
 

 

 

20 

 

  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

  :ًىاذ هزتَ  تِ زعويزاذ
اق بفٍق آویب ّای ًاغَاوتِ، ٍـٍؼ آ  یا ـٍغي بِ اتّاالت ٍ ًیك ا٘ویٌاى اق عولکفؼ ِطیص بِ هٌ َـ خلَگیفی  -1

 . ًکٌیؽویىتن اًمکتَـ، ّفگك قٙ ات یا کاًکتَـّای هفبَٖ بِ ویىتن اًمکتَـ ـا غَؼوفاًِ باق 

بفای قٙع ٍ ٍِل کفؼى کاًکتَـّای ّف بػً، وَئیر بایؽ بىتِ باٌؽ، ؼـ غیف ایي َِـت هوکي اوت بػً  -2

 . هَـؼ ً ف ؼزاـ آویب ٌَؼ

ًبایؽ بِ بیً اق  ECUبِ ٌّگام بفـوی ٍ ٌبیِ واقی غٙا یا ت ویفی کِ هیتَاًؽ باعث افكایً ؼها ٌَؼ، ؼهای  -3

 .ؼـخِ افكایً یابؽ 80

لَلِ ّای وَغت ؼـ بفابف فٍاـ باال هقاٍم  تواهی . 350kPaضؽٍؼ  باٌؽ  ویىتن وَغت ـواًی باال هیفٍاـ  -4

بٌابفایي لَلِ وَغت ًبایؽ بِ . ضتی قهاًی کِ هَتَـ کاـ ًویکٌؽ، فٍاـ وَغت ؼـ هىیف ـفت ٍخَؼ ؼاـؼ. ّىتٌؽ

، فٍاـ هَخَؼ ؼـ ویىتن وَغت ـواًی،  قهاًی کِ ویىتن وَغت ًیاق بِ ت ویف ؼاـؼ. ٌّگام ت ویف، آقاؼاًِ خؽاٌَؼ

  :بایىت قبل اق خؽا کفؼى لَلِ وَغت با ـٍي قیف تػلیِ ٌَؼ هی

“کاـ کٌؽ، ؼوتگاُ عیب یا  ـا ٍِل کفؼُ، ٍاـؼ بػً    idle غَؼـٍ ـا ـٌٍي کفؼُ تا هَتَـ بِ َِـت ؼـخا 

Actuator test mode” ٘ ِخؽا . َـ اتَهاتیک هتَقف ٌَؼٌؽُ ٍ وپه پوپ بٌكیي ـا غاهَي کٌیؽ تا هَتَـ ب

ّای  وَغت ٍ ًیك ت َیٓ فیلتف بٌكیي بایؽ تَوٗ ت ویف کاـاى هتػُّ ٍ ؼـ هطیٙی با ویىتن تَْیِ  کفؼى لَلِ

 .هٌاوب اًدام ٌَؼ

بِ ٌّگام غاـج کفؼى پوپ بٌكیي اق باک، خْت خلَگیفی اق ایداؼ خفقِ ٍ آتً وَقی، بفق پوپ بٌكیي بایؽ  -5

 .قٙع باٌؽ

تىت عولکفؼ ـا ـٍی پوپ بٌكیٌی کِ غالی یا ؼاغل آ  اوت، اًدام ًؽّیؽ، قیفا َ٘ل عوف آى کاًّ  ّفگك -6

  .ّوسٌیي قٙب ّای هثبت ٍ هٌ ی پوپ بٌكیي ًبایؽ بفعکه ٍِل ًٌَؽ. یابؽ هی

 

بِ . تىت خفقِ، تٌْا ؼـ َِـتی کِ ٔفٍـی باٌؽ، هداق بَؼُ ٍ بْتف اوت ؼـ هؽت قهاى کَتاّی اًدام ٌَؼ -7

بایىت وَکت اًمکتَـ خؽا ٌؽُ ٍ پاًٌ بٌكیي قٙع ٌَؼ؛ تا اق ٍـٍؼ هقؽاـ قیاؼی بٌكیي  گام اًدام ایي تىت، هیٌّ

 .ًىَغتِ بِ ویىتن اگكٍق ٍ آویب ؼیؽى هبؽل کاتالیىت خلَگیفی ٌَؼ

گاق  ّوسٌیي ؼـیسِ. ، تَوٗ ویىتن اًمکتَـ تٌ ین ٌؽُ ٍ ًیاق بِ تٌ ین ؼوتی ًؽاـؼ ؼـخا ؼٍـ هَتَـ آیؽل  -8

کاـبف ًبایؽ ؼـیسِ گاق بفقی ـا . ٌَؼ کٌؽ، تىت هی کِ ویىتن بفای اٍلیي باـ ٌفٍ  بکاـ هی بفقی ًیك ٌّگاهی

 .خؽاواقی ٍ یا تٌ ین کٌؽ

بِ ٌّگام اتّال باتفی، قٙب ّای هثبت ٍ هٌ ی باتفی بایؽ بِ ؼـوتی ٍِل ًٌَؽ تا اخكای الکتفیکی ؼزاـ  -9

 .ٌَؼ قٙب هٌ ی ایداؼ هی اتّال بؽًِ اق ٘فیق. آویب ًًٍَؽ

 .ّفگك وفباتفی ـا، قهاًی کِ هَتَـ ـٌٍي اوت، خؽا ًکٌیؽ -10

بایؽ خؽا ٌَؼ، تا  ECUقبل اق اًدام خٌَکاـی الکتفیکی ـٍی غَؼـٍ، کابل ّای هثبت ٍ هٌ ی باتفی ٍ ًیك  -11

 .ویىتن اًمکتَـ ؼزاـ آویب ًگفؼؼ

ىوت ّای هػتلف  ـا با وَـاظ کفؼى ـٍکً وین هفبَِ٘ تَِیِ هیٍَؼ کِ ویگٌال ّای ٍـٍؼی ٍ غفٍخی ق -12

  .آقهایً ًکٌیؽ، تا اق تٍکیل ٌؽى هؽاـ کَتاُ خلَگیفی ٌَؼ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : عيغسن اًضوسَر
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :  S30عيغسن اًضوسَر خَدرٍي 
 

 

 
 

 

 

