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Dikkat
Uyar›

YEN‹

Kontrol, ayar ve onar›mlarla ilgili tali-
matlar için lütfen Müflteri Hizmetleri
(MH) literatürünü dikkate al›n›z.

Kendi Kendine Çal›flma Program›
Atölye El Kitab› de¤ildir!

200_045

222_004

74 kW’lik ç›k›fl gücüne sahip 1.6 litrelik 4 silindir-
li s›ral› motor (motor kodu APF) yeni gelifltirilen 

elektronik kontrollü so¤utma sisteminin

ilk kez kullan›laca¤› motordur. 

Daha baflka motorlarda haz›rl›k aflamas›ndad›r. 

Söz konusu yeni sistemin bafll›ca özellikleri yüke
ba¤l› s›cakl›k girifli, so¤utma suyu s›cakl›¤›n›n ter-
mostatik kontrolü ve fan çal›flmas›n› kesme kont-
rolüdür.

So¤utma suyu s›cakl›¤›n› o anki iflletim durumuna
uyarlaman›n avantajlar› flunlard›r:

- k›smi gaz verme aral›¤›nda daha fazla yak›t
tasarrufu

- azalt›lm›fl ham CO ve HC emisyonlar›.

Bu kendi kendine çal›flma program› yukar›da ad›
geçen teknik yenili¤in tasar›m›n› ve fonksiyonunu
anlatmaktad›r.

Elektronik kontrollü so¤utma sistemi
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Genel bilgiler

Motorun suyla so¤utulmas›

- So¤utma yap›lmas›n›n nedeni
nedir?

Tarihçesine bir göz atal›m.

Yak›t›n yanmas› esnas›nda ortaya ç›kan
s›cakl›klar (2000°C’ye kadar ç›kmaktad›r) motora
zarar verir.

Bu nedenle motor “iflletim s›cakl›¤›na” ulaflacak
flekilde so¤utulur.

Kullan›lan ilk su bazl› yöntem termosifonlu
so¤utma ifllemiydi. Is›t›lan ve böylelikle hafifleflen
su toplama borusu boyunca yükselir ve rady-
atörün üst k›sm›na girer. Ard›ndan, su bafltan
gelen bir hava ak›m›yla radyatör etraf›nda
so¤utulur. Bu, su seviyesinin düflmesine ve motora
geri akmas›na neden olur. Söz konusu devre
dahilindeki su ak›fl› motor çal›flt›¤› sürece devam
eder. Ad› geçen so¤utma ifllemi fan destekliydi;
ancak s›cakl›k kontrolü mümkün olmuyordu. Su
devirdaim oran› daha sonra kullan›lmaya
bafllayan su pompas› vas›tas›yla artt›r›lm›flt›r.

Zay›f noktalar›:
- Motor ›s›tma süresinin uzat›lmas›
- So¤uk mevsimlerde düflük motor s›cakl›¤›

Motor teknolojisi ilerledikçe so¤utma suyu kon-
trolü veya termostat ad› verilen bir sistem
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Radyatörün içinde dolaflan suyun s›cakl›¤›
so¤utma suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak kontrol
alt›nda tutulur.

Söz konusu ifllem 1922 y›l›nda flu flekilde
tan›mlanm›flt›r: 
Bu cihazlar motor s›cakl›¤›n›n çabuk biçimde yük-
selmesini ve so¤umas›n› engellemektedir.

Ad› geçen “termostat kontrollü” so¤utma iflleminin
flu fonksiyonlar› bulunmaktayd›:
- motor ›s›tma süresinin k›salt›lmas›
- iflletim s›cakl›¤›n›n sabit tutulmas›.

Toplama borusu

Termosifon so¤utma sistemi --
otomatik devirdaimli so¤utma sistemi

Suyun devirdaim oran› su pompas›
vas›tas›yla artt›r›lm›flt›r

1922
Civar›

radyatöre

pompaya
motordan

So¤utma suyu kontrolü (oluklu 
hortuma sahip termostat)

motorun ›s›tma süresini k›salt›r
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Bu nedenle termostat büyük bir geliflim olarak ka-
bul ediliyor ve “bypass su hatt›” ad› verilen ifllemi
mümkün k›l›yordu. Motor istenilen iflletim s›cakl›-
¤›na eriflmedi¤i sürece su radyatörün içinden
geçmez ve bunun yerine k›sa yoldan motorun içi-
ne geri akar. Söz konusu kontrol konsepti günü-
müzde tüm sistemlerde kullan›lmaktad›r.

Sayfan›n sa¤›ndaki tablo motor s›cakl›¤›n›n güç
ç›k›fl› ve yak›t tüketimi üzerindeki etkileri gösterir.

Motor so¤utmas›n›n dayand›¤› ilke bas›nç alt›nda
tutulan suyun 100° C’de de¤il de 115°C ile
130°C aras›nda kaynamaya bafllamas›d›r. 

