
  
  
  
 

  

 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  1از  1صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  2از  2صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :بایستی رعایت شود CNGنکات ایمنی که در نصب اجزاي کیت 

  قبل از هر گونه عملیات کاري  اطمینان حاصل شود که: 

 ترمز دستی خودرو کشیده شده باشد 

  زیر چرخها گوه قرار داده شده باشد 

  شده باشد ) ودرو قطع مدار برق خ( بستهاي باطري جدا. 

بـه سیسـتم دوگانـه     انژکتور نیسانبراي تبدیل خودروي  ،در دسترس بودن دستورالعمل مشخص و یکسان :هدف -1

در جهت جلوگیري از برخورد سلیقه اي در تبدیل این نوع خودرو و سهولت انجام تست  در کارگاههاي تبدیل سوز

 بر اساس تاییدیه شرکتهاي بازرسی شخص ثالث هاي ادواري، تعمیرات و ارائه خدمات پس از فروش

در سراسـر  کـه   انژکتـور  نیسـان خودروهاي از نوع و  ، پرسنل آموزش دیدهتبدیلتمامی کارگاههاي  :دامنه کاربرد - 2

 .به سیستم دوگانه سوز تبدیل شده یا خواهند شد کشور تحت نظر شرکت فن آوران پارسیان

 :روش اجرایی -3

 :طریقه نصب مخزن و پایه آن -3-1

 :نصب مخزن لوازم و تجهیزات مورد نیاز -3-1-1

  تعداد  نام قطعه مورد نیاز  ردیف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

  بار 200لیتري با تحمل فشار  113مخازن فوالدي   عدد CNG 1مخزن   1

  شیر مخزن باید با ترك تعریف شده  بر روي مخزن مونتاژ شده باشد  عدد 1  شیر مخزن  2

ن و متعلقات آن شامل تسمه ها، پیچ و مهره ها، الستیک پایه مخز  عدد 1  پایه مخزن  3
  تسمه و واشرهاي تقویت بدنه خودرو بطور کامل 

 M10*1.5 (50/50)*17    -    8.8  عدد 8  پیچ شش وجهی   1- 3
 M10*1.5 (10 )*17    -    6  عدد 8  مهره شش وجهی  2- 3
 1.5*20*10  عدد 16  تخت واشر  3- 3
 10  عدد 8  واشر فنري  4- 3
 2.5*70*10  عدد 4  واشر بزرگ  5- 3
 بصورتی باشد که کامال سطح تسمه فلزي را بپوشاند  ----   الستیک تسمه  6- 3
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  3از  3صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 : رویه نصب مخزن و پایه -3-1-2

  :و کنترل کیفیت نصب نکات ایمنی -3-1-2-1

 وجود نداشته باشد، هیچ نشانه اي از زنگ زدگی سطحی بر روي مخزن. 
  خودرو در تماس نباشدشیر مخزن با بدنه  توجه شود،پس از نصب مخزن. 
 بر روي شیر مخزن هیچ نشانه اي از ضرب خوردگی دیده نشود. 
  نصب بین مخزن و پایه مخزن تماس فلز با فلز وجود نداشته باشدپس از. 
 بین پایه مخزن و کف خودرو هیچ چیزي از جمله موکت قرار داده نشود. 
 وندتسمه هاي نگهدارنده مخزن بصورت متقارن و بدون تاب نصب ش . 
  و هیچ تغییر فرمی بعد از نصب ) بر اساس جدول قطعات(میلیمتر باشد  10پیچ پایه مخزن باید داراي قطر حداقل

 .نداشته باشد
 

 :روش اجرا -3-1-2-2

پایه مخزن در داخل صندوق عقب خودرو قرار داده می شود بصـورتی کـه فاصـله تسـمه      بخش پایین -3-1-2-2-1

. سـانتی متـر باشـد    3الی  1داراي فاصله حدود درو کابین راننده خونگهدارنده مخزن تا دیواره پشت 

ن تا دیواره هاي کناري خودرو آضمناً باید پایه مخزن طوري قرار داده شود که فاصله جانبی دو طرف 

و امکان دسترسی راحت به شیر سر مخزن وجود داشـته   )مطابق تصویر(  بوده 420 به اندازه مساوي

