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Dikkat
Uyar›

YEN‹

Güncel kontrol, ayarlama ve onar›m 
talimatlar›n› lütfen bu ifl için ön görülen
müflteri  hizmetleri literatüründen al›n›z.

Bu kendi kendine çal›flma program› 
yeni geliflmelerin yap›s› ve ifllevlerini 
tan›t›r. ‹çeri¤i güncellenmeyecektir. 

S277_033

Phaeton' un  yürüyen aksam› en iddial› konfor ve
sürüfl dinami¤i isteklerinizi neredeyse en iyi
flekilde sa¤lar. Örne¤in afla¤›daki bileflenleriyle,

- h›za ba¤l› hidrolik direksiyon,
- dört noktadan ba¤lant›l› ön aks,
- Arka aksta trapez fleklindeki rot ve 
- fren asistanl› ESP,

arac›n etkin güvenli¤ine büyük katk› 
sa¤lamaktad›r.
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Girifl

Yürüyen aksam

� Dingil mesafesi 1628 mm
olan dört rotlu ön aks

� Dingil mesafesi 1612 mm olan
trapez rotlu arka aks

� Ön ve arka stabilizatör

� Ön ve arkadaki ayr› tekerlek
süspansiyonlar›

� Ayarlanabilen amortisörlü 4 corner
pnömatik süspansiyon

S277_002
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� Pedall› park freni

� Fren asistan›

� H›za duyarl› hidrolik direksiyon

� ‹çten so¤utmal› disk frenler

� Lastik hava bas›nc› kontrolü, iste¤e ba¤l›

� Bosch 5.7 Elektronik Stabilite Program›
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Ön aks

Ön aks

Phaeton'da bulunan ön aks, dört rotlu bir aks çeflididir.
Birçok k›lavuz eleman›n›n bulunmas› afla¤›daki avantajlar› sa¤lar:

- Direksiyonun z›t yönündeki tahrik kuvvetlerinin tamamen izolasyonu
- Hareketli aks›n mükemmel konumu nedeniyle yüksek direksiyon hassasiyeti 
- Üst seviyede yuvarlama konforu
- Örnek kalk›fl ve fren tepkileri.

S277_129
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Yap› parçalar›na genel bak›fl

Alüminyum dövme
üst rotlar

(Ön ve arka)

Alüminyum döküm
yatak mesnedi 

Çelik döküm 
tekerlek rulman
muhafazas›

Alüminyum dövme
k›lavuz rotu

Çelik dövme 
tafl›y›c› rot

Çelik 
stabilizatör 

Hidrolik ile flekillendirilmifl
çelik yard›mc› flasi

S277_010
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Ön aks

C›vatalanm›fl tekerlek rulman›

Tekerlek rulmanlar› bugüne dek oldu¤u gibi 
tekerlek rulman› muhafazas›na preslenmemifltir.
Bunun yerine, bir birim olarak direkt tekerlek rul-
man› muhafazas›na (rulman ve rulman muhafa-
zas›) c›vatalanm›flt›r.

Bu, tekerlek rulmanlar›n›n, hareketli rulman›n ve-
ya aks milinin sökülmesine gerek olmadan tak›l-
mas›n› sa¤lar.

Stabilizatör

Motor donan›m›na ba¤l› olarak çap› 35 mm
olan dolu materyalden veya çap› 35 mm ve du-
var kal›nl›¤› 6 mm olan boru stabilizatör 
tak›lmaktad›r.

Ortadaki kauçuk yataklar ve alüminyum kelepçe-
ler üretim s›ras›nda volkanize edilmifltir ve bu
nedenle de¤ifltirilemezler.

Üretim flekli tan›mlan›rken radyal sert ve dönüfl
yumuflakl›¤›na sahip olarak belirlenmifl, afl›n-
maya karfl› dayan›kl› ve ses yapmayan bir stabi-
lizatör yataklamas› sa¤lanm›flt›r.