So¤utma devresi 1.0-1.5 bar’l›k bas›nca maruz-
dur. Bu, “kapal› devre so¤utma sistemi” olarak
bilinir.
Bu amaçla sistemin yar›ya kadar dolu olan bir
genleflme tank› bulunur.

Oluklu hortuma sahip termostat elastik termosta-
t›n yerine kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 

So¤utma için kullan›lan madde sadece su de¤il-
dir; bu, su ve so¤utma suyu katk› maddesinden
oluflan bir kar›fl›md›r. Söz konusu kar›fl›m don-
maya karfl› koruma, daha yüksek kaynama nok-
tas› ve motorun alafl›ml› parçalar›n›n korozyona
karfl› korunmas›n› sa¤lar. 

Do¤ru motor iflletim s›cakl›¤›
günümüzde sadece güç ç›k›fl› ve tüketim
ad›na önemli olmay›p, kirletici emisyon
ç›k›fl›n›n azalt›lmas› için de gereklidir.

Pe = güç ç›k›fl›
be = yak›t tüketimi
T = motor s›cakl›¤›

Günümüzün 
standart›

Elastik termostatl› ve so¤utma suyu genleflme
tankl› kapal› devre so¤utma sistemi
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So¤utma suyu s›cakl›k seviyesi

Motor performans›, so¤utman›n düzgün
yap›lmas›na ba¤l›d›r.

Termostat kontrollü so¤utma sisteminde so¤utma
suyu s›cakl›k aral›¤› k›smi gazda 95°C ile 110°C
aras›nda, tam gazda ise 85°C ile 95°C
aras›ndad›r.

- K›smi gaz aral›¤›nda yüksek s›cakl›klar perfor-
mans› yükseltir ancak yak›t tüketimi ve egzoz
gaz›ndaki kirletici maddelerin oran› düfler.

- Tam gaz aral›¤›ndaki düflük s›cakl›klar güç
ç›k›fl›n› azalt›r. 
Endüklenen hava daha düflük bir dereceye
›s›t›l›r bu da performans› yükseltir.

Genel bilgiler

Motor yükü ve so¤utma her zaman
birarada düflünülmelidir.

M
ot

or
 y

ük
ü

Tam gaz aral›¤›
85°C...95°C

Motor devri (n)

Elektronik so¤utmal› motor yükünün bir fonksiy-
onu olarak so¤utma suyu s›cakl›k seviyesi

K›smi gaz aral›¤›
95°C...110°C
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Elektronik kontrollü so¤utma sistemi gelifltirmenin
amac›, motorun iflletim s›cakl›¤›n›, yük durumuna
ba¤l› olarak belirli bir de¤ere getirmekti. 

En uygun seviyedeki iflletim s›cakl›¤›, motor kon-
trol ünitesinde kay›tl› bulunan haritalara uygun
olarak termostat üzerinden elde edilir.

So¤utma ifllemi böylelikle motorun genel perfor-
mans›na ve yük durumuna göre uyarlanabilmek-
tedir.

So¤utma suyu s›cakl›¤›n› o anki iflletim durumuna
uyarlaman›n avantajlar› flunlard›r:

- K›smi gaz verme aral›¤›nda daha fazla yak›t
tasarrufu

- Azalt›lm›fl ham CO ve HC emisyonlar›

Al›fl›lm›fl so¤utma devresinde yap›lan de¤ifliklikler:

- Çok küçük tasar›m modifikasyonlar› so¤utma
devresinde entegrasyon.

- So¤utma suyu distribitör muhafazas› ve termo-
stat tek bir ünite oluflturacak biçimde birlefltiril-
mifltir.

- Motor blo¤u üzerinde so¤utma suyu termostat›
için gerek kalmam›flt›r.

- Motor kontrol ünitesi de, elektronik kontrollü
so¤utma sisteminin devrlerine sahiptir.

Elektronik kontrollü so¤utma sistemi

Besleme borusu

Geri dönüfl borusu

Elektronik motorlu so¤utma devresi - (flematik diyagram)

So¤utma suyu distribütör
muhafazas›

Elektronik motor
so¤utmas› için
termostat

Avantajlar
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So¤utma suyu distribitör muhafazas›

So¤utma suyu distribitör muhafazas›, ba¤lama
çubu¤u yerine do¤rudan silindir kapa¤›na monte
edilmifltir. 

fiimdi buna iki safha halinde bir göz atal›m.

Münferit parçalar üst seviyeden gelen so¤utma
suyu ile beslenir. So¤utma suyu pompas›na
yap›lan besleme bu noktada bir istisnad›r. 

Münferit parçalardan gelen so¤utma suyu dönüfl
borusu distribütör muhafazas›n›n alt seviyesine
ba¤lanm›flt›r.

