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 ۶۹ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 سيستم تهويه مطبوع با قابليت تنظيم دما
يـاب مــورد اسـتفاده بـراي ايــن      دسـتگاههاي عيـب  -۱

 :سيستم
 PROXIA :(4165-T)دستگاه . ۱-۱

 : عبارتند ازكاربردهاي آن
  ثبت شده در حافظهعيب كد نخواند •
 خواندن پارامترهاي كاركرد سيستم •
 (Actuators) تست محركها •
 LEXIA :(4171-T) دستگاه -۲-۱

 :كاربردهاي آن عبارتند از
  ثبت شده در حافظهعيبخواندن كد  •
  پارامترهاي كاركرد سيستمنخواند •
 (Actuators)عملگرها تست  •

 ELIT :(4125-T)دستگاه . ۳-۱
 :كاربردهاي آن عبارتند از

  ثبت شده در حافظهعيب كد نخواند •
 ركرد سيستماخواندن پارامترهاي ك •
 (Actuators)عملگرها تست  •
 (T-4109): ترمينال باكس. ۴-۱

گيـري    بـراي انـدازه  T-4194اين ابزار بـه همـراه دسـته سـيم           
 .گيرد ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار مي

 

 يابي  يب جداول ع-۲
 :عيوبليست . ۱-۲

 آورده  مفهـوم آنهـا    بـه همـراه      عيـوب در اين قسمت ليست كد      
 :شده است

 

  مرتبطعيوب عيبكد 
 انتخاب دما 1
 انتخاب سرعت فن 2
 سيگنال نحوة توزيع باد 3
 محاسبه دماي محيط خارج از خودرو 4
 محاسبه دماي اواپراتور 5
 خودرومحاسبه دماي داخل اتاق  6
 حاسبة دماي هواي ارسالي به سمت پاهام 7
 ها محاسبة دماي هواي ارسالي به دريچه 8
  سنسور از ميكروتوربينخودرومحاسبه دماي هواي داخل اتاق  9

  دريچه مخلوط كننده هوااي موتور پلهكنترل  10
 كنترل وضعيت فن 11
 سيگنال وضعيت فن 12
 (A/C) كليد خاموش و روشن كمپرسور كولر 13

 MOSFETگشتي از ترانزيستور رجريان ب 14
 

در قسمت بعد، مراحل تستهاي الكتريكي كه با مواجهـه بـا هـر              
كد خطا بايد انجام شوند به همـراه مقـادير متنـاظر پارامترهـا              

 .اند  داده شدهضيحتو
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  دما تنظيم قابليت با وعمطب تهويه سيستم ۷۰

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 درجـه   ۳۰ تـا    ۱۵ا   گرم ي  –سرد  (انتخاب دما   : 1 كد عيب . ۲-۲
 )سانتيگراد

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
ECUانكتور ك

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

كانكتور  (۱۱
 )ه سفيدراه۲۲

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
  از كانكتور۱۱هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه راه۱۲  از كانكتور۱۱ه سفيد وراه ۲۲
 از ۴بدنه به پاية . را چك كنيدخاكستري 

 .ه خاكستري رنگ متصل استراه۱۲كانكتور 
 

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري

 جدا شده

كانكتور  (۴
 راهه۱۲

 )خاكستري

 بدنه

از  ۱۱هاي   مقاومت الكتريكي بين پايهانطباق
ه راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 

 :خاكستري با مقادير زير را چك كنيد

مقاومت  (C°)دما 
(KΩ) 

۱۵ ۲/۳ 

۱۸ ۲/۵ 
۲۲ ۲/۶ 
۲۶ ۵/۳ 
۳۰ ۹/۰  

كانكتور  (۲
 راهه۱۲

) خاكستري
براي برق 

 مثبت

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : را باز كنيديچئسو

راهه ۱۲ از كانكتور ۲ها  ولتاژ تغذيه بين پايه
 چك  از همين كانكتور را۱۱خاكستري و پايه 

 . ولت باشد۵اين ولتاژ بايد حدود . كنيد
كانكتور  (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

 

 جابجا كنيد و min به maxكليد انتخاب را از 
يد ه سفراه۲۲ از كانكتور ۱۱هاي  ولتاژ بين پايه

 .ه خاكستري را بخوانيدراه۱۲ از كانكتور ۱۱و 
 . ولت باشد۴/۴ تا ۴/۰اين ولتاژ بايد بين 