Tekerlek poyras›
Tekerlek rulman muhafazas›

C›vatalama

C›vatalama

Alüminyum kelepçeli kauçuk yataklar

Tekerlek rulman›

S277_025

S277_044
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‹çten yüksek bas›nçla flekillendirilmifl çelik boru-
dan yard›mc› flasi kauçuk metal yataklar› vas›ta-
s›yla karosere c›vatalan›r. Bu ba¤lant› ile karoser,
yürüyen aksam›n iletti¤i kuvvet ve darbelerden
uzak tutulur.

Ek olarak c›vatalanm›fl kirifl, yeterli çapraz sa¤-
laml›k sa¤lar.

Haval› süspansiyon ünitesi, kauçuk metal yata¤›
vas›tas›yla tafl›y›c› rota ba¤l›d›r.

Yard›mc› flasi 

Rottaki haval› süspansiyon
ünitesinin ba¤lant›s›

Kirifl

Haval› 
süspansiyon
ünitesi

Tafl›y›c› rot

S277_026

S277_037
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Ön aks

Dört rotlu ön aksta, direksiyon mili bugüne dek
bilinen di¤er ön aks yap›lar›nda oldu¤u gibi
tekerlek rulman muhafazas›ndaki alt ve üst 
mafsaldan de¤il, dört direksiyon 
mafsal›n›n uzat›lm›fl ba¤lant› çizgilerinin alt ve
üstte oluflturdu¤u kesiflme noktalar›ndan geçer.

Direksiyon mili böylece "bofllukta serbesttir" ve
direksiyon hareketinde pozisyonunu de¤ifltirir.
Bu yüzden sanal direksiyon mili olarak
tan›mlan›r.

Bu yap› sayesinde direksiyon mili 
tekerlek orta düzlemine yerlefltirilebilmifltir. 
Bu, özellikle direksiyon yar› çap› ve yapt›¤›
olumlu etkiyle sürüfl davran›fl›na da avantaj
sa¤lar.

Sanal direksiyon mili

1-4 Rotlar›n yönleri
R Tekerlek merkezi
A Tekerlek temas noktas›
n Kaster aç›s› mesafesi
nv ‹z düflümü
p Direksiyon yar› çap›
a Sönümleme çubu¤u

AS noktas›= Sürüfl alan›nda, 
direksiyon milinin 
kesiflme noktas›

S277_029
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Bu aks yap›s› ile, etraf›nda tekerle¤in döndü¤ü ve
konumu itibar›yla, kaster ile king pin aç›s›n›n
belirlendi¤i sanal direksiyon mili, d›fla do¤ru 
konumland›r›labilmektedir. Aks geometrisinin 
optimize edilmesiyle direksiyona etki edebilecek
tahrikin tamamen izole edilmesi mümkündür.

Söz konusu çapraz sevk çubuklar›n›n tekerlek ta-
raf›nda konik kafalarla gerçekleflen 
k›lavuzlamas› sayesinde, hareketli aks, yap›sal
alan özelliklerinden ba¤›ms›z olarak, tekerlek or-
tas›n›n yak›n›ndan geçebilmektedir. Konumunu,
direksiyon hareketlerine ba¤l› olarak isabetli bir
flekilde hedefe yönelik de¤ifltirir.

Dönüfl hareketi s›ras›nda aks›n tan›ml› hareketi,
eski sabit alanl› direksiyon miline sahip aks 
sistemlerine göre yer ihtiyac›n› azaltmaktad›r.

Sanal direksiyon mili direksiyon hareketlerine
ba¤l› olarak konumunu de¤ifltirir.

Direksiyonu çevirme konumlar›

Sol viraj rot konumu

S277_070

Düz seyir rot konumu

S277_040

Sa¤ viraj rot konumu

S277_072
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Arka aks

Phaeton' da arka aks, trapez fleklinde olan rotlu
aks olarak üretilmifltir. Tüm tekerlek k›lavuz
parçalar› e¤ilmeye, torsiona ve burulmaya karfl›
sert olan bir yard›mc› flasiye yataklanm›flt›r.

Tekerlek poyras›

Tekerlek rulman›n›n ön gerilimi c›vatalanm›fl bir
aks rulman› muylusu yerine, bir aks muylusuyla
sa¤lan›r.