Dikine bir kanal üst ve alt seviyeleri birbirine
ba¤lar. Termostat ise, dikine kanal›, sahip oldu¤u
küçük valf diskleri vas›tas›yla açar ve kapar.

So¤utma suyu distribütör muhafazas›, so¤utma
suyunu büyük ve küçük so¤utma devresine
da¤›tan da¤›t›m istasyonudur asl›nda.

So¤utma suyu s›cakl›k
vericisi G62

Radyatör girifli
Üst seviye

Alt seviye

Radyatörden gelen 
geri dönüfl borusu

Termostat ba¤lant›s›

So¤utma suyu pompas›na

So¤utma suyu kontrol ünitesi
(elektronik kontrollü so¤utma
sistemine ait termostat)

Ya¤ radyatöründen
gelen geri dönüfl
borusu

Kalorifer ›s›
eflanjöründen

Üst seviyeden alt
seviyeye giden
kanal

Kalorifer ›s› eflanjörüne

Motordan gelen so¤utma
suyu giriflli üst seviye

fianz›man ya¤›
so¤utucusuna

Ana parçalar
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Fonksiyonel parçalar

- Genleflme eleman› termostat (termo ba¤lant›l›)
- Termo ba¤lant›daki rezistans 
- So¤utma suyu borular›n› mekanik olarak kap-

atan bask› yaylar›
- 1 adet küçük valf diski ve 1 adet büyük valf

diski

Fonksiyon

So¤utma suyu distribütör muhafazas›ndaki
genleflme eleman› termostat sürekli olarak
so¤utma suyunun içine dald›r›lm›fl haldedir.

Termo ba¤lant›, s›cakl›¤› düzenler ancak farkl›
bir s›cakl›k için oranlanm›flt›r. 

So¤utma suyu s›cakl›¤› termo ba¤lant›daki
mumun s›v›lafl›p genleflmesini ve kald›rma pimini
kald›r›c› bir hareketin oluflmas›n› sa¤lar. 

Bu normalde, motor blo¤u ç›k›fl›ndaki 110°C’lik
yeni so¤utma suyu s›cakl›k profili ile ba¤lant›l›
bir ak›fl›n uygulanmamas›yla oluflur.

Mumlu termo ba¤lant›ya entegre bir ›s›t›c›
rezistör mevcuttur. Is›t›c› rezistör enerji ile beslen-
di¤inde, mumlu termo ba¤lant›y› ›s›t›r ve ilgili
ayar ifllemi sadece so¤utma suyu s›cakl›¤›n›n bir
etkeni olarak de¤il motor kontrol ünitesinde
kay›tl› bulunan haritan›n bir gere¤i olarak
gerçekleflir.

So¤utma suyu kontrol ünitesi
(Elektronik motor so¤utmas›na ait termostat)

Rezistans

Büyük so¤utma devresini
kapatan büyük valf diski

Genleflme parças›, termostat ve ›s›t›c›
aras›ndaki ba¤lant›

Bask› yay›

Küçük so¤utma devresini
kapatan küçük valf diski

Genleflme eleman› termostat

Kald›rma pimi
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Küçük so¤utma devresi

Motor - so¤uk çal›flt›rma ve k›smi gaz

Küçük so¤utma devresi motorun h›zla ›s›t›lmas›n›
sa¤lar.

Elektronik kontrollü motor so¤utma fonksiyonu bu
aflamada devreye girmez. 

So¤utma suyu disribütör muhafazas›ndaki termo-
stat radyatörden gelen geri dönüfl borusunu
kapat›r ve so¤utma suyu pompas›na giden k›sa
yolu açar. Radyatör, so¤utma suyu devirdaim sis-
temine entegre de¤ildir.

Yerleflme tank›

So¤utma suyu pompas›

Radyatör
Ya¤ radyatörü (motor devresi)

Otomatik flanz›man
için ya¤ radyatörü

So¤utma suyu dis-
tribütör muhafazas›

Is› eflanjörlü
kapatma valfi

Kalorifer için ›s›
eflanjörü

So¤utma devresi

Motoru alt ve üst k›smi gaz
aral›klar› için ›s›tan küçük
devredeki s›cakl›k seviyesi 95°C
ile 110°C aras›ndad›r.
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Küçük so¤utma devresinin fonksiyonu

Çal›flma pozisyonu:
motor çal›fl›r halde

Pompa, so¤utma suyunu devrenin içinde
dolaflt›r›r.

So¤utma suyu silindir kafas›n›ndan distribütör
muhafazas›n›n üst seviyesine gider ve bir kanal-
dan geçerek alt seviyeye ulafl›r.

Termostat, so¤utma suyu pompas›na do¤rudan
yol oluflturacak flekilde konumland›r›lm›flt›r.

So¤utma suyu çok h›zl› biçimde ›s›n›r. Bu neden-
le küçük so¤utma devresinin ›s›t›c› bir fonksiyonu
vard›r.

