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 بسمه تعالي

 

 

 باسالم خدمت شما دوستان، سروران گرامي و امدادگران عزيز   

 محترم داره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكارانا   

رين خدمات در كمترين زمان به در زمينه امدادرساني و ارائه بهت

حاميان ايران خودرو و تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و 

تنظيم كتابچه هاي آموزشي گرفته است تا به شما عزيزان ثابت كنيم 

 هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور دستهاي پُرتوان شمائيم.

 باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

 ابايياحمد ب

 رئيس آموزش
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 سيستم خنك كننده
 

 ،شود از آنجايي كه انرژي زيادي در موتور خودرو به گرما تبديل مي   

ايفا  بسزاييسيستم خنك كاري در عملكرد موتور يك خودرو نقش 

گيري از گرم جلوو مهمترين وظيفه سيستم خنك كننده،  مي كند

هواي  ب و سپس بهآ از طريق انتقال گرما به شدن بيش از حد مجاز

  بيرون خودرو است.

 .بهينه خود دارد دماي مناسب و موتور خودرو بهترين عملكرد را در 

مهمترين اجزاء سيستم خنك كننده به صورت كلي به دو قسمت 

رادياتور  ،كانالهاي مدار آب ،شلنگها ،ترموستات، مكانيكي )واتر پمپ

 ECU ،ه هاي فنرل ،ها الكتريكي )موتور فن و (ررادياتو بو در

فيوزها و دسته  ،جعبه تقسيم برق ،سنسور دماي آب ،)يونيت فن(

 .شود ها( تقسيم بندي مي سيم مربوط به فن

آن با  تبديل انرژي حرارتي به مكانيكي دروقتي موتور سرد است  

آلودگي ايجاد  وبازده موتور كمتر  و در نتيجه شود نقصان مواجه مي

  .شود شده بيشتر مي

ديگر سيستم خنك كاري اين است كه به موتور اجازه دهد  ظيفهو 

سپس موتور را در  ،درسد و گرم شوببه دماي بهينه و مناسب  سريعتر
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درون موتور خودرو سوخت به طور دائم مي  .دارد ه ميدمايي ثابت نگ

شود گرماي حاصل از احتراق به ميزان  سوزد و عمل احتراق انجام مي

 شود اما مقداري از گرماي ايجاد شده ارج ميزيادي از طريق اگزوز خ

و باعث افزايش دما و در نتيجه  شود داخلي موتور منتقل مي اجزاء به

پس بايد سيستمي باشد كه اين دما را در گرم شدن موتور مي گردد 

از افزايش و يا كاهش بيش از  تمام شرايط كاري موتور كنترل نموده و

 حد آن جلو گيري كند.

      به اين سيستم كنترلي سيستم خنك كننده موتور  در اصطالح 

         گويند و سيستم فن يكي از اجزاء مهم تشكيل دهنده آن مي

ايران محصوالت در ادامه مطالب به بررسي سيستم فن در  ومي باشد 

 مي پردازيم. خودرو
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 ROAو RD،پارس، سمند ،504پژو نحوه عملكرد سيستم فن در خودروهاي

رفته جهت اطالع رساني از دماي آب در اين  نسورهاي بكارس

 PTCو  سبز( )فشنگي سر NTCخودروها از دو نوع مقاومت هاي 

فقط در  PTCمي باشد كه در حال حاضر نوع  قهوه اي( )فشنگي سر

استفاده  NTCبقيه خودروهاي جديد از  در كاربرد دارد و ELXپارس 

  .شده است

 :  PTCسنسور

ما مقاومت آن نيز افزايش پيدا مي كند يعني با افزايش با افزايش د

دوم برسد فرمان  حالتي كه به حد آستانه اول و يا مقاومت سنسور در

ند با ارسال بدنه از طرف يونيت فن يا دور تُ ند وراه اندازي فن دور كُ

گردد الزم به ذكر است در اين سيستم با افزايش مقاومت  صادر مي

 .اندازي فن را جلوتر بيندازيم ميتوانيم زمان راه

 :  NTCسنسور

كند يعني با كاهش مقاومت  با افزايش دما مقاومت آن كاهش پيدا مي

سنسور در حالتي كه به حد آستانه اول و يا دوم برسد فرمان راه 

موتور  ECUند با ارسال بدنه از طرف ند ويا دور تُاندازي فن دور كُ

 .صادر مي گردد
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 دارند عبارتند از: نقشاندازي سيستم فن  قطعاتي كه در راه

