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سیستم انژکتوری

گیربکس

خودرو نوع X33

کیلومتر ١۶۶٣٨

واحد فنی و مھندسی  خدمات پس از فروش

.و دستھ سیم باشد BCMعدم کارکرد ریموت کنترل می تواند ناشی از ایراد در ریموت کنترل ، 

کند نمی کار

 کیلومتر زیرصفحھ از ایراد بروزاین لحظھ در .باشد می مواقع
 می مشاھده ایرادات نیزبرخی برقی تجھیزات درسایر شدیم متوجھ

BCM در .رسد می گوش بھ کلیک صدای کارکردن لحظھ در 
 کیلومتر صفحھ اصلی بدنھ اتصال بررسی بھ وقتی .بود بدنھ
 مورد را خودرو بار چندین آن کردن سفت از پس .است شده

  .شد برطرف
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:توضیحات 

عدم کارکرد ریموت کنترل می تواند ناشی از ایراد در ریموت کنترل ،   

عیب یابی

      : ایراد

کار گاھاً  مرکزی قفل    

:  بازدید ھای اصلی

مواقع بعضی در مرکزی قفل کارنکردن ، مشتری شکایت
متوجھ تعمیر طول در .رسد می گوش بھ کلیک شمارصدای

BCM از ویا کند می تغییر خودبخود ضبط صدای  ثالً  ، شود
بدنھ اتصال بھ ایراد علت بودن مربوط ما تشخیص اول وحلھ
شده شل آن پشت بدنھ اتصال کھ شدیم متوجھ پرداختیم شمار
برطرف مشکل و نگردید مشاھده دیگرایرادی کھ دادیم قرار تست



سیستم انژکتوری  

گیربکس

نوع خودرو X33

کیلومتر ٣۶٧٣۵

عیب یابی

قطع شدن مکرر کالچ کمپرسور

گاز کولر–۴شیر انبساطی           -٣خاموش شدن خود بخود کولر          

 این .بماند ثابت ٣٠٠٠ RPM روی دقیقھ یک مدت بھ موتور

 دمای کنترل سوئیچ کھ دریافتیم یاب عیب دستگاه توسط لحظھ

 ١٣- ١۵ bar را قوی فشار لولھ فشار میزان سنج فشار .

 سپس و ماند می ثابت ابتدا  RPM٣٣٠٠دور در ، کم بار 

 وقتی .کرد می بکار شروع سختی بھ نیز فن تند دور آن بر

 سیستم کھ دادیم تشخیص و است پائین خیلی آن دمای کھ  

.گردید برطرف  مشکل
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:بازدید ھای اصلی 

عیب یابی

:ایراد     
قطع شدن مکرر کالچ کمپرسور                                

:عوامل موثردر بوجود آمدن این ایراد 

خاموش شدن خود بخود کولر           - ٢سنسور دمای اواپراتور          -١

موتور دور کھ افتد می اتفاق کمپرسورزمانی کالچ شدن قطع

لحظھ این در .دھد می روی یکبار ثانیھ ١٠ ھر  تقریباً  اتفاق

.باشد می خاموش وضعیت در کولر و بوده قطع اواپراتور

 تحت و موتور درجای حالت در فشار میزان این .داد نشان

بر عالوه .رسید می bar١ زیر بھ و کرده کاھش بھ شروع

  شدیم  متوجھ کردیم لمس دست با را کولر رادیاتور سطح

مشکل کولر گاز شارژ از پس.باشد می کولر گاز کمبود دچار



انژکتوری   سیستم

گیربکس 

نوع خودرو X33

کیلومتر ١١٨٠٠

عیب یابی خودرو

زمانیکھ کلید کولر فشار داده می شود ، چراغ آن روشن نشده و کولر باد سرد نمی زند

:مشکل مربوط بھ سیستم کولر بھ موارد زیر می تواند مربوط باشد

پائین کولر                         / سوئیچ فشار باال - ٢مدار برقی یا فیوز سیستم کولر                                       

پنل کنترل کولر   - ۴سنسور دمای اواپراتور                                               

با تست جداگانھ . بررسی سیگنال ورودی ، کنترل و خروجی سیستم

اگر کالچ کمپرسور با تست کردن کار کند یعنی مشکل مربوط بھ سیگنال 

.ارسالی بھ کولرمی باشد و نیازی بھ بررسی مدار کنترل و خروجی سیستم ندارید

 در کولر کمپرسور کالچ .شود نمی درگیر کمپرسور کالچ کولر،

 مشکلی کھ شد بررسی نیز کولر سیستم بھ آن خروجی و

 . سوخت مجدداً  فیوز ، تعویض از پس ، است سوختھ کولر 

 بررسی از پس .باشند داشتھ اتصالی کولر پنل کنترل یا و کولر

 مشکل و کرد کار بھ شروع کولر و کردیم تعویض را فیوز

موتور SQR481FBOSCH

QR523

عیب یابی خودرو

:ایراد 

زمانیکھ کلید کولر فشار داده می شود ، چراغ آن روشن نشده و کولر باد سرد نمی زند             

مشکل مربوط بھ سیستم کولر بھ موارد زیر می تواند مربوط باشد

مدار برقی یا فیوز سیستم کولر                                        -١

سنسور دمای اواپراتور                                                - ٣ 

بررسی سیگنال ورودی ، کنترل و خروجی سیستم: ترتیب اصولی بررسی سیستم کولرعبارتست از 

اگر کالچ کمپرسور با تست کردن کار کند یعنی مشکل مربوط بھ سیگنال . سیستم کولرمحدوده بررسی را کوچکتر کنید

