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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

 : مقدمه

یورو  COPوانت  خودرو يمستندي که در اختيار دارید تحت عنوان مستند جانمایي دسته سيمها  و اینترکانكتورها

رو شرکت مدیریت مهندسي خود –خدمات پس از فروش  تباشد که حاصل تالش همكاران در معاون مي 4و 2

 .تهيه شده است وانتایساکو بوده و به منظور بكار گيري در شناخت و عيب یابي و رفع ایراد الكتریكي خودروي 
 و مورد استفاده در خودرو مذکور ياین مستند شامل معرفي کليه دسته سيم ها ، اینترکانكتور ها و سوکتها

همواره آخرین تغييرات مستند پس از  و مي باشد وي دسته سيم ها و اتصاالت بدنه خودرایهمچنين نمایش جانم

 .دسترسي است قابل WWW.ISACO.IR بروزآوري در سایت فني و مهندسي شرکت ایساکو به نشاني

اخت و اطالعات و دانش مورد نياز فني در جهت شن اميد است پرسنل محترم  نمایندگي ها با مطالعه این کتاب،

 .را بدست آورند يعيب یابي الكتریك
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

  وانتمعرفي دسته سيم هاي خودرو ي 

 : بشرح زیر مي باشددسته سيم  8داراي  4و یورو دسته سيم  9داراي   2یورو  COPوانت خودرو 

دسته سيم اصلي  -0

دسته سيم داشبورد  -2

(2یورو )دسته سيم صفحه کليد وسط داشبورد  -3

ر دسته سيم موتو -4

دسته سيم رابط انژکتور  -5

دسته سيم در جلو چپ -1

دسته سيم در جلو راست  -7

عقبچراغهاي دسته سيم  -8

عقب سپر دسته سيم-9

 .در ادامه به معرفي هریك از دسته سيم ها ، اینتر کانكتور و جانمائي دسته سيم مي پردازیم   
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

 دسته سيم اصلي خودرو

عقب  چراغهاي دسته سيمو  ن دسته سيم موتور، دسته سيم داشبورددسته سيم اصلي خودرو وظيفه اتصال بي

قطعاتي که بطور مستقيم به دسته سيم اصلي خودرو متصل است بشرح زیر . و نيز قطعات زیر را بعهده دارد

 :باشد مي

 سيستم ترمز ضدقفل هايسنسور -0

 آلترناتور -2

 استارت -3

 سوئيچ ترمز دستي -4

 (2یورو ) یونيت قفل مرکزي -5

 وضعيت سوختکليد تغيير  -1

 سوکت عيب یاب  -7

 دسته برف پاک کن -8

 ایموبالیزر -9

 ميكرو سوئيچ سطح روغن ترمز  -01

 هشدار فشار روغن موتور -00

  موتور برف پاک کن -02

 (4یورو )جعبه فيوز داخل محفظه موتور  -03

 کنترل یونيت سيستم ترمز ضد قفل -04

 چراغ هاي جلو -05

 بوق -01

 يپمپ شيشه شو -07

 مجموعه چراغ هاي راهنماي جلو  -08

 مغزي سوئيچ  -09

 سوئيچ پدال ترمز  -21

 (2یورو )کليد چراغهاي مه شكن عقب  -20

 انشعاب باطري   -22
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

 4عدد اینتر کانكتور براي خودروهاي یورو 7و  2براي خودروهاي یورو  عدد اینتر کانكتور 01در این دسته سيم 

دد اینتر ع 3تصال بين دسته سيم اصلي با دسته سيم موتور ، ا IC02Aاینتر کانكتور با شماره  وجود دارد که

و اینتر  داشبورداتصال بين دسته سيم اصلي و دسته سيم  IC01Bو  IC01A  ،IC20کانكتور با شماره هاي 

و اینتر کانكتور به شماره  درب سمت راستاتصال بين دسته سيم اصلي و دسته سيم  IC02Bکانكتور به شماره 

IC03A ر کانكتور به شماره اتصال بين دسته سيم اصلي و دسته سيم درب سمت چپ و اینتIC14  اتصال بين

عدد اینتر کانكتور به شماره  3به تعداد  2دسته سيم اصلي و دسته سيم چراغهاي عقب و فقط در خودروهاي یورو

 .را برقرار مي کننداتصال بين دسته سيم اصلي و دسته سيم پنل وسط داشبور  IC07و  IC05  ،IC06هاي 

 .وجود دارد 2ر خودرو هاي یورو دسته سيم پنل وسط داشبورد تنها د

 