 ۱۱: انتخاب
كانكتور (
 )ه سفيدراه۲۲

 ولت۴/۰ = ۳۰°در حالت گرم يا 
 ولت۴/۴ = ۱۵°ا در حالت سرد ي

پتانسيومتر 
موجود در 

 دداشبور
(8025) 

 متصل

كانكتور  (۱۱
 راهه۱۲

 )خاكستري

 

راهه خاكستري ۱۲ كانكتور ۱۱ولتاژ بين پايه 
 ولت۲بدنه را بخوانيد اين ولتاژ بايد كمتر از و 

ولت  ۱۲+پاية فوق به  در غير اينصورت. باشد
 . اتصالي داردباطري

در صورت 
 ،بروز اشكال

ECU دماي 
درجه ۲۲

را به سانتيگراد 
عنوان دماي 

فرض در  پيش
گيرد و  نظر مي

به صورت 
اتوماتيك عمل 

 .كند مي
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 ۷۱ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

: دسـتي اتوماتيـك يـا     (انتخاب سـرعت فـن      : 2 عيبكد  . ۳-۲
 )يممز ماك–مينيمم 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصال 
 رابيبروز خ مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۲۱
 )ه سفيدراه۲۲

 
كانكتور  (۴

ه راه۱۲
 )خاكستري

 
كانكتور  (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

 
راهه ۱۲ (۴

 )خاكستري

 بدنه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از ۲۱هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

 از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 
بدنه به . ه خاكستري را چك كنيدراه۱۲

ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۴پايه 
 .رنگ متصل است
از ۲۱هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

 از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 
با مقادير زير چك را ه خاكستري راه۱۲

 تا ۹/۰بين اين مقاومت بايد . كنيد
 .كيلواهم باشد۹/۲

 كيلواهم۹/۰= در حالت اتوماتيك 
 كيلواهم۹/۲=  ماكزيممدر حالت 

يومتر پتانس
موجود در 

د داشبور
(8025) 

 متصل

 :برق مثبت
كانكتور  (۲

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري
 :انتخاب

كانكتور  (۲۱
 )ه سفيدراه۲۲

 
كانكتور  (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

 

 متر ولت: گيري ازهابزار اند
 : را باز كنيديچئسو

 از كانكتور ۲هاي  ولتاژ تغذيه بين پايه
 از همين ۱۱ه خاكستري و راه۱۲

اين ولتاژ بايد . كانكتور را چك كنيد
 .ولت باشد۵حدود 

 مينيمم به ماكزيممكليد انتخاب را از 
 از ۲۱هاي  جابجا كنيد و ولتاژ بين پايه

كانكتور  از ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 
اين ولتاژ . ه خاكستري را بخوانيدراه۱۲

 .ولت باشد۳/۴ تا ۷/۰بايد بين 
  ولت۷/۰= اتوماتيك در حالت 
  ولت۳/۴= يمم زماكدر حالت 

 راهه۱۲ كانكتور ۱۱ولتاژ بين پايه 
اين ولتاژ . خاكستري و بدنه را بخوانيد

در غير . ولت باشد۲بايد كمتر از 
 باطريولت + ۱۲اينصورت پايه فوق به 

 .اتصالي دارد

در صورت بروز اشكال، 
ECU را اتوماتيك حالت 

فرض در  به عنوان پيش
 .گيرد نظر مي
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۷۲

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

مقابـل،  سـمت   (سيگنال نحـوة توزيـع بـاد        : 3 عيبكد  . ۴-۲
 )پا، زير شيشه، همة جهات زير

موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۲۰
ه راه۲۲

 )سفيد
 

كانكتور  (۴
ه راه۱۲

 )خاكستري
 

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري
كانكتور  (۴

راهه ۱۲
 )يخاكستر

 بدنه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۲۰هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲
 از كانكتور ۴بدنه به پايه . را چك كنيد) خاكستري
 .رنگ متصل استه خاكستري راه۱۲

 از كانكتور ۲۰هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه
ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲

 :با مقادير زير را چك كنيد
 كيلواهم۳/۳= توزيع باد به سمت مقابل در حالت 

 كيلواهم۲/۶= در حالت توزيع باد به زير پا 
 كيلواهم۳/۵= در حالت توزيع باد در همه جهات 

 كيلواهم۹/۰  = حالت توزيع باد زير شيشهدر

پتانسيومتر 
موجود در 

 دداشبور
(8025) 

