
سيستم الکتریسيته و برق رسانی خودرو

باطری

آلترناتور

توزيع الکتريسيته
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BATTERY
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Medtronic 
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Energy Smart Management
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EMM (2202) معرفی يونيت

مديريت سنسور نور و باران: وظايف 

LINمديريت آلترناتور از طريق شبکه      

ECO Modeمديريت عملکرد سيستم  

.را در بر دارد  After ignition feedاين کامپيوتر رله 

.نمايش داده شده است  UPCبا   EMMدر دستگاه کليپ ، يونيت : نکته 
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ECO Modeعملکرد سيستم 

موقعيت سوئيچ فعال سازی
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Technical Explanation :
 راننده می تواند با فعال کردن کليدECO Mode   اين سيستم را فعال کند ، اين عمل موجب

.کاھش مصرف سوخت می شود
 در وضعيتECO Mode  ميزان گشتاور موتور کم می شود.
 دريچه گاز طبق برنامه ای که اين سيستم فرمان می دھد باز می شود نه بر اساس

.ميزانی که راننده پدال گاز را فشار می دھد
تعويض دنده در بھترين وضعيت انجام می گيرد.
 عملکرد سيستمAir Condition  تثبيت می شود.

 زمانيکه اين وضعيت فعال است ، در شرايط اضطراری اگر راننده پدال گاز را تا انتھا فشار دھد
)Kick down ( سيستم از وضعيت ،ECO Mode   خارج می شود.

.مصرف سوخت کاھش یابد% 10استفاده از این سيستم ، موجب می شود تا حدود 

ECO Modeعملکرد سيستم 
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نقشه برقی 

ECO Modeسوئيچ فعال سازی سيستم 
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Energy Smart Managementشارژ باطری و سيستم 
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:ميباشند ، شارژ باطری بصورت زير است  Energy Smart Managementسيستم ھايی که فاقد 

.يکسان است... ) دور موتور ، بار موتور و (در واقع ولتاژ شارژ باطری در ھمه شرايط 
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ميباشند Energy Smart Managementسيستم ھایی که دارای 
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ميباشند ، شارژ  Energy Smart Managementدر سيستم ھایی که دارای  
:باطری بصورت زیر است 

در واقع ولتاژ ارسالی به باطری جھت شارژ آن در شرایط مختلف ، فرق می کند ، به عنوان 
مثال بھترین زمان شارژ باطری زمانی است که خودرو در حال حرکت است و راننده به 

و یا ) ترمز موتوری (دالیلی پا را از روی پدال گاز برداشته است و قصد کاھش سرعت رادارد
.حتی زمانی که راننده در حال فشار دادن پدال ترمز می باشد

شارژ باطری

شارژ باطریشارژ باطری

شارژ باطری
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:سنسور جریان 
.این سنسور جریان ورودی و خروجی باطری را اندازه گيری می کند 
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باطری جریان سنسور اجزاء
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جریان سنسور برقی نقشه
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Battery Current Sensor Fuse

 سنسور برای فيوز یک
 وجود باطری جریان
. دارد

 و فيوز جعبه : آن محل 
 اتاق داخل در ھا رله

موتور
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SUPPLY LEVELS

RENAULT Captur has conventional supply levels:

Permanent + battery feed

Timed + battery feed

+ Accessories feed

+ After ignition feed

+ Engine running

The "timed + battery feed" is delayed for 3 minutes
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: وضعيت سوئيچ بسته  

در این حالت برق فقط برای یونيت ھای مختلف جھت حفظ حافظه موقت 

.آنھا ارسال می شود 
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: وضعيت پس از باز کردن درب ھا  

ارسال  Instrument Panelو  Multimediaدر این حالت برق به یونيت ھای 

.می شود
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: پس از وارد کردن کارت ، داخل کارت خوان  

:بدون فشار دادن پدال ترمز Startیا با فشردن دکمه 

دقيقه وصل می شود و پس از  3در این حالت برق به کليه یونيت ھا به مدت 
.اتمام این زمان از این حالت خارج می شود 

دقيقه می باشد 3به مدت  APC+این حالت بعبارتی ھمان برق سوئيچ باز یا 
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: وضعيت در زمان استارت زدن خودرو  