يا جلوي آن در مسير  پشت سر سيلندر و در ؛سنسور دماي آب -1

سر  سنسور دماي آب وجود دارد: دو نوع. جريان آب قرار گرفته است

يا و ( كه تحت فرمان كنترل يونيت فن مي باشد PTCقهوه اي)

ر ادامه د .انژكتور مي باشد ECUكه تحت فرمان  (NTCسرسبز)

 توضيحات بيشتري داده خواهد شد.

در سمت چپ شاسي، پشت چراغ راننده  ؛كنترل يونيتِ فن-2

 PTCقرارگرفته و وظيفه آن، دريافت اندازه دماي آب از سنسور

و سپس ارسال منفي به رله ها جهت راه اندازي موتور  )سرقهوه اي(

 فن مي باشد. 

و پنجره قرارگرفته و برروي دياق سيني جلو، پشت جل ؛رله فن -3

و سپس ارسال برق  ECUوظيفه آن دريافت منفي از يونيت فن يا 

 خروجي به موتور فن ها مي باشد.

قرار  در قسمت پايين دياق سيني جلو ؛ كهدو عدد موتور فن-4

با شروع به كار كردن اين موتور فن ها پروانه هاي متصل  گرفته اند و

نه فن ها به دو صورت ايند. پروبه آنها نيز شروع به چرخش مي نما

 پيچي و خاري مي باشند و نوع پيچي آن از سمت چپ بسته مي شود.
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جعبه فيوز كالسكه اي؛ واقع برروي گلگير سمت راننده از سمت -5

داخل است كه وظيفه آن تقسيم برق مي باشد و پس از باطري برق 

ز به برق رساني به تمام نقاط از جمله سوييچ و كليه قطعاتي كه نيا

 مستقيم دارند را انجام مي دهند.                        

با روشن شدن موتور و باال رفتن دماي آب در حد آستانه اول يا دوم با 

اعالم سنسور دماي آب دستور راه اندازي فن دور كُند يا تُند فن از 

سيستم  نحوه عملكرد . و يا يونيت فن صادر مي گردد موتور ECUطريق 

 به دو صورت سري و موازي مي باشد.در خودروهاي توليد داخل   فن

 مدار سري
به صورت خطي يا پشت سرهم قرار گرفته  در مدارسري مصرف كننده ها

 .شود به طوري كه قطع شدن يكي از آنها باعث از كار افتادن ديگري مي

 برند يعنيشوند ولي شدت جريانها برا در اين مدار ولتاژها با هم جمع مي

مصررف  ولتاژ ولتي استفاده مي شود بايد مجموع 12هنگامي كه از باتري 

     .ولت باشد 12كننده هايي كه در مسير قرار مي گيرند 

 به ذكر است دور كند سيستم فن به صورت مدار سري مي باشد.الزم 
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  مدار موازي
داگانه( قرار به موازات هم)به صورت ج درمدار موازي مصرف كننده ها

  .اثيري در بقيه نداردگرفته بطوريكه قطع شدن يكي ت

برند يعني شوند ولي ولتاژها برا شدت جريانها با هم جمع مي در اين مدار

از مصرف كننده  شود هر كدام ولتي استفاده مي12هنگامي كه از باتري

  .مايدن ولتي شروع به فعاليت مي12 ولتاژ ها به صورت جدا گانه با

 م به ذكر است دور تند سيستم فن به صورت مدار موازي مي باشد.الز
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (مدار سريدور كُند )