اًؽ کٌتفل هیٍَؼ بِ َ٘ـی کِ هیتَ BOSCH ME7.4.4تَوٗ ویىتن  1.6L S30 ویىتن اًمکتَـ غَؼـٍی 

 . ّای َّای ٍـٍؼی، ویىتن خفقِ قًی ٍ ویىتن اًمکتَـ ـا کٌتفل ًوایؽ بِ َ٘ـ ّن قهاى ویىتن
 

ؼـ . وَغت ّف ویلٌؽـ تَوٗ یک وَقى هدكا تاهیي هیٍَؼ. باٌؽ ای هی ایي ویىتن بِ َِـت پاًٌ زٌؽ ًقِٙ

. ؿاٌتِ ٍ کاـکفؼ هٍتفک ؼاـًؽبِ َ٘ـی کِ بف یکؽیگف تاثیف گ. ایي ویىتن اضتفاق اـتباٖ ًكؼیکی با پاًٌ ؼاـؼ

ّوسٌیي ایي ویىتن تطت ٌفایٗ هػتلف، باعث عولکفؼ هٌاوب هَتَـ ٌؽُ ٍ پاًٌ وَغت ـا بِ َ٘ـ کاهل 

 .کٌتفل هیکٌٌؽ

 

ٍ وٌىَـّای هفبَٖ بِ ویىتن اًمکتَـ، بِ َ٘ـ ّن قهاى تَوٗ  ECUبِ هٌ َـ واؼُ ٌؽى واغتاـ ویىتن، 

باٌؽ، بِ  هی ECUّوسٌیي عولیات پٍتیباًی یکی اق هكایای  . گیفًؽ هیویىتن خفقِ قًی هَـؼ اوت اؼُ قفاـ 

تَاًؽ بِ خای آًْا اق هقؽاـ ؾغیفُ  عباـت ؼیگف قهاًی کِ ا٘العات بفغی اق وٌىَـّا ٍخَؼ ًؽاٌتِ باٌؽ، ویىتن هی

  .ٌؽُ ؼـ بفًاهِ اوت اؼُ کٌؽ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : ٍظايف افلي عيغسن اًضوسَر هَزَر

  
 ل َّاي ٍرٍدي عيلٌذروٌسز 

ECU  هَتَـ بف اوان گٍتاٍـ هَـؼ ًیاق غَؼـٍ ٍ اق ٘فیق هطاوبات القم ٍ کٌتفل ؼـیسِ گاق، تاهیي هقؽاـ َّای

 . ٍـٍؼی هٌاوب ـا تٕویي هیکٌؽ

 ُوٌسزل گاس هخلَ  ؽذ 

ECU هَتَـ، اق ٘فیق بفـوی قهاى بٌؽی پاًٌ وَغت ٍ تایویٌ ، ؼـیسِ ًاقل ـا  کٌتفل هیکٌؽ . 

 ٌسزل احسزاقو  

ECU تفیي اًفلی ضاِل اق وَغت ٍ قاٍیِ اؼٍاًه ـا بفـوی کفؼُ ٍ وپه قٙع ٍ ٍِل کَیل  هَتَـ، هٌاوب

 .ویىتن خفقِ ـا کٌتفل هیکٌؽ

 وٌسزل هذار حلمِ تغسِ هَزَر 

کٌؽ، ایي ویىتن،  بَؼُ ٍ هَتَـ تطت باـ وَغت کاـ ًوی (℃20)کِ ؼهای آ  هَتَـ قیف ؼهای قفاـؼاؼی  ٌّگاهی

 .باٌؽ ک ویىتن ضلقِ بىتِ بَؼُ ٍ ؼـ غیف اق ایي َِـت، یک ویىتن ضلقِ باق هیی

ّؽف ویىتن کٌتفل ضلقِ بىتِ، ففاّن کفؼى گٍتاٍـ هَـؼ ًیاق ـاًٌؽُ ٍ بفآٍـؼُ کفؼى اوتاًؽاـؼ ّای وػت ب ؽی 

  .اوت
 

 :  ME7.4.4ّاي عيغسن اًضوسَر الىسزًٍيىي  ٍيضگي
 

 ECU  هؽلME7.4.4 ًبِ ؼوتِ وین هَتَـ ٍِل   پایِ 112ؼـ هدوَ   کتَـ ؼاـای ق ل اق ٘فیق وِ کا

گیفبکه اتَهاتیک ٍ ؼیگف اخكای اِلی، اق ٘فیق  ECUتَاًؽ با  خؽیؽ بَؼُ ٍ هی ECUایي . ٌَؼ هی

  .تباؼل ؼاؼُ اًدام ؼّؽ  CAN پفٍتکل اوتاًؽاـؼ 

  

  تٌ ین کٌٌؽُ ؼٍـ ؼـخا  ؼـ ایي ویىتن، اوتپف هَتَـ- idle speed  ضؿف ٌؽُ ٍ اق  ـیسِ گاق ویویٍ ؼ

ّوسٌیي ایي ففایٌؽ، . تف باٌؽ ؼـیسِ گاق بفقی اوت اؼُ ٌؽُ اوت تا کٌتفل بف ـٍی گٍتاٍـ، هَثفتف ٍ هٌاوب

  .ٌَؼ کٌؽ، بلکِ باعث افكایً وَْلت ؼـ ـاًٌؽگی ًیك هی ًِ تٌْا اق قٙ ات هَتَـ ض ا ت هی

 

 Ø کٌتفل اًمکتَـ  

 Ø کٌتفل کَئل  

 Ø ؼاغلی عولکفؼ هؽیفیت  

 Ø عولکفؼ هؽیفیت غاـخی  

 Ø  اوتفاتمی کٌتفلECU َؼـ هفضلِ غا  

 Ø تاغیف هٌبع تغؿیِ کاهپیَتف  
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :  در هزحلِ خاؿ ECUاعسزازضي وٌسزل 
 

  هزحلِ اعسارذ

 ECUقفاـ ؼاـؼ، ؼـ َِـتی کِ ا٘العاتی ؼـباـُ عولکفؼ هَتَـ ٍخَؼ ًؽاٌتِ باٌؽ،  Mقهاًی کِ وَئیر ؼـ هَق یت 

 .ثاًیِ کٌتفل غَاّؽ کفؼ 3تا  2لِ ؼٍبل، عولکفؼ پوپ بٌكیي ـا بفای اق ٘فیق ـ

  .گیفؼ بیٍتف ٌؽ، هٌبع تغؿیِ پوپ بٌكیي ؼـ ضالت عاؼی قفاـ هی 20rpmقهاًی کِ ؼٍـ هَتَـ اق 

. تَاًؽ ب ْوؽ کِ کؽام ویلٌؽـ ؼـ ًقِٙ هفگ باال ٍ هفضلِ تفاکن قفاـ ؼاـؼ ًوی ECUؼـ لط ِ اوتاـت هَتَـ، 

 DEPHIA  DEtection de PHase Intégrée àٍقَ  ایي ففایٌؽ ؼـ ویلٌؽـ یک، تَوٗ اوتفاتمی تٍػیُ 

l„Allumage  ٌَؼ ٍ اق ٘فیق ا٘العات  خفقِ قًی ٍ ویگٌال غفٍخی اق کَئل ضاِل هی.  