Kalorifer ›s› eflanjörü ve ya¤ radyatörü küçük
so¤utma devresine ba¤l› haldedir.

Is› eflanjörü kapatma valfi, ›s›tma devresine ait
potansiyometre “KAPALI” pozisyondayken ›s›
eflanjörüne yap›lan so¤utma suyu beslemesini
keser. Bu, araç içinin ›s›nmas›n› engeller.

Radyatörden gelen so¤utma
suyu geri dönüfl borusu

So¤utma suyunun
akmad›¤› alan

Radyatörden 

So¤utma suyu pompas›na

Ya¤ radyatöründen

Kalorifer ›s›
eflanjöründen

So¤utma suyu distribütör
ünitesinin üst seviyesinden
beslenen so¤utma suyu
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Büyük so¤utma devresi

Büyük so¤utma devresi ya so¤utma suyu termo-
stat›ndaki termostat taraf›ndan yaklafl›k
110°C’lik bir s›cakl¤a eriflildi¤inde yada yüke
ba¤l› olarak otomatik bir devre taraf›ndan aç›l›r. 

Radyatör so¤utma suyu devirdaim sistemine
entegredir.

Elektrikli fanlar, önden esen rüzgar›n etkisini yük-
seltmek için veya motor rölantideyken iste¤e
ba¤l› olarak devreye sokulabilir.

Yerleflme tank›

So¤utma suyu pompas›

Radyatör

Radyatör fan›

Is› eflanjörlü
kapatma valfi

Kalorifer için ›s›
eflanjörü

So¤utma devresi

Büyük devredeki s›cakl›k
seviyesi tam gaz flartlar›nda
85°C ile 95°C aras›ndad›r.
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Büyük so¤utma devresinin fonksiyonu

Motor - tam gazda

Motor tam gazdayken yüksek bir so¤utma kapa-
sitesi gerekir. So¤utma suyu distribütör
muhafazas›ndaki termostata bir ak›m uygulan›r
ve bu radyatörden gelen geri dönüfl hatt›n›n
aç›lmas›na neden olur. 

Küçük valf diskinden so¤utma suyu pompas›na
giden küçük so¤utma devresi ayn› anda kapat›l›r
çünkü bunlar mekanik olarak birlefliktir.

So¤utma suyu pompas›, radyatöre giden
so¤utma suyunu, silindir kafas›ndan deflarj
edildikten sonra üst seviye yoluyla besler.

So¤utulduktan sonra, so¤utma suyu radyatörden
alt seviyeye geri akar ve so¤utma suyu pompas›
taraf›ndan tekrar çekilir.

Ara safhalar da mümkündür.

So¤utma suyunun belirli bir bölümü büyük
so¤utma devresine akar ve di¤er k›sm› da küçük
so¤utma devresine gönderilir.

Büyük valf diski

Termostat

Radyatörden gelen geri dönüfl hatt›

So¤utma suyu pompas›na

Küçük valf diski
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Elektrikli fonksiyonlar

Sisteme genel bak›fl

Sensörler

Motor devri vericisi G28

Emme havas› s›cakl›k vericili G42
hava kütle ölçeri G70

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi G62

Radyatörden ç›kan so¤utma suyu
s›cakl›k vericisi G83

Döner s›cakl›k seçme
dü¤mesine ait potan-
siyometre G267

S›cakl›k kanatç›¤›
konum anahtar› F269

ABS kontrol ünitesinden gelen
yol h›z› sinyali J104

Radyatör fan› -2- V177

So¤utma suyu kesme valfine ait
iki yollu valf N147

Diyagnostik
ba¤lant› Radyatör fan› V7

Radyatör fan› kontrol 
üniesi J293

Elektronik motor so¤utucusuna
ait termostat F265

Simos 3.3 J361 kontrol ünitesi

CA
N

Aktuatörler
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Simos 3.3
motor yönetim sistemi

Tasar›m›

Fonksiyonlar, elektronik kontrollü so¤utma sistemi
için Simos 3.3 motor yönetim sistemine enteg-
redir.

Birçok devre birbirine benzemektedir:

- Belirlenen so¤utma suyu s›cakl›¤› 1
(motor devrine ve yüküne ba¤l›d›r)

- Belirlenen so¤utma suyu s›cakl›¤› 2
(yol h›z›na ve emme havas› s›cakl›¤›na
ba¤l›d›r)

- Ön kontrollü görev faktörü
(belirlenen s›cakl›¤a ve motor devrine ba¤l›d›r)

- Fana ait radyatör ba¤lant›l› s›cakl›k farkl›l›¤›,
h›z kademesi 1
(hava kütlesine, motor yüküne ve devrine
ba¤l›d›r)

- Fana ait radyatör ba¤lant›l› s›cakl›k farkl›l›¤›,
h›z kademesi 2
(hava kütlesine, motor yüküne ve devrine
ba¤l›d›r)

Motor kontrol ünitesinin ifllevselli¤i elektronik
kontrollü so¤utma sistemine ait ba¤lant›lar› içere-
cek biçimde geniflletilmifltir:

- Termostata yap›lan ak›m uygulamas› (ç›k›fl)
- Radyatör geri dönüfl ak›fl s›cakl›¤› (girifl)
- Radyatör fan› kontrolü (2 ç›k›fll›)
- Is›t›c› kumandalar›na ait potansiyometre (girifl)

Motor konrol ünitesinin sensörleri di¤er biçimde
gerekli tüm bilgilerin elde edilmesi için kullan›l›r.