اي آب مبني بر عملكررد  پس ازدريافت اطالعات از طرف  سنسور دم

 )سمت راننده(  Aبا ارسال بدنه اي به رله  يونيت ( ) ECUدور كند فن،

ت اين رله ازجعبره تقسريم بررق    مثبهاي برق  آنرا تحريك مي نمايد

برق خروجري بره    ،پس از تحريك رله و )كالسكه اي( تامين مي گردد
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سمت شاگرد( ) C)سمت راننده( رسيده وپس از آن به رله A فنموتور

از آنجرايي كره    و رسرد  سمت شاگرد( مي)B فندر نهايت به موتور و

به ذكرر  الزم مدار كامل مي گردد  مي باشد دائمداراي منفي  Bموتور 

 .ميباشد ولت 6است ولتاژ مصرفي هر كدام از موتور فنها در دور كند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ند )مدار موازيدور تُ
ور دريافت اطالعات از طرف سنسور دماي آب مبني بر عملكرد د پس از

آنها را تحريك  Cو Bو Aبا ارسال بدنه به رله هاي)يونيت( ECU،تند فن

 باتري

 

ECU 

  جعبه فيوز

 كالسكه اي

A موتور فن B موتور فن 

  جعبه فيوز

كالسكه اي

  

1 5 1 

2 2 
2 3 

3 3 

5 

4 
4 

5 

4 

A B C 

1 
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 و (كالسكه اي)جعبه تقسيم برق  برق مثبت اين رله ها از  مي نمايد

ها برق خروجي به رله پس از تحريك  گرددمي تامين  جعبه فيوزاصلي

الزم به  رسد مي ()سمت شا گرد B فنموتور )سمت راننده( و A فنموتور

ولت 12ها در دور تند  دام از موتور فناست كه ولتاژ مصرفي هر كذكر 

 .مي باشد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ECU 

 جعبه فيوز 

 كالسكه اي

A موتور فن B موتور فن 

  جعبه فيوز

كالسكه اي

  

1 5 1 

2 2 2 3 3 3 

5 

4 4 

5 

4 

A B C 

ECU 

چسوئي چسوئي   

 باتري

1 
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 602 سيستم فن در خودرو پژو

 ته در سيستم فن در اين خودرو عبارتند از:قطعات الكتريكي بكار رف

BM34)جعبه فيوز موتور(– ECU– دو عدد رله –سنسور دماي آب 

 . موتورفن –سيني فنرادياتور بر روي مقاومت فن واقع درجلوي  –فن

الزم به ذكر در اين خودرو از يك عدد موتور فن استفاده شده است 

هنگام ست كه در سيستم هاي تك فن اين ااست يكي از نقاط ضعف 

بروز ايراداتي از قبيل گير كردن موتور فن به صورت مكانيكي و يا در 

هنگام بروز تصادفات از ناحيه جلوي خودرو ميتواند منجر به سوختن 

در  در نهايت خود موتور فن گردد و يا مقاومت و فيوز مربوطه و

ا به خودروهايي كه داراي دو عدد موتور فن مي باشند اگر يكي از آنه

ند شروع به كار هر نحوي دچار گير مكانيكي گردد ديگري با دور تُ

مي كند و در نتيجه مالك خودرو مي تواند در شرايط خاص خودرو را  

 .به نزديكترين نمايندگي برساند تا رفع عيب گردد
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 دور كُند )مدار سري( 

پس ازدريافت اطالعات از طرف  سنسور دماي آب مبني بر عملكرد 

رله بااليي( آن ) Aاي به رله  موتور با ارسال بدنه ECU ، كند فن دور

 BM34ين رله از ي نمايد برق اصلي و تحريك مثبت ارا تحريك م

مين مي گردد با تحريك شدن رله برق خروجي تا( 2و مدول 1)مدول

وفن با دور كند شروع به  رسد ومت ودر نهايت به موتور فن ميابه مق

 .كار مي نمايد

 

