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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC حالتهای پیدایش *
علت احتمالیحالت پیدایشمورد

DTC اتصال ضعیف قطعه مربوطه کنترل ولتاژراهبرد -
یا  در دسته سیم سیگنال  باز  مدار   -

منبع تغذیه 
سیم  دسته  در  کوتاه  اتصال  مدار   -

سیگنال یا منبع تغذیه 
- پتانسیومتر هوای ورودی معیوب

وقتی سوئیچ خودرو باز باشد حالت های ممکن
مدار پس خوران یا برگشتی قطع با ولتاژ آن زیر 0.1V در 100ms باشد.مقدار شروع
- حالت تنظیم : هوای داخل در موقعیت هوای داخلایمنی عیب

- حالت تنظیم : هوای تازه در حالت غیر از حالت هوای داخل

* مشخصات 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر دریچه هوای ورودی بصورت تابعی از موقعیت دریچه .

ولتاژموقعیت دریچه
V 0.4هوای تازه

V 4.6هوای داخل

* توضیح DTC یا کد عیب تشخیص
مدول کنترل A/C در صورتیکه سیگنال برگشتی عملگر دریچه 
 100ms 0.1V در مدت  زیر  ولتاژ آن  یا  و  هوای ورودی قطع 

ثانیه باشد خطای "DTC B1208" نشان می دهد.

B1208 :  قطعی یا ولتاژ پائین پتانسیومتر هوای ورودی
محل قطعه 

* توضیح کلی
ورودی هوا دارای موتوری است که موقعیت دریچه هوای ورودی 
را توسط پتانسیومتر تنظیم می کند. وقتی راننده کلید ورودی 
و  کرده  دریافت  را  حالت  ECU سیگنال  کند  فعال می  را  هوا 
توسط موتور دریچه هوای ورودی در موقعیت مورد نظر تنظیم   
می نماید ) در حالت هوای تازه دریچه هوای ورودی می شود و 

در حالت هوای داخل دریچه فوق بسته می شود(
حین کار پتانسیومتر موقعیت دریچه را به ولتاژ تبدیل کرده و به 

واحد ECU سیستم A/C می فرستد.

محرک دریچه هواي ورودي
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* نمودار مدار عیب یابی

* تنظیم داده های ابزار برازش 
* آزمون بررسی عملکرد

1- ابزار برازش را به رابط عیب یابی وصل کنید.
2- موتور را تا درجه حرارت نرمال بعد از استارت گرم کنید.

3- با ابزار برازش پارامتر پتانسیومتر را انتخاب کنید.
4- آزمون عملکرد را برای انتخاب حالت هوای ورودی در حالت هوای تازه و هوای داخل اجرا کنید.

5- با اجرای آزمون عملکرد بررسی کنید که مقدار هر یک از حسگرهای موقعیت تغییر می کنند.
مشخصات – هوای داخل : حدود ٪90
       هوای تازه : حدود ٪10

6- آیا مقدار هر یک از حسگرهای موقعیت با اجرای آزمون عملکرد تغییر می کند؟
بلی : - این مشکل واسطه ایست که در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل ایجاد می شود.

- بطور کامل شل بودن، اتصال ضعیف ، خمیدگی، زنگ زدگی، رسوب و تغییر شکل یا عیب رابط را بررسی نمائید.
- در صورت نیا ز تعمیر یا تعویض نموده و روش 

نه : به روش بازرسی و تعمیر بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* بازرسی ترمینال و رابط
1- اکثر عملکردهای بد در سیستم الکتریکی در اثر ترمینال ها و دسته سیم های ضعیف ایجاد می شود عیوب همچنین در اثر تداخل 

با سایر سیستم های الکتریکی، آسیب مکانیکی و شیمیایی می تواند ایجاد گردد.
2- رابط ها را بطور کامل از نظر شل بودن ، اتصال ضعیف، خمیدگی، خوردگی، رسوب، تغییر شکل و آسیب بررسی نمائید.

3- آیا مشکل پیدا شد؟
بلی : در صورت لزوم تعمیر کرده و به روش "تائید تعمیر خودرو" وارد شوید.

نه : به روش "بازرسی دسته سیم ها" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی مدار سیگنال
کنترل قطعی در دسته سیم ها 

1- موتور را خاموش کنید.
2- رابط دسته سیم های اصلی واحد کنترل A/C و عملگر هوای ورودی را قطع کنید.

A/C- رابط دسته سیم ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر هوای ورودی و ترمینال سیگنال ) F/B. 3
ECU اندازه بگیرید.

مشخصات : زیر یک اهم 
4- آیا مقاومت اندازه گیری شده در محدوده مجاز است؟

بلی :  به مرحله ))کنترل اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم(( بروید.
نه :  قطعی در دسته سیم را بررسی کنید.

- در صورت لزوم تعمیر کرده و سپس به روش ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



11

راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به بدنه 
1- موتور را خاموش کنید.

2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C و عملگر ورودی هوا را قطع کنید.
3- مقاومت بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر ورودی هوا و اتصال بدنه را اندازه گیری نمائید.

مقاومت مجاز : بی نهایت
4- آیا مقاومت اندازه گیری شده در محدوده مشخص شده است؟

بلی : به مرحله ی روش ))بازرسی مدار منبع تغذیه(( بروید.
نه : - اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم کنترل را بررسی نمائید.

      - در صورت لزوم تعمیر کرده و سپس به مرحله روش ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی مدار منبع تغذیه 
بررسی 

1- موتور را خاموش نمائید.
2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C را وصل و عملگر ورودی هوا را قطع کنید.

3- موتور را روشن نمائید.
4- ولتاژ بین ترمینال حسگر )5V)REF رابط دسته سیم عملگر ورودی هوا و اتصال بدنه را اندازه گیری نمائید.

5V ًمحدود ولتاژ مجاز :  تقریبا
5- آیا ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده مجاز مشخص شده است؟

بلی : به مرحله روش )) بازرسی قطعه (( بروید.
نه : - قطعی یا اتصال کوتاه دسته سیم را بررسی کنید.

    - در صورت لزوم تعمیر کرده و به مرحله روش )) تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی قطعه 
کنترل عملگر هوای ورودی

1- موتور را خاموش کنید.
2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C و عملگر هوای ورودی را قطع کنید.

3- قطب مثبت باطری را به ترمینال مثبت هوای تازه عملگر هوای ورودی و قطب منفی آن را به ترمینال منفی هوای داخل وصل کنید.
4- مطمئن شوید که عملگر در حالت هوای داخل کار می کند.

5- مطمئن شوید که عملگر در حالت هوای تازه در صورت اتصال عکس کار می کند.
محدوده مجاز : به شکل 1 مراجعه شود.

شکل 1 – عملکرد موتور عملگر براساس نوع اتصال ترمینال ) به مقررات ایمنی مراجعه شود(.

موقعیت دریچههوای داخل ) REC (هوای تازه ) FRE(دسته سیم عملگر

ترمینال باطری
12Vهوای تازهاتصال بدنه

هوای داخل12Vاتصال بدنه
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

6- آیا ))موقعیت دریچه(( نزدیک به میزان تعیین شده است؟
بلی : به مرحله روش ))کنترل پتانسیومتر(( بروید.

نه : عملگر هوای ورودی سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح 
هوای  عملگر  شود  حل  مشکل  صورتیکه  در  کنید.  بررسی  آنرا 
ورودی را تعویض کرده و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بررسی پتانسیومتر
1- موتور را خاموش کنید.

2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C و عملگر هوای ورودی را قطع کنید.
3- سوئیچ را در حالت باز ) ON ( قرار دهید ) موتور خاموش باشد(

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر هوای ورودی و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
مقدار مجاز : به شکل 2 برای مقدار مجاز مراجعه شود.

شکل 2 – مقادیر مجاز ولتاژ پتانسیومتر هوای ورودی بصورت تابعی از موقعیت دریچه هوای ورودی

ولتاژموقعیت دریچه
) FRE ( 0.4هوای تازهV

) REC ( 4.6هوای داخلV
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تائید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر خودرو، الزم است که مطمئن شوید که عیب برطرف 

شده باشد.
حالت  و  کرده  وصل  را   )  SCAN TOOL  ( برازش  ابزار   -1
سپس  و   )DTC( کنید  انتخاب  را  تشخیص((  عیب  ))کدهای 

DTC   را پاک کنید.
2- خودرو را راه اندازی کرده و DTC را روی ابزار برازش تنظیم 

نمائید.
3- آیا هرگونه DTC وجود دارد؟

بلی : به مرحله )) عیب یابی (( بروید.
نه : سیستم در حالت طبیعی کار می کند.

5- آیا ولتاژ نزدیک مقدار مجاز است ؟
خمیدگی،  ضعیف،  اتصال  بودن،  شل  نظر  از  را  رابط ها  بلی: 
خوردگی، کثیفی، تغییر شکل و آسیب بررسی کنید. در صورت 
لزوم تعمیر یا تعویض کرده و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( 

بروید.
نه : عملگر هوای ورودی سالم را جایگزین نموده و عملکرد صحیح 
آن را کنترل نمائید. در صورت حل مشکل ، عملگر هوای ورودی 

را تعویض نمائید و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* توضیح DTC یا کد عیب تشخیص
خوران  پس  سیگنال  صورتیکه  در  تهویه  سیستم  کنترل  مدول 
 100ms مدت  در   4.9V از  بیش  ورودی  هوای  دریچه  عملگر 

باشد کد خطای B1209 را نشان می دهد.

B1209 : اتصال کوتاه پتانسیومتر دریچه ی هوای ورودی
* محل قطعه 

* توضیح کلی 
دریچه  موقعیت  که  است  موتوری  دارای  ورودی  هوای  قسمت 
دریچه  کد محل  پتانسیومتر  و  دهد  می  تغییر  را  ورودی  هوای 
هوای  کلید  راننده  هنگامیکه  کند.  می  تنظیم  را  ورودی  هوای 
ورودی را فعال می کند واحد ECU سیگنال حالت را از کلید 
فوق دریافت نموده و موتور دریچه هوای ورودی را جهت تنظیم 
دریچه در موقعیت مورد نظر فعال می کند ) در حالت هوای تازه 
باز  )FRE( دریچه هوای ورودی بسته و در حالت هوای داخل 

می شود(.
به  تبدیل  ورودی  هوای  دریچه  موقعیت  پتانسیومتر  کار،  حین 
ولتاژ جهت ارسال به واحد ECU سیستم تهویه ) A/C ( می 

کند.

DTC حالتهای پیدایش
علت احتمالیحالت پیدایشمورد

DTC اتصال کوتاه مدار سیگنال* کنترل ولتاژرویه -
- قطعی مدار اتصال بدنه

- عملکرد دریچه هوای ورودی معیوب
- مدول سیستم تهویه معیوب

* وقتی سوئیچ در حالت باز )ON ( باشدشرایط فعال
مدار برگشتی ولتاژ 4.9V در مدت 100 میلی ثانیه نشان می دهد.مقدار شروع 

یا در ایمنی عیب و  تازه  انتخاب هوای  تازه در صورت  عملگر دریچه در حالت هوای 
حالت هوای داخل در صورت انتخاب هوای داخل قرار می گیرد.

مقادیر مجاز
مقدار ولتاژ پتانسیومتر هوای ورودی به صورت تابعی از موقعیت دریچه ی هوای ورودی

ولتاژمحل دریچه
)FRE( 0.4حالت هوای تازهV

)REC( 4.6حالت هوای داخلV
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* دیاگرام مدار تشخیص عیب

تنظیم داده های ابزار برازش 
کنترل آزمون عملکرد

1- رابط تشخیص ابزار برازش را وصل کنید.
2- بعد از استارت زدن، موتور را تا دمای نرمال گرم کنید.

3- توسط ابزار برازش پارامتر )) پتانسیومتر ورودی هوا(( را
4- آزمون عملکرد را برای انتخاب حالت هوای ورودی به صورت هوای تازه )FRE( و هوای داخل )REC( انجام دهید.

5- با انجام آزمون عملکرد مقدار تغییر هر یک از حسگرهای مکانی را کنترل کنید.
مقادیر مجاز : حالت هوای داخل = حدود ٪90

حالت هوای تازه = حدود ٪10
6- آیا مقدار هر یک از حسگرهای مکانی بهنگام آزمون عملکرد تغییر می کند؟

بلی  : - این مشکل ارتباطی است که در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل ایجاد می شود.
- بطور کامل شل بودن ، اتصال ضعیف ، خمیدگی ، خوردگی ، کثیفی ، تغییر شکل یا آسیب رابط را بررسی نمائید.

- در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نمائید و سپس به مرحله )) تائید تعمیر خودرو(( بروید.
نه : به مرحله ))بازرسی / تعمیر((  بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* بازرسی ترمینال و رابط
1- بسیاری از عملکردهای بد در سیستم الکتریکی در اثر دسته سیم و ترمینال های ضعیف ایجاد می شود. عیوب می تواند در اثر 

تداخل سایر سیستم های الکتریکی و آسیب مکانیکی و شیمیایی ایجاد شود.
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلی، اتصال ضعیف، خمیدگی، خوردگی، کثیفی، تغییر شکل و یا آسیب بررسی نمائید.

3- آیا مشکلی پیدا شد؟
بلی : در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.

نه : به مرحله ))بررسی دسته سیم و سیم((  بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی مدار سیگنال
کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به باطری

1- موتور را خاموش کنید.
2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C و عملگر ورودی هوا را قطع کنید.

3- موتور را روشن کنید.
4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط عملگر ورودی هوا و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

0V : مقدار مجاز
5- آیا ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده مجاز است؟

بلی : به مرحله )) بازرسی مدار اتصال بدنه (( بروید.
نه : - اتصال کوتاه دسته سیم به باطری را بررسی نمائید.

     - در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله )) تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی مدار اتصال بدنه 
کنترل قطعی در دسته سیم 

1- موتور را خاموش کنید.
2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C و عملگر ورودی هوا را قطع کنید.

3- مقاومت بین ترمینال اتصال بدنه حسگر )-( رابط دسته سیم عملگر ورودی هوا و ترمینال اتصال بدنه حسگر )-( رابط دسته سیم 
A/C- ECU را اندازه گیری کنید.

مقدار مجاز : زیر ٪ 1
4- آیا مقاومت اندازه گیری شده در محدوده مجاز است؟

بلی : به مرحله )) بازرسی قطعه (( بروید.
نه : - قطعی در دسته سیم را بررسی کنید.

     - در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله )) تائید تعمیر خودرو (( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی قطعه 
کنترل عملگر ورودی هوا
1- موتور را خاموش کنید.

2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C و عملگر ورودی هوا را قطع کنید.
3- ترمینال مثبت باطری را به ترمینال مثبت هوای تازه ) FRE ( عملگر ورودی هوا و منفی آن را به منفی هوای داخل وصل کنید.

4- مطمئن شوید که عملگر در موقعیت هوای داخل کار می کند.
))-(FRE)+( . REC ( در صورت اتصال عکس کار می کند ) FRE ( 5- مطمئن شوید که عملگر درجه حرارت در وضعیت هوای تازه

محدوده مجاز:  به شکل 1 مراجعه کنید.