 متصل

 :برق مثبت
كانكتور  (۲

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري
 :انتخاب

كتور كان (۲۰
 راهه۲۲

 )سفيد
كانكتور  (۱۱

ه راه
 )خاكستري

 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : را باز كنيديچئسو

 راهه۱۲ از كانكتور ۲هاي  يه بين پايهولتاژ تغذ
خاكستري را راهه ۱۲ از كانكتور ۱۱خاكستري و 
 .ولت باشد۵اين ولتاژ بايد حدود . چك كنيد

از حالت ماكزيمم به مينيمم تغيير كليد انتخاب را 
ه راه۲۲از كانكتور ۲۰هاي  ولتاژ بين پايهو دهيد 

ه خاكستري را راه۱۲ از كانكتور ۱۱سفيد و 
 . ولت باشد۴/۴ تا ۵/۰اين ولتاژ بايد بين . بخوانيد

  ولت۵/۰ =در حالت زير شيشه 

  ولت۴/۴ =در حالت مقابل 
ه خاكستري و راه۱۲ كانكتور ۱۱ولتاژ بين پايه 
 كانكتور ۱۱اين ولتاژ بين پايه . بدنه را بخوانيد

اين ولتاژ . ه خاكستري و بدنه را بخوانيدراه۱۲
اينصورت پايه  در غير. ولت باشد۲بايد كمتر از 
 . اتصالي داردباطريولت + ۱۲فوق به 

در صورت 
بروز اشكال، 

ECU حالت 
 به عنوان را% ۳۰

فرض در  پيش
 .گيرد نظر مي
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 ۷۳ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 سبة دماي محيط خارج از خودرومحا: 4 عيبكد . ۵-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۳
 راهه۲۲

 )سفيد
 
۱۱ 

كانكتور (
راهه ۲

)خاكستري

 راهه۲كانكتور 
 مشكي

 
 
 
 ۲پايه 
 
 
 
 ۱پايه 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۳هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲
 از ۴بدنه به پايه . دستري را چك كنيخاك

. خاكستري رنگ متصل استراهه ۱۲كانكتور 
 و ۳هاي  بين پايههمچنين مقاومت الكتريكي 

 .كيلواهم باشد۱۰۰ با بدنه بايد بيشتر از ۱۱
 راهه۲۲ از كانكتور ۳هاي   بين پايهمقاومت
 و را چك كنيد راهه ۱۲ از كانكتور ۱۱سفيد و 

ب دماي سنسور را با تغييرات مقاومت بر حس
استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك 

 .كنيد

سنسورهاي 
خارجي 

 اين (8032)
ر در سنسو

مجراي 
ورودي هوا 
مقابل دريچه 

قرار تهويه 
 .دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۳متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر
 از ۱۱ب منفي آنرا به پايه اه سفيد و پرراه۲۲

ه خاكستري متصل كرده و راه۱۲تور كانك
تغييرات ولتاژ بر حسب دماي سنسور را با 
استفاده از محور سمت راست نمودار زير 

 .چك كنيد
 ۱۱ ترمينال مثبت سنسور و پايه ۳پايه 

 .باشد ترمينال منفي سنسور مي

در صورت بروز 
 ECUاشكال، 

 را به ۱۰°دماي 
فرض  عنوان پيش
 .گيرد در نظر مي

 

ي محيط خارج از    منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ سنسور دما      
 خودرو بر حسب دما
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۷۴

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
 محاسبه دماي اواپراتور: 5 عيب كد -۶-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

۱۴ 
كانكتور (

ه راه۲۲
 )سفيد
 
 
 
 
 
۱۲ 

كانكتور (
ه راه۱۲

)خاكستري

كانكتور 
ه راه۲

 مشكي
 
 
 ۲پايه 
 
 
 
 
 ۱پايه 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۴هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۱۲ سفيد و راهه۲۲
 راهه۱۲ از كانكتور ۴بدنه به پايه . درا چك كني

همچنين مقاومت الكتريكي . خاكستري متصل است
هاي فوق و بدنه بايد بيشتر از   هر يك از پايهبين

 .باشدكيلواهم ۱۰۰
 از كانكتور ۱۴هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۱۲ سفيد و راهه۲۲
و تغييرات آن بر حسب دماي سنسور را چك كنيد 

را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك 
 .كنيد

سنسور 
دماي 

اواپراتور 
اين  (8006)