 تُند )مدار موازي(دور 

پس ازدريافت اطالعات از طرف سنسور دماي آب مبني بر عملكرد 

ييني( آن پا)رله  Bموتور با ارسال بدنه اي به رله  ECU ، ند  فندور تُ

 BM34ين رله از ي نمايد برق اصلي و تحريك مثبت ارا تحريك م

مين مي گردد  با تحريك شدن رله برق خروجي تا( 2و مدول 1)مدول

 .رسد و فن با دورتند شروع به كار مي نمايد ه موتور فن ميب

 به صورت نقطه چين در نقشه مشخص شده( تند)مسير دور 
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         باطري                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  :نكته 

  برق مثبت سيم پيچ رلهA  2از مدول- BM34  8فيوز شمارهF 

نيزاز همين فيوز تامين ميگردد  ECUتامين ميگردد و برق تغذيه

به  بنابراين يكي از داليل سوختن اين فيوز كه مي تواند منجر

1 2 3 

 موتور فن

3 4 2 

1 5 

BM34 

 ECU 

 دور كند

 دور تند

 

 باتري
3 4 2 

1 5 

BM34 

 

 مقاومت فن
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ال كوتاه يا روشن نشدن اين خودرو گردد اتص خاموش شدن و

 .شدن اين رله مي باشد

  برق مثبت سيم پيچ رلهB  2از مدول- BM34  فيوز شمارهF1 و 

 .ز همين فيوز تامين مي گرددا نيز رق مثبت چراغ دنده عقبب

بنابراين اتصال كوتاه شدن چراغ دنده عقب مي تواند باعث 

 .ند فن گردداز كار افتادن دور تُيا  سوختن اين فيوز و

 

 

 

 

 

 

 

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



 00تندر خودرو ستم فن درسي

داراي يك دستگاه  206بايد توجه داشت كه اين خودرو نيز مثل خودروي

يك عدد مقاومت جهت  ند وتُ ند وعدد رله جهت دور كُ موتور فن و دو

 باشد. مي ندسري كردن ولتاژ در هنگام راه اندازي دور كُ

 

وسط در هنگام راه اندازي فن در دور كند ت دور كُند )مدار سري(

ECU  موتور جريان خروجي پس از عبور رله دور كند كه داخل جعبه

گرفته است به سمت مقاومت واقع در قسمت جلو و ر فيوز موتور قرا

سپس به سمت موتور فن ارسال مي گردد و  پايين رادياتور رفته و

چون مدار به صورت سري قرار گرفته  ولتاژ ارسالي به موتور فن نصف 

 .فن با دور كند شروع به كار مي كنديجه موتور در نت ومي گردد 

 

در هنگام راه اندازي سيستم فن در دور تند  )مدار موازي( نددور تُ

موتور مدار به صورت موازي بوده و ولتاژي كه به موتور  ECUتوسط 
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ولت مي باشد رله دور تند نيز در داخل جعبه فيوز 12فن مي رسد 

 موتور قرار دارد.

ECU ؛در مي كند كهند را صادستور راه اندازي دور تُ نيموتور زما  

در اين زمان حتما  اوال: فرمان راه اندازي سيستم كولر صادر شود و

يا قطعات مربوط به سيستم كولر و سيم كشي  كامل و گاز بايد مقدار

   .مربوطه سالم باشد

ور يا رله د موتور متوجه ايراداتي از قبيل خرابي مقاومت و ECU: ثانياً

ن بود يا بروز عيب در سيستم گردش آب از قبيل گير كند و

، سوختن واشر سرسيلندرو وجود ترموستات، خرابي درب رادياتور

از سنسور  ECUهوا در سيستم گردش آب )با توجه به اطالعاتي كه 

 .( گردددماي آب دريافت مي كند

  الزم به ذكر است كه در صورت عدم ارسال دستور راه اندازي

اينتركانكتور  ترمينال هايECU ا قبل از اقدام به تعويض فن ه

ECU ر گيرداز نظر عقب كشي مورد بازديد قرا. 