شکل 1- عملکرد موتور عملگر براساس نوع اتصال ترمینال ) به مقررات ایمنی مراجعه شود(
موقعیت دریچههوای داخل )-( RECهوای تازه )+( FREدسته سیم عملگر

ترمینال باطری
12Vاتصال بدنه) FRE( هوای تازه

هوای داخل ) 12V)RECاتصال بدنه
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* بررسی پتانسیومتر
1- موتور را خاموش کنید.

A/C و عملگر ورودی  2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل 
هوا را قطع کنید.

خاموش  ) موتور  دهید  قرار   )ON( باز  حالت  در  را  سوئیچ   -3
باشد(.

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال رابط دسته سیم عملگر ورودی هوا 
و اتصال بدنه را اندازه بگیرید ) سمت قطعه(.

محدوده مجاز : به شکل 2 مراجعه شود.

6- آیا موقعیت دریچه نزدیک به مقدار مجاز مشخص شده است؟
بلی : به مرحله )) کنترل پتانسیومتر ((  بروید.

نه : عملگر ورودی هوای سالم را جایگزین کنید و عملکرد صحیح 
آن را کنترل کنید. در صورتیکه مشکل حل شد عملگر ورودی 

هوا را تعویض کرده و به مرحله )) تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 2 – محدوده مجاز : مقدار ولتاژ پتانسیومتر ورودی هوا به صورت تابعی از موقعیت دریچه ی ورودی هوا
ولتاژموقعیت دریچه
)FRE( 0.4هوای تازهV

)REC( 4.6هوای داخلV

5- آیا مقدار ولتاژ نزدیک مقدار مجاز است؟
بلی : رابط ها را از نظر شلی، اتصال ضعیف ، خمیدگی، خوردگی، کثیفی، تغییر شکل یا آسیب کنترل کنید. در صورت لزوم تعمیر یا 

تعویض کرده و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.
نه :  عملگر ورودی هوای سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح آنرا کنترل کنید . اگر مشکل حل شد عملگر ورودی هوا را تعویض 

نمائید و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید .
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تائید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروری است که مطمئن شوید عیب بر طرف شده 

است.
1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت ))کدهای عیب تشخیص(( 

)DTC( را انتخاب و DTC را پاک کنید.
2- خودرو را روشن کرده و ابزار برازش را در حالت DTC تنظیم 

کنید.
3- آیا هیچ کد عیب تشخیص )DTC( وجود دارد؟

بلی : به مرحله ))عیب یابی(( بروید.
نه : سیستم در حالت طبیعی کار می کند.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

) DTC ( توضیح کد عیب تشخیصی
در صورتیکه حسگر درجه حرارت  تهویه  کنترل سیستم  مدول 
عیب  کد  باشد   100ms مدت  به   0.1V زیر  خودرو  داخل 

تشخیصی DTC B1233 را نشان می دهد.

B1233 : اتصال کوتاه حسگر درجه حرارت داخل خودرو 
توضیح کلی 

گرمایی  مقاومت  دارای  خودرو  داخل  حرارت  درجه  حسگر 
داخل  حرارت  درجه  گیری  اندازه  برای  که  است  ) ترمیستور( 
خودرو به کار می رود. سیگنال به صورت مقدار مقاومت براساس 
درجه حرارت داخل خودرو به واحد کنترل بخاری ارسال می شود. 
براین اساس واحدکنترل درجه حرارت داخل خودرو را به مقدار 

مطلوب تنظیم می نماید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



27

راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

) DTC ( شرایط بروز کد عیب تشخیصی
علت احتمالیشرط پیدایشمورد

DTC اتصال کوتاه در دسته سیم کنترل ولتاژرویه -
- حسگردرجه حرارت داخل خودروی معیوب

- واحد کنترل A/C معیوب
سوئیچ در حالت باز )ON ( باشد حالت فعال
حسگر درجه حرارت داخل خودرو برابر 0.1V به مدت 100ms باشد.مقدار شروع
کنترل به میزانF( 23°C° 73.4 (ایمنی عیب

محدوده مجاز
مقدار مقاومت حسگر درجه حرارت داخل خودرو به صورت تابعی از درجه حرارت

)°C/°F( درجه حرارت) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت) KΩ ( مقاومت
14/10-16450/1059
32/09768/2037.4
41/575.9104/4015.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

نمودار مدار تشخیص عیب 
تنظیم داده های ابزار برازش

1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 
2- لبه از استارت موتور آنرا تا دمای طبیعی گرم کنید.

3- پارامتر ))حسگر درجه حرارت داخل خودرو(( انتخاب کنید.
شکل 1 – پارامتر ))حسگر درجه حرارت داخل خودرو(( در )C )77°F°25 خواهد بود در صورتیکه عیبی در حسگر دمای داخل 

خودرو باشد.
4- آیا حسگر درجه حرارت داخل خودرو سالم است؟

بلی : به مرحله ))تعمیر و بازرسی((  بروید.
نه : - این یک مساله گاه بگاهی است که در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل پیش می آید.

- بطور کامل شلی، اتصال ضعیف، خمیدگی، خوردگی، کثیفی، تغییر شکل و آسیب رابط را بررسی نمائید.
- در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نموده به مرحله )) تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* بازرسی ترمینال و رابط 
1- اکثر عملکردهای بد در سیستم الکتریکی در اثر دسته سیم و 
ترمینال های با اتصال ضعیف ایجاد می شود عیوب در اثر تداخل 
با سایر سیستم های الکتریکی و آسیب های مکانیکی و شیمیایی 

بررسی کنید.
2- رابطها را بطور کامل از نظر شلی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 

خوردگی، کثیفی، تغییر شکل و آسیب بررسی نمائید.
3- آیا مشکلی پیدا شد؟

تعمیر خودرو((  ))تائید  به مرحله  و  تعمیر  لزوم  بلی: در صورت 
بروید.

نه: به مرحله ))بازرسی دسته سیم و سیم(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی مدار سیگنال
بررسی اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم 

1- موتور را خاموش کنید.
2- رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C را وصل و حسگر درجه حرارت داخل خودرو را قطع کنید.

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت داخل خودرو و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
محدوده مجاز : بینهایت 

4- آیا مقاومت اندازه گیری شده در محدوده مجاز تعیین شده است؟
بلی : به مرحله ))بازرسی قطعه(( بروید.

نه : - اتصال کوتاه به بدنه دسته سیم را بررسی کنید.
- در صورت لزوم تعمیر و به مرحله تائید تعمیر خودرو بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی قطعه 
کنترل حسگر درجه حرارت داخل خودرو 

1- موتور را خاموش کنید.
2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو را قطع و رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C را وصل کنید.

* محدوده مجاز : به شکل 1 مراجعه شود.
* شکل 1- محدوده مجاز : مقدار مقاومت حسگر داخل خودرو به صورت تابعی از درجه حرارت.

* مقدار واقعی مطابق با شرایط مختلف موتور می تواند تغییر کند.
)°C/°F( درجه حرارت  ) KΩ ( مقاومت )°C/°F( درجه حرارت  ) KΩ ( مقاومت

14/10- 164 50/10 59
32/0 97 68/20 37.4
41/5 75.9 104/40 15.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

" A/C – ECU " کنترل *
1- موتور را خاموش نمائید.

2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو را قطع و رابط دسته سیم 
اصلی واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- سوئیچ را در حالت باز )ON( قرار دهید )بدون روشن کردن 
موتور(

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه 
حرارت داخل خودرو و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5V مقدار مجاز : تقریباً برابر
5- آیا مقدار ولتاژ نزدیک مقدار مشخص شده است؟

بلی : - رابط ها را از نظر شلی، اتصال ضعیف، خمیدگی، خوردگی، 
لزوم  صورت  در  کنید.  بررسی  آسیب  یا  و  شکل  تغییر  کثیفی، 
تعمیر یا تعویض کرده و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.

نه : واحد " A/C – ECU " سالم را جایگزین کرده و عملکرد 
صحیح آن را بررسی نمائید. در صورتیکه مشکل حل شد واحد 
تعمیر  )) تائید  مرحله  به  و  نمائید  تعویض  را   "  A/C-ECU  "

خودرو((  بروید.

4- آیا مقدار مقاومت نزدیک به مقدار مشخص شده است؟
بلی : - به مرحله ))کنترل " "A/C-ECU(( بروید.

نه : حسگر درجه حرارت سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح 
آنرا کنترل کنید. در صورت حل مشکل حسگر درجه حرارت را 

تعویض و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تائید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروری است که عیب اصالح شده بررسی و تائید گردد.

1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت " کدهای عیب تشخیصی " )DTC( را انتخاب و DTC را پاک نمائید.
2- خودرو را روشن کرده و ابزار برازش در DTC تنظیم نمائید.

3- آیا هیچ DTC وجود دارد؟
بلی : به مرحله ))روش عیب یابی(( بروید.

نه : سیستم در حالت نرمال مشخص شده کار می کند.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC توضیح
در صورتیکه حسگر درجه حرارت  تهویه  کنترل سیستم  مدول 
خطای  باشد   100ms مدت  به   4.9V از  بیش  خودرو  داخل 

"DTC-B1234" را نشان می دهد.

B1234 : قطعی حسگر درجه حرارت داخل خودرو 
توضیح کلی

حسگر درجه حرارت داخل خودرو دارای مقاومت گرمایی جهت 
اندازه گیری درجه حرارت داخل خودرو است. سیگنال براساس 
مقدار مقاومت که با درجه حرارت داخل خودرو تغییر می کند 
به واحد کنترل بخاری فرستاده می شود. مطابق با این سیگنال، 
واحد کنترل، درجه حرارت داخل خودرو را در مقدار مورد نظر 

تنظیم می نماید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتمالیشرایط پیدایشمورد

DTC اتصال ضعیف دسته سیم کنترل ولتاژروش -
- قطعی در مدار سیگنال

- اتصال کوتاه مدار سیگنال به باطری
- حسگر درجه حرارت داخل خودرو معیوب

- مدول کنترل سیستم تهویه معیوب

باید سوئیچ باز )ON ( باشد شرایط فعال
حسگر درجه حرارت داخل خودرو بیش از 4.9 ولت در 100ms باشد مقدار شروع 
کنترل با مقدار )C°23)F°73.4ایمنی عیب

محدوده مجاز
مقدار مقاومت حسگر درجه حرارت داخل خودرو به صورت تابعی از درجه حرارت 

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
14/10-16450/1059
32/09768/2037.4
41/575.9104/4015.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

نمودار مدار تشخیص عیب 
تنظیم داده های ابزار برازش 

1- رابط ابزار برازش تشخیص عیب را وصل کنید.
2- بعد از روشن کردن موتور آن را تا دمای معمولی گرم کنید.

3- پارامتر ))حسگر درجه حرارت داخل خودرو(( را انتخاب و تنظیم نمائید.
شکل 1 – در صورتیکه عیبی در حسگر درجه حرارت داخل خودرو باشد حسگر در درجه حرارت )C)77°F°25 ثابت می ماند.

4-آیا حسگردرجه حرارت داخل خودرو سالم است؟
بلی : به مرحله ))بازرسی و تعمیر((  بروید.

نه : - مشکل، مشکل گاه بگاهی است که در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل ایجاد می شود.
- بطور کامل شلی، اتصال ضعیف، خمیدگی، خوردگی، کثیفی، تغییر شکل و آسیب رابط را بررسی کنید.

- در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نموده و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی ترمینال و رابط
1- اکثر عملکردهای بد در سیستم الکتریکی در اثر دسته سیم 
و ترمینالهای اتصال ضعیف ایجاد می شود. عیوب در اثر تداخل 
یا شیمیایی می  مکانیکی  آسیب  و  الکتریکی  سایر سیستم های 

تواند ایجاد شود.
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلی، اتصال ضعیف، خمیدگی، 

خوردگی، کثیفی، تغییر شکل و یا آسیب بررسی نمائید.
3- ایا مشکلی پیدا شده است؟

بلی : در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ))تائید تعمیر خودرو(( 
بروید.

نه : به مرحله ))بازرسی دسته سیم و سیم(( بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسی مدار سیگنال
کنترل جریان در دسته سیم 

1- موتور را خاموش نمائید.
2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو را قطع و رابط دسته سیم اصلی واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- موتور را روشن نمائید.
4- ولتاژ بین ترمینال منبع تغذیه رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

0V : مقدار مجاز
5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در محدود مجاز مشخص شده مي باشد؟

بلي : به مرحله ي ) کنترل قطعي دسته سیم ( بروید. 
نه : - اتصال کوتاه دسته سیم به باطري را کنترل کنید.

- در صورت لزوم تعمیر کرده و به مرحله ) تایید تعمیر خودرو ( بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

کنترل قطعي دسته سیم 
1- موتور را خاموش کنید. 

2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید.
 A/C-" 3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت خودرو و ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم

ECU" را اندازه بگیرید.    
مقدار مجاز : زیر  1

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده ي مجاز است؟
بلي : به مرحله ي " بازرسي مدار اتصال بدنه"  بروید.

نه : - قطعي دسته سیم را بررسي کنید.
- در صورت لزوم تعمیر کرده و به مرحله "تایید تعمیر خودرو"  بروید
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه 
کنترل قطعي دسته سیم 

1- موتور را خاموش کنید
2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید

 "A/C-ECU" 3- مقاومت بین ترمینال اتصال بدنه ي رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت داخل خودرو و ترمینال رابط دسته سیم
را اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : زیر  1
4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده ي مجاز است؟

بلي : به مرحله ي " بازرسي قطعه"  بروید.
نه : - قطعي دسته سیم را بررسي کنید.

- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله  "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
کنترل حسگر درجه حرارت داخل خودرو 

1- موتور را خاموش کنید
2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو را متصل کرده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت داخل خودرو  و رابط دسته سیم اتصال بدنه را اندازه  
بگیرید.

مقادیر مجاز : به شکل 1 مراجعه کنید
*شکل 1- مقادیر مجاز : مقدار مقاومت حسگر درجه حرارت داخل خودرو بصورت تابعي از درجه حرارت 

*مقدار واقعي مطابق با شرایط مختلف موتور مي تواند متفاوت باشد
)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت

14/10-16450/1059
32/09768/2037.4
41/575.9104/4015.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

5- آیا ولتاژ نزدیک مقدار مجاز تعیین شده است ؟ 
خوردگي،  خمیدگي،  ضعیف،  اتصال  شلي،  نظر  از  رابطها  بلي: 
لزوم  صورت  در  کنید.  بررسي  آسیب  یا  و  شکل  تغییر  کثیفي، 
خودرو"  تعمیر  "تایید  مرحله  به  سپس  کرده  تعویض  یا  تعمیر 

بروید.
نه : قطعه A/C-ECU  سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح 
A/C- قطعه  شد،  مشکل حل  در صورتیکه  نمایید  بررسي  آنرا 

ECU را تعویض وبه مرحله ي  "تایید تعمیر خودرو" بروید.