 

  وٌسزل حزارذ گزم وي ٍ هثذل وازاليغر عِ راِّ

ًٌَؽ تا  ٍؼ ویلٌؽـ، تكـیق وَغت ٍ خفقِ تٌ ین هیپه اق آغاق بِ کاـ هَتَـ ؼـ ؼهای پاییي، هقؽاـ َّای ٍـ

ؼـ ایي هفضلِ، گفم ٌؽى وفیع هبؽل کاتالیىت وِ ـاِّ هْن . گٍتاٍـّای باالی هَـؼ ًیاق هَتَـ ـا خبفاى کٌٌؽ

تَاًؽ اًتٍاـگاق غفٍخی اگكٍق ـا بِ  تفیي هََٔ  اوت، قیفا اًتقال وفیع ضفاـت بِ هبؽل کاتالیىت وِ ـاِّ هی

 .ؼّؽٌؽت کاًّ 

 يا درخا ( idle)دٍر  رام وٌسزل عزعر 
بِ ٌّگام کاـکفؼ هَتَـ ؼـ ضالت ؼـخا، ّیر گٍتاٍـی بِ فالیَیل هٌتقل ًٍؽُ ٍ گٍتاٍـ ایداؼ ٌؽُ ؼـ ایي هَق یت، 

بف اوان کٌتفل ضلقِ بىتِ، گٍتاٍـ غفٍخی هَتَـ هَـؼ ًیاق بفای . باٌؽ فقٗ بفای خبفاى تل ات اِٙکاکی کافی هی

بِ َِـت ؼـخا ت ییي ٌؽُ ٍ زگًَگی ؼاًىیتِ ٍـٍؼی َّا، تفکیب گاق هػلَٖ ٌؽُ ٍ قهاى بٌؽی کاـ کفؼى 

 .ٌَؼ اضتفاق، بِ هٌ َـ ـویؽى بِ گٍتاٍـ هٙلَ ، ضاِل هی

  وٌسزل تخاراذ حافل
. کٌؽ بِ ؼلیل اًتقال گفها اق هطیٗ بیفٍى ٍ ًیك باقگٍت وَغت، وَغت هَخَؼ ؼـ باک گفم ٌؽُ ٍ تٍکیل بػاـ هی

ؼـ . تَاًٌؽ بِ ؼاغل َّا تػلیِ ًٌَؽ ًوی HCِ ؼلیل هطؽٍؼیت ؼـ تٌ ین بػاـ ضاِل، بػاـاتی با هقاؼیف باالی ب

ای ؼـ کاًیىتف خوع ٌؽُ ٍ بفای اضتفاق ؼـ لط ِ هٌاوب، بِ ؼاغل هَتَـ  ًتیدِ بػاـات وَغت اق ٘فیق لَلِ

 .ًٌَؽ ؼهیؽُ هی

 .ٌَؼ تٌ ین هی  اوت ECUطت کٌتفل کِ ت هقؽاـ پاًٌ وَغت، تَوٗ ٌیف کٌتفل کاًیىتف 

 

  وٌسزل ضزتِ
وپه ایي ویگٌال بفای پفؼاقي بِ . ٌَؼ هٍػّات لفقي ضاِل اق وٌىَـ ٔفبِ بِ ویگٌال الکتفیکی تبؽیل هی

ECU ٌَؼ، بِ َ٘ـی کِ بِ هٌ َـ  په اق ٌٌاوایی ٔفبِ، کٌتفل ضلقِ بىتِ ٔفبِ ف ال هی. ٌَؼ اًتقال ؼاؼُ هی

  .ٌَؼ تف هی فبِ، قاٍیِ خفقِ ویلٌؽـ هفبَِ٘، آٍاًهکاًّ آویب ًاٌی اق ٔ

  .تَاًؽ هت اٍت باٌؽ ّایی با کی یت هػتلف، هی آوتاًِ کٌتفل ٔفبِ، ٍابىتِ بِ ٌفایٗ ٍ وَغت

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

 

 

26 

 

  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : عيغسن اًضوسَر
 

 
 

 

   :فؾار َّاي ٍرٍدي/عٌغَر دها
هپ .ضؿف ٍ وٌىَـ تی باٌؽ کِ ؼـ آى، وٌىَـّای فٍاـ ٍ ؼهای َّای ٍـٍؼی ایي وٌىَـ هطَّلی خؽیؽ هی

تَاًؽ فٍاـ ؼـ هدفای ٍـٍؼی ـا بِ َ٘ـ پیَوتِ ٍ ّوسٌیي ؼهای ٍـٍؼی  ایي وٌىَـ هی. خایگكیي آًْا ٌؽُ اوت

 .هَتَـ ـا اًؽاقُ بگیفؼ

ایي وٌىَـ اق . کٌؽ تاهیي هی ECUـا اق ٘فیق  5Vٌَؼ، وٌىَـ فٍاـ ٍـٍؼی، یک ٍلتال  ّف باـ کِ وَئیر باق هی

  .ـا اًتقال ؼّؽ 5V-0تَاًؽ ویگٌال ّای  الکتفیک بَؼُ ٍ هیًَ  هقاٍهت پیكٍ 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

   :فؾار َّاي ٍرٍدي/عٌغَر دها
 

ایي وٌىَـ، بِ . ٌَؼ بِ وٌىَـ ؼهای ٍـٍؼی اعوال هی ECUتَوٗ  5Vٌَؼ، یک ٍلتال  ّف باـ کِ وَئیر باق هی

