگنال به زمین الکتریکال خطا 

 P0138 سیگنال به باطري اتصال پین الکتریکال خطا 

 P0036 اشکال در هیتر سنسور اکسیژن )EOBD استاندارد(خطا در عملکرد 

 P0139 اشکال در ارسال به موقع سیگنال )EOBD استاندارد(خطا در عملکرد 

 P0140 نامطلوب سنسور عملکرد )EOBD استاندارد(خطا در عملکرد 
  

در صورت مشكوك شدن به خرابي سنسور اكسيژن، قبل از اقدام به تعويض، ابتدا برنامه كاليبراسيون ايسيو را طبق جـدول   توجه داشته باشيد در سيستم سازه پويش
  .استفاده نماييد)  ۹۵ورژن ( براي اين كار از آخرين نسخه برنامه دستگاه عيب ياب . زير كنترل و با استفاده از منوي دانلود خودكار بروزرساني نماييد

  علت تغییر کالیبراسیون  جدیدترین نسخه کالیبراسیون  نسخه کالیبراسیون  سازه پویش ECUی شماره فن
SP20218881  MXGITP10  MXGITS11  رفع خطاي سنسور اکسیژن  

SPCAN18881  MXGITP20  MXGITS21  رفع خطاي سنسور اکسیژن  
  

  تصويب كننده  تاييد كننده   تهيه كننده
  مهدي جواليي: نام

  امضاء
  ي جوالييمهد: نام

  امضاء
  شهرام رضايي عدل: نام

  امضاء
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)سهامی خاص(سايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسیمدیریت (  

  ١٠/٠٧/١٣٩٥:تاريخ

  ۳از  ۳ صفحة  :شماره  فنی  اطالعیه
  زاميادو  X100 ،X200  روهگ: نوع خودرو  

  
ايرادات ديگري كه مي توانند باعث تعويض اشتباه سنسور اكسيژن شـوند عبارتنـد   

   :از
ü   كه در حركـت باعـث قطـع و وصـل     ( خرابي كانكتور و قفل نشدن آن

 ).شدن سيگنال مي گردد 

ü   سيمهاي سنسور يا گرمكن آسيب ديدگيايراد در دسته سيم و. 

ü  پين  ٩٠ايراد در كانكتورECU  )دفرمگي، عقب كشيدگي پين ها و( ... 

ü  كـه باعـث   ) نفوذ روغن و گريس با داخل كانكتور ( كثيف بودن سنسور
 .جلوگيري از ارتباط سنسور با هواي آزاد شود

ü  وجود ايراد در ساير قطعات سيستمEMS  

ü  سـور  سن(  عدم تطابق سنسور اكسيژن با سيستم سوخت رساني خـودرو
برنـد   مخصوص سيستم سوخت رسـاني زيمـنس و   NTKاكسيژن برند 

Bosch مخصوص سيستم سوخت رساني سازه پويش  )SSAT  (   مـي
 ).باشد 

  
تعميركاران محترم موارد ذكر شده در اين اطالعيه فنـي را  كارشناسان فني و خواهشمندست 

  :مد نظر قرار داده و 
ـ  -1 عیـوب را بطـور    NTK دبجاي تعویض بی مورد سنسورهاي اکسیژن برن

 .دقیق ریشه یابی و رفع نمایند

 .تنها از قطعات اصلی و مطمئن استفاده نمایند -2

فقط و فقط ، ECUبراي عیب یابی صحیح و بروزرسانی برنامه کالیبراسیون  -3
ورژن ( از دستگاه عیب یاب رسمی سایپایدك و آخرین نسخه نرم افزار آن 

یا گزارش استفاده از دستگاههاي  در صورت مشاهده. استفاده نمایید)  95
نظیر موتورآزماي ثمین، مهاد صـنعت،  ( عیب یاب غیر استاندارد و متفرقه 

کلیم نمایندگی پذیرفته نخواهد شد و کلیه هزینه ... ) خودروآزماسنجش و
  .می گرددها به حسب نمایندگی منظور 

  
  
  

  تصويب كننده  تاييد كننده   تهيه كننده
  مهدي جواليي: نام
  مضاءا

  مهدي جواليي: نام
  امضاء

  شهرام رضايي عدل: نام
  امضاء
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