 .باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

 نیسانوي پایه خمزن خودر
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  4از  4صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 مخزن براي خودرو استفاده شود طریقه نصب پایه مخزن و جهت قرارگیري شیر  در صورتی که از دو

  .مخازن طبق تصویر ذیل میباشد

  

  

  

  

  

  

  

 

بـر روي کـف صـندوق عقـب نشـانه       و ونت با استفاده از سمبه مناسب، مرکز سوراخ هاي پایه مخزن - 2- 2- 2- 1- 3

 .گذاري شود

زده عـدد سـوراخ    4کف صندوق عقـب  میلی متر،  10و مته با قطر  گیربوکس دار با استفاده از دریل - 3- 2- 2- 1- 3

     .شود

     براي نصب پایه مخزن ابتدا پایه مخزن در محل مورد نظر قرار داده ، با سمبه محل پیچهاي اتصـال نشـانه گـذاري

 .  جاي سمبه ها سوراخکاري می شوند  10سپس توسط دریل و مته قطر  .می شود

 

سوراخ و ونت به نحوي نصب شود که شـیب   33با استفاده از گردبر شماره ) مجراي تهویه(محل ونت  - 4- 2- 2- 1- 3

عدد پـیچ بـه کـف خـودرو      4آن در قسمت زیرین خودرو بسمت عقب خودرو باشد، پس از آن توسط 

 .محکم شود

دوبل پایه خمزن 
 خودروي نیسان
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  5از  5صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فنري و تخت و و واشر هاي  M10*1.5*50عدد پیچ و مهره  4مطابق شکل و تصویر، با استفاده از  - 5- 2- 2- 1- 3

 .ودرو محکم می شودپایه به بدنه خ ،بزرگتخت واشرهاي 

  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  

  

  

 M10*1.5*50پیچ 

واشر ختت 
 كوچك

واشر ختت 
 بزرگ

 واشر فنري
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  6از  6صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

واشرهاي تخت بزرگ باعث تقویت بدنه و شاسی خودرو در محـل اتصـال پایـه مخـزن مـی شـوند و        :1توجه 

  . فراموشی در استفاده از آنها، تبعات ناگواري دارد

مخـزن  بنحوي کـه شـیر    بر روي پایه آغاز می شود پس از نصب پایه مخزن ، عملیات قراردهی مخزن - 6- 2- 2- 1- 3

 .قرار گیرد) شاگردسمت (خودرو  راستسمت 

جهت سهولت دسترسی بهتربه شیر مخزن و اتصال لوله فوالدي به آن، باید تنظیماتی در نحوه و جهـت قـرار گیـري    : توجه

 .نجام گیردشیر مخزن با استفاده از چرخاندن مخزن بر روي پایه، ا

پیچ و مهره بهمراه  4ی گیرد و با استفاده از قرار م بر روي مخزن از مجموعه پایه مخزن روییقسمت  - 7- 2- 2- 1- 3

 .واشرهاي فنري و تخت محکم می گردد

مجموعه پایه مخزن باید بنحوي بر روي مخزن زیرین قرار گیرد که مطابق تصویر مربوطـه، فاصـله    روییقسمت : توجه

راي سهولت نصب، پیشنهاد میان دهانه عقبی تسمه ها در مورد هر دو تسمه سمت راست و چپ به یک اندازه باشد و ب

  بیک فاصله بسته شود ) چپ و راست(ابتدا پیچهاي قسمت دهانه عقبی  پس از جاگذاري مخزن، می شود

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  ه انددبیك فاصله بسته ش) ستچپ و را(یچهاي قسمت دهانه عقيب پ
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  7از  7صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 .محکم گردد) چپ و راست(پس از آن پیچهاي دهانه قسمت جلو  - 8- 2- 2- 1- 3

تسمه هاي مخزن باالیی مطابق شکل، و واشرهاي تخت و فنري  M10*1.5 (50/50)*17    -    8.8 با استفاده از دو عدد پیچ

 .محکم می شوند

  

 

  

  

  

  

  

  

توجه به سنگین بودن مجموعه پایه و مخزن در زمان حمل، احتیاط شود که بـه خـودرو و کـارگران آسـیبی وارد      با :توجه