سنسور در 
قسمت 
پاييني 
محفظه 

اواپراتور 
 .قرار دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۴متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر
 از ۱۲في آنرا به پايه ب مناه سفيد و پرراه۲۲

يرات يه خاكستري متصل كرده و تغراه۱۲كانكتور 
ولتاژ بر حسب دماي سنسور را با استفاده از 

 .محور سمت راست نمودار زير چك كنيد
ترمينال ۱۲ترمينال مثبت سنسور و پايه ۱۴پايه 

 .باشد منفي سنسور مي

در صورت بروز 
، اگر دماي اشكال

محيط خارج از 
خودرو بيشتر از 

 ۵° باشد مقدار °۵
و اگر دماي هواي 

 ۵°خارج كمتر از 
 -۵°باشد، دماي 

به عنوان 
فرض دماي  پيش

پراتور در نظر ااو
 .شود گرفته مي

 

ر بـر   پراتـو ا سنسور دمـاي او    منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ    
 حسب دما
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 ۷۵ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 خودرومحاسبه دماي داخل اتاق : 6 عيب كد -۷-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۵
 )ه سفيدراه۲۲

 
كتور كان (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور 
 راهه۵

 سفيد
 
 
3B 
 
 
1B 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۵هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه خاكستري را راه۱۲ از كانكتور ۱۱راهه سفيد و ۲۲
ه راه۱۲ از كانكتور ۴بدنه به پايه . چك كنيد

الزم به ذكر است كه . خاكستري متصل است
هاي فوق و بدنه  يكي بين هر يك از پايهمقاومت الكتر

 .باشدكيلواهم ۱۰۰بايد بيشتر از 
 
ه راه۲۲ از كانكتور ۵هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

را چك ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۱سفيد و 
و تغييرات آن برحسب دماي سنسور را با كنيد 

 .استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك كنيد

سنسور 
دماي داخل 
اتاق خودرو 

اين  (8030)
سنسور 
داخل 
 دداشبور
 .قرار دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ه راه۲۲ از كانكتور ۵متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر

 ۱۲ از كانكتور ۱۱ب منفي آنرا به پايه اسفيد و پر
ه خاكستري متصل كرده و تغييرات ولتاژ بر راه

اده از محور سمت حسب دماي سنسور را با استف
 .راست نمودار زير چك كنيد

 ترمينال منفي ۱۱ ترمينال مثبت سنسور و پايه ۵پايه 
 .باشد سنسور مي

در صورت 
 اشكال، بروز

ECU دماي 
 را به °۲۵

عنوان 
فرض در  پيش

 .گيرد نظر مي

 

منحني تغييرات مقاومـت و ولتـاژ سنسـور دمـاي داخـل اتـاق               
 خودرو بر حسب دما
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  دما تنظيم يتقابل با مطبوع تهويه سيستم ۷۶

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

  ارسالي به سمت پاها هوايمحاسبة دماي: 7 عيبكد . ۸-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  پايه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

۱۶ 
كانكتور (

ه راه۲۲
 )سفيد

كانكتور 
ه راه۲

 مشكي
 
 
 
۲ 
 
 
 
۱ 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۶هاي  ي به بدنه پايهعدم وجود اتصال

ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۲راهه سفيد و  ۲۲
ه راه۱۲ از كانكتور ۴بدنه به پايه . را چك كنيد

الزم به ذكر است كه . خاكستري متصل است
هاي فوق و  مقاومت الكتريكي بين هر يك از پايه

 . باشدكيلواهم۱۰۰بدنه بايد بيشتر از 
 

 از كانكتور ۱۶هاي  بين پايهمقاومت الكتريكي 
ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۲ه سفيد و راه۲۲

و تغييرات آن بر حسب دماي سنسور را با 
 .استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك كنيد

سنسور دماي 
هواي ارسالي 
به سمت پاها 

(8034) 
 درسنسور 

مسير هواي 
ارسالي به 

سمت پاها قرار 
 .دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۶متر را به پايه  ب مثبت ولتارپ

 از ۱۲ب منفي آنرا به پايه اه سفيد و پرراه۲۲
يرات يتغ خاكستري متصل كرده و راهه۱۲كانكتور 

ولتاژ بر حسب دماي سنسور را با استفاده از محور 
 .سمت راست نمودار زير چك كنيد

 ترمينال منفي ۱۲ ترمينال مثبت و پايه ۱۶پايه 
 .باشد سنسور مي

در صورت بروز 
 ECUاشكال، 

 را به ۲۵°دماي 
فرض  عنوان پيش
 .گيرد در نظر مي

 