  "A/C-ECU " کنترل
1- موتور را خاموش کنید.

2- حسگر درجه حرارت داخل خودرو را قطع و رابط دسته سیم 
اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- سویچ را در حالت باز ) ON ( قرار دهید )بدون روشن کردن 
موتور(

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه 
حرارت داخل خودرو و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

 5V 5- مقدار مجاز : تقریبا

4- آیا مقدار مقاومت نزدیک مقدار مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "کنترل A/C-ECU" بروید

نه : حسگر درجه حرارت داخل خودروي سالم را جایگزین کرده 
و صحت عملکرد را بررسي نمائید. 

در صورتیکه مشکل حل شود حسگر درجه حرارت داخل خودرو 
را تعویض و به مرحله ي " تایید تعمیر خودرو"  بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 روش تایید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که عیب تصحیح شده مورد تایید قرار گیرد.

1- ابزار برازش را وصل کرده و  حالت  " کدهاي عیب تشخیص "  )DTC( را انتخاب کرده و DTC را پاک کنید.
2- خودرو را راه اندازي کرده و ابزار برازش را روي DTC تنظیم کنید.

) DTC ( 3- آیا هیچگونه کد عیب تشخیص ظاهر مي شود؟
بلي : به مرحله ي روش عیب یابي بروید.
نه : سیستم در حالت نرمال کار مي کند.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

)DTC( توضیح کد عیب تشخیصي
در صورتیکه حسگر درجه حرارت  تهویه  مدول کنترل سیستم 
محیط ولتاژي زیر 0.1V به مدت 4 ثانیه را نشان دهد کد عیب 

تشخیصي B1237 را گزارش مي کند.

B1237 : اتصال کوتاه حسگر درجه  حرارت محیط 
توضیح کلي 

حسگر درجه حرارت محیط مقاومت حرارتي از نوع منفي است که 
مقاومت آن بطورعکس متناسب با درجه حرارت است. خروجي 
دور  کنترل  در،  قفل  دما،  تنظیم  عیب حسگر،  ایمني  براي  آن 
موتور دمنده و کنترل حالت مختلط مورد استفاده واقع مي شود. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC کنترل ولتاژروش*
- اتصال کوتاه در مدار سیگنال

- حسگر درجه حرارت محیط معیوب
- مدول کنترل A/C معیوب

*سویچ در حالت باز ) ON ( باشدشرایط فعال
*حسگر درجه حرارت محیط ولتاژ 0.1V به مدت 4 ثانیه داشته باشدمقدار شروع
*کنترل در مقدار )C°20)F°68 ایمني عیب 

محدود مجاز 
مقدار مقاومت حسگر درجه حرارت داخل خودرو بصورت تابعي از درجه حرارت 

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
4-/20-٪3±284.550/10٪3±59.6
14/10-٪3±164.286/30٪3±24.18
32/0٪3±97.5122/50٪3±10.83
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

*نمودار مدار تشخیص عیب

تنظیم داده هاي ابزار برازش 
1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید.

2- موتور تا دماي نرمال بعداز استارت زدن گرم کنید.
3- به مرحله ي "حسگر درجه حرارت"A/C بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي ترمینال و رابط 
1- اکثر عملکردهاي بد سیستم الکتریکي در اثر اتصال ضعیف 
ترمینال ها و دسته سیم ها ایجاد مي شود عیوب در اثر تداخل 
یا شیمیایي  و  الکتریکي و آسیب مکانیکي  با سایر سیستم هاي 

ایجاد مي شود.
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا آسیب کنترل کنید.
3- آیا مشکل پیدا شده است؟

بلي: در صورت لزوم تعمیر و به مرحله "تایید تعمیر خودرو" بروید
نه : به مرحله ي روش "بازرسي دسته سیم و سیم" بروید.

محیط  حرارت  درجه  حسگر  در  عیبي  صورتیکه  در   -1 شکل 
وجود داشته باشد حسگر در دماي F( 20°C°68( ثابت مي ماند.

4- آیا حسگر درجه حرارت محیط سالم است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي و تعمیر" بروید. 

نه : مشکل یک مشکل گاه به گاهي است که در اثر اتصال ضعیف 
قطعه یا واحد کنترل پیش مي آید. 

- بطور کامل شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، 
تغییر شکل و یا آسیب رابط را کنترل کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نموده به مرحله "تایید تعمیر 
خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار سیگنال 
کنترل جریان دردسته سیم 

1- موتور را خاموش کنید.
2- حسگر درجه حرارت محیط را باز و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- سویچ را در حالت ON قرار دهید. 
4- ولتاژ بین ترمینال منبع تغذیه حسگر درجه حرارت محیط و اتصال بدنه اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : بي نهایت 
5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟

بلي: به مرحله ي "بازرسي قطعه" بروید.
نه : - اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم را کنترل کنید.

- در صورت لزوم تعمیر و به مرحله  "تایید تعمیر خودرو"  بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
کنترل حسگر درجه حرارت محیط 

1- موتور را خاموش نمایید.
2- حسگر درجه حرارت محیط را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت محیط و رابط دسته سیم اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
مقادیر مجاز: به شکل 1 مراجعه شود

شکل 1- مقادیر مجاز: 
*مقدار مقاومت حسگر درجه حرارت محیط بصورت تابعي از درجه حرارت. 

*مقدار واقعي براساس شرایط مختلف موتور مي تواند متفاوت باشد 
)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت

4-/20-٪3±284.550/10٪3±59.6
14/10-٪3±164.286/30٪3±24.18
32/0٪3±97.5122/50٪3±10.83
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

نه : واحد "A/C-ECU " سالم را جایگزین و عملکرد صحیح آنرا 
 A/C-ECU" " کنترل نمائید. در صورتیکه مشکل حل شد واحد

را تعویض وسپس به مرحله ی "تایید تعمیر خودرو" بروید. 

 "A/C-ECU " کنترل
1- موتور را خاموش کنید.

2- حسگر درجه حرارت محیط )+( را قطع و رابط دسته سیم 
اصلي واحد کنترل A/C وصل کنید.

)موتور خاموش  قرار دهید   )  ON  ( باز  را در حالت  3- سویچ 
باشد(.

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه 
حرارت محیط و اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

 5V " مقدار مجاز : تقریبا*
5- آیا ولتاژ نزدیک مقدار مجاز تعیین شده است؟ 

بلي : رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، 
لزوم  صورت  در  کنید  بررسي  آسیب  یا  و  شکل  تغییر  کثیفي، 
  " خودرو تعمیر  "تایید  ي  مرحله  به  سپس  و  تعویض  یا  تعمیر 

بروید.

4- آیا مقدار مقاومت نزدیک به مقدار مجاز تعیین شده است؟ 
بلي: به مرحله  "کنترل A/C-ECU" بروید. 

نه : حسگر درجه حرارت محیط سالم را جایگزین وصحت عملکرد 
را بررسی نمایید. اگر مشکل حل شد حسگردرجه حرارت محیط 

را تعویض و سپس به مرحله ي  "تائید تعمیر خودرو"  بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تایید تعمیر خودرو 
بعداز تعمیر ضروري است که مطمئن شوید عیب برطرف شده است. 

1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت   "کدهاي عیب تشخیصي"  را انتخاب و DTC را پاک کنید. 
2- خودرو را راه اندازی کرده و ابزار برازش را روی DTC تنظیم نمائید.

3- آیا هیچگونه DTC یا کد عیب تشخیصي وجود دارد؟ 
بلي : به مرحله ي عیب یابي بروید. 

نه : سیستم در حالت نرمال کار مي کند.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 )DTC( توضیح کد عیب تشخیصي
در صورتیکه حسگر درجه حرارت  تهویه  مدول کنترل سیستم 
محیط داراي ولتاژ 4.9V براي 4 ثانیه باشد کد عیب تشخیصي 

B1238 را  نشان مي دهد. 

B1238 : قطعي حسگر درجه حرارت محیط 
محل قطعه 

توضیح کلي 
منفي  گرمایي  مقاومت  نوع  از  محیط  حرارت  درجه  در  حسگر 
متناسب  حرارت  درجه  با  عکس  بصورت  آن  مقاومت  که  است 
است. خروجي آن براي ایمني عیب حسگر، تنظیم درجه حرارت 
مختلط  حالت  کنترل  و  دمنده  موتور  سرعت  کنترل  در،  قفل 

مورداستفاده قرار مي گیرد. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد
DTC اتصال ضعیف در دسته سیم*کنترل ولتاژروش -

- قطعي مدار سیگنال 
- اتصال کوتاه به باطري در مدار سیگنال

- حسگر درجه حرارت محیط معیوب 
- مدول کنترل سیستم تهویه معیوب 

*سویچ در حالت باز ) ON ( باشدشرایط فعال
*حسگر درجه حرارت دارای ولتاژ 4.9V به مدت 4 ثانیه مقدار شروع
*کنترل در مقدار )C°20)F°68 ایمني عیب 

مقادیر مجاز 
مقادیر مقاومت حسگر درجه حرارت محیط بصورت تابعي از درجه حرارت 

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
4-/20-٪3±284.550/10٪3±59.6
14/10-٪3±164.286/30٪3±24.18
32/0٪3±97.5122/50٪3±10.83
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

تنظیم داده هاي ابزار برازش 
1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید.

2- موتور استارت زده و تا دماي نرمال گرم کنید.
3- مرحله ي "حسگر درجه حرارت هواي محیط" را انتخاب کنید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي ترمینال و رابط 
1- اکثر عملکردهاي بد در سیستم الکتریکي در اثر دسته سیم و 
ترمینال هاي ضعیف ایجاد مي شود عیوب در اثر تداخل با سایر 
سیستم هاي الکتریکي و آسیب مکانیکي یا شیمیایي مي تواند 

ایجاد گردد. 
2- بطور کامل رابط هاي از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا آسیب بررسي کنند. 
3- آیا مشکل پیداشده است؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر کرده و به مرحله ي  "تایید تعمیر 
خودرو" بروید. 

به : به مرحله ي "بازرسي دسته سیم و سیم" بروید. 

شکل 1- پارامتر "حسگر درجه حرارت محیط "درصورت وجود 
عیب F( 20°C°88(  ثابت مي ماند.

4- آیا حسگر درجه حرارت محیط سالم است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي و تعمیر"  بروید. 

اثراتصال ضعیف  در  است که  موقتي  - مشکل یک مشکل   : نه 
قطعه یا واحدکنترل ایجاد مي شود. 

خوردگي،کثیفي،  خمیدگي،  ضعیف،  اتصال  شلي،  بطورکامل   -
تغییرشکل یا آسیب رابط را بررسي کنید.

- درصورت لزوم تعمیریا تعویض کرده وسپس به مرحله ي "تایید 
تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار سیگنال 
اتصال کوتاه دسته سیم به باطري

1- موتور را خاموش کنید.
2- حسگر درجه حرارت محیط را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید. 

3- سویچ را در حالت باز )ON( قرار دهید.
4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت محیط و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

 0V : مقدار مجاز
5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده را محدود مجاز تعیین شده مي باشد؟ 

بلي : به مرحله ي " کنترل قطعي در دسته سیم"   بروید. 
نه : اتصال کوتاه دسته سیم به باطري را کنترل نمائید.

- در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ی "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

کنترل قطعي دسته سیم 
1- موتور را خاموش کنید. 

2- حسگر درجه حرارت محیط و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- مقاومت بین سیگنال ترمینال )+( رابط دسته سیم حسگر و درجه حرارت محیط و ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم 

A/C-ECU را اندازه بگیرید.
مقدار مجاز : زیر  1 

4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي مدار اتصال بدنه"  بروید.

نه : - قطعي دردسته سیم را کنترل کنید. 
- در صورت لزوم تعمیر کرده و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو"  بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه 
بازرسي قطعي مدار اتصال بدنه 

1- موتور را خاموش کنید. 
2- حسگر درجه حرارت محیط و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- مقاومت بین ترمینال اتصال بدنه ي رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت محیط و ترمینال اتصال بدنه ي رابط دسته سیم  
"A/C-ECU"  را اندازه بگیرید.

محدود مجاز : زیر 1 
4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در حد مجاز تعیین شده مي باشد؟ 

بلي : به مرحله ي "بازرسي قطعه "  بروید.
نه : - قطعي در دسته سیم را کنترل کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر کرده و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
کنترل حسگر درجه حرارت محیط 

1- موتور را خاموش کنید.
2- حسگر درجه حرارت محیط را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت محیط و رابط دسته سیم اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
محدوده مجاز : به شکل 1 مراجعه کنید.

شکل 1- *محدوده مجاز : مقادیر مقاومت حسگر درجه حرارت محیط بصورت تابعي از درجه حرارت 
*مقادیر واقعي براساس شرایط مختلف موتور مي تواند تغییر کند.

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
4-/20-٪3±284.550/10٪3±59.6
14/10-٪3±164.286/30٪3±24.18
32/0٪3±97.5122/50٪3±10.83
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

4- آیا مقدار مقاومت نزدیک مقدار مجاز تعیین شده مي باشد؟ 
بلي : به مرحله ي کنترل "A/C-ECU" بروید.

نه : حسگر درجه حرارت محیط سالم را جایگزین کرده و عملکرد 
صحیح آنرا کنترل کنید. در صورت حل شدن مساله حسگر درجه 
حرارت محیط را تعویض نموده و به مرحله ي تایید تعمیر خودرو 

بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

    "A/C-ECU" کنترل
1- موتور را خاموش کنید 

2- حسگر درجه حرارت محیط )+( را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید.
3- سویچ را در حالت باز )ON ( قرار دهید ) بدون اینکه موتور روشن شود(

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر درجه حرارت محیط و اتصال بدنه را اندازه گیري کنید.
 5V محدود مجاز : تقریبا برابر

5- آیا مقدار ولتاژ نزدیک مقدار مجاز تعیین شده است؟ 
بلي : رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل ویا آسیب بررسي نمائید. 

در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نموده و سپس به مرحله ي  " تایید تعمیر خورو"  بروید. 
واحد                    مشکل،  شدن  حل  صورت  در  نمائید  بررسي  آنرا  صحیح  عملکرد  و  نموده  جایگزین  را  سالم    "A/C-ECU"واحد  : نه 

"A/C-ECU"  را تعویض و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو"  بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 DTC توضیح
مدول کنترل سیستم تهویه در صورتیکه حسگر اواپراتور داراي 
ولتاژ 0.1V براي 4 ثانیه باشد خطاي B1241 را نشان مي دهد. 