  .یابؽ ؼها، کاًّ هی باٌؽ کِ هقاٍهت آى با افكایً َِـت هقاٍهت ضىان بِ ؼها با تغییفات هٌ ی هی
 

 
 

   :فؾار َّاي ٍرٍدي/عٌغَر دها
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

   : عٌغَر دٍر هَزَر
زفغؽًؽُ  60-2ایي وٌىَـ ؼـ کٌاـ . ـبایی ٍ یک وین پیر اوت وٌىَـ ؼٍـ هَتَـ هتٍکل اق یک ّىتِ آّي

قهاًی .  ٌَؼ هیاق ؼٍ ؼًؽاًِ ضؿف ٌؽُ بفای ت ییي هَق یت هفگ باالیی پیىتَى اوت اؼُ . فالیَیل ًّب ٌؽُ اوت

کِ فالیَیل ؼـ ضال زفغً اوت، یک هیؽاى هغٌا٘یىی هتغیف ـٍی وین پیر ایداؼ ٌؽُ ٍ هٌدف بِ یک ویگٌال 

AC ففکاًه ایي ویگٌال، با وفعت ؼٍـ هَتَـ هتٌاوب اوت. ٌَؼ ویٌَوی با ففکاًه هتغیف ـٍی وین پیر هی .

کٌؽ، بلکِ ویگٌال هَق یت هفگ  تَـ ففاّن هیهَ ECUایي وٌىَـ ًِ تٌْا ویگٌال وفعت هیل لٌ  ـا بفای 

  .کٌؽ ـا ًیك ففاّن هی 4ٍ  1باالیی ویلٌؽـّای 

 

 
 

 

 : ؼّؽ ا٘العات قیف ـا ًٍاى هی ECUاق ؼـیافت ویگٌال ؼٍـ هَتَـ،  په  
 

 Ø وفعت ؼٍـ هَتَـ  

 

 Ø تغییف ًاگْاًی وفعت  

 

 Ø ٍآگاّی اق ٌتا  گیفی ٍ یا کاًّ وفعت غَؼـ. 

 

ـٍی زفغؽًؽُ   ّای ضؿف ٌؽُ تَاى تَوٗ ویگٌال ضاِل اق ؼًؽاًِ ـا هی 4ٍ  1یا تػلیِ ویلٌؽـّای هفاضل تفاکن 

 .فالیَیل ٍ ًیك ویگٌال کَئل، ت ییي کفؼ

 

 .تَاًؽ ٍٔ یت ٍ ضالت هَتَـ ـا هؽیفیت کٌؽ هی ECUبا ایي ویگٌال، 

 

ECU کٌؽ کِ اضتفاق ًا  َفق، ت ییي هیاق ٘فیق آًالیك کفؼى تغییف وفعت هَتَـ ؼـ َ٘ل بیً اق یک اضتفاق ه

  .هَفق بَؼُ یا ًِ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :عٌغَر دٍر هَزَر     
  :ًٌَؽ هَتَـ، عولکفؼّای قیف اًدام هی ECUبف اوان ا٘العات هٌتقل ٌؽُ تَوٗ وٌىَـ ؼٍـ هَتَـ بِ 

 Øهطاوبِ قاٍیِ اؼٍاًه  

 Øکٌتفل ؼٍـ هَتَـ  

 Øتٌ ین ؼٍـ هَتَـ آیؽل یا ؼـخا 
 

 
 

ـ وفعت هَتَـ، اٌتباُ باٌؽ، غیف هوکي اوت کِ هَتَـ بتَاًؽ بِ َ٘ـ عاؼی کاـ کٌؽ ٍ یا اگف ویگٌال وٌىَ تَخِ

  .ضتی ـٌٍي ٌَؼ

 : عٌغَر دهاي  ب هَزَر
 .یابؽ بَؼُ ٍ ؼـ ًتیدِ هقاٍهتً با افكایً ؼها کاًّ هی NTCوٌىَـ ؼهای آ  اق  ًَ  هقاٍهتی 

ایي . ٌَؼ هَتَـ تاهیي هی ECUآى تَوٗ  5V+ى وٌىَـ ؼهای آ  هَتَـ ؼـ هىیف غفٍخی آ  قفاـ ؼاـؼ ٍ تَا

  :وٌىَـ ؼٍ ٍ ی ِ ؼاـؼ

  ؼهای هایع غٌک کي ـا بفایECU کٌؽ هَتَـ اـوال هی. 

 ففوتؽ ؼهای هایع غٌک کي ـا بِ ِ طِ ًوایً پٍت آهپف هی.  
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 

 

 
 

 

 :  عٌغَر ضزتِ
اـ گاق هػلَٖ ٌؽُ ؼـ هط  ِ اضتفاق بِ ه ٌای لفقي ایداؼ ٌؽُ تَوٗ اضتفاق غیف عاؼی ٍ اً د   knock  ٔفبِ 

ایي ٔفبات هکفـ باعث آویب ؼیؽى بػً ّای هػتلف هَتَـ بِ ؼلیل افكایً غیف عاؼی ؼها ؼـ ؼیَاـُ . باٌؽ هی

تَاًؽ ٔفبات ـا  باٌؽ، ؼـ بلَک هَتَـ ًّب ٌؽُ ٍ هی وٌىَـ ٔفبِ کِ اق ًَ  پیكٍ الکتفیک هی. ٌَؼ ؼاغلی هی

واغتاـ . ، آًْا ـا کاًّ ؼاؼُ ٍ یا اق بفٍق آًْا خلَگیفی کٌؽECUاتمی کٌتفل ٌٌاوایی کفؼُ ٍ اق ٘فیق اوتف

  .وٌىَـ ٔفبِ ؼـ ٌکل قیف ًٍاى ؼاؼُ ٌؽُ اًؽ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

یک وٌىَـ بفهبٌای ٌتا  ًاٌی اق لفقي با باًؽ پْي بَؼُ ٍ ـٍی بلَک ویلٌؽـ هَتَـ ًّب   عٌغَر ضزتِ

فٍاـ ایداؼ ٌؽُ تَوٗ لفقي . پیكٍ الکتفیک وفاهیک اوتعولکفؼ ؼـیافت ا٘العات آى، بف اوان ٍیمگی . ٌَؼ هی

  .ٌَؼ بلَک ویلٌؽـ هَتَـ، اق ٘فیق بؽًِ وٌىَـ، بِ کفیىتال پیكٍ الکتفیک هٌتقل هی

 

 
  :ّايي در هَرد ًقة زَفيِ

 طِ فلكی وٙص توان وٌىَـ، بایؽ ؼقیقا ؼـ هطل ت ییي ٌؽُ ٍ بؽٍى افكٍؼى ٍاٌف ًّب ٌَؼ ِ. 