  .نشود

 :پرکنطریقه نصب  -3-2

 :پرکن لوازم و تجهیزات مورد نیاز نصب -3-2-1

  تعداد  ه مورد نیازنام قطع  ردیف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

    1 بدنه فلزي اصلی  1
    1  بدنه پالستیکی بیرونی  2
    1  بدنه پالستیکی داخلی  3
mmIDOD  1  واشر تخت بزرك  4 24,5.35  

 M24*1  1  مهره   5

   1  درپوش   6

  

  

 ختتواشر 

واشر 
 فنري

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


  
  
  
 

  

 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  8از  8صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :رویه نصب پرکن -3-2-2

  :نکات ایمنی و کنترل کیفیت نصب -3-2-2-1

 ب پرکن فاقد هرگونه فرورفتگی یا پوسیدگی باشدبدنه خودرو در محل نص . 
 توصیه می شود از آچار بوکس بلند براي نصب پرکن استفاده گردد. 
     در صورت استفاده از گردبر با سیستم دریل، از عینک مخصوص جهت جلوگیري از ورود پلیسه بـه چشـم اسـتفاده

 .گردد
 ًبرطرف شود پلیسه هاي محل برش بدنه خودرو، توسط سوهان گرد کامال. 

  
 :روش اجرا -3-2-2-2

 .مشخص شود شاگرددر سمت  ، مرکز سوراخ محل قرار گیري پرکنمطابق تصویر - 1- 2- 2- 2- 3

 

  

  

  

  

  

  

  

 .سوراخ می گرددمحل نشانه گذاري شده با سمبه، و دریل،  10مته  سمبه نشان و با استفاده از - 2- 2- 2- 2- 3

 

  درو سـوراخ  بدنـه خـو   محـل مـورد نظـر بـر روي     65سمبه ماتریسی شماره گرد بر با استفاده از  - 3- 2- 2- 2- 3

 .شودمی 

 حمل دقیق قرارگريي پركن
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  9از  9صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

پس از قرا دهی بدنه پالستیکی داخلی و بیرونی پرکن و عبور بدنه فلزي اصلی از قسمت خارجی  - 4- 2- 2- 2- 3

، پرکن از بیرون نگه داشته می شود و توسط آچار بلندبه سمت داخل، با استفاده از آچار بوکس 

 .گردد که بر روي واشر تخت قرار داده شده است، سفت می پشت شیر، مهره 32شماره 

پرکن مطابق تصویر ایجاد انتهایی  قسمتعدد سوراخ بر روي ، دو 6پس از نصب مجموعه پرکن، با استفاده از مته : توجه

  .می شود

 

  

  

  

  

  

 :طریقه نصب رگالتور -3-3

 :رگالتورلوازم و تجهیزات مورد نیاز نصب  -3-3-1

  تعداد  نام قطعه مورد نیاز  ردیف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

    1 رگالتور  1
    1  )پایه رگالتور(براکت   2
 M8  1  پیچ و مهره  3

   1  و فنريواشر تخت   4

   1  گیج فشار  5

   1  واشر آلومینیومی  6

   1  سه راهی برنجی  7

  )22آچارخور ( M12*1  1  پیچ اتصال سه راهی   8
   2  اورینگ  9

   1  فیلتر نمدي  10

   1  سوراخ دار دیسک  11

  

 سوراخ هاي اجياد شده در انتهاي بدنه قاب پركن
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  10از  10صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :رگالتور رویه نصب -3-3-2

  :نکات ایمنی و کنترل کیفیت نصب -3-3-2-1

  فاقد هرگونه فرورفتگی یا پوسیدگی باشد رگالتوربدنه خودرو در محل نصب . 
 قرارگیري دیافراگم رگالتور به موازات محور طولی خودرو 
 سهولت دسترسی به پیچهاي تنظیم پس از نصب 
 عدم وجود لرزش زیاد در رگالتور پس از نصب 
 آن روي رگالتور از طرف قطعات جانبی در تماس با عدم ایجاد تنش بر 
 قرار گیري فشار سنج در زاویه اي که به سهولت قابل رویت باشد. 

