
س سایپا 232/ مدارهای الکتریکی
 راهنمای تعمیرات و سروی

37

ت
چراغ های روشنایی کليدها و تجهيزا

1a-C

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



س سایپا 232/ مدارهای الکتریکی
 راهنمای تعمیرات و سروی

38

   11- جعبه فیوز
   13- مجموعه کانکتورهای دسته راهنما      

   4- کانکتور کلید مه شکن عقب
   6- کانکتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو

   8- کانکتورهای رادیوپخش   
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راهنماي استاندارد 
- با توجه به استفاده از استاندارد DIN در طراحي مدارهاي الکتریکي کتاب هاي الکتریکي خودروهاي سایپا، در ابتدا 

به مقدمه اي از طرز استفاده از این استاندارد مي پردازیم :
استاندارد DIN در مورد وسایل نقلیه )شماره استاندارد DIN 40900( یکسري عالئم و نشانه هاي اجزاء و قطعات 
الکترونیکي را به صورت عمومي بیان نموده است که با الگوگیري از آن عالئم و نشانه ها و همچنین آشنا بودن به 

شماي کلي قطعه الکتریکي مورد نظر مي توان شماي مداري آن قطعه را طراحي کرد. 
به عنوان مثال:

ساختمان استارت به صورت کلي در شکل 1 آمده است و نشان الکتریکي آن در استاندارد DIN در شکل 2 نشان 
داده شده است.

حال با توجه به توضیحات فوق عالئم و نشان هاي تمام قطعات الکترونیکي خودرو سایپا 232 در جداول عالئم و 
نشان آمده است.

 شکل 2 شکل 1   
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راهنمای عالئم و نشانه هاي مدارهاي الکتریکي

عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

ارتباط بین تجهیزات1

نقطه اتصال2

بدون اتصال3

روکش4
نقطه اتصال در شبکه )نود(5

سوکت نر و مادگی6

دوشاخه کانکتور- محل اتصال کانکتور7

سنسورها8

عملگر دستی بدون بازگشت به حالت اولیه )پایدار(9

عملگردستی با بازگشت اتوماتیک به حالت اولیه10

عملگر براساس سرعت چرخشی11

عملگر به وسیله فشار12

عملگر با زمان13

عملگر با دما14

موقعیت سوئیچ15

16G1 باتری

17G2 آلترناتور
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

استارت18

سوئیچ19

فیوز20

سوپاپ21

22N/O رله

23N/C رله

گرم کننده24

المپ تک رشته ای25

المپ دو رشته ای26

مجموعه کلیدهای روی دسته راهنما27

28LED

دیود29
                           

بلندگو30
                         

آنتن31
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

موتورآنتن32
                          

رادیو33

روشن کننده فالشر و سیگنال های فالشر34

             

کلید بوق35

سوئیچ N/O دستی با المپ روشنایی پس زمینه36
         

کلید چراغ خطر )فالشر(37

               

موقعیت زمین38

کانکتور رادیو39

کلید N/O اتصالی )با عملکرد مکانیکی(40

کلید برف پاک کن و شیشه شوی با سیستم کنترل41

              

موتور برف پاک کن42
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

43)OBD( کانکتور عیب یاب

                

44)ECU( واحد کنترل الکتریکی

                

سوئیچ شیشه باال بر )سمت راست(45

سوئیچ شیشه باال بر )سمت چپ(46

پیش کشنده )کیسه هوا(47

سوئیچ A/C )تهویه مطبوع(48

49)A/C( کلید فن تهویه مطبوع

موتور فن بخاری50

51)Resistor Module( مجموعه مقاومت بخاری
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 راهنمای تعمیرات و سرویس سایپا 232/ مدارهای الکتریکی

15

عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

سنسور دما52

سوئیچ اتصال )عملکرد به صورت دستی(53

عملگر به وسیله سوئیچ حرارتی54

بوق55

سنسور ضربه56

سنسور اکسیژن57

سنسور میل بادامک58

سوییچ فشار59

کالچ مغناطیسی60

موتور فن خنک کننده )رادیاتور(61

سنسور فشار و دمای گاز 62

سنسور فشار گاز63

میزان سوخت64

پمپ سوخت65

سنسور مپ66
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عالئم مورد استفاده در دیاگرام سيم کشی

عالئمتوضيحاتشماره

موتور پله ای67

کوئل68

69) ABS ( واحد کنترل سیستم ترمز

سنسور القایي70

سنسور دمای آب70

کلید فشار روغن72

73ABS سنسور سرعت برای سیستم ترمز
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نوع کانکتور شکل کانکتور عالمت دیاگرام مدار  عالمت دیاگرام
کانکتور

نري

مادگي

   ـ ارتباط کانکتورها بوسیله خط فاصله در عالمت کانکتور نشان داده مي شود.
   ـ نمودار کانکتورها موقعیت کانکتور را در دسته سیم نشان مي دهد و ترمینال ظاهر کانکتور را در مسیر دسته سیم نشان مي دهد.

   ـ رنگ کانکتورها به جز رنگ شیري در موقعیت مربوطه داده خواهد شد.      
   ـ ترمینالهاي غیر قابل استفاده با )*( نشان داده مي شود.

   ـ حرف بعد از رنگ سیم )مثاًل: )W/G )F( نشان دهنده مکان سیم است )F= دسته سیم جلو(
  

مثال:
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کد رنگ سيم ها )عالئم سيم کشي(

ـ سیمهاي دو رنگ بوسیله عالئم دو حرفي مشخص مي شود. اولین حرف نشان دهنده رنگ اصلي و دومین حرف 
نشان دهنده رنگ راههاي روي سیم است.   

W/R :سیم سفید با راه هاي قرمز 
BR/Y:سیم قهوه ای با راه هاي زرد

کد رنگ کد رنگ

B مشکي PI صورتي

BR قهوه اي R قرمز

G سبز S نقره اي آبي )روشن(

GY خاکستري T قهوه اي روشن

L آبي V بنفش

LG سبزروشن W سفید

O, OR نارنجي Y زرد

B
]F[

W/R
]F[

سفید )رنگ اصلی(

سیم  با رنگ سادهسیم راه دار

قرمز )رنگ راه سیم(
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