 هـواي ارسـالي   منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ سنسور دماي     
 به پاها بر حسب دما
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 ۷۷ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ها محاسبة دماي هواي ارسالي به دريچه: 8 عيبكد . ۹-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

 هاي خانه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۱۹
 راهه۲۲

 )سفيد
 

كانكتور  (۱۲
 راهه۱۲

 )خاكستري

 ۲كانكتور 
 راهه
 :مشكي

 
 
۲ 
 
 
 
 
۱ 
 
 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از ۱۹هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

تور  از كانك۱۲ سفيد و راهه۲۲كانكتور 
بدنه به . د خاكستري را چك كنيراهه۱۲

 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۴پايه 
الزم به ذكر است كه مقاومت . متصل است

هاي فوق و  الكتريكي بين هر يك از پايه
 . باشدكيلواهم۱۰۰بدنه بايد بيشتر از 

 از ۱۲هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه
 از كانكتور ۱۲راهه سفيد و ۲۲كانكتور 
و را چك كنيد خاكستري هه را۱۲

تغييرات آن بر حسب دماي سنسور را 
با استفاده از محور سمت چپ نمودار 

 .زير چك كنيد

سنسور دماي هواي 
ها  ارسالي به دريچه

سنسور اين  (8037)
تعبيه در مسير هواي 

كنسول شده در 
 .وسط قرار دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از ۱۹متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر

 منفي آنرا پراب سفيد و راهه۲۲كانكتور 
 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۱۲به پايه 

متصل كرده و تغييرات ولتاژ برحسب 
دماي سنسور را با استفاده از محور 

 .راست نمودار زير چك كنيد

در صورت بروز 
 ECUاشكال، 

 را به ۲۵°دماي 
فرض  عنوان پيش
 .گيرد در نظر مي

 

منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ سنسور دماي هـواي ارسـالي        
 :ها برحسب دما به دريچه
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۷۸

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 سنسور ربينميكرو تو: 9 عيبكد . ۱۰-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۸
 )ه سفيدراه۲۲

 
 
 

كانكتور  (۴
راهه ۱۲

 )خاكستري

كانكتور 
ه راه۴

 مشكي
 
 
2B 
 
 
 
3A 

 متر اهم: گيري ر اندازهابزا
 از ۸ پايه  بدنهاتصالعدم وجود 
 از ۴راهه سفيد و ۲۲كانكتور 

) بدنه( خاكستري راهه۱۲كانكتور 
 .را چك كنيد

 از ۸هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه
 از ۴ سفيد و راهه۲۲كانكتور 
 خاكستري را راهه۱۲كانكتور 
اين مقاومت بايد حدود . بخوانيد

 .باشدكيلواهم ۲۹

ميكرو توربين 
سنسور دماي داخل 

داخل اتاق خودرو 
 (8030) داشبورد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۸هاي  ولتاژ بين پايه

 از كانكتور ۳راهه سفيد و ۲۲
 .خاكستري را بخوانيدراهه ۱۲

 ولت۶= ولتاژ : در حالت كاركرد

 ولت۸= ولتاژ : در حالت متوقف

ر صورت بروز د
اشكال، همان دماي 

 توسط خودرواتاق 
ECU در نظر گرفته 

 .شود مي
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 ۷۹ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 (Stepper motor)اي  موتور پلهكنترل : 10 عيبكد . ۱۱-۲
 دريچه مخلوط كننده هوا

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

 جدا شده

كانكتور  (۲
ه راه ۲۲

 )سفيد
كانكتور  (۱

ه راه۲۲
 )دسفي

كانكتور  (۱۳
ه راه۲۲

 )سفيد
كانكتور  (۱۲

ه راه۱۲
 )سفيد

كانكتور 
راهه ۶

 مشكي
 
۳ 
۱ 
 
 
۶ 
۴ 

 

 متر اهم: گيري ابزار اندازة
 

 از كانكتور ۲ و ۱هاي  عدم وجود اتصالي به بدنه پايه
 .ه سفيد را چك كنيدراه۲۲

 از كانكتور ۲ و ۱هاي  ين پايهمقاومت الكتريكي ب
اين مقاومت بايد حدود . ه سفيد را بخوانيدراه۲۲