Önden çekiflli araçlardaki arka aks dört 
tekerlekten çekiflli araçlar›n akslar›yla ayn›d›r.
Arka aks tahriki ve aks milleri tak›lmamaktad›r.

Yüksek hacimli kauçuk yataklarla karosere
ba¤l›d›r. Bu flekildeki bir yap› ile tekerleklerin
isabetli bir flekilde yönlendirilmesi ve iyi bir
yuvarlanma konforu gerçeklefltirilmifltir.

Önden çekiflli araçlarda arka aks

Tekerlek poyras› Tekerlek rulman
muhafazas›

C›vatalama

Aks muylusu

C›vatalama

S277_101

S277_046
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4 Motion versiyonunda yard›mc› flasi, üç noktada
arka aks diferansiyelini tafl›r. Böylece arka aks
diferansiyeli üst yap›dan iki defa ayr›lm›flt›r.

4 Motion arka aks

S277_016



14

Arka aks 

Tekerlek agregas›n›n ba¤lant› noktas›na bir
ba¤lant› entegre edilmesi ve bir rot kolunun 
kullan›lmas›yla arka aks›n ön iz hareketi optime
edilmifl olur.

Özellikle pasif direksiyon nitelikleri ve ses
yal›t›m› tutarl› olarak iyilefltirilmifltir.

Çapraz rot
Alüminyum dövme parça

Aks rotu
Alüminyum dökme parça

Kamber aç›s› düzeltme
c›vata ba¤lant›s›

Tekerlek rulman
muhafazas› Ba¤lant›

Rot kolu

Rot düzeltme c›vata
ba¤lant›s›

Çelik yard›mc› flasi

Kauçuk metal yata¤›

S277_068

S277_018
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Stabilizatör

Arka aksa, 20 mm dolu materyalli bir stabilizatör
tak›lmaktad›r.
Ön aksta oldu¤u gibi kauçuk yataklar aksa vol-
kanize edilmifltir. Bu versiyon sessiz ve afl›nmaya
karfl› dayan›kl›d›r.

Tekerlek rulman muhafazas›

Ön aksta oldu¤u gibi arka aksta da tekerlek 
rulman› tekerlek rulman muhafazas›yla 
c›vatalanmaktad›r. Ön ve arka akstaki tekerlek 
rulmanlar› yap› olarak ayn›d›r.

Kauçuk yataklar

Tekerlek poyras› Tekerlek rulman
muhafazas›

C›vatalama

C›vatalama

S277_031

S277_044
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Ölçüm 

Ölçüm s›ras›ndaki özellikleri

Phaeton, standart olarak 4 noktadan ba¤lant›l›
haval› süspansiyonla donat›lm›flt›r.
Her ölçümden önce her bir haval› süspansiyonun
seviye ayar› kontrol edilmelidir.

Araç ölçümünde, ön ve arka aksta bilinen toe ve
kamber aç›s› ayarlanmaktad›r.

Ön aksta ek olarak d›fla do¤ru yaylanm›fl du-
rumdaki ön tekerlek kapan›kl›¤› de¤eri ayarlan›r.
Ayarlama, bofl araçta ve 60 mm d›fla do¤ru
yaylanm›fl tekerlekte gerçeklefltirilir.

Tekerlek d›fla do¤ru yaylanm›fl durumda ön toe
e¤risi ayarlan›rken, ön toe e¤risi sürüflü
stabilize edecek flekilde tespit edilir.

mm olarak d›fla do¤ru yaylanma-120.

-100.

-80.

-20.

-40.

-60.

-80.

-100.

60. 40. 20. -20. -40. -60.

-60.

-40.

-20.