 
 :روش اجرا -3-3-2-2

 .میباشد شاگرد بر روي بدنه خودرو در محوطه موتور در سمت) پایه رگالتور(نصب براکت  محل - 1- 2- 2- 3- 3

روي بدنه خودرو سوراخ مـی   محل سوراخهاي مشخص شده بر 8با استفاده از دریل و مته شماره  - 2- 2- 2- 3- 3

 .شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كاربراتوري نیسانحمل نصب رگالتور در خودروي 
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  11از  11صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 M8دو عـدد پـیچ و مهـره شـماره      توجه به زاویه شیب بدنه توسـط با پس از فرم دهی براکت و  - 3- 2- 2- 3- 3

 .براکت بر روي خودرو نصب می شود

مطابق تصویر، سه راهی برنجی توسط دو عدد اورینگ و با استفاده از پیچ اتصال بر روي رگالتـور   - 4- 2- 2- 3- 3

 .نصب می شود

مطـابق  (سوراخدار  دیسکقبل از اتصال پیچ سه راهی برنجی به بدنه رگالتور، می بایست از قرارگیري فیلتر نمدي و : وجهت

  .در محل اتصال سه راهی به رگالتور، اطمینان حاصل شود) تصویر

  
  

  
  

  

  

  

  

 ارسنجاجزاي سه راهي و فش
 

 سفت كردن پیچ سه راهي
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  12از  12صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

  

 .نصب می شود بصورت کامالً عمودي مطابق تصویر رگالتور بر روي براکت - 5- 2- 2- 3- 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بر روي سه راهی برنجی نصب شده و کامالً محکـم  پس از قرارگیري واشر آلومینیومی، فشار سنج  - 6- 2- 2- 3- 3

 .می شود

مسیر لوله گاز به رگوالتور مطابق تصویر از مسیر نشان داده عبور کـرده و توسـط مهـره ممگـی و      - 7- 2- 2- 3- 3

سمت زیر بطور مناسب و منظم از قسانتیمتر   6الی  5ممگی با ایجاد لوپ یک و نیم دور به قطر 

 . رگوالتور به سه راهی برنجی متصل میشود 

  

  

  

  

 نصب رگالتور بصورت عمودي
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  13از  13صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :و لوله خرطومی قويطریقه نصب لوله فشار  -3-4

 :قويلوازم و تجهیزات مورد نیاز نصب لوله فشار  -3-4-1

  تعداد  نام قطعه مورد نیاز  ردیف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

  متر = .. طول کلی   3 قويلوله فشار   1
    1  ممگی بلند مهره  2
   5  مهره ممگی کوتاه  3

   1  شیر یکطرفه  4

   1  واشر آب بندي برنجی  5

   2  واشر آب بندي مسی  6

   8  بست لوله فوالدي   7

   8  پیچ خودکار  8

   2  لوله خرطومی  9

   3  بست لوله خرطومی  10

  

 :لوله فوالديرویه نصب  -3-4-2

  :نکات ایمنی و کنترل کیفیت نصب -3-4-2-1

  قبل از انجام نصب لوله فوالديانجام زیرشویی خودرو 
 عدم عبور لوله فوالدي از نقاط نوك تیز 
  صدمه نبیند لوله از مسیري که در زمان برخورد کف خودرو به زمینلوله عبور 
 نصب بست در فواصل تعیین شده استانداردي 
  وله به رگالتوردر محل شیر مخزن و قبل از اتصال ل( از مخزن به رگالتور لوله فوالديمسیر ایجاد لوپ در( 
 اگزوز( سانتی متري از نقاط داغ 10 حداقل حفظ فاصله( 
    اتصال خم خوردگی داشته باشد از هر سانتی متري 5لوله فوالدي نباید در فاصله کمتر از. 
  سانتی متر باشند 5شعاع خم ها و لوپ هاي لوله فوالدي نباید کمتر از. 
 اده از لوله خم کن ایجاد شده باشند و کامالً دایره اي و شکیل باشـند و  خم ها و لوپ هاي لوله فوالدي باید با استف

 .در طول مسیر لوله پرهیز شودو ایجاد خفگی حتی االمکان ا انحناي اضافی 
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  14از  14صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

  
 :روش اجرا -3-4-2-2

لوله فوالدي با استفاده از یک عدد مهره و ممگی کوتاه به اتصال سه راهـی فشـار سـنج رگالتـور      - 1- 2- 2- 4- 3