 . باشداهم۵/۱۹
 
 ۲۲ از كانكتور ۱۳ و ۱۲هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

اين مقاومت نيز بايد حدود . ه سفيد را بخوانيدراه
 .  باشداهم۵/۱۹

 اي موتور پله
دريچه مخلوط 

كننده هوا 
(8065) 

   متصل

 ACمتر  ولت: گيري ابزار اندازه

 از ۱۳ و ۱۲ و همچنين ۲ و ۱هاي  ولتاژ بين پايه
 سلكتور دادن تغييردر حينا فيد رس راهه۲۲كانكتور 

 شروع صفر ولتها ابتدا بايد از  اين ولتاژ. دما بخوانيد
 به  ولت۶ برسد و سپس از  ولت۶شده و به حدود 

 . برگرددصفر ولت

- 
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۰

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 كنترل وضعيت فن:  11 عيب كد -۱۲-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 بروز
 خرابي

كانكتور  (۱۵
 )راهه سفيد۲۲

كانكتور 
راهه ۴

 مشكي
۳ 

كانكتور  (۴
راهه ۱۲

 )خاكستري
 بدنه

كانكتور  (۱۸
 )راهه سفيد۲۲

۱ 

 جدا شده

كانكتور  (۴
راهه ۱۲

 )خاكستري
 بدنه

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
راهه ۲۲ كانكتور ۱۵عدم وجود اتصال بدنه پاية 

 .سفيد را چك كنيد
مقاومت الكتريكي سنسور دماي واحد كنترل 

راهه سفيد و ۲۲ر  كانكتو۱۸الكترونيكي را  بين پايه 
راهه خاكستري را ۱۲ از كانكتور ۴بدنه يعني پايه 

يابد و  اين مقاومت با افزايش دما افزايش مي. بخوانيد
 . اهم باشد۱۰ اهم تا ۵بايد بين 

واحد 
الكترونيكي 

كنترل دور فن 
(8045) 

 متصل

كانكتور  (۱۵
 )راهه سفيد۲۲

 
كانكتور  (۴

راهه ۱۲
 )خاكستري

كانكتور 
راهه ۴

 مشكي
 
۳ 
 بدنه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :موتور خودرو را روشن كنيد

سرعت فن را توسط سلكتور روي كنسول تغيير 
راهه سفيد را نسبت ۲۲ كانكتور ۱۵دهيد و ولتاژ پايه 

 .به بدنه طبق جدول زير چك كنيد
توجه داشته باشيد كه سرعت ماكزيمم فن توسط 

رله و سرعتهاي كمتر آن توسط ترانزيستور كنترل 
 .شوند مي

--- 

 

 يممزماك V1 V2 V3 0 سرعت فن

 ولت۵/۰ ولت۵/۳ ولت۸/۶ ولت۸/۹ ولت۱۴ كنترل فن
 ولت۳۸/۰ ولت۱/۵ ولت۱/۸ ولت۱۱ ولت۴/۱۴ سيگنال فن
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 ۸۱ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 سيگنال وضعيت فن: 12 عيبكد . ۱۳-۲

ت موقعي
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

  جدا شده

كانكتور  (۴
ه راه۴

 )مشكي
 

كانكتور  (۱
راهه ۱

 )مشكي

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
مقاومت الكتريكي . كانكتورهاي فن را جدا كنيد

 ۱ بايد حدود اين مقاومت. پيچ موتور را بخوانيد سيم
 .باشداهم 

 
در صورتي كه بار بيش از حد بر روي موتور قرار 
گيرد مثل گير مكانيكي و غيره، يك مدار داخلي باعث 

شود تا از صدمه ديدن  قطع شدن جريان موتور مي
 .آن جلوگيري شود

فن 
(8045) 

 متصل

 :سيگنال فن
كانكتور  (۹
 )ه سفيدراه۲۲

 

كانكتور  (۴
ه راه۱۲

 )خاكستري

 :نموتور ف
كانكتور  (۱

 راهه۱
 )مشكي
 بدنه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :موتور خودرو را روشن كنيد

 كنسول تغيير دهيد روي سلكتور توسطسرعت فن را 
 نسبت به  را سفيدراهه۲۲ از كانكتور ۹و ولتاژ پايه 

 .بدنه طبق جدول زير چك كنيد

--- 

 

 يممزماك V1 V2 V3 0 سرعت فن
 ولت۵/۰ ولت۵/۳ ولت۸/۶ ولت۸/۹ ولت۱۴ كنترل فن
 ولت۳۸/۰ ولت۱/۵ ولت۱/۸ ولت۱۱ ولت۴/۱۴ سيگنال فن