   ُـٍغي تفهك ًبایؽ با وٌىَـ بِ هؽت َ٘الًی ؼـ توان باٌٌؽـٍغي، غٌک کٌٌؽ ٍ. 

   بِ ٌّگام خاًوایی کابل وٌىَـ، اق  لفقي کابل خلَگیفی کفؼُ ٍ  کابل ـا ؼـ هقابل تاٌؽگی ٍ ٌکىت

 .هطاف ت ًواییؽ

 ِت بِ عباـت ؼیگف بػً پیكٍالکتفیک بایؽ هطاف. باٌؽ وٌىَـ هداق ًوی 1ٍ2ّای  ایداؼ ٍلتال باال بیي پای 

  .ٌَؼ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : وٌيغسز
 .باٌؽ کٌیىتف بِ َِـت  ففی ضاٍی فیلتف کفبي ف ال بَؼُ ٍ بیي باک بٌكیي ٍ ٌیف وَلٌَئیؽ کٌیىتف هی

 . ٌَؼ کٌیىتف بِ هٌ َـ خؿ  بػاـ بٌكیي بکاـگیفی هی

 َـ ٌَؼ، َّای بیفًٍی ٍاـؼ کٌیىتف ٌؽُ ٍ وپه بِ هٌ قهاًی کِ ٌیف ولٌَئیؽی کٌیىتف بِ َِـت هتٌاٍ  باق هی

  .ٌَؼ ّای ف ال ٌؽُ، ٍاـؼ هٌی َلؽ هی اضیاء کفبي

ایي عول بِ هٌ َـ پیٍگیفی اق هَاـؼ . ٌَؼ بػاـات بٌكیي هَخَؼ ؼـ باک بٌكیي، تَوٗ کفبي ف ال ٌؽُ خؿ  هی

  :ٌَؼ قیف اًدام هی

 افكایً فٍاـ هػكى وَغت  

 تػلیِ وَغت بِ َّا  

ٌیف ولٌَئیؽی کٌیىتف ـا باق کفؼُ تا َّای تاقُ هطیٗ،  هَتَـ ECUًوایؽ،  قهاًی کِ هَتَـ ٌفٍ  بِ کاـ هی

  .ّای غام ـا باقواقی ًوَؼُ ٍ ّوسٌیي بػاـات بٌكیي خْت اضتفاق بِ هٌی َلؽ ففوتاؼُ ٌَؼ کفبي

   :ؽيز علٌَئيذي وٌيغسز
 تطت کٌتفل. ٌَؼ آى تَوٗ ـلِ تاهیي هی 12Vباٌؽ ٍ خفیاى  ٌیف ولٌَئیؽی کٌیىتف ؼـ ضالت عاؼی بىتِ هی

ECU ٌَؼ هَتَـ، ٌیف وَلٌَئیؽی باق ٌؽُ ٍ با تَخِ بِ ٍٔ یت عولکفؼی هَتَـ، بػاـات بٌكیي ٍاـؼ کٌیىتف هی.  

 ؼـخِ باٌؽ 70تَاًؽ باق ٌَؼ کِ ؼهای هایع غٌک بیٍتف اق  ایي ٌیف تٌْا قهاًی هی.  

هکولی بفای َّای ٍـٍؼی  تطت ٌفایٗ باـ کاهل، کٌیىتف ٌیف ولٌَئیؽی ـا باق کفؼُ ٍ اق ٍخَؼ کٌیىتف بِ عٌَاى

  .ٌَؼ اوت اؼُ هی

   ؼـ قهاى کاًّ فٍاـ، بِ هٌ َـ خلَگیفی اق ٍـٍؼ بػاـات بٌكیي بِ هَتَـ ٍ ض ا ت اق کاتالیىت کاًَـتَـ

  .بایىت بىتِ ٌَؼ ؼـ بفابف بػاـات بٌكیي ًىَغتِ، ٌیف ولٌَئیؽی هی
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :  عٌغَر عزعر خَدرٍ
 

 

 
 

 :  رلِ دٍتل
 

  .زفغاًؽُ ٌَؼ Mوَئیر بِ هَق یت  ٍَؼ هَتَـ ـٌٍي ً

 ًاقل -1

 کَئل -2

 پوپ بٌكیي -3

 ٌیف وَلٌَئیؽ کٌیىتف -4

 گفهکي هقاٍهتی وٌىَـ اکىیمى -5

6- ECU  

 .ثاًیِ ٍخَؼ غَاّؽ ؼاٌت 3-2ایي هٌبع تَاى ضؽاکثف : تَخِ

 :قهاًی کِ هَتَـ ـٌٍي ٌؽ

 .ـوؽ ّای هػتلف هی هٌبع تَاى بِ بػً

 .ٌَؼ هٌبع تَاى غاهَي هی: هَتَـ په اق غاهَي کفؼى

 غٌک کاـی هَتَـ -1

  ؾغیفُ واقی تغییفات ٍ ثبت غٙاّا -2
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 

   :وَئل

 

 

 
 عاخسار  عولىزد ٍ افَل وَئل

  .باٌؽ هی BBC2.2کَئل ایي غَؼـٍ بِ َِـت ؼٍبل ٍ اق ًَ  

 ؼـ ٌوع ٍاـؼ ٌؽُ  باٌؽ، کِ هىتقیوا هدوَعِ کَئل هتٍکل اق ؼٍ کَئل با ؼٍ غفٍخی ؼٍبل ٍلتال باال هی

  .اوت

 ّف هدو ِ کَئل اق یک خ ت وین پیر اٍلیِ ٍ ثاًَیِ هتّل، تٍکیل ٌؽُ اوت.  