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC02A 23 موتور  –اصلي  مشكي 

2 IC01A 21 داشبورد –اصلي  مشكي 

3 IC20 4 داشبورد -اصلي  سفيد 

4 IC01B 2 داشبورد -اصلي  سفيد 

5 IC02B 1 ستدرب سمت را –اصلي  سفيد 

1 IC03A 1 درب سمت چپ –اصلي  سفيد  

7 IC14 ( 4یورو) چراغهاي عقب –اصلي  مشكي 01 

8 IC14 ( 2یورو) چراغهاي عقب –اصلي  خاکستري 03 

9 IC05 ( 2یورو) پنل وسط داشبورد –اصلي  سفيد 7 

01 IC06 ( 2یورو) پنل وسط داشبورد –اصلي  آبي 7 

00 IC07 ( 2یورو) نل وسط داشبوردپ –اصلي  مشكي 7 

 

 : عبار تند ازعدد مي باشد که به ترتيب  4تعداد منفي بدنه هاي متصل به این دسته سيم 

0- E01 

I. بوق 

II. راهنماي روي گل گير و جلوي سمت راست 

III. چراغهاي جلو راست 

2- E02 

I. برف پاک کن 

II.  ميكرو سوئيچ سطح روغن ترمز 

III. راهنماي روي گل گير و جلوي سمت چپ 

IV. چراغهاي جلو چپ 
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

3-E03

I.غهاي جلوچرا

II.باتري

4-E04

I.ABS

مسير دسته سيم اصلي

 

IC02A 
IC14

IC03A / IC02B
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

که مربوط به اتصال دسته سيم اصلي به دسته سيم درب جلو سمت چپ  IC03Aدر شكل جانمایي اینتر کانكتور 

که متصل کننده دسته سيم اصلي به دسته  IC02Bدر خصوص اینترکانكتور . مي باشد، نمایش داده شده است

 .در سمت دیگر قرار دارد IC03Aمي باشد، متناظر با  سيم درب جلو سمت راست

 داشبورد  سته سيمد

 .تنها شامل جلو آمپر مي باشدقرار دارد  4و  2خودروهاي یورو  تجهيزي که برروي داشبورد

 

دسته سيم اصلي استفاده شده است که بشرح زیر  به عدد اینتر کانكتور جهت اتصال دسته سيم داشبورد 3تعداد 

 :مي باشد

  

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC20 4 اصلي –داشبورد  سفيد 

2 IC01A 21 اصلي –داشبورد  مشكي 

3 IC01B 2 اصلي –داشبورد  سفيد 

 

 .در این دسته سيم هيچ بدنه اي وجود ندارد
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

 

 (2یورو)داشبورد و صفحه کليد وسط داشبورد اتصال دسته سيم اصلي به 

 

 

IC01A 

IC01B 
IC20 

IC01A 

IC01B 
IC20 

 چراغ داخل جعبه داشبورد

IC07 IC06 

 
IC05 

 

 برف پاک کن و شيشه شوي کليد

 

 وضعيت سوخت تغيير کليد
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

  (2يورو )صفحه كليد وسط داشبورد  سته سيمد

وجود دارد که شامل پنل کنترل بخاري، فالشر،  2فقط در خودروهاي یورو صفحه کليد وسط داشبورد دسته 

 .چراغهاي جلو و عقب، روشنایي و موتور فن مي باشد

داشبورد به دسته سيم اصلي استفاده شده  صفحه کليد وسط ال دسته سيمعدد اینتر کانكتور جهت اتص 3تعداد 

مربوط  IC07مربوط به کنترل روشنایي و چراغهاي جلو و عقب و  IC06مربوط به کنترل کلي پنل،  IC05. است

 :به کنترل فالشر مي باشد که مشخضات آنها بشرح زیر مي باشد

  

 ارتباط دسته سيم نتر کانكتوررنگ ای تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC05 7 اصلي داشبورد –پنل وسط  سفيد 

2 IC067 اصلي داشبورد –پنل وسط  آبي 

3 IC07 7 اصلي داشبورد –پنل وسط  مشكي 

 

 .در این دسته سيم هيچ بدنه اي وجود ندارد

 

  :نكته
آن مستقيم بر روي دسته سيم  دسته سيم صفحه کليد وسط داشبورد حذف شده و قطعات 4در خودروهاي یورو 

 .اصلي قرار دارند
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

 
 

 

 
 (2یورو)اتصال دسته سيم اصلي به صفحه کليد وسط داشبورد 

 

IC07 IC06 

IC05 

 برف پاک کن و شيشه شوي کليد

 وضعيت سوخت ريغيت کليد
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

 4و  2یورو  COPوانت 

 دسته سيم موتور 

یكي از نكاتي که باید بدان . به این دسته سيم متصل است (به جز انژکتورها) کليه قطعات سيستم مدیریت موتور

 . طري مستقيما با دسته سيم موتور در ارتباط است توجه کرد ارتباط باطري مي باشد که با