سانتی متري از محل اتصال خـم خـوردگی در    5بل از اتصال در فاصله متصل گردیده بطوریکه ق

 .لوله وجود نداشته باشد

قبل از اتصال لوله فوالدي به ورودي رگالتور، در فاصله نزدیک به محل اتصال لولـه، یـک دور لـوپ کامـل و     : توجه

  .شکیل با استفاده از لوله خم کن در لوله فوالدي ایجاد شود

سینه اتاق به زیر خودرو هدایت شده و در زیر خودرو مطـابق تصـاویر نشـان داده    لوله فوالدي از  - 2- 2- 2- 4- 3

  .شده به سمت عقب خودرو عبور داده می شود
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  15از  15صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

    
         خـودرو منتقـل   قسـمت بـار  بـه  ) چپقـی تهویـه  (پس از عبور لوله از زیر خـودرو، از مسـیر ونـت     - 3- 2- 2- 4- 3

 .می گردد

 50عبور داده شده از زیر خودرو در محل مشخص با استفاده از بست بـه فاصـله هـر     لوله فوالدي - 4- 2- 2- 4- 3

 .سانتی متر تثبیت می گردد 60الی 

بستها باید از مسیر رگالتور به سمت صندوق عقب نصب شوند و ضمناً بستها نبایـد در محـل بـدون روکـش نصـب      : 1توجه

 .گردند

ز طریق مجراي ونت و پس از بریدن طول اضـافی  ا قسمت بار خودروبعد از خروج لوله فوالدي به  - 5- 2- 2- 4- 3

 .شود استفاده، از یک عدد خرطومی و بستهاي مربوطه عبور  لوله جهت نصب به شیر مخزن

 .لوله مورد نیاز جهت ایجاد لوپ کامل باید مدنظر قرار گیرد طولقبل از بریدن لوله، : توجه

از لوله خم کن، با بکارگیري ممگـی و  لوله فوالدي پس از زدن یک لوپ کامل و شکیل با استفاده  - 6- 2- 2- 4- 3

 .مهره بلند به خروجی شیر مخزن پایینی اتصال داده می شود

شیر یکطرفه بر روي ورودي شیر مخزن باالیی با استفاده از آچار مناسب و قرار دادن واشـر هـاي    - 7- 2- 2- 4- 3

 .محکم بسته می شود) برنجی  –مسی  –برنجی (مربوطه به ترتیب 

  
 

 .ه از یک عدد ممگی و مهره به شیر یکطرفه متصل می شودلوله فوالدي با استفاد - 8- 2- 2- 4- 3

لوله فوالدي پس از عبور از لوله خرطومی و بستهاي مربوطه با استفاده از یک عدد مهره و ممگـی   - 9- 2- 2- 4- 3

 .به شیر پرکن اتصال داده می شود

  

  

 شري یكطرفه و واشرهاي مربوطه
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  16از  16صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

قبل از ورود (، در مسیر لوله گاز فشار باال از مخزن تا رگالتور ISO15500در صورت انجام نصب بر اساس استاندارد : توجه

ماننـد   Lمطابق تصویربراکت آن بصـورت  (.استفاده گردد) Cut Off Valve(، می بایست از شیر قطع کن )گاز به رگالتور

تـور نصـب   بصورت عمودي با توجـه بـه مجـراي ورود و خـروج  نزدیـک رگوال        M8 عدد پیچ و مهره  2توسط  ،فرم داده 

   .) میگردد

  

  

  

  

  

  

  

  

 :طریقه نصب میکسر و مسیر گاز فشار پایین -3-5

 :لوازم و تجهیزات مورد نیاز نصب میکسر و مسیر گاز فشار پایین -3-6-1

  تعداد  نام قطعه مورد نیاز  ردیف
  مربوطه BOMبر اساس 

  شرح

    1 بدنه اصلی میکسر  1
    1  سرشیلنگی  2
   1  شیر حداکثر جریان  3

   1  شیلنگ فشار پایین گاز  4

   1  شیلنگ فشار پایین گاز  5
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  17از  17صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :رویه نصب میکسر و مسیر گاز فشار پایین -3-6-2

  :نکات ایمنی و کنترل کیفیت نصب -3-6-2-1

 شیلنگها تاب خوردگی نداشته باشد. 
        مسیر عبور شیلنگها بگونه اي باشد که مزاحم تعویض یا عملکرد سـایر قطعـات نبـوده و حتـی االمکـان از قطعـات

 .مازا فاصله داشته باشدگر
  آب بندي شود) با استفاده از واشر کاغذي(محل اتصال میکسر با کاربراتور و هواکش باید بخوبی. 