 قًی ـا بْبَؼ  ایي تکٌَلَلی کی یت خفقِ. ٌَؼ ّای ؼٍهی،بِ یک ٌوع هتّل هی غفٍخی ّفیک اق کَئل

 . ؼّؽ هی

 ECU باٌؽ تٌاٍ  هی ؼاـای ؼٍ اتّال کٌتفلی بفای کٌتفل ّف یک اق وین پیر اٍلیِ بِ َِـت.  

  ،ًبا تَخِ بِ هَق یت پیىتَى ٍ وفعت زفغECU تَاًؽ کٌتفل هٌاوبتفی ـا ـٍی قهاى خفقِ قًی ٍ  هی

  .تَقیع بْتف آى ؼاٌتِ باٌؽ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

  :خزلِ سًي
 

 :زغر فاس خزلِ سًي
  ،بِ هٌ َـ تطقق ویىتن اًمکتَـ تفتیبیECU  هفضلِ اتوام  ؼـ 4ٍ  1بایؽ هٍػُ ًوایؽ کِ ویلٌؽـّای

اق تکٌَلَلی ؼفیا  ME7.4.4بؽیي هٌ َـ ویىتن . کوپفن ّىتٌؽ ٍ یا ًقِٙ هفگ باال بِ هٌ َـ تػلیِ

 . باٌؽ ًوایؽ،  کِ بف اوان ویگٌال ضاِل اق کَئل هی اوت اؼُ هی

 ٌَؼ، بِ َ٘ـی کِ بفاوان ویگٌال ٍلتال غفٍخی  ایي ویگٌال، ویگٌال هٌٙقی اق ٍٔ یت کاـی ًاهیؽُ هی

  .باٌؽ هی 4ٍ 1ل ویلٌؽـ کَئ

 

 
 
 

 :  (اًضوسَر)ًاسل عَخر
 .کٌؽ کٌتفل هی 2-4-3-1اًمکتَـّا ـا بِ تفتیب  ECUاق ٘فیق اتّال بؽًِ، 

 .باٌؽ هی  قهاى پاًٌ هیكاى پاًٌ وَغت ٍابىتِ بِ هؽت قهاى باق بَؼى اًمکتَـّا 

 .اّن اوت 14/5باٌؽ، هقاٍهت کَئل  ؼـخِ ویلىیَن هی 20کِ هطؽٍؼُ ؼهایی  ٌّگاهی

 .  په اق خؽا ًوَؼى اًمکتَـ، اٍـیٌ  آببٌؽی بایؽ ت َیٓ گفؼؼ

 

  :سهاى خاؽؼ

په اق آًکِ ٍخَؼ هقؽاـی َّای ٍـٍؼی اق ٘فیق وٌىَـ هٍػُ گفؼیؽ، ویىتن اًمکتَـ بفاوان اِل ًىبت َّا 

 .ًوایؽ بِ وَغت، قهاى پاًٌ ـا ت ییي هی
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 
 

 :  خوح عَخر
 
 

 
  وٌيغسز .5    لَلِ خزٍخي خوح .4فيلسز تٌشيي   .3    يوگز فؾار عَخرزٌ .2   خوح تٌشيي .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوپ بٌكیي ؼـ ؼاغل باک بٌكیي ًّب ٌؽُ ٍ 

 .کٌؽ وَغت ـا بفای ًاقل ففاّن هی

 :ٌَؼ پوپ بٌكیي اق ٘فیق قیف کٌتفل هی

 وَئیر باق ٌؽُ ٍلی هَتَـ ـٌٍي قهاًی ک ِ

ثاًیِ  3-2ٌَؼ، پوپ بٌكیي تا هؽت  ًوی

 .کٌؽ ب ؽ عول هی

  ِقهاًی کِ هَتَـ ـٌٍي ٌؽ، پوپ بٌكیي ب

 .کٌؽ َ٘ـ پیَوتِ کاـ هی
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

  :عٌغَر هَلعير خذال گاس
 

  
ایي وٌىَـ . ٌَؼ تاهیي هی ECUآى اق ٘فیق  5Vایي وٌىَـ اق ًَ  پتاًىیل ؼٍبل بؽٍى کاًتکت بَؼُ ٍ خفیاى 

بِ َ٘ـی کِ یک ویگٌال ؼٍ بفابف . باقتا  کٌؽ ECUبِ تَاًؽ ؼٍ ویگٌال ٍلتال ـا بف اوان هَق یت ؼـیسِ گاق،  هی

  .باٌؽ ؼیگفی هی

 

 

 

 

 :  عٌغَر هَلعير خذال گاس
 :بٌابفایي ؼاـین. ًوایؽ اـوال هی ECUوٌىَـ هَق یت پؽال گاق، غَاوتِ ـاًٌؽُ ـا بفای 

 هٍػُ ًوَؼى قاٍیِ باقٌؽگی ؼـیسِ گاق -

 هٍػُ ًوَؼى قهاى پاًٌ -

  ههٍػُ ًوَؼى قاٍیِ اؼٍاً -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ؼـ ویىتن ّای ٍـٍؼی َّای هدْك بِ ؼـیسِ گاق بفقی، 

وٌىَـ هَق یت پؽال گاق ؼـ هط  ِ هَتَـ ٍ یا کابیي ًّب ٍ 

تَاًؽ  ایي وٌىَـ هی. ٌَؼ اق ٘فیق وین بفقفاـ هی اـتباٖ آى

هقؽاـ خابدایی پؽال ٌتابگیفی ـا هٍػُ کفؼُ ٍ ّؽف 

  .هَتَـ اـوال ًوایؽ ECUـاًٌؽُ ـا بِ 

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

 

 

38 

 

  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : همذار دّي عٌغَر خذال گاس
ًویتَاًؽ ـابِٙ بیي ؼـیسِ ٍ وٌىَـ پؽال ٍ ّوسٌیي ضؽاکثف هَق یت خابدایی وٌىَـ  ECUبؽٍى هقؽاـؼّی، 