Derece olarak ön toe

mm olarak içe do¤ru yaylanma

Ön toe e¤risi diyagram›

S277_042



17

h = Ön toe e¤risinin ayarlama alan› A = Ayr› toe ayarlama imkan›

Tekerlek kapan›kl›¤› ayarlan›rken afla¤›daki noktalar dikkate al›nmal›d›r:

- Temel ön izin, araç boflken rot kolu uzunlu¤unun de¤ifltirilmesiyle ayarlanmas›
- Ön toe e¤risi e¤iminin d›fl rot kolu mafsal› yüksekli¤inin de¤ifltirilmesiyle ayarlanmas›.

h

A

S277_020

S277_021
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Direksiyon

Genel bak›fl

Direksiyon kolonu

Phaeton konumu ayarlanabilir bir direksiyon ko-
lonuyla donat›lm›flt›r. Ayarlama mesafeleri ekse-
nel olarak 50 mm, dikey olarakta 40 mm’dir. Di-
reksiyon kolonu konumland›rmas› elektrik ya da
manuel 
kumandal› olarak sunulmaktad›r.

S277_093

S277_083
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Direksiyon kolonunun konum ayar› - Mekanik konum ayar›

Manuel konum ayarlamada, direksiyon mili sekiz adet çelik diskle bir s›k›flt›rma mekanizmas›
vas›tas›yla direksiyon borusunun her bir taraf›ndan kilitlenmektedir. Bu çelik disklerden her bir tarafta
eksenel yönde ayarlama için dört adet, dikey yönde ayarlama için de dört adet bulunmaktad›r.

Avantaj›: Yüksek tafl›ma kuvvetine sahiptir ve kademesiz ayarlamaya imkan tan›r.

Direksiyon kolonunun konum ayar› - Elektronik konum ayar›

Elektrikli direksiyon kolonu konsepti temelde
manuel ayarlanabilir direksiyon kolonu,  
ayarlama alan›, yap› bölümü, ba¤lant› ve
çarp›flma konsepti kinemati¤i ile iliflkili olarak
ayn›d›r.

Elektronik direksiyon kolonu, elektromotorlarla
tahrik edilen, kademesiz eksenel ve dikey
ayarlamaya sahiptir.

S277_066

S277_081

Direksiyon borusu

Disk paketi

Konsol Y›rtma kula¤›

Eksenel konumland›rma
motoru

Çarp›flma k›za¤›

Dikey konumland›rma
mili

ayr›lm›fl s›k›flt›r›lm›fl
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Direksiyon

Direksiyon kolonunun konum ayar› - Devre flemalar›

Direksiyon kolonunu konumland›rma talebi kon-
for CAN-hatt› üzerinden gerçekleflir ve sürücü
koltu¤u/ayna konumu kontrol ünitesi taraf›ndan
ifllenir.

Direksiyon kolon elektroni¤i kontrol ünitesi, sürü-
cünün direksiyon kolonu konumland›rma tuflu
üzerinden konumland›rma iste¤ini tespit eder ve
konfor CAN hatt›na iletir.

Bunun üzerine sürücü koltu¤u/ayna konumu
kontrol ünitesi, motorlar› gerekli pozisyona getirir.

Geri bildirim, ayarlama motorlar›n›n hall 
sensörleri üzerinden sürücü koltu¤u/ayna 
konumu kontrol ünitesine yap›l›r.

S277_091

Direksiyon kolonu
konumland›rma flalteri

±Z, ±Y

J527 
Direksiyon kolonu 

elektroni¤i kontrol ünitesi

J543
Sürücü koltuk ve ayna 

pozisyonu kontrol ünitesi

Direksiyon kolonu konumland›rma motoru Z

Direksiyon kolonu konumland›rma motoru Y

Direksiyon kolon pozisyonu Z

Direksiyon kolon pozisyonu Y
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Elektrikli direksiyon kolonu kilidi

Phaeton' da mekanik direksiyon kilidi yerine
elektrikli direksiyon kilidi görev almaktad›r.

Elektrikli direksiyon kolonu kilidi (ELV) girifl ve
çal›flt›rma izni kontrol ünitesi elektrikli kesit 
noktas›yla, direksiyon kolonu mekanik kesit 
noktas› bulunan entegre bir sistemdir.

Elektromotor kumanda edildi¤i takdirde itme çubu¤u bir sonsuz diflli vas›tas›yla boylamas›na hareket
eder. Bu s›rada kilitleme için (klemens 15, kapal›) içten diflli kilitleme kovan›, d›fltan diflli konik kilitleme
y›ld›z›n›n tahdidine dek itilir. Kilidi açmak için (klemens S, aç›k) kilitleme kovan› kilitleme y›ld›z›ndan
geri çekilir.