  
 :روش اجرا -3-6-2-2

و میکسـر بصـورتی کـه    جـدا مـی گـردد    منیفولد ورودي هوامطابق تصویر، هواکش از محل بدنه  - 1- 2- 2- 6- 3

 . سرشیلنگی آن بسمت موتور باشد بر روي منیفولد نصب میگردد

  

  

  

  

  

  

  

 .نتاژ شینگهاي گاز فشار پایین و شیر حداکثر جریان انجام می گیردمطابق تصویر مو - 2- 2- 2- 6- 3

مجموعه مونتاژ شده فوق الذکر از یکطرف به رگالتور و از طرف دیگـر بـه زانـویی ورودي میکسـر      - 3- 2- 2- 6- 3

 .وصل می گردد و در نهایت بست هاي شیلنگ ها سفت می شود

نصب میكسر بر روي 
 هواکشدریچه 
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  18از  18صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 .ده می شود و پیچهاي هواکش سفت می گرددمحفظه هواکش بر روي میکسر قرار دا - 4- 2- 2- 6- 3

  

  

  

  

  

  

  

  

 ):کلید تبدیل سوخت و تایمینگ و اموالتور(طریقه نصب قطعات الکترونیکی  -3-7

 :لوازم و تجهیزات مورد نیاز نصب کلید تبدیل سوخت و تایمینگ ادونس و اموالتور -3-7-1

  نام قطعه مورد نیاز  ردیف
  تعداد
 BOMبر اساس 

  مربوطه
  شرح

 Elegant  1 کلید انتخاب سوخت  1

  Aries  1 تایمینگ ادوانس  2

3  
پیچهاي خودکار 

 16*4  3  اتصال

 Modular  1  اموالتور  4
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  19از  19صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :رویه نصب کلید تبدیل سوخت و تایمینگ ادوانس و اموالتور  -3-7-2

  :نکات ایمنی و کنترل کیفیت نصب -3-7-2-1

 رسی و روئیت باشدکلید انتخاب سوخت در داخل کابین به سهولت قابل دست. 

     محل اتصال کلید انتخاب سوخت و تایمینگ، از استحکام کافی برخوردار باشد و  قابلیت نصـب و تثبیـت کامـل
 .وجود داشته باشد

 توجه شود که ادوانسر و اموالتور بصورت کامالً عمودي نصب گردد. 

 از باز کردن جعبه پالستیکی قطعات الکترونیکی خودداري نمائید.  
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  20از  20صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

پس از مشخص نمودن محل نصب تایمینگ ادوانس، با استفاده از دریل و مته مطابق تصویر زیر  -3-7-2-2-1

 .، محل مورد نظر براي نصب تایمینگ ادوانس، سوراخ می شود4شماره 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 حمل نصب تاميینگ
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  21از  21صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 .تایمینگ ادوانس، در محل مشخص شده با استفاده از یک عدد پیچ خودکار، محکم می گردد -3-7-2-2-2

ق تصویر، پس از مشخص نمودن محل نصب کلید انتخاب سوخت با استفاده از دریل و مته مطاب -3-7-2-2-3

، محل مورد نظر را براي نصب  کلید انتخاب سوخت،سوراخ نمایید و حتماً از پیچهاي 4شماره 

 .مناسب استفاده نمایید 

  

 

  

  

 

  

 

  

کار، محکم می گردد کلید انتخاب سوخت، در محل مشخص شده با استفاده از دو عدد پیچ خود -3-7-2-2-4

به محفظه موتور هدایت و محل خروج سیمها کامالً آب بندي  را مطابق شکل زیرو سیمهاي آن 

 .می گردد

  

  

  

  

  

 

حمل نصب كلید انتخاب 
 سوخت

هدایت دسته سیم کلید برد حمل 
 و کابل گیج به حمفظه موتور

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

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


  
  
  
 

  

 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  22از  22صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