  .پؽال ـا تٍػیُ ؼّؽ

  :بایىت هؽً ف باٌؽ بفای ففایٌؽ هقؽاـؼّی، هَاـؼ قیف هی

  هطل تَقف وٌىَـ پؽال یا ؼـیسِ  1 

  هَق یت وٌىَـ پؽال یا هَق یت ؼـ لط ِ فٍفؼى پؽال تا اًتْابیٍیٌِ   2

 : بایىت ؼـ هَاـؼ قیف اًدام ٌَؼ هقؽاـؼّی پؽال گاق هی 

  هَتَـ ECUٌّگام ت َیٓ   1

  ٌّگام ت َیٓ وٌىَـ هَق یت پؽال گاق  2
 

 رٍػ همذار دّي اٍليِ دعسي خذال گاس
  .پؽال گاق ـا فٍاـ ًؽّیؽ . 1

  .بسفغاًیؽMق یت وَئیر ـا بِ هَ . 2

  .پؽال گاق ـا تا تِ فٍاـ ؼّیؽ  .3

  .پؽال گاق ـا ـّا کٌیؽ  .4

  .هَتَـ ـا ـٌٍي کفؼُ اها پؽال گاق ـا فٍاـ ًؽّیؽ . 5

 پایاى هفضلِ هقؽاـ ؼّی  -

 

 

  .دلر ؽٌاعايي ًخَاّذ داؽر ECUدر فَرزي وِ همذار دّي واهل ًؾَد  : ولواذ وليذي

ُ هَق یت بؽٍى باـ ٍ ًیك با باـ وٌىَـ پؽال، ٍ ّوسٌیي غَاوتِ ـاًٌؽُ بِ هقؽاـ هَق یت پؽال گاق ًٍاى ؼٌّؽ

 .  باٌؽ گٍتاٍـ هَـؼ ًیاق هی
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

   :دريسِ گاس
واقی ایي ویىتن تٌ ین  ّؽف اق پیاؼُ. ٌکل  اّفی ٍ واغتاـ ؼـیسِ بفقی ؼـ ٌکل قیف ًٍاى ؼاؼُ ٌؽُ اوت

ن هقؽاـ َّای ٍـٍؼی، ٍ ّوسٌیي ً اـت ویىتن بف هیكاى ٍاق ی باق ٌؽى هقؽاـ باق ٌؽى ؼـیسِ ٍ ؼـ ًتیسِ تٌ ی

 . باٌؽ ؼـیسِ گاق، اق ٘فیق ویگٌال غفٍخی هی

 
  دًذُ هحزن . 4عٌغَر هَلعير دريسِ گاس دٍ راِّ       . 3هَزَر         . 2دريسِ         .1 

 

ـاًٌؽُ   تَاًؽ غَاوتِ ی کِ وٌىَـ پؽال گاق هیبِ َ٘ـ. کٌؽ هقؽاـ َّای ٍـٍؼی ویلٌؽـ ـا کٌتفل هی  دريسِ گاس

 .   اـوال ًوایؽ، تا بف اوان آى ؼـیسِ گاق بِ َِـت ًىبی تٌ ین ٌَؼ ECUـا بِ 

  .ـا ؼـ ت ییي باق ًوَؼى یا بىتي ؼـیسِ گاق کوک کٌؽ ECUتَاًؽ  ّوسٌیي وٌىَـ هَق یت ؼـیسِ گاق هی
 

 
 

هَتَـ، ٍلتال ویگٌال غفٍخی بِ َِـت  ECUؼـیسِ گاق با الكاهات بِ هٌ َـ ا٘ویٌاى اق واقگاـی وٌىَـ هَق یت 

  .باٌؽ ٍ ؼـ ًىبت ه کَن هی  ؼٍ ویگٌال هکول 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :  حالر خفگي دريسِ
 .تَاًؽ تَوٗ یک فٌف باق ًگِ ؼاٌتِ ٌَؼ  قهاًیکِ ؼـیسِ بفقی فاقؽ هٌبع اًفلی باٌؽ، هی

 .هاًؽ ؼـیسِ تطت تاثیف یک هطؽٍؼ کٌٌؽُ هکاًیکی باق هی

بفٍق ایي ضالت وبب کاًّ . ٌَؼ هی ECUٌّگاهیکِ ایي عَٕ غفا  باٌؽ، ؼـیسِ ٍاـؼ  ضالت غ ِ کٌٌؽگی 

ؼـ ایي ضالت بِ هٌ َـ ایداؼ خفیاى َّای هٌاوب بِ هَتَـ ٍ تىْیل ـاًٌؽگی، غَؼـٍ بایؽ . ٌَؼ کاـایی هَتَـ هی

 .ّفزِ وفی تف ت ویف ٌَؼ

ٍیِ اؼٍاًه خفقِ ـا با تَخِ بِ غَاوت ـاًٌؽُ  کٌتفل کفؼُ ٍ هیكاى وَغت اًمکتَـ ٍ قا ECU ؼـایي هَـؼ ،

  .ٌَؼ ّوسٌیي ؼٍـ هَتَـ ـا تٌ ین ٍ اخاقُ ضفکت غَؼـٍ ؼاؼُ هی

  (ازقال وَزاُ خشئي )هَزَر  وٌسزل ًؾذُ اعر 

ECU ؼٍ ؼاؼُ بفای هَق یت ؼـیسِ ؼـیافت هیکٌؽ. 

   هَق یت پؽال گاق تّوین ـاًٌؽُ 

 . هَق یت ؼـیسِ وٌىَـ   هَق یت ؼـیسِ 

اق تّوین ـاًٌؽُ بفای کٌتفل هیكاى وَغت اًمکتَـ ٍ قاٍیِ اؼٍاًه ٍ هطؽٍؼ کفؼى وفعت   ECUؼـ ایي ٍٔ یت  

  .اوت اؼُ هیکٌؽ 1100rpmهَتَـ ؼـ 

 (هذار يا تاس ٍ يا وَزاُ اعر)يىي اس دٍ دادُ عٌغَرهَلعير خذال گاس غيزعادي اعر 

Ecu  کفؼاق ا٘الت ؼـوت اوت اؼُ غَاّؽ. 

Ecu ضالت ت لیق عولکفؼ هَتَـ ـا ف ال هیکٌؽ 

 .ٌَؼ ٍ زفاغ زک بِ ؼلیل ضالت ت لیق ّوَاـُ ـٌٍي هی

 

 همذار دّي اٍليِ دريسِ گاس تزلي 

 .بفای ا٘ویٌاى اق عولکفؼ ؼـوت ویىتن  هقؽاـ ؼّی اٍلیِ ٔفٍـی اوت

 .ؽى ؼـیسِ اوتّؽف اق هقؽاـ ؼّی اٍلیِ، بِ ؼوت آٍـؼى  بیٍتفیي هَق یت باق ٍ بىتِ ٌ

 :بایىت په اق اًدام اهَـات قیف هقؽاـؼّی ٌَؼ  هَق یت ؼـیسِ هی

 .ت َیٓ ٌَؼ ECUقهاًیکِ  -1.