 : قطعاتي که به این دسته سيم مستقيما متصل است بشرح زیر مي باشد

 شير برقي کنيستر .0

 آلتر ناتور .2

 استارت .3

 فن خنك کننده موتور .4

 رله دور کند و تند فن .5

 کویل  .1

 ناک سنسور .7

 اکسيژن سنسور .8

 سنسور دماي مایع خنك کننده موتور  .9

 ميكرو سوئيچ فشار روغن .01

 سنسور دور موتور  .00

 (موتور ECU)یونيت سيستم سوخت رساني  .02

 سوئيچ دنده عقب .03

 سوئيچ اینرسي .04

 پمپ بنزین  فيوز .05

 دوبلرله  .01

 کانكتور عيب یابي یونيت کنترل سوخت گاز .07

 اموالتور .08

 سنسور سرعت خودرو .09

 ABSفيوز  .21

  

تفاوت است به طور مثال فن در برخي دسته سيم ها برخي از این قطعات در دسته سيم هاي مختلف جانمایي آنها م

در نقشه هاي شماتيك مربوط به هر خودرو این . در دسته سيم موتور و در برخي دیگر در دسته سيم اصلي مي باشد

 .موارد به راحتي قابل تشخيص مي باشد
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

م رابط انژکتور وجود دارد که عدد اینتر کانكتور جهت اتصال این دسته سيم به دسته سيم اصلي و دسته سي 2تعداد 

  :بشرح زیر مي باشد

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC02A23 اصلي موتور – مشكي 

 2 IC0923 رابط انژکتور -موتور قهوه اي 

 

و  GND01هاي نه به شماره عدد منفي بد دو تعداد 72323815و  72323814دسته سيمهاي با شماره فني در  

GND02  براي دسته سيم موتور وجود دارد. 

تعداد  72323853و  72323818و  72323854و  72323844و  72323833دسته سيمهاي با شماره فني در 

 .براي دسته سيم موتور وجود دارد GND01یك عدد منفي بدنه به شماره 
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 موتوردسته سيم 

 

 بط انژكتور دسته سيم را

این دسته سيم توسط یك عدد اینتر کانكتور . این دسته سيم جهت ارتباط دسته سيم موتور با قطعات ذیل مي باشد

 . مطابق جدول به دسته سيم موتور متصل است که جانمایي آن در بخش دسته سيم موتور نيز آورده شده است

انژکتورها.0

پتانسيومتر موقعيت دریچه گاز .2

 استپر موتور.3

www.CheraghCheck.ir
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

سنسور دما و فشار هواي ورودي.4

  

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC0923 موتور -انژکتور قهوه اي 

 .در این دسته سيم اتصال منفي بدنه وجود ندارد 

 

 
 دسته سيم انژکتور

 

 
 

 

 

 

 

 

دسته سيم انژکتور

www.CheraghCheck.ir
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 دسته سيم در جلو راست

تنها قطعه اي که به این . اینتر کانكتور به دسته سيم داخل کابين متصل است  یك وسطت راست  دسته سيم در جلو

 .مجموعه قفل درب جلو راست مي باشد دسته سيم متصل است،

آورده  اصلي نيز یك عدد اینتر کانكتور بشرح زیر در این دسته سيم وجود دارد که جانمایي آن در بخش دسته سيم 

 .شده است

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه کانكتورنام اینتر  ردیف

0 IC02B 1 اصلي در جلو راست – سفيد 

   

 .تامين مي شود  اصليدر این دسته سيم منفي بدنه وجود ندارد و منفي آن از طریق دسته سيم 

 

www.CheraghCheck.ir
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 دسته سيم در جلو راست

 

www.CheraghCheck.ir
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 دسته سيم در جلو چپ

تنها قطعه اي که به این . تور به دسته سيم داخل کابين متصل است اینتر کانك یك توسط چپ دسته سيم در جلو

 .مجموعه قفل درب جلو چپ مي باشد دسته سيم متصل است،

 

آورده  اصلي نيزیك عدد اینتر کانكتور بشرح زیر در این دسته سيم وجود دارد که جانمایي آن در بخش دسته سيم 

 .شده است

 

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC03A1 اصلي در جلو چپ – سفيد 

   

 .تامين مي شود  اصليدر این دسته سيم منفي بدنه وجود ندارد و منفي آن از طریق دسته سيم 

 

www.CheraghCheck.ir
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 

 دسته سيم در جلو چپ 

 

 www.CheraghCheck.ir
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 سپر عقبدسته سيم 

قطعات زیر به دسته سيم . متصل است  ي عقبچراغهااینتر کانكتور به دسته سيم  یك توسط  سپر عقبدسته سيم 

 .سپر عقب  متصل است

چراغ مه شكن عقب-0

چراغهاي پالک-2

 .آورده شده استشكل زیر یك عدد اینتر کانكتور بشرح زیر در این دسته سيم وجود دارد که جانمایي آن در 

 