Fonksiyon

S›cakl›k ile ilgili fonksiyonlar her saniye hesa-
plan›r.

Sistem, fonksiyon hesaplamalar›n›n sonucuna
göre kontrol edilir:

- Büyük so¤utma devresini (so¤utma suyu
s›cakl›¤›n›n ayarlanmas›) açmak üzere elek-
tronik kontrollü motor so¤utucusunun termo-
stat›nda bulunan ›s›tma rezistörünün devreye
al›nmas› (ak›fl uygulamas›).

- So¤utma suyu s›cakl›¤›n›n h›zl› biçimde
azalt›lmas› için so¤utucu fan›n devreye
al›nmas›

Kendi kendine teflhis

Elektronik kontrollü so¤utma sistemi kendi
kendine teflhise entegredir.
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110°C

95°C

85°C

0 30% 70%

0

Sürücü kaloriferi çal›flt›rd›¤›nda
so¤utma suyu s›cakl›¤›n›n ayarlan-
mas›

Döner s›cakl›k seçme dü¤mesindeki
potansiyometre G267

Elektrikli fonksiyonlar

So¤utma suyu s›cakl›¤› araç k›smi ve tam yük
aras›nda kullan›l›rken 110°C ve 85°C aras›nda dal-
galanabilir. 

25°C’lik bir s›cakl›k farkl›l›¤›, kalorifer aç›kken araç
içinde rahats›z bir ortam fleklinde hissedilir. Bu
durumda sürücünün sürekli ayarlamada bulunmas›
gerekir.

So¤utma sisteminin elektronik devrelerinde yer alan
potansiyometre G267 sürücünün istedi¤i s›cakl›k
seviyesini alg›lar ve so¤utma suyu s›cakl›¤›n› buna
uygun biçimde düzenler; örne¤in döner dü¤me
pozisyonu %70 iken = so¤utma suyu s›cakl›¤› 95°C
olur. 

Döner s›cakl›k seçme dü¤mesinde bir mikro anahtar
“kalorifer kapal›” konumu devre d›fl› b›rak›ld›¤›nda
aç›l›r.

Bu, kalorifer ›s› eflanjörünün so¤utma suyu kapama
valfini açan pnömatik iki yollu valfi N147 devreye
sokar.

K›smi yük

K›smi yük

Tam yük

Döner s›cakl›k seçme dü¤mesindeki
mikro anahtar



n  1/min

   
  C

kg/h

90  C

t    C

v   km/h

85  C

   
  C
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So¤utma suyu s›cakl›¤› ayar noktalar›

Elektronik kontrollü motor so¤utma sisteminin ter-
mostat› (büyük so¤utma devresi veya küçük so-
¤utma devresi) elektronik devreler vas›tas›yla dü-
zenlenerek devreye sokulur.

‹lgili s›cakl›k ayar noktalar› söz konusu devreler-
de kay›tl›d›r.

Motor yükü kararda önemli bir etkendir.

Ayarlanacak olan so¤utma suyu s›cakl›¤› motor
yüküne (hava kütlesi) ve motor devrine ba¤l›
olarak hesaplan›r.

S›cakl›k ayar noktalar› yol h›z›na ve ikinci bir
devrede kay›tl› bulunan emme havas› s›cakl›¤›na
ba¤l› olarak haf›zaya al›n›r. Gerekli so¤utma
suyu s›cakl›k ayar› söz konusu de¤iflkenlere ba¤l›
olarak hesaplan›r.

1 ve 2 no’lu devreleri karfl›laflt›rarak alt de¤er
ayar noktas› olarak kabul edilir ve termostat
buna göre ayarlan›r.

Termostat, belirli bir s›cakl›k efli¤i afl›lmadan ve
so¤utma suyu s›cakl›¤› ayar noktas›n›n alt›na
inmeden devreye al›nmaz.

Hava kütlesi

belirlenen s›cakl›k 1
motor devrine (n) ve motor yüküne (kg/s olarak
hava kütlesi) ba¤l›d›r

belirlenen s›cakl›k 2
yol h›z›na (v) ve emme havas› s›cakl›¤›na (t)
ba¤l›d›r

N
om

in
al

 s
›c

ak
l›k

N
om

in
al

 s
›c

ak
l›k
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2

J361

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi

S›cakl›k vericileri G62 ve G83 NTC vericileri ola-
rak faaliyet görür. So¤utma suyu s›cakl›¤›n›n
ayar noktalar›, devreler halinde motor kontrol
ünitesinde bulunur.