 

كردن  در صورتي كه فن معيوب باشد، بايد قبل از چك             :وجهت
 .فرمانهاي آن، فن را تعمير نمود
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  ماد تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۲

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 يابي جداول عيب. ۱۴-۲
 فن ثابت

ولتاژ كنترل فن بين  ولتاژ كنترل فن برابر صفر ولت 
 ولت۱۲رل فن برابر ولتاژ كنت ولت۱۲صفر و 

ولتاژ سيگنال فن 
 برابر صفر ولت

 :قطعي در يكي از مدارهاي زير •
 (+)دسته سيم موتور  -
 پس از باز كردن ECUتغذيه  -

 سوئيچ
  به بدنه كنترل فناتصال •

 ECUقطعي در تغذيه 
باز كردن بعد از 
 سوئيچ

 :كي از مدارهاي زيريقطعي در  •
 سيگنال فن -

 ردن سوئيچ بعد از باز كECUتغذيه 
 :اتصال بدنه در يكي از مدارهاي زير •
 سيگنال فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
  سرعت فنماكزيممرله : گيركردن •

ولتاژ سيگنال فن 
 ولت۱۲برابر 

قطعي در مدار كنترل  
 فن

 مقادير نرمال و صحيح
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 ۸۳ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ف سرعتفن با نص

ولتاژ كنترل فن بين  كنترل فن برابر صفر ولتولتاژ  
 ولت۱۲صفر و 

 ولت۱۲ولتاژ كنترل فن برابر 

ولتاژ سيگنال فن 
 برابر صفر ولت

 :كي از مدارهاي زيريقطعي در  •
 F21فيوز  -
 سيگنال فن -
 (+)دسته سيم موتور  -
 يكي از اتصال به بدنه در •

 :مدارهاي زير
 كنترل فن -
 سيگنال فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
 :گير كردن •

  سرعت فنماكزيممرله 

  يكي ازقطعي در •
 :مدارهاي زير

 F21فيوز  -

 سيگنال فن -
 اتصالي به بدنه در •

يكي از مدارهاي 
 :زير

 سيگنال فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
 :گير كردن •
 سرعت ماكزيممرله  -
 فن

 : يكي از مدارهاي زيرقطعي در •
 F21فيوز  -

 سيگنال فن -
 : يكي از مدارهاي زيراتصالي به بدنه در •
 سيگنال فن -
 )-(ر دسته سيم موتو -
 :گير كردن •
  سرعت فنماكزيممرله  -

سيگنال فن ولتاژ 
 ولت۱۲بين صفر و 

  مقادير نرمال و صحيح 

ولتاژ سيگنال فن 
 ولت۱۲برابر 

 : يكي از مدارهاي زيرقطعي در •
 موتور فن -
 ترانزيستور فن -
 :اتصالي به برق مثبت •
 سيگنال فن -

 يكي از قطعي در •
 :مدارهاي زير

 كنترل فن -
 فنموتور  -
 ترانزيستور -
اتصالي به برق  •

 :مثبت
 سيگنال فن -

 :ي از مدارهاي زيرك يقطعي در •

  سنسور دماي واحد الكتريكي-
 )-(دسته سيم موتور  -
 موتور فن -
 واحد الكترونيكيبدنه اتصال  -
 :اتصالي به برق مثبت •
 كنترل فن -
 سيگنال فن -
 واحد الكتريكي -
  دماسنسور -
 :گيركردن •
 موتور -

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۴

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :ن با حداكثر سرعتف

 ولت۱۲كنترل برابر ولتاژ  كنترل فن برابر صفر ولتولتاژ  
 . مراجعه كنيد۲-۱۲ قسمت كنترل فن در بخشبه  سيگنال فن برابر صفر ولتولتاژ 

 ولت۱۲سيگنال فن برابر ولتاژ 

 : يكي از مدارهاي زيرقطعي در •
 كنترل فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
 موتور فن -
 :رق مثبتاتصالي به ب •
  سرعتماكزيممرله  -
 :اتصالي در •
 موتور از طريق رله -