B1241 : اتصال کوتاه حسگر اواپراتور 
محل قطعه 

توضیح کلي 
هسته ي  دماي  و  دارد  قرار  بخاري  واحد  روي  اواپراتور  حسگر 
مرکزي را نشان مي دهد این حسگر از نوع مقاومت حرارتي منفي 
است. حسگر  متناسب  دما  با  بطور عکس  آن  مقاومت  که  است 
تبدیل  ولتاژ  مقدار  به  گیري شده  اندازه  حرارت  درجه  اواپراتور 
هسته ي  دماي  که  وقتي  فرستد.  مي    "A/C-ECU"به آنرا  و 
مرکزي زیر مقدار شروع باشد واحد A/C-ECU  جریان رله ی 
اثر خنک  در  اواپراتور  زدن  یخ  از  تا  کند  قطع مي  را  کمپرسور 

کاري بیش از حد جلوگیري نماید. 

روش تائید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که تایید کنید کد عیب بر طرف شده 

است. 
1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت  "کدهاي عیب تشخیصي" 

) DTC ( را انتخاب کرده و DTC را پاک  کنید 
2- خودرو را راه انداخته و ابزار برازش را در حالت DTC تنظیم 

نمائید.
3- آیا هیچگونه عیب وجود دارد ؟ 
بلي : به مرحله ي عیب یابي بروید. 

نه : سیستم بصورت سالم کار مي کند. 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



63

راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

.DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC کنترل ولتاژروش*
- اتصال کوتاه دسته سیم 
- حسگر اواپراتور معیوب 

- واحد کنترل A/C معیوب

*سویچ در حالت ) ON (یا  باز باشدشرایط فعال
*حسگر اواپراتور داراي  ولتاژ 0.1V به مدت 4 ثانیه داشته باشدمقدار شروع
*کنترل در مقدار )C-)28.4°F°2 ایمني عیب 

مقادیر مجاز 
مقادیر مقاومت حسگر اواپراتور  بصورت تابعي از درجه حرارت 

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
14/10-٪1±1841/5٪1±9.1
23/5-٪1±14.250/10٪1±7.39
32/0٪1±11.3668/20٪1±4.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

نمودار مدار تشخیص عیب 
تنظیم داده هاي ابزار برازش 

1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 
2- بعداز استارت زدن موتور را تا دماي نرمال گرم کنید. 

3- با ابزار برازش پارامتر  "حسگر اواپراتور"  انتخاب و تنظیم نمائید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

* بازرسي ترمینال و رابط 
1- اکثر عملکردهاي بد در سیستم  الکتریکي دراثردسته سیم 
وترمینال ها یا اتصال ضعیف ایجاد مي شود. عیوب در اثر تداخل 
شیمیایي  و  مکانیکي  آسیب  و  الکتریکي  هاي  سیستم  سایر  با 

ایجاد مي شود. 
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگی،کثیفی، تغییر شکل و یا آسیب بررسي نمائید.
3- آیا مشکلی پیداشده است؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر و به "تایید تعمیر خودرو" بروید.
نه : به مرحله ي"بازرسي دسته سیم و سیم" بروید. 

پارامتر       اواپراتور،  حسگر  در  عیب  وجود  صورت  در   -1 شکل 
"حسگر اواپراتور" در دماي )C-)28.4°F°2 ثابت مي ماند. 

4- آیا حسگر اواپراتور سالم است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي و تعمیر" بروید 

نه : -  مشکل، یک مشکل موقتي است و در اثر اتصال ضعیف 
قطعه یا واحد کنترل ایجاد شده است. 

- بطور کامل شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، 
تغییر شکل و یا آسیب رابط را بررسي کنید. 

-  در صورت لزوم تعمیر یا تعویض نموده و سپس به مرحله ي"تایید 
تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار سیگنال 
اتصال کوتاه به بدنه در  دسته سیم را کنترل کنید. 

1- موتور را خاموش کنید. 
2- حسگر اواپراتور را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید.

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر اواپراتور و اتصال بدنه را اندازه گیري نمائید.
مقدار مجاز : بي نهایت  

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بله : به مرحله ی" بازرسي قطعه" بروید.

نه : - اتصال کوتاه دسته سیم به بدنه را بررسي کنید.
- در صورت لزوم و تعمیر و سپس به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
کنترل حسگر درجه حرارت داخل خودرو 

1- موتور را خاموش کنید. 
2- حسگر اواپراتور را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید 

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر اواپراتور و رابط دسته سیم اتصال به بدنه را اندازه بگیرید.
مقادیر مجاز : به شکل 1 مراجعه کنید 

شکل 1- مقادیر مجاز : 
*مقادیر مقاومت حسگر اواپراتور بصورت تابعي از درجه حرارت 

*مقادیر واقعي براساس شرایط مختلف موتور مي تواند متفاوت باشد. 
)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت

14/10-٪1±1841/5٪1±9.1
23/5-٪1±14.250/10٪1±7.3
32/0٪1±11.3668/20٪1±4.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

5- آیا مقدار ولتاژ نزدیک مقدار مجاز مي باشد. 
بلي: رابط ها را از نظر شلي ، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، 
لزوم  نمائید. در صورت  بررسي  یا آسیب  و  تغییر شکل  کثیفي، 

تعمیر یا تعویض کرده و به مرحله تایید تعمیر خودرو بروید. 
نه : واحد A/C-ECU سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح 
 A/C-ECU آنرا کنترل کنید. در صورتیکه مشکل حل شد واحد

را تعویض و سپس به مرحله "تایید تعمیر خودرو" بروید.

A/C-ECU کنترل
1- موتور را خاموش کنید 

2- حسگر اواپراتور را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل 
A/C  را وصل کنید. 

در  )موتور  قرار دهید   )ON( باز  در حالت  را  3- سویچ خودرو 
حالت خاموش باشد(.

حسگر  سیم  دسته  رابط   )+( سیگنال  ترمینال  بین  ولتاژ   -4
اواپراتور و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

 5V مقدار مجاز : تقریبا

4- آیا مقدار مقاومت نزدیک مقدار مجاز مشخص شده است؟
بلي : به مرحله ي کنترل"A/C-ECU"بروید.

نه : حسگر اواپراتور سالم را جایگزین کنید و عملکرد صحیح آنرا 
جایگزین  را  اواپراتور  حسگر  شد  حل  مشکل  اگر  کنید.  کنترل 

کرده و به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تایید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که مطمئن شوید عیب برطرف شده باشد. 

1- ابزار برازش را وصل کرده و به مرحله ي "کدهاي عیب تشخیصي" ) DTC ( رفته و DTC را پاک  کنید. 
2- خودرو را راه اندازي کرده و ابزار برازش را روي DTC تنظیم نمائید.

3- آیا هیچگونه DTC وجود دارد؟ 
بلي : به روش عیب یابي بروید. 

نه : سیستم بصورت نرمال کار مي کند. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

B1242 : قطعي حسگر اواپراتور 
توضیح کلي 

حسگر اواپراتور روي واحد بخاري قرار دارد ودرجه حرارت هسته 
ي مرکزي را اندازه مي گیرد. این حسگر از نوع مقاومت حرارتي 
منفي است و مقاومت آن بطور عکس با درجه حرارت  متناسب 
مقدار  به  اندازه گیري شده  اواپراتور درجه حرارت  است حسگر 
ولتاژ تبدیل وبه واحد "A/C-ECU"  مي فرستند. در صورتیکه 
باشد. جریان رله ی  دماي هسته ي مرکزي زیر مقدار تحریک 
کمپرسور قطع مي شود تا از یخ زدن اواپراتور در اثر خنک شدن 

بیش از حد جلوگیري شود.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد
DTC قطعي مدار سیگنال *کنترل ولتاژروش *

* اتصال کوتاه مدار سیگنال به باطري 
* حسگر اواپراتور معیوب 

*واحد کنترل سیستم تهویه مطبوع معیوب 

*سویچ در حالت باز ) ON ( باشدشرایط فعال
*حسگر اواپراتور داراي  ولتاژ 4.9V به مدت 4 ثانیه داشته باشدمقدار تحریک
*کنترل در مقدار )C°2-)F°68 ایمني عیب 

مقادیر مجاز 
 *مقادیر مقاومت حسگر درجه حرارت داخل خودرو بصورت تابعي از درجه حرارت 

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
14/10-٪1±1841/5٪1±9.1
23/5-٪1±14.250/10٪1±7.3
32/0٪1±11.3668/20٪1±4.9
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

تنظیم داده هاي ابزار برازش 
1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 

2- بعد از استارت زدن موتور، آنرا تا دماي نرمال گرم کنید. 
3- پارامتر" حسگر اواپراتور" را روي ابزار برازش انتخاب و تنظیم نمائید. 

شکل 1- در صورت وجود عیب در حسگر اواپراتور پارامتر حسگر اواپراتور در دماي )C°2-)F°28.4   ثابت مي ماند. 
4- آیا حسگر اواپراتور سالم است؟ 

بلي : به مرحله ي" بازرسي و تعمیر" بروید. 
نه : - مشکل یک مشکل موقتي است که در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل پیش آمده است. 

- بطور کامل شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي ، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و آسیب رابط را بررسي نمائید.
- در صورت لزوم تعمیر ویا تعویض نموده و به مرحله "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار سیگنال 
کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به باطري 

1- موتور را خاموش کنید. 
 A/C 2- حسگر اواپراتور و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل

را قطع کنید. 
3- سویچ را در حالت باز ) ON ( قرار دهید. 

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم حسگر 
اواپراتور واتصال بدنه را اندازه بگیرید. 

 0V : مقدار مجاز -
5- آیا مقدار ولتاژ اندازه گیري شده در محدوده مجاز مي باشد؟ 

بلي : به مرحله ي" کنترل قطعي در دسته سیم" بروید. 
نه : - اتصال کوتاه دسته سیم به باطري را کنترل کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر وبه مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 

بازرسي ترمینال و رابط 
اثر دسته سیم و  الکتریکي در  1- اکثر عملکردهاي بد سیستم 
ترمینالهاي با اتصال ضعیف ایجاد مي شود عیوب در اثر تداخل 
باسایر سیستمهاي الکتریکي و آسیب مکانیکي یا شیمیایي مي 

تواند ایجاد شود 
خمیدگي،  ضعیف،  اتصال  شلي،  نظر  از  رابطها  کامل  بطور   -2

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و آسیب بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر وبه مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" 
بروید. 

نه : به مرحله ي روش" بازرسي دسته سیم و سیم" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

کنترل قطعي در دسته سیم 
1- موتوررا خاموش کنید.

2- حسگر اواپراتور و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر اواپراتور و ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم A/C-ECU را اندازه 

بگیرید. 
مقدار مجاز : زیر  1  

4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري در محدوده ي مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي مدار اتصال بدنه "بروید. 

نه : - قطعي در دسته سیم را بررسي کنید. 
- در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه 
کنترل قطعي در دسته سیم 

1- موتور را خاموش کنید. 
2- حسگر اواپراتور و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- مقاومت بین ترمینال اتصال بدنه رابط دسته سیم حسگر اواپراتور و ترمینال اتصال بدنه ي رابط دسته سیم A/C-ECU را 
اندازه بگیرید. 

- مقدار مجاز : زیر  1
4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 

بلي : به مرحله ي" بازرسي قطعه" بروید.
نه : - قطعي در دسته سیم را بررسي کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
کنترل حسگر در جه حرارت داخل خودرو 

1- موتور را خاموش کنید. 
2- حسگر اواپراتور و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- مقاومت بین ترمینال سیگنال )+( رابط دسته سیم حسگر اواپراتور و رابط دسته سیم اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
مقدار مجاز : به شکل 1 مراجعه کنید. 

)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت)°C/°F( درجه حرارت ) KΩ ( مقاومت
14/10-٪1±17.9341/5٪1±9.1
23/5-٪1±14.2250/10٪1±7.39
32/0٪1±11.3668/20٪1±4.93

نه : حسگر اواپراتور سالم را جایگزین کرده و صحت عملکرد را بررسي کنید در صورت حل مشکل حسگر اواپراتور را تعویض و 
به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 A/C-ECU کنترل
1- موتور را خاموش کنید. 

2- حسگر اواپراتور را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل 
A/C را وصل کنید. 

3- سویچ را در حالت باز )ON( قرار دهید )موتور خاموش باشد( 
حسگر  سیم  دسته  رابط   )+( سیگنال  ترمینال  بین  ولتاژ   -4

اواپراتور و اتصال بدنه را اندازه بگیرید. 
 5V مقدار مجاز : تقریبا

5- آیا مقدار ولتاژ نزدیک مقدارمجاز است؟ 
اتصال ضعیف، خمیدگي، کثیفي،  از نظر شلي،  را  رابط ها  بلي: 
یا  تعمیر  لزوم  نماید در صورت  بررسي  یا آسیب  و  تغییر شکل 
تعویض نموده و سپس به مرحله ي"تایید تعمیر خودرو" بروید. 

نه : واحد A/C-ECU سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح 
را   A/C-ECU واحد  مشکل  حل  صورت  در  کنید.  بررسي  را 

تعویض و به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تایید تعمیر خودرو 
پس از تعمیر ضرور ي است که اصالح عیب مورد تایید قرار گیرد. 

1- ابزار برازش را وصل و حالت "کدهاي عیب تشخیصي" را انتخاب و DTC را پاک کنید. 
2- خودرو را راه اندازي کرده و ابزار برازش را روي DTC تنظیم نمائید. 

3- آیا هیچگونه DTC پیدا شده است؟ 
بلي : به مرحله ي "عیب یابي" مي برند. 
نه:  سیستم بصورت نرمال کار مي کند. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 DTC توضیح
برگشتي  سیگنال  صورتیکه  در  تهویه  سیستم  کنترل  مدول 
 100ms 0.1 به مدتV عملکرد درجه حرارت راننده داراي ولتاژ

باشد که عیب B1245 را نشان مي دهد. 

B1245 : قطعي پتانسیومترمخلوط هوا 
محل قطعه 

توضیح کلي 
موقعیت  که  است  موتوري  داراي  هوا"  کن  "پتانسیومترمخلوط 
عملکرد  تنظیم مي کند  پتانسیومتر  عملکرد  براساس  را  دریچه 
کنترل درجه حرارت بروش زیر درجه حرارت را کنترل مي کند. 
سیگنال واحد کنترل موقعیت دریچه ي تنظیم درجه حرارت را با 
راه اندازي موتور تنظیم مي کند و بدین ترتیب نسبت هواي سرد 
و گرم بطور مناسب تنظیم مي گردد. پتانسیومتر موقعیت دریچه 

را بصورت مقدارولتاژ به واحد A/C-ECU منتقل مي کند. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC کنترل ولتاژروش*

- اتصال ضعیف دسته سیم 
- قطعي سیگنال )سیگنال برگشتي(، مدار 

اتصال بدنه و منبع تغذیه 
- عملکرد معیوب درجه حرارت راننده 
- مدول کنترل معیوب سیستم تهویه 

*سویچ در حالت باز ) ON ( باشدشرایط فعال

*سیگنال برگشتي عملکرد درجه حرارت داراي ولتاژ 0.1V به مدت مقدار تحریک
100ms

ایمني عیب

موقعیت  در   24.5°C-17)76.1-63°F( تنظیم:  حرارت  درجه   -
ماکزیمم سرمایش 

موقعیت  در   32°C-25)89.6-77°F( تنظیم:  حرارت  درجه   -
ماکزیمم گرمایش 

محدوده مجاز 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر بصورت تابعي از موقعیت دریچه ي تنظیم درجه حرارت 

ولتاژموقعیت
0.4Vسرمایش ماکزیمم

4.5Vگرمایش ماکزیمم 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

تنظیم داده هاي ابزار برازش

* آزمون عملکرد
1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 

2- بعد از استارت موتور آنرا تا دماي نرمال گرم کنید. 
3- با ابزار برازش پاراماتر "پتانسیومتر دریچه مخلوط کن هوا" را انتخاب  و تنظیم نمائید.