ارسالی بھ کولرمی باشد و نیازی بھ بررسی مدار کنترل و خروجی سیستم ندارید

: اصلی ھای بازدید

کولر، گاز میزان بودن مناسب وجود با کردیم مشاھده ابتدا

و ECU .نداشت مشکلی و شد درگیر جداگانھ تست حالت

 فیوز کھ شد مشخص ھا فیوز بررسی در .نگردید مشاھده

کولر سیستم برقی مدار احتماالً  کھ رسیدیم نتیجھ این بھ لذا

فیوز کولرو پنل کنترل .نشد پیدا ایرادی مربوطھ سیم دستھ

.گردید برطرف



سیتم انژکتوری  

گیربکس

نوع خودرو X33

کیلومتر ١٠۴٩٨

عیب یابی خودرو

روشن شده اند EPCچراغ چک و چراغ 

ECUپدال گاز ، دستھ سیم ، 

 مشاھده عادی غیر مورد ھیچ و کردیم قرائت را پارامترھا

 .ماند می پابرجا ایراد  ھمچنان گاز پدال تعویض از پس

 شنیدن از پس .است برقرار خوبی بھ ECU و گاز پدال 

 تصمیم بنابراین .است بازشده مشکل بررسی بابت  بالً  شمار

 میلھ زیر در گاز سنسورپدال سیم دستھ کھ کرد مشخص 

 روشن را موتور اتصالی و تعمیرسائیدگی از پس .است شده

  .نگردید 
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عیب یابی خودرو

:ایراد      

چراغ چک و چراغ                                          

:بخش ھائی کھ در بوجود آمدن این ایراد دخیل ھستند 

پدال گاز ، دستھ سیم ،                                                        

: اصلی ھای بازدید

پارامترھا یاب عیب دستگاه در و کرده مشاھده را خطا کد ابتدا

 .بودند نرمال گاز پدال سیم دستھ ھای کانکتور .نگردید

 سیم دستھ بین جریان برقراری دھد می نشان ھا بررسی

شمار کیلومتر صفحھ کھ شدیم  متوجھ مشتری اظھارات

 ھا بازدید .شود بازدید مجدداً  داشبورد سیم دستھ گرفتیم

شده سائیده ھا سیم از یکی و است شده لھ داشبورد عرضی

 مشاھده  خطائی کد ھیچ و شد  خاموش چک چراغ .کردیم



سیستم انژکتوری

کیلومتر QR

نوع خودرو X33

کیلومتر ٢١۵۵۶٠

عیب یابی خودرو

پس از گذشت مدتی از روشن شدن موتور ، ترمزھا قفل می شوند

ایراد خطوط لولھ سیستم ترمز - ٣عدم برگشت سیلندر چرخ          

ABSایراد مدول کنترل 

. در صورتیکھ روغن ترمز اصلی نباشد یا بطور منظم تعویض نشود، بھ سیلندر ترمز آسیب خواھد زد

 عقب چرخ ABS شدن فعال علیرغم ناگھانی ترمز زمان در شد

 روغن کھ دریافتیم مشتری با صحبت از پس .است کثیف خیلی 

 قفل دوباره ولی کردیم تعویض را ترمز روغن .است شده اضافھ

 مجدداً  را تست .است شده ترمز پمپ بد عملکرد باعث ترمز روغن

 . تواند نمی مواقع بعضی در و کند می برگشت مواقع بعضی در 

 کثیف بسیار آن داخل روغن کھ دیدیم و کردیم باز را ترمز اصلی

 را ترمز مدار و کردیم تعویض را ترمز روغن مجدداً  است ترمز 

.است شده برطرف مشکل کھ کردیم
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عیب یابی خودرو

:ایراد 
پس از گذشت مدتی از روشن شدن موتور ، ترمزھا قفل می شوند                   

:عوامل موثر در بروز این ایراد

عدم برگشت سیلندر چرخ           -٢کثیفی روغن ترمز            -١

ایراد مدول کنترل  -۵ایراد سیلندر اصلی ترمز            -۴

:نکتھ 
در صورتیکھ روغن ترمز اصلی نباشد یا بطور منظم تعویض نشود، بھ سیلندر ترمز آسیب خواھد زد

:بازدید ھای اصلی

شد مشاھده .کردیم رانندگی خودرو با ایراد مشاھده جھت نخست

 مخزن ترمز روغن شدیم متوجھ ھمچنین .شود می قفل راست

اضافھ آن بھ اصلی غیر ترمز روغن درمواقعی و نشده تعویض ترمز

روغن کثیفی احتماالً  کھ رسیدیم نتیجھ این بھ .شد تکرار ترمز شدن

 راست عقب چرخ سیلندر کھ رسیدیم نتیجھ این بھ و دادیم ادامھ

اصلی پمپ لذا ، بود ABS مکانیکی ایراد ما تشخیص مرحلھ این در

 روغن زیادی مقدار نیازمند ABS ضربھ ھر آنجائیکھ از .است

کردیم مشاھده و دادیم قرار تست مورد را خودرو سپس .تمیزکردیم