مطابق تصویر، پس از مشخص نمودن محل نصب اموالتور، آنرا با سـمبه نشـان مشـخص و بـا      -3-7-2-2-5

 .سوراخ گردد ، محل مورد نظر براي نصب اموالتور ،4استفاده از دریل و مته شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گردد اموالتور انژکتور، در محل مشخص شده با استفاده از یک عدد پیچ خودکار محکم می -3-7-2-2-6

 :طریقه سیم کشی سیستم -3-6

 :لوازم و تجهیزات مورد نیاز براي سیم کشی -3-8-1

  نام قطعه مورد نیاز  ردیف
  تعداد
 BOMبر اساس 

  مربوطه
  شرح

    1 دسته سیم اموالتور  1
    1  کلیدبرد دسته سیم  2
    1  دسته سیم ادوانسر  3
    1  پرس کابل شو  4
    بتعداد مورد نیاز  ترمینال  5

  

  حمل نصب اموالتور
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  23از  23صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 :رویه سیم کشی -3-8-2

   عبـور میکنـد  کنار دسته سیم اصلی خـودرو  مسیر دسته سیمهاي اموالتور و ادونسر بطور منظم و مرتب از  *

  .و با بست پالستیکی مهار می شوند ) طبق تصویر ذیل( 

  

  :و کنترل کیفیت نصب نکات ایمنی -3-8-2-1

      اتصاالت الکتریکی را محکم و به خوبی برقرار کنید تا جریان الزم جهت عملکرد سیسـتم تـأمین گـردد و محـل
 .اتصاالت را بقدر کافی عایق کنید تا از اتصال احتمالی سیمها جلوگیري شود

 و روکش آن، بخوبی اتصال داده شـود و   تمامی اتصاالت که نیاز به ترمینال دارندباید با استفاده از ترمینال مربوطه
 .عایق بندي گردد

 تمامی سیم هاي عبوري از سیستم، بخوبی دسته بندي گردد. 

   تمامی سیمهاي اتصالی باید با طول مناسب بریده شود و بطور مناسب بوسیله دستگاه پرس کابل شو سـوکت دار
 .شده و در محل مورد نظر متصل شود

 ید محکم باشد بطوري که پله کوتاه ترمینال سیم لخت شده و پله بلند آن روکش سیم را ها با اتصال تمامی ترمینال
 .بگیرد

  .توجه شود سیمها تحت کشش نباشد و از منابع حرارت دور باشد -
  .عبور داده شود) وایر شمع(هاي داراي ولتاژ باال  هاي قطعات الکترونیک تا حد امکان دور از کوئل و سیم سیم -
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  24از  24صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

بنـدي   کاري شود نقاط تیز نداشته باشد و با چسب برق بطـور کامـل، عـایق    ها به هم بایستی لحیم صال سیممحل ات -
  .گردد

 
 :روش اجرا -3-8-2-2

 .مطابق تصویر، اتصاالت اموالتور مطابق رنگ سیم ها نصب شود .3-8-2-2-1

 سیم مشکی رنگ را توسط یک عدد ترمینال گرد به بدنه خودرو وصل نمایید. 

 وبین شیر برقی گاز رگالتور و یا به سیم سبز رنگ کلیدبرد وصل نماییدسیم سبز رنگ را به مثبت ب. 

 کانکتورهاي نر و ماده دسته سیم اموالتور را به ترتیب به دسته سیم اصلی خودرو و انژکتورها وصل کنید. 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 بدنه

 انشعاب از سیم سبز کلید برد
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  25از  25صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 .مطابق تصویر، اتصاالت تایمینگ مطابق رنگ سیم ها نصب شود -3-8-2-2-1

خودرو را از هم جدا کرده سپس کانکتور سه پین مادگی دسته سیم را ) نر و ماده سه پین(تور کانکتور سنسور دور مو -1

  .به کانکتور نري سنسور و کانکتور سه پین نري دسته سیم را به کانکتور مادگی دسته سیم اصل خودرو متصل نمایید

  .و یا سیم سبز رنگ کلیدبرد وصل نمایید سیم سبز رنگ دسته سیم ادوانسر را به مثبت بوبین شیر برقی گاز رگالتور -2