 )مسير دور تند به صورت نقطه چين در نقشه مشخص شده(
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 نكته 

 فن از نظر  ه به يكي بودن كانكتورهاي مقاومت فن و موتوربا توج

به  اتصال دقت الزم را داشته باشيد كه اين كانكتورها اشتباهاً

كانكتور  جاي هم وصل نشوند كانكتور موتور فن با روكش سبز و

مقاومت داراي روكش نارنجي مي باشد در صورت جابجايي اين 

ام راه اندازي دور كند چراغ دو كانكتور به جاي هم در هنگ

 نشانگر دماي آب تا انتها باال ميرود و روشن شده و استُپ

 احتمال سوختن آن وجود دارد.  غ شده ومقاومت فن دا
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فن موتور  

 فيوز

 1شماره

داخل 

جعبه 

فيوز 

موتور 

04 

 آمپر

رله 

 كولر

رله 

كند دور  

رله 

 دورتند

 مقاومت فن

ECU 
8 

66

  

ECU 
38 

66 
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  فن به مدت  يا تند دور كنداگر بعد از خاموش كردن خودرو

( ايراد محسوب در صورت گرم بودن موتوركوتاهي كار كند )

دن خودرو، گردش جريان آب كه نمي شود هنگام خاموش ش

شود متوقف مي گردد از طرفي  توسط واتر پمپ انجام مي

و سر  بلوك سيلندرگرماي ناشي از احتراق هنوز در پيستون و 

سيلندر وجود دارد كه به مايع خنك كننده كه ساكن شده 

ها اين انتقال حرارت باعث  تابستان منتقل مي گردد بنابراين در

نتيجه ممكن  و در شودآب داخل موتور مي  افزايش شديد دماي

است در بعضي موارد فن در حالت موتور خاموش نيز به كار خود 

  ادامه دهد.

  باتري نقش بسزايي در عملكرد  زيردر اين خودرو اتصال منفي

نشانگر دماي آب دارد بنابراين در صورت مشاهده  سيستم فن و

يستم فن اتصال يا اختالل در س نوسان در نشانگر دماي آب و

 .به دقت مورد بررسي قرار گيرد منفي بايد
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 سوزوكي سيستم فن در خودرو

اطالعات مربوط به دماي آب را از  ECMدر ابتدا با بازكردن سوئيچ 

دريافت مي كند و در دماي معين دستور راه اندازي فن  ECTسنسور

 را به رله ها صادر مي كند.

ند( مياني و تُ ند،سه دور )كُن در عملكرد سيستم فبا تحريك رله ها 

 در دماهاي مشخص آغاز مي شود.

درجه سانتيگراد اختالف 5 حدود 2400و  2000بين خودرو سوزوكي 

 وجود دارد. ECMدما در برنامه 

پس از گرم شدن خودرو و رسيدن دماي آب به دماي مشخص شده با 

به  سيستم ، وجود برق مستقيم و بعد سوئيچ بر روي رله هاي فن

اينجا به بررسي مسير برق  شروع به كار مي كند كه در ECMفرمان 

 ند مي پردازيم.مياني و تُ كند و رساني در دورهاي
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 نكته 

 درخودرو كيزاشي رله هاي فن در داخل جعبه فيوز موتور       

ويتارا به صورت مجزا در سوزوكي مي باشد ولي در خودروي 

ده در داخل جعبه اي قرار موتور پشت چراغ  سمت راننداخل 

  .گرفته اند

 نقشه برق فن ها و رله هاي فن:

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

وز
في

ه 
عب

ج
 1 

وز
في

   

ره
ما

ش
2 

– 
04

پر
آم

 

1رله  2رله   3رله    

1

4 

1

4 
1

4 

5 5 

3

4 

5 

3

4 

3

4 

اطاق  جعبه فيوز

32فيوز ش (15A) 