4- آزمون عملکرد" پتانسیومتر دریچه ي مخلوط کن هوا" را در حالت هاي 8٪ و 50٪ و 100٪ به ترتیب انتخاب و انجام دهید. 
5- با انجام آزمون عملکرد دریچه بررسي کنید مقدار ولتاژ پتانسیومتر نزدیک مقدار مجاز آزمون عملکرد دریچه باشد.

محدوده مجاز : مقدار ولتاژ پتانسیومتر دریچه ي اختالط هوا باید نزدیک مقدار مجاز آزمون عملکرد باشد.
6- آیا مقادیر داده هاي فعلي مطابق با مقادیر آزمون عملکرد است؟ 

بلي: مشکل، مشکل موقتي است و دراثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل ایجاد مي شود. 
- بطور کامل شلي ، اتصال ضعیف ، خمیدگي ، خوردگي ، کثیفي ، تغییر شکل و یا آسیب رابط را بررسي کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر و تعویض کرده و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
نه : به مرحله ي" بازرسي و تعمیر" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار سیگنال 
1- موتور را خاموش کنید.

2- عملگر مخلوط کن هواي راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد 
کنترل A/C را قطع کنید. 

سیم  دسته  رابط   )  F/B  ( سیگنال  ترمینال  بین  مقاومت   -3
عملگر مخلوط کن هواي راننده و ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط 

دسته سیم" A/C-ECU "را اندازه بگیرید.
محدوده مجاز : زیر 1

4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به بدنه" بروید 

نه : - قطعي در دسته سیم را بررسي کنید. 
تعمیر  "تایید  ي  مرحله  به  سپس  و  تعمیر  لزوم  صورت  در   -

خودرو" بروید. 

بازرسي ترمینال و رابط 
اتصال  اثر  در  الکتریکي  سیستم  در  بد  عملکردهاي  اکثر   -1
ضعیف دسته سیم و ترمینالها ایجاد مي شود عیوب مي تواند در 
اثر تداخل با سایر سیستم ها ي الکتریکي و آسیب مکانیکي و 

شیمیایي انجام پذیرد.
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا آسیب بررسي کنید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است ؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ي"تایید تعمیر خودرو" 
بروید. 

نه: به مرحله ي"بازرسي دسته سیم و سیم" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به بدنه 
1- سویچ را در حالت OFF قرار دهید. 

2- عملگر مخلوط کن هواي راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- مقاومت بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر مخلوط کن هواي راننده و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : بینهایت 
4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز تعیین شده است؟ 

بلي : به مرحله ي"بازرسي مدار منبع تغذیه" بروید. 
نه : - اتصال کوتاه دسته سیم کنترل به بدنه را بررسي نمائید.

- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به بدنه 
1- سویچ را در حالت OFF قرار دهید. 

2- عملکرد مخلوط کن هواي راتتده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- مقاومت بین ترمیتال سیگنال )F/B( رابط دسته سیم عملکرد مخلوط کن هواي راننده و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : بي نهایت 
4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز تعیین شده است؟ 

بلي : به مرحله ي" بازرسي مدار منبع تغذیه" بروید. 
نه :  - اتصال کوتاه دسته سیم کنترل به بدنه را بررسي نمائید. 

- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار منبع تغذیه 
کنترل دسته سیم منبع تغذیه 

1- سویچ را در حالت بسته   )OFF( قرار دهید. 
2- عملگر مخلوط کن هواي راننده را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید. 

3- سویچ را در حالت باز )ON( قرار دهید. 
4- ولتاژ بین ترمینال حسگر هواي تازه )5V( )REF( رابط دسته سیم عملگر مخلوط کن هواي راننده و اتصال بدنه را اندازه گیري 

کنید. 
 5V مقدار مجاز : تقریبا

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي مدار اتصال بدنه" بروید. 

نه : - قطعي و اتصال کوتاه به بدنه را در دسته سیم بررسي کنید. 
- در صورت لزوم تعمیر وبه مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه 
کنترل قطعي دسته سیم 

1- سویچ را در حالت بسته ) OFF ( قرار دهید. 
2- عملگر مخلوط کن هواي راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- مقاومت بین ترمینال اتصال بدنه ي )-( رابط دسته سیم عملگر مخلوط کن هواي راننده و ترمینال اتصال بدنه ي )-( ترمینال 
رابط دسته سیم A/C-ECU را اندازه بگیرید. 

مقدار مجاز : زیر  1
4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 

بلي : به مرحله" بازرسي قطعه" بروید. 
نه : - قطعي در دسته سیم را بررسي کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
کنترل عملگر مخلوط کن هواي طرف شاگرد
1- سویچ را در حالت بسته )OFF ( قرار دهید.

2- عملگر مخلوط کن هواي طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- قطب مثبت باطري را به مثبت گرم )WARM ( عملگر مخلوط کن راننده و منفي باطري را به منفي سرد )COOL ( وصل کنید. 

4- مطمئن شوید که عملگر درجه حرارت در حالت سرد کار مي کند. 
5- در صورت اتصال عکس بند 3 مطمئن شوید که عملگر درجه حرارت در حالت گرم کار مي کند.

 WARM . )1-( COOL)+( 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

1- سویچ را در حالت بسته ) OFF ( قرار دهید.
واحد  سیم  دسته  ورابط  راننده  هواي  کن  مخلوط  عملگر   -2

کنترل A/C وصل کنید. 
3- سویچ را در حالت باز ) ON ( قرار دهید. 

4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر 
سیم  دسته  رابط  )ـ(  بدنه  اتصال  ترمینال  و  هوا   کن  مخلوط 

A/C-ECU را اندازه بگیرید.
مقدار مجاز : به شکل 2 مراجعه شود

6- آیا" محل دریچه "نزدیک به مقدار مشخص شده است ؟ 
بلي : به مرحله ي "کنترل پتانسیومتر" بروید 

نه : عملگر مخلوط کن هواي راننده ي سالم را جایگزین کرده و 
صحت عملکرد آنرا بررسي کنید در صورت حل مشکل، عملگر 
تعمیر  ي"تایید  مرحله  به  سپس  و  تعویض  را  هوا  کن  مخلوط 

خودرو" بروید. 

کنترل پتا نسیومتر 

شکل 1- عملکرد موتور عملگر مطابق با نوع اتصال ترمینال ) مقررات ایمني را مالحظه نمائید(
محل دریچهسرد)ـ( coolگرم )+()WARM (دسته سیم عملگر

ماکزیمم گرمایشاتصال بدنه12Vترمینال باطري
ماکزیمم سرمایش12Vاتصال بدنه
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 2- مقدار ولتاژ پتانسیومتر مخلوط کن هوا بصورت تابعي از محل دریچه ي درجه حرارت 
ولتاژمحل دریچه

0.4Vماکزیمم سرمایش

4.5Vماکزیمم گرمایش

5- آیا مقدار ولتاژ نزدیک مقدار مجاز مي باشد؟ 
بلي : رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا آسیب کنترل کنید. در صورت لزوم تعمیر 

یا تعویض کرده و سپس به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید.
نه : عملگر مخلوط کن هواي راننده ي سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح آنرا بررسي نمائید. در صورت حل مشکل عملگر 

مخلوط کن هواي راننده را تعویض و سپس به مرحله" تایید تعمیر خودرو" بروید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



90

راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 DTC توضیح
مدول کنترل سیستم تهویه در صورتیکه سیگنال برگشتي عملگر 
در جه حرارت طرف راننده داراي ولتاژ بیش از 4.9V به مدت 

100MS باشد کد عیب تشخیصي B1246 را نشان مي دهد. 

طرف  هوا  کن  مخلوط  پتانسیومتر  کوتاه  اتصال   :B1246
راننده 

محل قطعه 
توضیح کلي 

مخلوط کن هوا داراي موتور درجه حرارت جهت تغییر موقعیت 
کنترل  عملگر  باشد.  مي  پتاسیومتر  عملکرد  به  توجه  با  دریچه 
کند.  مي  تنظیم  زیر  بصورت  را  حرارت  درجه  حرارت،  درجه 
سیگنال واحد کنترل موقعیت دریچه را توسط موتور تنظیم مي 
نماید و بدین ترتیب درجه حرارت براساس نسبت هواي گرم به 
سرد تنظیم مي شود تیانسیومتر موقعیت دریچه را به مقدار ولتاژ 

تبدیل و به واحد A/C-ECV مي فرستد.

روش تایید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر، ضروري است تایید گردد که عیب بر طرف شده 

است. 
1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت "کدهاي عیب تشخیصي "را 

انتخاب و DTC را پاک کنید. 
برازش  ابزار  توسط  را   DTC و  کرده  اندازي  راه  را  خودرو   -2

انتخاب و تنظیم نمائید.
3- آیا هیچگونه DTC ظاهر شده است؟ 
بلي : به مرحله ي روش عیب یابي بروید. 

نه : سیستم صورت نرمال کار مي کند. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC کنترل ولتاژروش*

- اتصال کوتاه مدار سیگنال به باطري
- عملگردرجه حرارت معیوب طرف راننده 

- مدول کنترل سیستم تهویه 

* سویچ در حالت باز ) ON ( باشدشرایط فعال

* سیگنال برگشتي عملکرد درجه حرارت داراي ولتاژ 4.9.1V به مقدار تحریک 
100ms مدت

ایمني عیب 

* تنظیم درجه حرارت : )C)76.1-63°F°17-24.5 در ثابت درحالت 
ماکزیمم خنک کاري  

ماکزیمم  در   32-25°C)89.6-77°F(  : حرارت  درجه  تنظیم   *
گرمایش 

مقادیر مجاز 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر مخلوط کن هوا بصورت تابعي از موقعیت دریچه تنظیم دما 

ولتاژموقعیت دریچه
0.4Vماکزیمم سرمایش 

4.5Vماکزیمم گرمایش 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

تنظیم داده هاي ابزار برازش 
آزمون عملکرد

1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 
2-  موتور را تا درجه حرارت نرمال بعد از استارت زدن گرم کنید. 

3- توسط ابزار برازش پارامتر "پتانسیومتر دریچه مخلوط کن هوا طرف راننده" را انتخاب و تنظیم نمائید.
4- عملکرد پتانسیومتر دریچه ي مخلوط کن هوا را به ترتیب در حالت هاي 0٪ . 50٪  و 100٪  بررسي کنید. 

5- با انجام آزمون عملکرد مقدار پتانسیومتر دریچه ي مخلوط کن هوا را با مقادیر مجاز کنترل کنید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي ترمینال و رابط 
1- اکثر عملکردهاي بد در سیستم الکتریکي در اثر اتصال ضعیف 
دسته سیم و ترمینالها ایجاد مي شود. عیوب در اثر تداخل با سایر 
سیستم هاي الکتریکي و آسیب مکانیکي یا شیمیایي مي تواند 

ایجاد شود. 
2- بطور کامل رابطها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و آسیب بررسي کنید. 
3- آیا مشکل پیدا شده است؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" 
بروید.

نه : به مرحله ي "بازرسي دسته سیم و سیم" بروید. 

مقادیر مجاز 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر دریچه ي مخلوط کن هوا باید نزدیک به 

مقادیر آزمون عملکرد باشد. 
6- آیا مقدار کاري مطابق بامقدار آزمون عملکرد است؟ 

بلي : -  مشکل موقتي است و در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد 
کنترل ایجاد شده است. 

- بطور کامل شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، 
تغییر شکل و یا آسیب در رابط را بررسي نمائید. 

- در صورت لزوم تعمیر و یا تعویض نموده و سپس به مرحله ي 
روش تایید تعمیر خودرو بروید. 

نه : به مرحله ي "بازرسي و تعمیر" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار سیگنال 
کنترل اتصال کوتاه دسته سیم به باطري 

1- سویچ را در حالت بسته ) OFF ( قرار دهید. 
2- عملگر مخلوط کن هواي طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- سویچ رادر حالت باز ) ON ( قرار دهید.
4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر طرف راننده و اتصال بدنه را اندازه بگیرید. 

 0V : مقدار ولتاژ مجاز
5- آیا مقدار ولتاژ اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 

بلي : به مرحله" بررسي مدار اتصال بدنه "مراجعه کنید. 
نه : - اتصال کوتاه دسته سیم به باطري را بررسي نمائید. 

- پس از تعمیرات الزم به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو "بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه 
بررسي قطعي در دسته سیم 

1- سویچ را در حالت OFF قرار دهید. 
2- عملگر مخلوط کن هواي طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- مقاومت بین اتصال بدنه ي حسگر رابط دسته سیم عملگر مخلوط کن هواي طرف راننده و ترمینال اتصال بدنه ي رابط دسته 
سیم A/C-ECU را اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : زیر یک اهم 
4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 

بلي : - به مرحله ي" بازرسي قطعه" بروید. 
نه : -  قطعي در دسته سیم را بررسي کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر کرده و سپس به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 
بررسي عملگر دریچه مخلوط کن هواي طرف شاگرد 

1- سویچ را در حالت OFF قرار دهید.
2- عملگر دریچه مخلوط کن هوا و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 

3- ترمینال مثبت باطري را به سر مثبت حالت گرم عملگر دریچه مخلوط کن هوا و ترمینال منفي آنرا به سر منفي حالت سرد 
وصل کنید )طرف قطعه(

4- مطمئن شوید که عملگر دریچه هوا در حالت سردکار مي کند. 
5- مطمئن شوید عملگر درجه حرارت در حالت گرم کار مي کند در صورتیکه اتصال عکس شود )طرف قطعه(

شکل 1- عملکرد موتور عملگر مطابق با نوع اتصال ترمینال.
وضعیت دریچهحالت سرد)ـ(حالت گرم )+(دسته سیم عملگر

ترمینال باطري
12V ماکزیمم گرمااتصال بدنه

ماکزیمم سرما12Vاتصال بدنه 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بررسي پتانسیومتر 
1- سویچ را در حالت "OFF" قرار دهید.

2- عملگر دریچه مخلوط کن هوا و رابط دسته سیم اصلي واحد 
کنترل A/C را وصل کنید. 

3- سویچ را در حالت "ON" قرار دهید. 
4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )F/B ( رابط دسته سیم عملگر 
مخلوط کن هوا و ترمینال اتصال بدنه ي حسگر رابط دسته سیم 

A/C-ECU را اندازه بگیرید. 
مقدار مجاز : به شکل 2 مراجعه شود. 