  .سیم مشکی رنگ را توسط یک عدد ترمینال گرد به بدنه خودرو وصل نمایید -3

کـانکتور کویـل    2پایـه شـماره   (ولت کویـل   12اي رنگ را با استفاده از یک عدد فیوز به مثبت  سیم قهوه -4

 .ولت بعد سوئیچ وصل نمایید 12و یا مثبت ) دوبل
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  26از  26صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

 

پین دوم کانکتور سنسور دریچه گـاز وصـل    (TPS)رنگ را به سیم سیگنال سنسور دریچه گاز  سیم بنفش -5

  .نمایید

  

  

  

  

  

  

مطابق با جدول زیر مقدار حداکثر آوانس جرقه در حالت گاز را متناسب با هر خودرو انتخاب نموده و سپس با تنظیم  -6

قرمـز رنـگ در آسـتانه     LEDحالتی قرار دهید که در دور آرام  پیچ پتانسیومتر روي ادوانسر در حالت گاز، ادوانسر را در

خاموش باشد و با فشـار دادن پـدال گـاز     LEDروشن شده قرار داشته باشد بطوري که بعد از تنظیم در حالت دور آرام 

LED روشن شود.  

  وضعیت سوئیچ   حداکثر آوانس اعمال در حالت گاز

  درجه 6
  

      
    

  درجه 9
  

      
    

2 1 

2 1 

 حمل سنسور دریچه گاز
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  27از  27صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

  درجه 12
  

      
    

  درجه 15
  

      
    

  

 .مطابق تصویر، اتصاالت کلید انتخاب سوخت مطابق رنگ سیم ها نصب شود -5-8-2-2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

2 1 

2 1 
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  28از  28صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

  

در زمان نصب هرگونه قطعه الکترونیک به بروشور موجود در بسته بندي قطعه و یا دستورالعمل موجود در سـایت  : توجه

  .هاي موجود باشد کشی دقیقاً بر اساس دستورالعمل ید و سیمآوران و یا رویه نصب مراجعه نمای فن

و یا ایجاد (دار دسته سیم را از سوراخی که در دیوار خودرو قرار دارد  ابتدا از سمت داخل خودرو انتهاي سیم -1
  .رد کرده و به سمت محفظه موتور هدایت نمایید) اید کرده

 .دنه خودرو وصل کنیدسیم مشکی رنگ توسط یک عدد ترمینال گرد به ب -2
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بعد از سویچ  12ویا مثبت  کانکتور کویل دوبل 2ولت پایه  12اي رنگ را با استفاده از یک فیوز به مثبت  سیم قهوه -3

  .وصل کنید
هاي سبز رنگ اموالتور و  سیم سبز رنگ را مستقیماً به مثبت بوبین شیر برقی گاز رگالتور وصل نمایید و سیم -4

  .سر را از این سیم منشعب کنیدادوان
  
  
  
  
  
  
  
  

مطابق شکل مقابل جهت 
مهای مشکی از اتصال سی

پیچ موجود بر روی خودرو 
استفاده منایید و از 
سوراخکاری اضافی خوداری 

 منایید
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 شركت توسعه طرحهاي صنعيت
 FAP-ENG-PRO-VEH-NISAN I-INS-V.00      :كد مدرك فن آوران پارسیان

 صفر :مشاره صدور

  29از  29صفحه  )بر اساس جلسات یکسان سازي ایفکو(   به سیستم دوگانه سوز انژکتور نیسانرویه نصب و تبدیل خودروي 

  
  .کانکتور کویل دوبل وصل کنید 3یا 1سیم طوسی رنگ را به منفی کویل پایه  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یک سر سیم فشارسنج که باید به گیج فشار وصل شود را از کنار دسته سیم کلیدبرد عبور داده و به فشار سنج وصل  -6
  .ل کابین به کلیدبرد وصل کنیدنمایید و طرف دیگر آن را داخ

  
  :در هنگام تحویل خودرو موارد زیر را به مالک خودرو آموزش دهید : توجه 
  روش استفاده از خودرو در حالت گاز -1
  روش استفاده از کلید انتخاب سوخت  -2
  روش استفاده از سوکت اضطراري -3
  خالی نبودن باك بنزین در حالت گاز -4

  

  

  

 حمل کانکتور کویل دوبل
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