پدال + بوده و با فشردن دکمه استارت  APC+در این وضعيت برق در حالت 

.راه اندازی می کنداز طریق رله استارت  موتور استارتر را  UCHکامپيوتر ترمز 
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: وضعيت برق خودرو در زمان خاموش کردن  موتور خودرو  

موتور خاموش شده و برق خودرو  به وضعيت تایم    startبا فشردن دکمه 1.
دار بر می گردد 
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:  پس از خاموش شدن موتور و باز کردن درب راننده 

.برق خودرو به حالت سوئيچ بسته دائم رفته و فرمان قفل می گردد

نيز خاموش  R-linkو . با بستن درب و زدن دکمه ریموت درب ھا قفل می گردد
می شود
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          Supply Levelتامين برق خودرو در حالت ھای مختلف 
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Customer Presence Management
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Customer Presence Management
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سيستم روشنایی اتوماتيک ھنگام گردش خودرو

 قابل کامال )جاده پيچ داخل مسير( ھا گوشه ، گردش  ھنگام در که دھد می را امکان این سيستم این
  .باشند رویت
 کامپيوتر کنترل تحت عملکرد این .نماید می عملساعت در کيلومتر چھل  زیر سرعت در سيستم این

EMM دارد قرار.
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:که شود می فعال زمانی سيستم این
. باشدON سوئيچ از بعد مثبت برق

.باشد شده فعال چپ سمت یا راست سمت راھنمای                 
. باشند روشن جلو ھای چراغ                 
.باشد داشته درجه پنج و بيست از بيش چرخشی فرمان غربيلک                 

.است فعال غير دیگر چراغ و شود می روشن پيچ به مربوط شکن مه چراغ شرایط این در
:خاص موارد

.است شده درگير عقب دنده که شوند می روشن زمانی شکن مه چراغ دو
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نقشه برقی 
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خواندن اطالعات و كدھاي ارسالي از دسته چراغ و دسته برف پاك كن

كنترل تجھيزات الكتريكي گوناگون مطابق نياز راننده و سرنشينان

دريافت سيگنالھا از سوئيچھا و يونيتھا و ارسال آنھا به يونيتھاي مرتبط از طريق شبكه مالتي پلكس

 داراي قابليت پيکره بندي براي استفاده در ھنگام تعويضBCM  با توجه به تعداد آپشنھا و تجھيزات

بكار رفته در خودرو

UCH(BCM) وظايف

UCH

اين قطعه در قسمت پائيني داشبورد سمت راننده قرارگرفته است 
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شبكه مالتي پلكس خودرو

كنترل حالت خواب

كنترل حالت بيداري

كنترل سيستم قفل مركزي

قفل كردن خودكار درھا با توجه به سرعت خودرو

باز كردن قفل درھا در ھنگام تصادف

تايمر گرمكن شيشه عقب

كنترل روشنايي داخلي

كنترل چراغھاي جلو

 كنترل راھنما ، فالشر، اعالم ھشدارھا ، آالرمھا

UCH(BCM)دیگر وظايف و کنترل ھای 
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قفل كردن خودكار درھا با توجه به سرعت خودرو

UCH  توسطInstrument Panel  و از طريق شبكه مالتي پلكس از سرعت خودرو مطلع ميگردد

 كيلومتر بيشتر گردد  7در صورتيكه سرعت خودرو ازUCH درھا را بطور خودكار قفل ميكند

ضمناً، عملكرد قفل مركزي در اين حالت از طريق دكمه قفل مركزي امكان پذير خواھد بود.
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باز كردن قفل درھا در اثر ضربه

  در صورتيكه يونيتAir Bag ای را تشخيص دھد ، اطالعات مربوطه از طريق شبكه مالتي ضربه
.ارسال مي شود UCHپلكس به 

 در اين صورتBCM   فورا درھا را باز(UNLOCK)  ميكند تا سرنشينان بتوانند خودرو را تخليه نمايند

در صورتيكه يونيت ايربگ دچار نقص باشد ممكن است عملكرد اين تابع دچار اختالل گردد
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