 1جعبه فيوز

 فيوز شماره

آمپر 04 -3  

4

4 

2

4 

2

4 

2

4 

4

4 

4

4 

ECM46  ارسال منفي

 از

ECM48 ارسال منفي

 از

ECM47 في ارسال من

 از

موتورسمت چپ   راست سمتموتور   

  

SW 
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 به طور كلي:

اطاق( )داخل 3جعبه فيوز شماره  -برق + تحريك رله ها از سوئيچ  

و  2و  1رله هاي  5به پايه هاي شماره  -] 15A-32فيوز شماره [

 .فن ها 3شماره 

به ترتيب براي راه  ECMالزم به ذكر است منفي تحريك رله ها از 

 46 و 47 پايهابتدا و دور مياني   46ECMند پايه اندازي دور كُ

ECM, 48پايه سپس وECM 46 و 44و 48 ند پايهدور تُ وECM    

 ارسال مي گردد.   E23انكتور از ك

پايه مي باشد و كانكتور  60داراي ECM)الزم به ذكر هر كانكتور  

E23    قرار مي گيرد( دسته سيم سمت چپ در  
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 (ند فن هادور كُ) نقشه برق فن ها و رله هاي فن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جعبه فيوز

 فيوز 1ش 

2ش 40A 

2رله  3رله    

1

4 
1

4 

5 

3

4 

5 

3

4 

S W 

اق تا جعبه فيوز  

32فيوز ش (15A( 

 1ش  جعبه فيوز

3فيوز ش 40A 

2

4 

2

4 

4

4 

4

4 

 

    موتورسمت چپ 

  سمت چپ 

 موتورسمت راست 

  سمت راست  

1

4 

5 

3

4 
4

4 

2

4 

1رله   

ECM46 ارسال منفي

 از
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ند فن ها(دور اول فن )دور كُ  

 مدار فرمان دور كند

  A رله 3به پايه  46ECM  ارسال منفي از پايه 

 مدار قدرت دور كند 

  -(  40A-2جنب باطري )فيوز شماره 1جعبه فيوز شماره  -باطري +

عبور از موتور -1ماره ش  رله  2خروج از پايه  -1شماره رله  1به پايه 

با توجه به عدم تحريك رله  - 2شماره رله  1ورود به پايه  -Aفن 

سوكت  - Bورود به موتور فن  -2شماره رله  4خروج از پايه  2شماره 

در نتيجه هر دو موتور فن . اتصال بدنه دائم دارد Bديگر  موتور فن 

 ر مي افتند.با دور كند كا Bو   Aسري مي شوند و  هر دو موتور فن 

 دور دوم فن )دور مياني فن(

در اين خودرو به گونه ايست  ECMاستراتژي ؛ مياني مدار فرمان دور

هركدام از موتور فن ها را به صورت  كه قبل از راه اندازي دور تند فن،

 44 و 46ثانيه در ابتدا با ارسال منفي از پايه هاي 5/0جداگانه به مدت
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 شماره به رله 48از پايه  با ارسال منفي سپس و2و1شماره به رله هاي 

 .نمايد راه اندازي مي 3

 

 (ند فن هادور تُ) نقشه برق فن ها و رله هاي فن

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش جعبه فيوز

-2فيوز ش 1

40A 

1رله  2رله   3رله    

1

4 

1

4 
1

4 

5 5 

3

4 

5 

3

4 

3

4 

اطاق  جعبه فيوز

32فيوز ش (15A) 

 ش جعبه فيوز

-3فيوز ش 1

40A 

4

4 

2

4 

2

4 

2

4 

4

4 
4

4 

ECM46 ارسال منفي

 از

ECM48  ارسال منفي

 از

سمت چپ موتور  سمت راست موتور    

ECM47  ارسال منفي

 از

SW 
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  ا(هند فن دور سوم فن )دور تُ