 .قهاًی کِ ؼـیسِ تویك ٌَؼ-2.

  .قهاًیکِ هدوَعِ ؼـیسِ بفقی ت َیٓ ٌَؼ -3

  هقؽاـ ؼّی ؼوتی ؼـیسِ گاق بفقی
 

  :هالح اذ عولي 

 غَؼـٍ هتَقف ٌؽُ ٍ هَتَـ ًسفغؽ.  

  ٍلت باٌؽ  10/01باتفی باالتف اق ٍلتال.  

  ؼـخِ باٌؽ 100تا  5ؼهای آ  هَتَـ بیي.  

   ؼـ َ٘ل هقؽاـؼّی ؼـیسِ، ّفگك پؽال گاق ـا فٍاـ ًؽّیؽ.  
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

  :تزًاهِ اخزايي 
ؼـ َ٘ل ایي هؽت ّفگك وَییر ـا غاهَي ًکفؼُ ٍ  ثاًیِ  ِبف کٌیؽ  15بسفغاًیؽ ٍ  Mوَییر ـا بِ ضالت  -1

 ـ ًؽّیؽ پؽال گاق ـا فٍا

  .ثاًیِ ِبف کٌیؽ 15بسفغاًیؽ ٍ   Sوَییر ـا بِ ضالت -2

 .ثاًيِ  ّزگش عَيير را ٍفل ًىٌيذ  15در  َل هذذ : زَخِ 

 :در حالسي وِ تزًاهِ اي ًثاؽذ   

  .تَاًؽ گٍتاٍـ هَتَـ ـا اق ٘فیق تٌ ین باق ٌؽى ؼـیسِ کٌتفل کٌؽ ویىتن ًوی

ECU َؼى ؼـزِ ـا تٍػیُ ؼّؽتَاًؽ باق ٌؽى کاهل  ٍ بىتِ ب ًوی.  
 

 : عٌغَر اوغيضى اٍليِ
ٌَؼ،  وٌىَـی کِ قبل اق هبؽل کاتالیكٍـ وِ ـاِّ ًّب هی. وٌىَـ اکىیمى ـٍی  لَلِ اگكٍق ًّب ٌؽُ اوت

  ..ٌَؼ وٌىَـ اکىیمى باال ؼوتی ٍ یا وٌىَـ  اکىیمى اٍلیِ ًاهیؽُ هی

کٌؽ ٍ ایي ویگٌال هقؽاـ اکىیمى ـا ؼـ گاق  تغؿیِ هی ECUوٌىَـ اکىیمى اٍلیِ بِ َ٘ـ هؽاٍم ویگٌال ٍلتال ـا بِ 

هیتَاًؽ  ایي ٍلتال ـا آًالیك کفؼُ ٍ قهاى اضتفاق وَغت ـا بف اوان ایي  ECU. ؼّؽ غفٍخی اق هَتَـ ًٍاى هی

  .هقؽاـ تٌ ین ًوایؽ
 

   
 

ؼـخِ  350ِ ایي ؼها باالی تَاًؽ بِ وفعت ؼهای وٌىَـ اکىیمى ـا بِ ؼهای کاـی آى، ک هقاٍهت گفهایی ؼـًٍی، هی

 .ثاًیِ ضاِل ٌَؼ 15تَاًؽ ؼـ عفْ  بِ َ٘ـی کِ ایي ؼها هی. واًتی گفاؼ اوت، افكایً ؼّؽ

  .ٌَؼ هَتَـ ٍ اق ٘فیق اًتقال ویگٌال وٌىَـ اکىیمى کٌتفل هی ECUهقاٍهت گفهکي تَوٗ 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

   
 

 

 

 :  عٌغَر اوغيضى ثاًَيِ
  .باٌؽ كٍـ وِ ـاِّ قفاـ ؼاٌتِ ٍ ًٍاى ؼٌّؽُ عولکفؼ آى هیوٌىَـ اکىیمى ثاًَیِ، پٍت هبؽل کاتالی

 .گفهکي ٍ ًیك توام ٍیمگی ّای وٌىَـ ثاًَیِ ّواًٌؽ وٌىَـ اکىیمى اٍلیِ اوت

ECU ایي ٍلتال هیكاى اکىیمى هَخَؼ ؼـ  گاق غفٍخی اق . کٌؽ ویگٌال ٍلتال اـوالی اق وٌىَـ ثاًَیِ ـا آًالیك هی

 ؼّؽ هبؽل کاتالیىت ـا ًٍاى هی

قیفا گاق غفٍخی قبل اق . ویگٌال ّای ٍلتال تَلیؽ ٌؽُ تَوٗ وٌىَـّای ثاًَیِ ٍ اٍلیِ بِ َِـت قیگكاگی ّىتٌؽ

  .ـویؽى بِ وٌىَـ اکىیمى ثاًَیِ، بایؽ اق هبؽل کاتالیكٍـی عبَـ ًوایؽ
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :  هثذل وازاليشٍر عِ راِّ
 

 
 

  .ٌَؼ ؼـخِ ًگِ ؼاٌتِ هی 800تا  600ـ بیي بفای ا٘ویٌاى اق تدكیِ هَثف، ؼهای هبؽل کاتالیكٍ
 

  .ؼـخِ هوکي اوت بِ هبؽل کاتالیكٍـی آویب ٍاـؼ ًوایؽ 100ؼهای باالتف اق : تَخِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَاًؽ هیكاى آلَؼگی  کاتالیىت کاًَـتَـ وِ ـاّی هی

 .ّا ؼـ گاق غفٍخی ـا کاًّ ؼّؽ 

 هٌَکىیؽ کفبي

 ّیؽـٍکفبي ّای ًىَغتِ 

  ّای ًیتفیؽ اکىیؽ

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



 

 

 

44 

 

  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 ّا ًمؾِ

: 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

  :عية ياتي خطاّا 

 : 1ایفاؼ 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : 2ايزاد 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 :  3ايزاد 

    
 

 : 4ايزاد 
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  S30/H30:نوع خودرو خودرو دانگ فنگ: عنوان

 : 5يزاد ا
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