آیا نمایشگر موقعیت دریچه نزدیک به مقدار مشخص شده   -6
است؟

بلي : به مرحله ي "کنترل پتانسیومتر" بروید.
نوع سالم  با  را  راننده  : عملگر دریچه مخلوط کن هوا طرف  نه 
آن جایگزین کرده و عملکرد صحیح را کنترل کنید اکر مشکل 
حل شود عملگر دریچه هوا را تعویض کرده و به مرحله ي" تایید 

تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 2- مقدار ولتاژ پتانسیومتر مخلوط کن هوا بصورت تابعي از موقعیت دریچه درجه حرارت 
ولتاژموقعیت دریچه

0.4حداکثر سرما
4.5حداکثر گرما

5- آیا مقدار نمایش ولتاژ نزدیک مقدار مجاز است؟ 
بلي : رابطها را از نظر شل بودن، اتصال ضعیف، خمش، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل یا آسیب بررسي نمایید. در صورت لزوم تعمیر 

و یا تعویض کرده و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
نه : عملگر مخلوط کن هواي طرف راننده را با یک نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد صحیح را بررسي نمائید. در صورتیکه مشکل 

برطرف شد عملگر دریچه ي مخلوط کن هوا تعویض نمائیدوسپس به مرحله" تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

روش تایید تعمیر خودرو 
از هر تعمیري الزم است مطمئن شوید عیب برطرف شده  بعد 

است. 
1- ابزار برازش را وصل کنید و حالت "کدهاي تشخیص عیب" 

)DTCS( انتخاب و سپس" DTC "را پاک کنید 
2- خودرو را راه اندازي کرده و DTC را روي ابزار برازش تنظیم 

نمائید. 
3- آیا هیچگونه DTCS وجود دارد؟ 

بلي : به مرحله ي عیب یابي بروید.
نه : سیستم در حالت نرمال کار مي کند.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 DTC : توضیح
 B1249 مدول کنترل سیستم تهویه مطبوع ، کد تشخیصي عیب
برگشتي عملگر حالت،  نشان مي دهد در صورتیکه سیگنال  را 

ولتاژ زیر 0.1V براي 100ms را داشته باشد. 

B1249 باز بودن مدار پتانسیومتر طرف راننده 
محل قطعه 

توضیح کلي 
عملگر کنترل حالت نصب شده روي واحد بخاري موقعیت حالت 
 A/C با عملکرد موتور براساس سیگنال واحد کنترل دریچه را 
تنظیم مي نماید. با فشار دادن کلید انتخاب حالت عملگر کنترل 

حالت به ترتیب 
حالتهاي روبرو→روبرو و کف →کف →مختلط را خواهدداشت 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC کنترل ولتاژروش*
- اتصال ضعیف دسته سیم 

و  تغذیه  ، منبع  - قطعي در مدار سیگنال 
اتصال بدنه 

- "عملگر حالت" معیوب 
- واحد کنترل معیوب سیستم تهویه مطبوع

*سویچ در حالت ) ON ( باشدشرایط فعال

*سیگنال برگشتي عملگرحالت، ولتاژ 0.1V به مدت 100msداشته مقدار تحریک 
باشد 

- حالت تنظیم : تهویه در حالت تهویه خواهد بود  ایمني عیب 
- حالت تنظیم : غیر از تهویه در حالت برفک زدایي  خواهد بود 

مقادیر مجاز 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر بصورت تابعي از وضعیت دریچه 

ولتاژموقعیت دریچه
0.3V±0.45حالت روبرو

0.3V±1.63حالت روبرووکف 
0.3V±2.45حالت کف 

0.3V±3.6حالت مختلط
0.3V±4.55حالت برفک زدایي 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

نمودار مدار تشخیص عیب

تنظیم داده هاي ابزار برازش 
1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 

2- بعد از روشن کردن موتور آنرا تا دماي نرمال موتور گرم کنید.
3- پارامتر" پتانسیومتر جهت" را روي ابزار برازش انتخاب کنید. 

4- آزمون عمل دریچه حالت طرف راننده را به ترتیب براي حالت هاي روبرو/ پایین / برفک زدایي / انجام دهید. 
5- کنترل کنید مقادیر همه پارامترها به هنگام انجام آزمون عملکرد تغییر کنند. 

مقادیر مجاز : روبرو – حدود زیر ٪10
کف – حدود ٪50

برفک زدایي حدود ٪90 
6- آیا همه پارامترها به هنگام انجام آزمون عملکرد تغییر مي کنند؟ 

بلي : - مشکل موقتي است که در اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل ایجاد شده است. 
- بطور کامل شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل یا آسیب رابط را بررسي کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کرده و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید.
نه : به مرحله ي "بازرسي و تعمیر" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بررسي قطعي دردسته سیم 
1- سویچ را در حالت off قرار دهید. 

واحد  اصلي  سیم  دسته  و  راننده  طرف  دریچه  عملگر  رابط   -2
کنترل A/C را قطع کنید.

سیم  دسته  رابط   )  F/B  ( سیگنال  ترمینال  بین  مقاومت   -3
عملگر دریچه طرف راننده و ترمینال سیگنال )F/B( رابط دسته 

سیم A/C-ECU را اندازه بگیرید.
مقدار مجاز : زیریک اهم 

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "کنترل اتصال بدنه دسته سیم"  بصورت زیر 

بروید. 
نه : - قطعي دردسته سیم را بررسي کنید. 

تعمیر  "تایید  ي  مرحله  به  سپس  و  تعمیر  لزوم  صورت  در   -
خودرو" بروید. 

بازرسي ترمینال و رابط 
دسته  اثر  در  الکتریکي  سیستم  بددر  ي  عملکردها  اکثر   -1
در  همچنین  عیوب  شوند  مي  ایجاد  ترمینالهاي ضعیف  و  سیم 
اثر تداخل سیستم هاي الکتریکي، آسیب مکانیکي یا شیمیایي 

ایجاد مي شود. 
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل یا آسیب بررسي نمائید.
3- آیا مشکل پیدا  شده است؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله ي "تایید تعمیر 
خودرو" بروید.

نه : به مرحله ي "بازرسي دسته سیم و سیم "بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

کنترل اتصال بدنه در دسته سیم 
1- سویچ را در حالت" "OFF قرار دهید. 

2- رابط عملگر دریچه طرف راننده و دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- مقاومت بین ترمینال سیگنال ) F/B ( رابط دسته سیم عملگر دریچه طرف راننده و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : بینهایت 
4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 

بلي : به مرحله ي" بازرسي مدار برق" بروید. 
نه : - اتصال کوتاه به بدنه ي دسته سیم کنترل  را بررسي کنید. 

- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار برق

کنترل وجود برق در دسته سیم 
1- سویچ را در حالت OFF قرار دهید. 

2- عملگر دریچه طرف راننده را قطع و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را وصل کنید. 
3- سویچ را در حالت ON قراردهید. 

4- ولتاژ بین ترمینال حسگر 5V(REF( مربوط به رابط دسته سیم عملگر دریچه طرف راننده و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
 5V مقدار مجاز : تقریبا

5- آیا مقدار ولتاژ اندازه گیري شده در محدوده مجاز مي باشد؟ 
بلي : به مرحله ي" بازرسي مدار اتصال بدنه "بروید. 

نه : قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم را کنترل نمائید.
- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله " تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه

کنترل قطعي در دسته سیم 
1- سویچ را در حالت OFF" "قرار دهید. 

2- عملگر دریچه طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- مقاومت بین ترمینال حسگر اتصال بدنه ي رابط دسته سیم عملگر دریچه طرف راننده را و ترمینال حسگر اتصال بدنه  رابط 

دسته سیم A/C-ECU را اندازه بگیرید.
 مقدار مجاز :زیر  1

4- آیا مقدار مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي" بازرسي قطعه" بروید. 

نه : - قطعي در دسته سیم را بررسي کنید. 
- در صورت لزوم تعمیر و سپس به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 

بررسي عملگر دریچه طرف راننده 
1- سویچ را در حالت" OFF" قرار دهید. 

2- عملگر دریچه طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- ترمینال مثبت باطري را به مثبت حالت گرم )WARM)+( عملگر دریچه طرف راننده و ترمینال منفي آنرا به منفي حالت 

سرد )COOL)- ( وصل کنید. 
4- مطمئن شوید که عملگر درجه حرارت در حالت سرد کار مي کند. 

5- مطمئن شوید که عملگر درجه حرارت در حالت گرم کار مي کند در صورتیکه اتصاالت برعکس شود. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 1- عملکرد موتور عملگر مطابق با نوع اتصال ترمینال ) مقررات ایمني را مالحظه کنید(
وضعیت دریچهحالت روبرو)ـ(برفك زدایي  )+(دسته سیم عملگر

ترمینال باطري
12Vحالت روبرواتصال بدنه

حالت برفک زدایي12Vاتصال بدنه

6- آیا نمایش وضعیت دریچه نزدیک به مقدار مجاز تعیین شده است؟ 
بلي : به مرحله ي "کنترل پتانسیومتر" بروید. 

نه : عملگر نمونه ي سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح را کنترل نمائید .در صورتیکه مشکل برطرف شود عملگر را تعویض 
کرده و به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بررسي پتانسیومتر 
1- سویچ را در حالت" OFF" قرار دهید. 

2- عملگر دریچه ي طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد 
کنترل A/C را وصل کنید. 

3- سویچ را در حالت "ON" قرار دهید. 
عملگر  رابط دسته سیم   )F/B( ترمینال سیگنال  بین  ولتاژ   -4

طرف راننده و ترمینال اتصال بدنه ي رابط دسته سیم. 
A/C-ECU را اندازه بگیرید.

مقدار مجاز : به شکل 2 مراجعه شود
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 2- مقدار ولتاژ پتانسیومتر بصورت تابعي از موقعیت کلید حالت
ولتاژموقعیت دریچه

0.3V±0.45حالت روبرو
0.3V±1.63حالت روبرووکف 

0.3V±2.45حالت کف 
0.3V±3.6حالت مختلط

0.3V±4.55حالت برفک زدایي 

5- آیا نمایش ولتاژ نزدیک مقدار مجاز است؟ 
بلي : رابطها را از نظر شلي ، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل یا آسیب بررسي نمائید. در صورت لزوم تعمیر 

و یا تعویض کرده و به مرحله ي" تائید تعمیر خودرو" بروید. 
نه : عملگر نمونه سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح را بررسي نمائید در صورتیکه مشکل برطرف شود عملگر را تعویض و به 

مرحله ي" تائید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 DTC توضیح
مدول کنترل تهویه مطبوع در صورتیکه سیگنال برگشتي عملگر 
حالت ولتاژ بیش از 4.9V را به مدت 100ms  داشته باشد کد 

خطاي B1250 را نشان خواهد داد 

B1250 : اتصال کوتاه پتانسیومتر طرف راننده 
محل قطعه 

توضیح کلي 
عملگر کنترل حالت روي واحد بخاري ، موقعیت دریچه را توسط 
موتور براساس سیگنال واحد کنترل A/C تنظیم مي کند. فشار 
به ترتیب در  انتخاب حالت، عملگر کنترل حالت را  دادن کلید 

حالت هاي 
روبر → روبرو و کف → کف → مختلط جابجا مي کند 

تایید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر الزم است مطمئن شوید عیب برطرف شده است 

1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت "کدهاي عیب تشخیصي" 
انتخاب و DTC را پاک کنید. 

تنظیم  را  برازش  ابزار  روي   DTC و  انداخته  راه  را  2- خودرو 
نمائید 

3- آیا DTC وجود دارد؟ 
بلي : به مرحله روش "عیب یابي "بروید. 

نه : سیستم در حالت نرمال تعیین شده کار مي کند. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC اتصال کوتاه در مدار سیگنال   )سیگنال کنترل ولتاژروش -
برگشتي (

- عملگر حالت معیوب 
- مدول کنترل معیوب تهویه مطبوع

وقتی سویچ در حالت ) ON ( باشدشرایط فعال
سیگنال برگشتي عملگر حالت  ولتاژ بیش از 4.9V به مدت 100msمقدار تحریک 

- حالت تنظیم : حالت روبرو در آن حالت خواهدبود  ایمني عیب 
- حالت تنظیم : غیر از حالت روبر و در حالت برفک زدایي خواهدماند 

مقادیر مجاز : 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر بصورت تابعي از موقعیت دریچه 

ولتاژموقعیت دریچه
0.3V±0.45حالت روبرو

0.3V±1.63حالت روبرووکف 
0.3V±2.45حالت کف 

0.3V±3.6حالت مختلط
0.3V±4.55حالت برفک زدایي 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

نمودار مدار تشخیص عیب

تنظیم داده هاي ابزار برازش 
آزمون عملکرد 

1- ابزار برازش را به رابط تشخیص عیب وصل کنید. 
2- بعد از استارت موتور، آنرا  تا دماي نرمال گرم کنید. 

3- پارامتر" پتانسیومتر" را روي ابزار برازش انتخاب وتنظیم نمائید.
4- آزمون عملکرد دریچه طرف راننده را به ترتیب در حالت هاي روبرو- کف – حالت برفک زدایي 

5- کنترل کنید مقادیر همه پارامترها  موقع انجام آزمون عملکرد تغییر کنند.
مقادیر مجاز : روبر : حدود 10٪ - کف : حدود 50٪ - برفک زدایي حدود: ٪90 

6- آیا همه پارامترها به هنگام آزمون عملکرد تغییر مي کنند؟ 
بلي : این مشکل موقتي است ودر اثر اتصال ضعیف قطعه یا واحد کنترل ایجاد مي شود. 

- بطور کامل شلي ، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل یا آسیب را بررسي کنید.
- در صورت لزوم تعمیر یا تعویض انجام داده و سپس به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید. 

نه : به مرحله ي" بازرسي و تعمیر" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بررسي اتصال کوتاه دسته سیم به باطري 
1- سویچ را در حالت "OFF" قرار  دهید. 

واحد  اصلي  سیم  دسته  رابط  و  راننده  طرف  دریچه  عملگر   -2
کنترل A/C را قطع کنید. 

3- سویچ را در حالت ON"" قرار دهید. 
عملگر  رابط دسته سیم   )F/B( ترمینال سیگنال  بین  ولتاژ   -4

دریچه طرف راننده و اتصال بدنه را اندازه بگیرید.
 0V : مقدار مجاز

5- آیا مقدار ولتاژ اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي مدار اتصال بدنه" بروید.

نه : اتصال کوتاه دسته سیم به باطري را بررسي نمائید.
خودرو"  تعمیر  "تایید  ي  مرحله  به  و  تعمیر  لزوم  صورت  در   -

بروید. 

بازرسي ترمینال و رابط 
الکتریکي در دسته سیم و  1- اکثر عملکردهاي بد در سیستم 
ترمینال هاي با اتصال ضعیف ایجاد مي شوند عیوب در اثر تداخل 
با سایر سیستم هاي الکتریکي و آسیب مکانیکي یا شیمیایي مي 

تواند ایجاد شود.
2- بطور کامل رابط ها را از نظر شلي، اتصال ضعیف، خمیدگي، 

خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا آسیب بررسي کنید.
3- آیا مشکلي بروز کرده است؟ 

بلي : در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" 
بروید. 