 ندمدار فرمان دورتُ

يك منفي رله شماره 3به پايه 46ECMعالوه بر  ارسال منفي از پايه

 ارسال مي شود و يك منفي 2رله شماره  3به پايه  47ECMاز پايه

 ارسال مي شود. 3رله شماره 3به پايه  48ECMديگر نيز از پايه

 ندتُ مدار قدرت دور 

  -( 40A-2وز شماره جنب باطري )في1جعبه فيوز شماره  -باطري  +

عبور از موتور فن -1شماره رله  2خروج از پايه  -1شماره رله  1به پايه 

A-  2شمارهبا توجه به  تحريك رله  - 2شماره رله  1ورود به پايه 

و مدار كامل  مي شود ارسال   Aموتور فن  طرف ديگر به منفي برق

  .مي گردد

به -(40A -3شماره باطري)فيوز  1جعبه فيوز شماره  -باطري +  

 – Bعبور از موتور  3رله شماره  2خروج از پايه  – 3شماره رله 1پايه 

  .مدار كامل مي گردد  Bبا توجه به دائم بودن منفي موتور 
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 0022وزوكي س

   توقف دور آرام دور مياني دور تند

107.5 107.5 
102.5 

100 
ECT© 

 سنسور دماي آب 105

 

0222سوزوكي   
ور تندد    توقف دور آرام دور مياني 

102.5 102.5 
97.5 

95 
ECT© 

 سنسور دماي آب 100

 

 نكته

  قطع مدار سنسور آب باعث كاركردن  2000در خودرو سوزوكي

 ند مي شود.فن ها در دور كُ

  قطع مدار سنسور آب باعث كاركردن  2400در خودرو سوزوكي

 ند مي شود.فن در دور تُ
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 504 پژو ن در خودرويسيستم ف 

 ر مي باشد يعني با افزايشدور متغي 404خنك كننده موتور پژوسيستم 

اين طراحي باعث شده است دماي موتور دور فن نيز افزايش مي يابد. 

 خود قرار داشته باشد.  موتور در محدوده دماي بهينه كاركردِ

 مي باشد. EURO4سيستم فن متغير يكي از الزامات استاندارد 

 :ماتيك دياگرام سيستم خنك كنندهش

  

 

 : سنسور دماي آب موتور1220

 : سنسور فشار مبرد8008

PSF1كنترل يونيت جعبه فيوز داخل موتور : 

 : رله فن1524

 : فن رادياتور1513

 موتور(ECU : كنترل يونيت سيستم سوخت رساني )1320

PSF1 1321 

4251 1113 

1221 

9118 
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 نكته :

بسته( در صورتي كه  هنگامي كه خودرو خاموش مي گردد )سوئيچ

 دماي موتور باال باشد فن رادياتور تا خنك شدن موتور كار مي نمايد.

ترموستات الكترونيكي: جهت كنترل بهتر دماي موتور و استفاده از 

دماي بهينه كه خودرو بيشترين راندمان را دارد از ترموستات 

الكتريكي استفاده مي گردد كنترل دقيق آب باعث كاهش مصرف 

 ت نيز مي گردد.سوخ

 نكته :

مقاومت فن اين خودرو از نوع متغير بوده وبه صورت يكپارچه با 

  در مدار قرار مي گيرد ECUموتور فن تحت كنترل 
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 عيب يابي

 

 و پارس و سمند (504در خودرو هاي) دور كُند فن عمل نمي كند*

برق  و C ياA بازديد از رله هاي  -2بازديد ازجعبه فيوز كالسكه اي  -1

كنترل يونيت -4 دماي آب سنسور -3مثبت و منفي دريافتي رله ها 

 Aفن و ارتباط بين يونيت فن تا رله 

 

 و پارس و سمند ( 504خودرو هاي )در *دور تُند فن عمل نمي كند

بازديد از سوئيچ موتور و يا برق بعد  -2بازديد از جعبه فيوز اصلي  -1

 CوBو ارتباط آن با رله هاي  ECUبازديد از  -3از سوئيچ رله هاي فن 

كليد كولر و سوئيچ بازديد از سيستم كولر) -5ماي آب سنسور د -4

 .كولر ECUسه كاره و مقدار فشار گاز كولر( و بررسي ارتباط كولر با 
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  *فن يكسره دور كُند كار مي كند

بازديد از سوئيچ سه  -3موتور  ECUبازديد از  -A 2بازديد از رله -1

بازديد از اتصال كوتاه شدن دسته سيم مربوط  -4ي كولر مرحله ا

ECU  تا رلهA 5- سنسور دماي آب. 