Fiili so¤utma suyu s›cakl›k de¤erleri so¤utma
devresinde iki farkl› noktada kay›tl› olup, kontrol
ünitesine voltaj sinyali biçiminde iletilir.

So¤utma suyu fiili de¤eri 1
motordaki so¤utma suyu distribütöründe bu-
lunan so¤utma suyu ç›k›fl noktas›nda

So¤utma suyu fiili de¤eri 2
radyatörde gerçeklefltirilen so¤utma suyu
tahliyesinden önce

Sinyallerin kullan›lmas›

Devrelerde kay›tl› bulunan s›cakl›klar›n fiili s›cak-
l›kla     karfl›laflt›r›lmas›, termostatta bulunan ›s›t›-
c› rezistörüne yap›lan ak›m beslemesinin at›m
faktörünü belirler.

So¤utma suyu fiili de¤erleri      ve     ‘nin kar-
fl›laflt›r›lmas› elektrikli radyatör fan›n›n devreye
al›nmas›na temel oluflturur.

Yedek fonksiyon

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi G62 devre d›fl›
kal›rsa daha önceden belirlenmifl olan 95°C’lik
bir yedek de¤er so¤utma suyu s›cakl›k kontrolü
için kullan›l›r ve fan h›z›n›n birinci kademesi
devreye al›n›r.

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi G83 devre d›fl›
kal›rsa kontrol fonksiyonu devrede kal›r ve fan
h›z›n›n birinci kademesi ifllemeye bafllar.

Belirli bir s›cakl›k efli¤i afl›ld›¤›nda fan h›z›n›n
ikinci kademesi devreye al›n›r.

Her iki verici de devre d›fl› kal›rsa ›s›t›c› rezistöre
azami derecede voltaj uygulan›r ve fan h›z›n›n
ikinci kademesi devrede kal›r. 

Elektrikli fonksiyonlar

1

1

2

1 2

1

2

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi
G62 (motor ç›k›fl›nda)

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi
G83 (radyatör ç›k›fl›nda)
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Elektronik motor so¤utma sistemine
ait termostat F265

Genleflme eleman› termostat›n›n termo ba¤lant›-
s›na ›s›t›c› bir rezistör entegre edilmifltir.

Söz konusu rezistör termo ba¤lant›da bulunan
mumu ›s›t›r ve kald›rma piminin devre ile ba¤-
lant›l› olarak strok “x”i gerçeklefltirmesine imkan
tan›r. Termostat strok x vas›tas›yla mekanik ola-
rak ayarlan›r. 

Is›tma ifllemi motor kontrol ünitesi taraf›ndan
PWM (ayarl› pals geniflli¤i) üzerinden devreye
ba¤l› olarak çal›flt›r›l›r.

Is›tma süresi pals geniflli¤ine ve zamana ba¤l›d›r.

Kural:
düflük PWM (voltajs›z) = yüksek so¤ut-
ma suyu s›cakl›¤›
yüksek PWM (voltajl›) = düflük so¤ut-
ma suyu s›cakl›¤›

Voltaj olmad›¤›nda

Kontrol, genleflme eleman› vas›tas›yla gerçekleflti-
rilir. Fan h›z›n›n birinci kademesi sürekli olarak
devrede kal›r.

Elektrik devresi

D/15 Kontak kilidi terminal 15
D/30 Kontak kilidi terminal 30
F265 Elektronik motor so¤utmas›na ait termos-

tat F265
J363 Simos kontrol ünitesi için güç besleme

rölesi
J361 Simos kontrol ünitesi

x

S S

J363 F265

D/15

31

D/30

J361

Motor çal›flmaz halde iken veya
marfla bas›l›rken hiçbir voltaj
beslemesi yap›lmaz

Termostatik ›s›tma sisteminin amac›
so¤utma suyunu ›s›tmak de¤ildir.
Söz konusu sistem termostat› kon-
trollü olarak ›s›tarak büyük so¤utma
devresinin aç›lmas›n› sa¤lar.

Mumlu termo ba¤lant›

Kald›rma pimi

Is›tma rezistörü

Genleflme eleman› termostat
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Elektrikli fonksiyonlar

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi
G83 (radyatör ç›k›fl›nda)
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Termostat bazl› so¤utmaya (bugüne kadar kullan›ld›¤›
biçimde) ve elektronik motor so¤utmas›na ait so¤utma
suyu s›cakl›k seviyesi (% olarak frekans)

Termostat bazl› so¤utma 
(önceki sistem)

Elektronik motor so¤utmas›

S›cakl›k [°C] 

Motor ç›k›fl›ndaki so¤utma suyu s›cakl›¤›

Fr
ek

an
s 

[%
]

Termostat tasar›m aflamas›nda belirlenen bir
noktada so¤utma suyu s›cakl›¤›n› düzenler. Bu,
elektrik ak›ms›z standart genleflme eleman› ter-
mostatta oldu¤u gibi gerçekleflir (motor
ç›k›fl›ndaki s›cakl›k: 110°C).