 :مثبتاتصالي به برق  •
 كنترل فن -

 
  روشـن كمپرسـور كـولر      -كليد خاموش   : ۱۳ عيبكد  . ۱۵-۲

(A/C) 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

 جدا شده

 ۱۲كانكتور  (۶
 راهه

 )خاكستري
 ۱۲كانكتور  (۴

 راهه
 )خاكستري

كانكتور  (۱
 ) سفيدراهه۲
كانكتور  (۲
 ) سفيدراهه۲

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
پيچ كالچ كمپرسور را   سيم الكتريكيمقاومت

 . باشداهم۴اين مقاومت بايد حدود . گيري كنيد اندازه
تواند به وسيلة  ه مدار فوق ميك. توجه داشته باشيد

درجه ۱۱۲در  (رلة قطع كننده در دماي باال
 قطع (8007) فشاري يچئسو و يا (8015) )سانتيگراد

 .شود
كنترل 
 كالچ

كمپرسور 
 لركو

(8020) 

 متصل

كانكتور  (۱۷
 )سفيده راه۲۲
كانكتور  (۴

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۶
راهه ۱۲

 )خاكستري
كانكتور  (۴

راهه ۱۲
 )خاكستري

ور كانكت  (۲
 راهه۹

 )مشكي
 

 ۲كانكتور  (۲
 ) سفيدراهه

 

كانكتور  (۱
 ) سفيدراهه۲

 

كانكتور  (۲
 )راهه سفيد۲

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 روي كنسول A/Cوجود برق مثبت عبوري از كليد 

 راهه۲۲ از كانكتور ۱۷را از طريق خواندن ولتاژ پايه 
 ي كهاين برق در حالت. سفيد نسبت به بدنه چك كنيد

 . وجود دارد است بازيچئسو
 :موتور خودرو را روشن كنيد

 . را فشار دهيدA/Cسوئيچ 
ولت به دو سر سيم پيچ كالچ ۱۲رسيدن برق 

 از كانكتور ۶كمپرسور را با خواندن ولتاژ پاية 
 . خاكستري نسبت به بدنه چك كنيدراهه۱۲

عمل 
نكردن 
 كولر
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 ۸۵ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

جريــان برگشــتي از ترانزيســتور   : 14 عيــبكــد . ۱۶-۲
MOSFET 

 طعهموقعيت ق
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

 جدا شده

كانكتور  (۶
ه راه۱۲

 )خاكستري
كانكتور  (۴

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۱
 راهه۲

 )سفيد
كانكتور  (۲

ه راه۲
 )سفيد

 تراهم م: گيري ابزار اندازه
همچنين عدم .  مراجعه كنيد۱۳ عيببه كد 

 از ۶پايه وجود قطعي در مسير ارتباطي 
 از ۱راهه خاكستري و پايه ۱۲كانكتور 

 .سفيد را چك كنيدراهه ۲كانكتور 
مدار داخلي 

محاسبه جريان 
معرفي كالچ 
 كمپرسور

 متصل

كانكتور  (۱۷
 )ه سفيدراه۲۲

۴ 
كانكتور (

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۶
راهه ۱۲

 )خاكستري

 
 متر ولت: گيري ابزار اندازه

 . مراجعه كنيد۱۳عيب به كد 

عمل 
نكردن 
 كولر

 

 قطع شدن كالچ كمپرسور كولر در شرايط بحرانـي مثـل            :تذكر
 باعـث   8007 فشـار  يچئسـو  يا به وسيله     8015عمل كردن رله    
 .شود  مي۱۴ عيبظاهر شدن كد 
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۶

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

  تستهاي الكتريكي-۳
 اطالعات موتور روشن. ۱-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

ي ترمينال ها هخان
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

دينام 
(1020) 

 متصل

ه راه۱۲كانكتور  (۷
 )خاكستري

 

ه راه۱۲كانكتور  (۴
 )خاكستري

--- 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :موتور خودرو را روشن كنيد

ه راه۱۲ از كانكتور ۴ و ۷هاي  ولتاژ بين پايه
 .ولت باشد۱۴خاكستري بايد حدود 

--- 

 
 :اطالعات دقيق موتور روشن. ۲-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت كانكتور 
ECU 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
خرابي

دسته سيم 
سيستم 
تهويه 
مطبوع 
ECU 

(8080) 

 متصل

ه راه۱۲كانكتور  (۸
 )خاكستري

 راهه۱۲كانكتور  (۴
 خاكستري

--- 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : خودرو را روشن كنيدموتور
ه راه۱۲ از كانكتور ۴ و ۸هاي  ولتاژ بين پايه

 . ولت باشد۱۲خاكستري بايد حدود 

--- 
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