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC152 چراغهاي عقب – عقبسپر  قهوه اي 

2 IC162 چراغهاي عقب – عقبسپر  سفيد 

 

  .مربوط به چراغ مه شكن مي باشد IC16 اینترکانكتور مربوط به چراغهاي پالک و IC15 اینترکانكتور

 

 . تامين مي شودچراغهاي عقب در این دسته سيم منفي بدنه وجود ندارد و منفي آن از طریق دسته سيم 

 

 

 

 

 عقب رسپدسته سيم 
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 چراغهاي عقبدسته سيم 

اصلي و توسط دو اینترکانكتور به دسته سيم سپر به دسته سيم اینتر کانكتور  یك توسطعقب  چراغهايدسته سيم 

 .متصل استعقب  چراغهايقطعات زیر به دسته سيم . متصل است عقب

پمپ بنزین-0

چرخهاي عقب ABSسنسور -2

 چراغهاي عقبمجموعه -3

 

 .آورده شده است شكل ذیلعدد اینتر کانكتور بشرح زیر در این دسته سيم وجود دارد که جانمایي آن در  3

 

 ارتباط دسته سيم رنگ اینتر کانكتور تعداد پایه نام اینتر کانكتور ردیف

0 IC152 عقبسپر  چراغهاي عقب– قهوه اي 

2 IC162 عقبسپر  چراغهاي عقب– سفيد 

3 IC14 ( 4یورو) اصلي چراغهاي عقب– مشكي 01 

4 IC14 ( 2یورو) اصلي چراغهاي عقب– خاکستري 03 

   

 .یك عدد منفي بدنه وجود دارد در این دسته سيم

0-E01

I.پمپ بنزین

II.مجموعه چراغهاي عقب

III.مجموعه چراغهاي پالک عقب

IV.مه شكن عقب
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 

 چراغهاي عقبدسته سيم 
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 جانمايي كلي اتصال بدنه ها

 .طور کلي بدنه هایي که در خودروهاي وانت موجود مي باشد، آورده شده استدر شكل زیر به 

 

 

 

M
o

to
r
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 مراحل بازو بست دسته سيم ها

 :دسته سيم اصلي

 :براي باز کردن دسته سيم اصلي ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردند

لوله  –صفحه کليد وسط داشبورد   –جعبه فيوز داخل محفظه موتور   هواکش کامل –  براکت باتري – –باتري 

کنسول  -کمربند ایمني سمت شاگرد  –قاب رکاب سمت شاگرد   –قاب فرمان   –هاي بخاري زیر شيشه جلو 

 .چراغ عقب سمت شاگرد وسط –

 .سپس دسته سيم اصلي را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيد

 :دسته سيم موتور

 :ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردند براي باز کردن دسته سيم موتور

خودروهاي )رگوالتور گاز  -مخزن آب پاش –(4یورو) ECU ( –2یورو) جعبه محافظ ECU باتري– –هواکش 

 (.دوگانه سوز

 .سپس دسته سيم موتور را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيد

 :دسته سيم داشبورد

 :داشبورد ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردندبراي باز کردن دسته سيم 

 .جلو آمپر -صفحه کليد داشبورد

 .سپس دسته سيم داشبورد را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيد

 : (2یورو )صفحه کليد وسط داشبورد دسته سيم 

 :یر از روي خودرو باز گردندابتدا باید قطعات ز داشبورد وسط کليد براي باز کردن دسته سيم صفحه

 .صفحه کليد داشبورد 

 .را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيد داشبورد وسط کليد سپس دسته سيم صفحه

 :انژکتور رابط سيم دسته

 :انژکتور ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردند براي باز کردن دسته سيم رابط

 لوله ورودي هواکش

 .انژکتور را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيد سته سيم رابطسپس د

 : دسته سيم درب جلو

 :براي باز کردن دسته سيم درب جلو ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردند

 (جهت جدا نمودن اینترکانكتور) پالستيكي رکاب جلوقاب  -رودري درب جلو

 .ویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيدسپس دسته سيم درب جلو را تع

 :عقب دسته سيم چراغهاي

 :عقب ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردند براي باز کردن دسته سيم چراغهاي

 ( .شش عدد پيچ خودکار)درب محافظ پمپ بنزین واقع در کف کابين بار  -(چپ و راست)چراغهاي عقب 

 .ب را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيدعق سپس دسته سيم چراغهاي

www.CheraghCheck.ir :دسته سيم سپر عقب
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 جانمايي دسته سيمها  و اينتركانكتورها

 

COP 4و  2یورو  وانت 

 :براي باز کردن دسته سيم سپر عقب ابتدا باید قطعات زیر از روي خودرو باز گردند

 .سپر عقب کامل

.سپس دسته سيم سپر عقب را تعویض نموده و مجددا قطعات فوق را نصب نمایيد
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