Ön kontrollü pals görev faktörü ayr› bir
devrede haf›zaya kaydedilir.

S›cakl›k ayar noktas›n› elde etmek için söz
konusu devre gereklidir.
Bu amaç do¤rultusunda gereken bilgiler fiili
s›cakl›¤›n ve belirlenen s›cakl›¤›n motor
devrine ait bir etken olarak karfl›laflt›r›lmas›yla
elde edilir.
85°C ile 110°C aras›ndaki sabit bir s›cakl›k
motor yüküne ba¤l› olarak ayarlanabilir.

Nominal s›cakl›k

Ön kontrollü pals görev faktörü (motor
devrine ve belirlenen s›cakl›¤a ba¤l›d›r)

1/minÖ
n 

ko
nt

ro
llü

 p
al

s 
gö

re
v 

fa
kt

ör
ü
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Elektrikli so¤utma fan›n›n
çal›flt›r›lmas›

Düflük s›cakl›k (tam gaz modunda) mevcut
so¤utma kapasitesine ba¤l›d›r.

So¤utma kapasitesini artt›rmak için motor kontrol
ünitesi radyatör fan› motorunun iki h›z kademesi-
ni devreye sokabilir. 

Fan, motor ç›k›fl› ve radyatör ç›k›fl› aras›ndaki
so¤utma suyu s›cakl›¤›n›n farkl›l›¤›na ba¤l›
olarak kontrol edilir (birinci veya ikinci fan h›z›
kademesi).

Fanlar›n çal›flma ve durma koflullar› motor kon-
trol ünitesinin iki ayr› devresinde kay›tl›d›r. Her
iki devre motor devrine ve hava kütlesine (motor
yükü) ba¤l›d›r.

Yedek fonksiyon

Fan h›z›n›n birinci kademesindeki ç›k›fl
safhas›ndaki devrede ar›za meydana gelirse
ikinci kademe yedek olarak devreye al›n›r.

Fan h›z›n›n ikinci kademesinde ar›za meydana
gelirse elektronik kontrollü motor so¤utucusuna
ait termostat tam olarak devreye girer (güvenlik
faktörü).

Çal›flmaya devam etmesi

Radyatör fan›n›n motor kapat›ld›ktan sonra
çal›flmaya devam etmesi s›cakl›¤a ve zamana
ba¤l›d›r.

kg/h

J293

3131

V7

M

V177

M

J361

Elektrik devresi

Fan, 100 km/s’nin üzerindeki
h›zlarda devreye girmez çünkü fan
bundan daha yüksek h›zlarda ilave
so¤utma sa¤lamaz.

Hava kütlesi 

fiema 1 - Fan h›z› 1 için s›cakl›k farkl›l›¤›

S›
ca

kl
›k

 fa
rk

l›l
›¤

›

1/min

Çekme çubuklu veya klimal›
araçlarda 2 fan motoru bulunur
(büyük so¤utma devresi).
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Elektrikli fonksiyonlar

Fonksiyon flemas›

31

S S SS

15+

J363 F265

30

D/15

G28

31
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J293

G62 G83
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31

30

J104 G70
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15+ 30+

G267 F269

N147
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Fonksiyon plan› ile ilgili aç›klama:

Renk kodlar›

= ç›k›fl sinyali

= girifl sinyali

= pozitif

= flasi

= çift yönlü

= PWM sinyali

= diyagnostik terminal

= kontak anahtar› ç›k›fl›na yap›lan 
elektrik beslemesi

= aküden gelen güç beslemesi

Rakam karfl›l›klar›

D/15 Kontak anahtar›, terminal 15
F265 Elektronik motor so¤utmas›na ait termo-

stat
F269 Ayar s›cakl›¤› kanatç›¤›n›n svici

(Climatronic’siz)
G28 Motor devir vericisi
G62 So¤utma suyu s›cakl›k vericisi
G70 Hava kütle ölçeri
G83 Radyatör ç›k›fl›ndaki so¤utma suyu

s›cakl›k vericisi
F267 Döner s›cakl›k dü¤mesine ait potansiy-

ometre (Climatronic’siz)  
J17 Yak›t pompas› rölesi
J104 ABS kontrol ünitesi
J293 Radyatör fan› kontrol ünitesi
J361 Simos kontrol ünitesi
J363 Simos kontrol ünitesi için güç 

besleme rölesi
N147 So¤utma suyu kesme valfine ait 

iki yollu valf
S Sigorta
V7 Radyatör fan› 
V177 Radyatör fan› 2

+15

+30

Fonksiyon plan›, ak›m ak›fl
flemas›n›n basitlefltirilmifl halidir. 