نه : به مرحله ي "بازرسي سیم و دسته سیم" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي مدار اتصال بدنه 

بررسي قطعي در دسته سیم 
1-سویچ را در حالتOFF قرار دهید. 

2- عملگر دریچه ي طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- مقاومت بین ترمینال اتصال بدنه ي حسگر رابط دسته سیم عملگر در یچه ي طرف راننده و ترمینال اتصال بدنه ي حسگر رابط 

دسته سیم A/C-ECU را اندازه بگیرید. 
مقدار مجاز : زیر  1

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "بازرسي قطعه" بروید. 

نه : - قطعي در دسته سیم را بررسي نمائید.
- در صورت لزوم تعمیر و به مرحله ي "تایید تعمیر خودرو" بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه 

بررسي عملگر دریچه طرف راننده 
1- سویچ را در حالت "OFF" قرار دهید. 

2- عملگر دریچه ي طرف راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل A/C را قطع کنید. 
3- ترمینال مثبت باطري را به حالت گرم )+( عملگر دریچه راننده و ترمینال منفي آنرا به حالت سرد )ـ( وصل کنید )طرف قطعه(

4- تایید کنید که عملگر درجه حرارت در موقعیت سرد کار مي کند. 
5- تایید کنید که عملگر درجه حرارت در حالت گرم کار میکند در صورت اتصال عکس شود.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 1- عملکرد موتور عملگر مطابق با نوع اتصال ترمینال 
وضعیت دریچهتهویه VENT)-(برفك زدایي  )+( DEFعملگر دسته سیم 

ترمینال باطري
12Vحالت تهویهاتصال بدنه

حالت برفک زدایي12Vاتصال بدنه

6- آیا موقعیت دریچه نزدیک مقدار مجاز است؟ 
بلي : به مرحله ي "بررسي پتانسیومتر" بروید.

نه : عملگر نمونه سالم دریچه راننده را جایگزین کنید و عملکرد صحیح را کنترل نمائید در صورتیکه مساله برطرف شده باشد عملگر 
دریچه ي راننده را تعویض نموده و به مرحله ي" تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بررسي پتانسیومتر 
1- سویچ را در حالت OFF قرار دهید. 

2- عملگر در یچه راننده و رابط دسته سیم اصلي واحد کنترل 
A/C را وصل کنید. 

3- سویچ را در حالت ON قرار دهید. 
4- ولتاژ بین ترمینال سیگنال )F/B(  رابط دسته سیم عملگر 
دریچه راننده و ترمینال حسگر اتصال بدنه )-( رابط دسته سیم 

A/C-ECU را اندازه بگیرید. 
مقدار مجاز : به شکل 2 مراجعه کنید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 2- مقدار ولتاژ پتانسیومتر بصورت تابعي از موقعیت کلید حالت
ولتاژموقعیت دریچه

0.3V±0.45حالت روبرو
0.3V±1.63حالت روبرووکف 

0.3V±2.45حالت کف 
0.3V±3.6حالت مختلط

0.3V±4.55حالت برفک زدایي 

5- آیامقدار ولتاژ در محدوده مجاز است؟ 
بلي : رابط ها را از نظر شلي ، اتصال ضعیف، خمیدگي، زنگ زدگي، کثیفي، تغییر شکل و یا آسیب بررسي کنید در صورت لزوم تعمیر 

و یا تعویض نموده و به مرحله ي "تایید تعمیر خوردو" بروید. 
نه : عملگر دریچه ي راننده ي نمونه سالم را جایگزین کرده و عملکرد صحیح را بررسي نمائید در صورت حل شدن مشکل عملگر 

دریچه راننده را تعویض نمائید و به مرحله "تایید تعمیر خودرو" بروید.
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 DTC توضیح
مدول کنترل تهویه مطبوع درصورتیکه عملگر مخلوط کن هوا 
در طول 10 ثانیه به حالتي که مدل کنترل تهویه مطبوع کنترل     

مي کند حرکت نکند خطاي DTC B2406 ظاهر مي شود.

B2406 : موتور دریچه مخلوط کن هوا طرف راننده 
توضیح کلي 

داراي موتوري است که موقعیت  موتور دریچه مخلوط کن هوا 
موقعیت  تا  داده  تغییر  را  پتانسیومتر  و  حرارت  درجه  دریچه 
دریچه درجه حرارت را تنظیم نماید. عملگر کنترل درجه حرارت 
واحد  از  سیگنال  اینکار  براي  کند.  مي  تنظیم  را  حرارت  درجه 
موتور  انداختي،  راه  با  را  حرارت  درجه  دریچه  موقعیت  کنترل 
تنظیم و سپس درجه حرارت با نسبت هواي سرد و گرم تعیین 
شده توسط موقعیت دریچه کنترل مي شود حین کار پتانسیومتر 
A/C- ولتاژ  به  آن  ی  شده  تبدیل  بصورت  را  دریچه  موقعیت 

ECU مي فرستد.

تائید تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که بر طرف شدن عیب بررسي شود: 

1- ابزار برازش را وصل کرده و حالت "کدهاي عیب تشخیصي" 
) DTCS ( را انتخاب و DTC را پاک کنید.

را تنظیم   DTC برازش  ابزار  2- خودرو را روشن کرده و روي 
نمائید. 

3- آیا کد عیبي ظاهر مي شود؟
بلي : به مرحله عیب یابي بروید.

نه : سیستم در حالت نرمال کار مي کند. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

DTC شرایط پیدایش
علت احتماليشرایط پیدایشمورد

DTC تماس ضعیف در دسته سیم *کنترل ولتاژروش -
- قطعي یا اتصال کوتاه در مدار موتور 

- عملگر معیوب دریچه راننده 
- مدل کنترل معیوب تهویه مطبوع

*سویچ در حالت ) ON ( باشدشرایط فعال
*عدم حرکت به موقعیت کنترل شده در مدت 10 ثانیهمقدار تحریک 

* ثابت بودن در وضعیت فعلي ایمني عیب 

مقادیر مجاز 
مقدار ولتاژ پتانسیومتر مخلوط کن هوا بصورت تابعي از موقعیت دریچه هاي دریچه درجه حرارت 

موقعیت دریچهولتاژ
حداکثر سرما0.4
حداکثر گرما0.55
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

 نمودار دیاگرام مدار عیب یابي

آزمایش عملي 
1- ابزار برازش را با رابط عیب یاب به ابزار پردازش متصل کنید. 

2- بعد از روشن کردن موتور آنرا تا دماي نرمالش گرم کنید. 
3- پارامتر AirMir Door Potentioner- Drive ) راه اندازي مقاومت دریچه مخلوط کن هوا را ( پارامتر روي ابزار پردازش در 

ابزار پردازش انتخاب و مشاهده کنید. 
4- تست عملکرد AirMir Door Potentioner- Drive را به ترتیب 100٪ . 50٪ . 0٪  انتخاب کنید و انجام دهید. 

5- بررسي کنید مقدار تمام پارامترها هنگام تست عملگر تغییر کرده اند. 
مشخصات: بررسي کنید مقدار AirMir Door Potentioner- Drive در اطالعات جاري باید به مقادیر تست عملکرد نزدیک 

باشد.
6- آیا مقادیر اطالعات جاري مطابق ) در ادامه ( هر یک از مقادیر تست عملکرد مي باشد؟ 

اتصاالت ضعیف، خمیدگي،  بودن،  باشد شل  اجزاء واحد کنترل مي  اتصال ضعیف  این یک مساله متناوب است که علت آن   : بله 
خوردگي )فرسودگي(، کثیفي، تغییر شکل ظاهري یا آسیب دیدگي اتصاالت به دقت بررسي شود. 

در صورت نیاز تعمیر یا تعویض کنید و به قیمت پرازش تصدیق تعمیر خودرو بروید. 
خیر : به قسمت پردازش تعمیر و بازبیني بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

خروجي  و بازبیني اتصاالت 
1- بسیاري از نقص هاي فني در سیستم هاي الکتریکي به علت 
ضعیف بودن مهار کننده ها و خروجي ها است همچنین خطاها 
مي تواند به علت تداخل سایر سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي و 

یا شیمیایي بوجود آید. 
کثیفي،  فرسودگي،  خمیدگي،  ضعیف،  اتصاالت  بودن  شل   -2

خرابي و یا آسیب دیدگي اتصاالت را به دفت بررسي کنید. 
3- آیا مساله اي پیدا شده است؟ 

بله : به مقدار نیاز تعمیرات را انجام دهید و به قسمت بردازش 
تصدیق تعمیر خودرو بروید. 

 w/harness inspection بازبیني  پردازش  قسمت  به  خیر: 
بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازبیني کنترل مدار 

بررسي باز بودن بند
1- احتراق خاموش 

2- راه اندازي عملگر مخلوط کن هوا و اتصال مهار کننده ) نگه دارنده واحد کنترل اصلي A/C را جدا کنید. 
3- مقاومت بین خروجي گرم راه اندازي نگهدارنده اتصال مخلوط کن هوا و خروجي گرم نگهدارنده اتصال.

 A/C-ECU را اندازه گیري کنید. 
4- مقاومت نگهدارنده اتصال سرد مخلوط کن هوا و خروجي سرد نگهدارنده اتصال A/C-ECU را اندازه گیري کنید. 

مشخصات: زیر یک اهم 
5- آیا مقاومت اندازه گیري شده طبق مشخصات است ) زیر یک اهم(؟

بله : به صورت ادامه به قسمت بررسي اتصال کوتاه به بدنه در سیم کشي ها HARNESS بروید. 
خیر : در سیم کشي مدار باز ) قطعي ها ( را بررسي کنید. 

تعمیرات الزم را انجام دهید وبه قسمت پردازش تصدیق تعمیر خودرو بروید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

اتصال کوتاه در بدنه را بررسي کنید 
1- احتراق خاموش 

2- اتصال راه انداز عملگر مخلوط کن هوا و واحد اصلي کنترل A/C را جدا نمایید. 
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راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

شکل 1( عملکرد موتور محرک مطابق نوع اتصال ترمینال )تنظیمات ایمني مد نظر قرار گیرد(
حالت درب دریچهCOOL)-(WARM)+(سیم کشي محرک

ترمینال باتري
V 12زمینMax.warm

V 12Max.coolزمین

6- آیا موقعیت نشان داده شده به مقدار بیان شده نزدیک است؟
بله: به دستورالعمل "کنترل پتانسیومتر" مراجعه کنید.

خیر: راننده محرک هوای مخلوط را با یک راننده محرک هوای مخلوط سالم تعویض و عملکرد را کنترل نمایید. در صورت بر طرف 
شدن ایراد، راننده محرک هوای مخلوط را تعویض و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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کنترل پتانسیومتر
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال راننده محرک هوای مخلوط دریچه و اتصال سیم کشي 
اصلي واحد کنترل A/C را قطع نمایید.

3- سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار دهید. )خودرو خاموش 
باشد(

4- ولتاژ بین سیگنال )F/B( ترمینال اتصال سیم کشي راننده 
اتصال سیم  ترمینال سنسور زمین )-(  محرک هوای مخلوط و 
کشی A/C-ECU را اندازه گیری کنید. )قسمت کناری قطعه(

مشخصات: به شکل 2 مراجعه شود.
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شکل 2( مشخصات: مقدار ولتاژ پتانسیومتر هوای مخلوط به صورت تابعي از مکان دریچه هوا
ولتاژموقعیت درب دریچه

Max.coolV 0.4
Max.warmV 4.5

5- آیا ولتاژ نشان داده شده به مقدار بیان شده نزدیک است؟
بله: لقي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا تخریب اتصال را کنترل نمایید.

در صورت لزوم اتصال را تعویض یا تعمیر کرده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
خیر:  راننده محرک هوای مخلوط را با یک راننده محرک هوای مخلوط سالم تعویض و عملکرد را کنترل نمایید. در صورت بر طرف 

شدن ایراد، راننده محرک هوای مخلوط را تعویض و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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DTC شرح کد
اگر محرک دریچه هوا در مدت 10 ثانیه نتواند به حالت مورد نظر 
جابجا شود کد DTCB2408 توسط واحد کنترل تهویه مطبوع 

نمایش داده مي شود. 

B2408 موتور هواي ورودي
شرح کلي

موقعیت درب  که  باشد  هوا مي  ورودي  موتور  داراي  قطعه  این 
یک  داراي  همچنین  و  دهد  مي  تغییر  را  ورودي  هواي  دریچه 
پتانسیومتر است که موقعیت دریچه هوا را نشان مي دهد. هنگامي 
که راننده از کلید هواي ورودي استفاده مي کند، سیگنال حالت 
دریچه  چرخاندن  براي  و  شده  دریافت  کلید  از   ECU توسط 
هواي ورودي در جهت مطلوب عمل مي کند )درب دریچه هوا 
 REC بسته و توسط سیگنال حالت FRE توسط سیگنال حالت

باز مي شود(
در عمل پتانسیومتر مکان دریچه هوا را بررسي و به صورت ولتاژ 

به واحد A/C ECU مي فرستد.

ارزیابي تعمیر خودرو
بعد از هرگونه تعمیرات باید اصالح عیب را ارزیابي نمود.

1- وسیله بررسي عیب را متصل و در حالت DTC )کدهاي پیدا 
کننده عیب( قرار داده و مقادیر DTC را پاک کنید.

2- خودرو را روشن نموده و مقدار DTC را قرائت نمایید.
3- آیا مقدار DTC نمایش داده مي شود؟

بله: به دستورالعمل عیب یابي مربوطه مراجعه شود.
خیر: خودرو در حالت تعریف شده عمل مي کند.

محرک دریچه هواي ورودي
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DTC شرایط پیداکردن کد
دلیل ممکنشرایط پیداکردنبخش

DTC Strategyاتصال ضعیف در دسته سیمکنترل ولتاژ
قطعي یا اتصال کوتاه درمدار قدرت موتور

مشکل در دریچه محرک هوا
مشکل در واحد کنترل تهویه مطبوع

Enable Conditionsباز بودن سوئیچ خودرو
Threshold valueعدم ایجاد موقعیت مطلوب در 10 ثانیه

Fail safeثابت ماندن در وضعیت اولیه

خصوصیات
ولتاژ پتانسیومتر دریچه به صورت تابعي از مکان دریچه هواي خودرو

ولتاژحالت درب دریچه هوا
FREV 0.45
RECV 4.55
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دیاگرام مدار عیب یاب

اطالعات نمایش وسیله عیب یاب مدار
آزمون کنترل محرک

1- وسیله عیب یاب را به اتصال عیب یاب متصل کنید.
2- بعد از روشن کردن خودرو، موتور را تا دماي عادي گرم کنید.

3- پارامتر پتانسیومتر دریچه را بر روي اطالعات وسیله عیب یاب تنظیم کنید.
4- آزمون محرک را براي حالت انتخابي هواي وروي FRE/REC انجام دهید.