 

 *فن يكسره دور تُند كار مي كند

 .بازديد از سوئيچ سه مرحله اي و باال بودن فشار گاز كولر -1

باز ديد از اتصال  -4سنسور دماي آب  -3موتور  ECUبازديد از  -2

 .C و Bتا رله   ECUكوتاه شدن دسته سيم مربوط 

 

 از كار مي افتد A*هنگام رفتن فن بر روي دور تُند موتور فن 

 .بازديد شود Cرله  -
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*هنگام راه اندازي دور كند و يا رفتن برروي دور تُند فيوز داخل 

 جعبه فيوز كالسكه اي مي سوزد

 )ايراد مكانيكي( آمپر كشيدن بيش از حد موتور فن ها -1

 cرله  -2 

 

رود ولي  آب در هنگام استفاده از مصرف كننده ها باال مي*آمپر 

 چراغ استپ و آب روشن نمي شود

 اتصاالت بدنه مرتبط بررسي شود -

 

ند چراغ استپ و آمپر آب ند يا تُ*در هنگام عملكرد فن در دور كُ

 روشن مي شود

 ECUبازديد از  -2بررسي سنسور دماي آب  -1

 
تپ نكته : با وجود ايراد در دور تُند فن هنگام كار كردن در دور كُند چراغ اس

ر آب روشن مي گردد.و آمپ  
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 دردرو جوش مي آورد*در هنگام استفاده از كولر خو

 بازديد از گاز كولر -1

 بازديد از سوئيچ سه مرحله اي -2

 بررسي برق بعد از سوئيچ  رله هاي فن -3

 

 *در سربااليي و ترافيك خودرو جوش مي آورد

 بازديد از ترموستات -1

 بازديد از واتر پمپ  و گردش آب  -2

 بررسي رادياتور وهوا گيري و بازديد ضد يخ -3

 

پائين مي رود و چراغ استپ باال آمپر آب  در هواي سرد و سرعت هاي* 

 و فن يكسره در دور تُند كار مي كند. و آب روشن است 

 نداشتن ترموستات و يا باز ماندن ترموستات مورد بررسي قرارگيرد. -
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نيز به اين صورت مشاهده مي شود  206درضمن اين ايراد در خودروي 

 تنها با اين تفاوت كه آمپر آب باال مي رود.

 

سمند مالتي پلكس اطالعات مربوط به دماي آب از طرف  *در:  نكته

 CCN(سپس به نُودECU)واقع دركنار FN سنسور دماي آب به نُود

)واقع در ICN سمت راننده( و در نهايت به نُود )واقع در زير داشبورد

 پشت آمپر(ارسال مي گردد.

 

 

طراحي *با توجه به تغييرات بوجود آمده در سمند مالتي پلكس و 

جعبه فيوزي بزرگتر و با كارايي بيشتر از جعبه فيوز كالسكه اي برق 

جعبه فيوز موتور  F4 و F3مثبت دريافتي رله هاي فن از فيوزهاي

 گردد. مي تامين
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        *در سمند موتورملي برق مثبت رله هاي فن از طرف رله دوبل تامين 

ل سوپاپ نيز از مي گردد و برق رله پمپ بنزين و سنسور موقعيت مي

همان پايه رله دوبل تامين مي گردد به همين دليل اتصال كوتاه شدن 

و يا آمپر كشيدن هر كدام از رله هاي فن مي تواند در روشن شدن و 

 يا بدكار كردن اين خودرو تاثيرگذار باشد.    

 

 

 

 تهيه كنندگان: 

   مهدي فرااهني   و     عليرضا موسي پور   ،  عباس صادق پور
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