Bu, elektronik kontrollü so¤utma sis-
temi parçalar›n›n aras›ndaki
ba¤lant›lar› gösterir. 
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Elektronik kontrollü so¤utma sisteminin kendi
kendine teflhis fonksiyonu motorun elektronik
devrelerine entegredir.

Kendi kendine teflhis sistemi sensörleri, aktuatör-
leri ve kontrol ünitesini gözlemler.
Kontrol ünitesi herhangi bir ar›za belirlerse,
di¤er girifl sinyallerine dayanarak yedek bir
de¤er hesaplar ve acil durum iflletim fonksiyon-
lar›n› devreye sokar.
Ar›za haf›zaya kaydedilir.
Buna ek olarak, ölçülen de¤erler “veri blo¤unu
oku” ar›za giderme fonksiyonunda görüntülenir.

Afla¤›daki teflhis durumlar› aras›nda bir fark
bulunur:

- So¤utma suyu s›cakl›k verisindeki G62 bir
ar›za (motor ç›k›fl›)

- So¤utma suyu s›cakl›k verisindeki G83 bir
ar›za (radyatör ç›k›fl›)

- Her iki so¤utma suyu s›cakl›k vericisindeki
ar›za

- Fan ç›k›fl kademesindeki ar›zalar
- Termostat ç›k›fl kademesindeki ar›zalar

Kendi kendine teflhis ifllemi, araç teflhis, test ve
bilgi sistemi VAS 5051, ar›za okuyucu V.A.G
1551 veya araç sistemleri test cihaz› V.A.G
1552 ile gerçeklefltirilebilir.

Kendi kendine teflhis

So¤utma suyu s›cakl›k vericisi
G62 (motor ç›k›fl›nda)

Kendi kendine teflhis iflleminin
ayr›nt›l› bir aç›klamas› için 1.6
litre/74 kW motor, Simos enjeksiy-
on ve ateflleme sistemi ile ilgili atö-
lye el kitab›na bak›n.
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Bilginizi ölçün

Afla¤›daki cevaplardan hangileri do¤ru?
Bazen sadece tek bir cevap do¤rudur.
Ancak, birden fazla veya tüm cevaplarda do¤ru
olabilir.

1. Elektronik kontrollü motor so¤utma sistemi ve
termostat kontrollü motor so¤utmas›
aras›ndaki farklar afla¤›dakilerden hangi-
sidir?
a) s›cakl›k en uygun seviyede sabit tutulur
b) yük alt›nda farkl› s›cakl›klar
c) tam gaz ve k›smi gaz aral›¤›nda farkl›

s›cakl›klar

2. S›cakl›k devreleri so¤utma suyu s›cakl›k kon-
trolü için kullan›l›r.
Bu de¤erleri ölçmek için,
a) sensörler eklenmifltir
b) motor kontrol ünitesi sensörleri dahil edil-

mifltir

3. Radyatör fan› belirli yol h›zlar›nda çal›flmaz
çünkü ilave so¤utma sa¤lamas› mümkün
de¤ildir. Söz konusu h›z nedir?
a) 125 kms
b) 115 kms
c) 100 kms

4. Motor kontrol ünitesi fiili motor s›cakl›¤›n› flu
flekilde belirler;
a) iki adet so¤utma suyu s›cakl›k vericisinden

gelen sinyallerle
b) so¤utma suyu vericisinden G62 gelen

sinyalle
c) so¤utma suyu vericisinden ve vuruntu sen-

söründen gelen sinyallerle

5. Tam gaz modundaki so¤utma suyu s›cakl›k
vericisi nas›ld›r?
a) 70 ve 80°C aras›
b) 85 ve 95°C aras›
c) 70 ve 95° aras›

6. So¤utma suyunun s›cakl›¤› k›smi gaz modun-
da nas›ld›r?
a) 95 ve 110°C aras›
b) 110°C’de sabit
c) 115°C’de sabit

7. So¤utma fan› ilave so¤utma sa¤lar. Radyatör
fan› afla¤›dakilere uygun olarak kontrol edilir.
a) fiili so¤utma suyu s›cakl›¤›
b) radyatördeki fiili s›cakl›k
c) motor ve radyatör ç›k›fl›ndaki s›cakl›k fark›

8. Termostata yap›lan voltaj beslemesi afla¤›daki
hallerde kesilir.
a) marfla basarken
b) motor duruyorken
c) yüksek so¤utma suyu s›cakl›klar›nda

Cevaplar:

1.c; 2.b; 3.c; 4.b; 5.b; 6.a; 7.c; 8.a,b
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Not
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