5- تغییر مقادیر سنسور را در هر حالت بررسي کنید.
مشخصات- گردش مجدد هوا )REC( حدود 90٪، هواي تازه )FRE( حدود ٪10

6- آیا مقادیر اندازه گیري سنسور در هر موقعیت با انجام آزمون تغییر مي کند؟
بله:  این امر ناشي از یک مشکل داخلي بوجود آمده از اتصال ضعیف بین اجزا یا واحد کنترل مي باشد.

لقي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا تخریب اتصال را کنترل نمایید.
در صورت لزوم اتصال را تعویض یا تعمیر کرده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

خیر:  به دستورالعمل "تعمیر/بازرسي خودرو" مراجعه کنید.
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2- اتصال محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد کنترل 
A/C را قطع نمایید.

اتصال سیم کشي محرک   )+(  FRE ترمینال  بین  مقاومت   -3
دریچه و ترمینال FRE )+( اتصال سیم کشي A/C-ECU را 

اندازه گیري کنید.
اتصال سیم کشي محرک   )-(  REC ترمینال  بین  4- مقاومت 
را   A/C-ECU اتصال سیم کشي   )-(REC ترمینال  و  دریچه 

اندازه گیري کنید.
مشخصات: مقاومت باید کمتر از 1 اهم باشد.

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟
کشي"مراجعه  سیم  در  زمین  به  اتصال  "کنترل  قسمت  به  بله: 

کنید که در ادامه توضیح داده شده است.
خیر: قطعي سیم کشي را کنترل نمایید

در صورت لزوم تعمیرات را انجام داده و به دستورالعمل "ارزیابي 
تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

بازرسي اتصال و ترمینال
الکتریکي  سیستم  یک  در  آمده  بوجود  عیوب  از  بسیاري   -1
همچنین  آید.  مي  بوجود  ترمینال ها  و  کشي  سیم  در  از ضعف 
ممکن است وجود دیگر قطعات الکتریکي و آسیب هاي مکانیکي 

و شیمیایي موجب عیب در سیستم الکتریکي شود.
خمیدگي،  ضعیف،  اتصال  لقي،  لحاظ  از  را  اتصاالت  تمامي   -2

خوردگي، کثیفي، نقصان و آسیب کنترل نمایید.
3- آیا مشکل پیدا شده است؟

دستورالعمل  به  و  داده  انجام  را  تعمیرات  نیاز  صورت  در  بله: 
"ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

خیر: به دستورالعمل "بازرسي سیم کشي" مراجعه نمایید.

بازرسي مدار کنترل
کنترل وجود قطعي در سیم کشي مدار 

1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.
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کنترل اتصال به زمین در سیم کشي
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد کنترل A/C را قطع نمایید.
3- مقاومت بین ترمینال FRE )+( اتصال سیم کشي محرک دریچه و بدنه را اندازه گیري کنید.
4- مقاومت بین ترمینال REC )-( اتصال سیم کشي محرک دریچه و بدنه را اندازه گیري کنید.

مشخصات: مقاومت باید بي نهایت باشد.
5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟

بله: به دستورالعمل "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.
خیر: اتصال به زمین در سیم کشي کنترل، را بررسي نمایید

در صورت لزوم تعمیرات را انجام داده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



134

راهنمای عیب یابی تهویه مطبوع A/C/ سراتو

بازرسي قطعه
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد کنترل A/C را قطع نمایید.
3- قسمت )+( ترمینال باتري را به FRE )+( محرک دریچه و قسمت )-( را به REC )-( متصل نمایید)قسمت کناري قطعه(.

4- بررسي کنید که محرک در موقعیت REC عمل مي کند.
5- بررسي کنید که محرک هواي مخلوط  )محرک دما( در وضعیت FRE با اتصال معکوس عمل مي کند.

)REC.)+(FRE)-(()قسمت کناري قطعه(.
مشخصات: به شکل 1 مراجعه گردد.
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شکل 1( عملکرد موتور محرک مطابق نوع اتصال ترمینال )تنظیمات ایمني مد نظر قرار گیرد(
حالت درب دریچهREC)-(FRE)+(سیم کشي محرک

ترمینال باتري
V 12زمینFRE

V 12RECزمین

6- آیا موقعیت نشان داده شده به مقدار بیان شده نزدیک است؟
بله: به دستورالعمل "کنترل پتانسیومتر" مراجعه کنید.

به  و  تعویض  را  محرک  ایراد،  شدن  طرف  بر  در صورت  نمایید.  کنترل  را  عملکرد  و  تعویض  سالم  محرک  یک  با  را  محرک  خیر: 
دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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کنترل پتانسیومتر
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد کنترل 
A/C را قطع نمایید.

3- سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار دهید. )خودرو خاموش 
باشد(

4- ولتاژ بین سیگنال ترمینال اتصال سیم کشي محرک دریچه 
و بدنه )اتصال زمین( را کنترل نمایید )موقعیت کنار قطعه(.

مشخصات: به شکل 2 مراجعه شود.
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شکل 2( مشخصات: مقدار ولتاژ پتانسیومتر دریچه به صورت تابعي از مکان دریچه هوا
ولتاژموقعیت درب دریچه

FREV 0.45
RECV 4.55

5- آیا ولتاژ نشان داده شده به مقدار بیان شده نزدیک است؟
بله: لقي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا تخریب اتصال را کنترل نمایید.

در صورت لزوم اتصال را تعویض یا تعمیر کرده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
به  و  تعویض  را  محرک  ایراد،  شدن  طرف  بر  در صورت  نمایید.  کنترل  را  عملکرد  و  تعویض  سالم  محرک  یک  با  را  محرک  خیر: 

دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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DTC شرح کد
اگر راننده محرک دریچه هوا در مدت 10 ثانیه نتواند به حالت 
کنترل  واحد  توسط   DTCB2408 کد  شود  جابجا  نظر  مورد 

تهویه مطبوع نمایش داده مي شود. 

B2409 محرک موتور کنترل جهت
مکان قطعه

شرح کلي
محرک کنترل حالت بر روي واحد گرمایش نصب شده و موقعیت 
حالت درب دریچه را با استفاده از موتور تنظیم جهت، مطابق با 
سیگنال وارده از واحد کنترل A/C تنظیم مي کند. فشار کلید 
حالت هاي  در  را  حالت  کنترل  محرک  توان  مي  حالت  انتخاب 

VENT←B/l ←FLOOR← MIX قرار داد.

ارزیابي تعمیر خودرو
بعد از هرگونه تعمیرات باید اصالح عیب را ارزیابي نمود.

1- وسیله بررسي عیب را متصل و در حالت DTC )کدهاي پیدا 
کننده عیب( قرار داده و مقادیر DTC را پاک کنید.

2- خودرو را روشن نموده و مقدار DTC را قرائت نمایید.
3- آیا مقدار DTC نمایش داده مي شود؟

بله: به دستورالعمل عیب یابي مربوطه مراجعه شود.
خیر: خودرو در حالت تعریف شده عمل مي کند.

محرک حالت دریچه هواي ورودي
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DTC شرایط پیداکردن کد
دلیل ممکنشرایط پیداکردنبخش

DTC Strategyاتصال ضعیف در دسته سیمکنترل ولتاژ
قطعي یا اتصال کوتاه درمدار قدرت موتور

مشکل در راننده دریچه محرک هوا
مشکل در واحد کنترل تهویه مطبوع

Enable Conditionsباز بودن سوئیچ خودرو
Threshold valueعدم ایجاد موقعیت مطلوب در 10 ثانیه

Fail safeثابت ماندن در وضعیت اولیه

خصوصیات
ولتاژ پتانسیومتر دریچه به صورت تابعي از حالت مکان درب دریچه هواي خودرو

ولتاژحالت درب دریچه هوا
VENTV 0.3±0.45

BI-LEVELV 0.3±1.63
FLOORV 0.3±2.45

MIXV 0.3±3.6
DEFV 0.3±4.55
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دیاگرام مدار عیب یاب

اطالعات نمایش وسیله عیب یاب مدار
آزمون کنترل محرک

1- وسیله عیب یاب را به اتصال عیب یاب متصل کنید.
2- بعد از روشن کردن خودرو، موتور را تا دماي عادي گرم کنید.

3- پارامتر پتانسیومتر دریچه را بر روي اطالعات وسیله عیب یاب تنظیم کنید.
4- آزمون محرک را براي حالتهای انتخابي راننده درب محرک در Face/Foot/Defrost انجام دهید.

5- تغییر مقادیر سنسور را در هر حالت بررسي کنید.
مشخصات- Face حدود Foot ،٪10 حدود Defrost ،٪50 حدود ٪90

6- آیا مقادیر اندازه گیري سنسور در هر موقعیت با انجام آزمون تغییر مي کند؟
بله: این امر ناشي از یک مشکل داخلي بوجود آمده از اتصال ضعیف بین اجزا یا واحد کنترل مي باشد.

لقي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا تخریب اتصال را کنترل نمایید.
در صورت لزوم اتصال را تعویض یا تعمیر کرده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

خیر: به دستورالعمل "تعمیر/بازرسي خودرو" مراجعه کنید.
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2- اتصال راننده محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد 
کنترل A/C را قطع نمایید.

3- مقاومت بین ترمینال DEF اتصال سیم کشي راننده محرک 
دریچه و ترمینال DEF اتصال سیم کشي A/C-ECU را اندازه 

گیري کنید.
راننده  کشي  سیم  اتصال   VENT ترمینال  بین  مقاومت   -4
A/C- کشي  سیم  اتصال   VENT ترمینال  و  دریچه  محرک 

ECU را اندازه گیري کنید.
مشخصات: مقاومت باید کمتر از 1 اهم باشد.

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟
مراجعه  به زمین در سیم کشي"  اتصال  "کنترل  به قسمت  بله: 

کنید که در ادامه توضیح داده شده است.
خیر: قطعي سیم کشي را کنترل نمایید

در صورت لزوم تعمیرات را انجام داده و به دستورالعمل "ارزیابي 
تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

بازرسي اتصال و ترمینال
الکتریکي  سیستم  یک  در  آمده  بوجود  عیوب  از  بسیاري   -1
همچنین  آید.  مي  بوجود  ترمینالها  و  کشي  سیم  در  ضعف  از 
ممکن است وجود دیگر قطعات الکتریکي و آسیبهاي مکانیکي و 

شیمیایي موجب عیب در سیستم الکتریکي شود.
خمیدگي،  ضعیف،  اتصال  لقي،  لحاظ  از  را  اتصاالت  تمامي   -2

خوردگي، کثیفي، نقصان و آسیب کنترل نمایید.
3- آیا مشکل پیدا شده است؟

دستورالعمل  به  و  داده  انجام  را  تعمیرات  نیاز  صورت  در  بله: 
"ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

خیر: به دستورالعمل "بازرسي سیم کشي" مراجعه نمایید.

بازرسي مدار کنترل
کنترل وجود قطعي در سیم کشي مدار 

1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.
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کنترل اتصال به زمین در سیم کشي
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال راننده محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد کنترل A/C را قطع نمایید.
3- مقاومت بین ترمینال DEF اتصال سیم کشي راننده محرک دریچه و بدنه را اندازه گیري کنید.

4- مقاومت بین ترمینال VENT اتصال سیم کشي راننده محرک دریچه و بدنه را اندازه گیري کنید.
مشخصات: مقاومت باید بي نهایت باشد.

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مجاز است؟
بله: به دستورالعمل "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر: اتصال به زمین در سیم کشي کنترل، را بررسي نمایید.
در صورت لزوم تعمیرات را انجام داده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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بازرسي قطعه

کنترل راننده محرک جهت
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال راننده محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد کنترل A/C را قطع نمایید.
3- قسمت )+( ترمینال باتري را به WARM )+(راننده محرک دریچه و قسمت )-( را به COOL )-( متصل نمایید )قسمت 

کناري قطعه(.
4- بررسي کنید که محرک هواي مخلوط  )محرک دما( در وضعیت COOL عمل مي کند

5- بررسي کنید که محرک هواي مخلوط  )محرک دما( در وضعیت WARM با اتصال معکوس عمل مي کند.
)COOL.)+(WARM )-(( )قسمت کناري قطعه(.

مشخصات: به شکل 1 مراجعه گردد.
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شکل 1( عملکرد موتور محرک مطابق نوع اتصال ترمینال )تنظیمات ایمني مد نظر قرار گیرد(
حالت درب دریچهVENT)-(DEF)+(سیم کشي محرک

ترمینال باتري
V 12زمینFRE

V 12RECزمین

6- آیا موقعیت نشان داده شده به مقدار بیان شده نزدیک است؟
بله: به دستورالعمل "کنترل پتانسیومتر" مراجعه کنید.

خیر: راننده محرک را با یک راننده محرک سالم تعویض و عملکرد را کنترل نمایید. در صورت بر طرف شدن ایراد، راننده محرک را 
تعویض و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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کنترل پتانسیومتر
1- سوئیچ خودرو را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- اتصال راننده محرک دریچه و اتصال سیم کشي اصلي واحد 
کنترل A/C را قطع نمایید.

3- سوئیچ خودرو را در وضعیت ON قرار دهید.
4- ولتاژ بین سیگنال )F/B( ترمینال اتصال سیم کشي راننده 
کشی  سیم  اتصال   )-( زمین  سنسور  ترمینال  و  دریچه  محرک 

A/C-ECU را اندازه گیری کنید.)قسمت کناری قطعه(
مشخصات: به شکل 2 مراجعه شود.
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شکل 2( مشخصات: مقدار ولتاژ پتانسیومتر دریچه به صورت تابعي از مکان دریچه هوا
ولتاژموقعیت درب دریچه

VENT0.3V±0.45
BI-LEVEL0.3V±1.63

MIX0.3V±2.45
FLOOR0.3V±3.6

DEF0.3V±4.55

5- آیا ولتاژ نشان داده شده به مقدار بیان شده نزدیک است؟
بله: لقي، اتصال ضعیف، خمیدگي، خوردگي، کثیفي، تغییر شکل و یا تخریب اتصال را کنترل نمایید.

در صورت لزوم اتصال را تعویض یا تعمیر کرده و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
خیر: راننده محرک را با یک راننده محرک سالم تعویض و عملکرد را کنترل نمایید. در صورت بر طرف شدن ایراد، راننده محرک را 

تعویض و به دستورالعمل "ارزیابي تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.
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ارزیابي تعمیر خودرو
بعد از هرگونه تعمیرات باید اصالح عیب را ارزیابي نمود.

1- وسیله بررسي عیب را متصل و در حالت DTC )کدهاي پیدا 
کننده عیب( قرار داده و مقادیر DTC را پاک کنید.

2- خودرو را روشن نموده و مقدار DTC را قرائت نمایید.
3- آیا مقدار DTC نمایش داده مي شود؟

بله: به دستورالعمل عیب یابي مربوطه مراجعه شود.
خیر: خودرو در حالت تعریف شده عمل مي کند.
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فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاریخ :   

          نام و کد نمایندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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 تهویه مطبوع
17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

CERATO
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