S277_074

Kilitleme kovan› Kilitleme y›ld›z›

Kilitleme

Sonsuz diflli

‹ki hall sensörlü 
kontrol ünitesi

N360 Direksiyon 
kolonu kilitleme motoru

‹tme çubu¤u

Çözme

Girifl ve çal›flt›rma yetkisi 
kontrol ünitesi
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Direksiyon

Servotronik 

Yap›s› ve ifllevi

Phaeton, bir Servotronik ile donat›lm›flt›r. Bu 
elektronik kumandal› h›za duyarl› hidrolik 
direksiyon, hafif, yüksek konforlu park manevras›
ve artan h›zlarda güvenli bir sürüfl sa¤layarak
kendisini kan›tlamaktad›r.

Servo pompa

N119
Servotronik
solenoid valfi

S277_049
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Servotronik tan›m çizgisi diyagram›

Yukar›da h›za ba¤l› bas›nç büyüklü¤ü ve çal›flt›r-
ma momentinin de¤iflimi belirtilmifltir. 
Tan›m çizgisi arac›n karakterine özel olarak
uyarlanm›flt›r.

Servotronik için temel direksiyon sistemi 
hidroliktir.
Bu s›rada hidrolik direksiyonun modifiye edilmifl
esnek silindirik supab›nda, direkt hidrolik tepki
prensibi kullan›lmaktad›r.
Elektro hidrolik dönüfltürücünün kullan›lmas›yla
ve direksiyon supab›n›n buna uyarlanmas›yla
Servotronik’in sürüfl h›z›na duyarl› olarak çal›fl-
mas› sa¤lanm›flt›r.

Çal›flt›rma momenti (Nm)

Bas›nç p (bar)

0 km/s

50 km/s

120 km/s

120

100

80

60

40

20

0

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 S277_051
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Direksiyon

Elektrikli kumanda

Servotronik, gösterge panelindeki h›z sinyalini
de¤erlendirir ve bu sinyali düzenli ak›ma
dönüfltürür.
Bu, N119 solenoid valfini kumanda eder.

N119 Solenoid valf silindirik esnek supaptaki
hidrolik tepkiyi ve böylece direksiyonun çal›flt›r-
ma momentini de belirler.

Direksiyona h›za duyarl› olarak etki edilmesiyle,
park halinde veya düflük h›zlarda direksiyonu 
çevirmek için sadece çok az kuvvet gerekir.

Hidrolik tepkinin h›za ba¤l› olarak de¤iflmesi
nedeniyle artan h›zlarda direksiyonun sertli¤i de
artmaktad›r. Sürücü bu flekilde yolla çok iyi bir
temasa sahiptir ve çok isabetli tepki verebilir.

H›z sinyali

N119 Servotronik solenoid valfi

15   31

S277_095
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Servotronik emniyeti 

Kumanda ak›m›n›n solenoid valfe giden tan›m çizgisi

Merkezi elektrik veya herhangi bir elektrik
ar›zas›n›n söz konusu oldu¤u durumlarda, 
direksiyon fonksiyonelli¤ini tamamen korur.
Servotronik bu durumda N119 solenoid valfin
mekanik olarak zorunlu aç›lmas›yla maksimum
hidrolik tepkiyle çal›fl›r (H›zl› sürüfl tan›m çizgisi).

Sürüfl s›ras›nda h›z sinyalinin devre d›fl› kald›¤›
durumlarda, servotronik kontak kapat›lana kadar
belirtilen son ayarlama alan›nda kal›r. Bir daha
ki çal›flt›rmada süratli alan tan›m çizgisine uygun
maksimum hidrolik tepki oluflur.

Seyir h›z› v [km/s]

Ku
m

an
da

 a
k›

m
› [

m
A

]

Takometre frekans› f [HZ]

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 20 40 60 80 100 120 140 160 S277_067
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Direksiyon

Servotronik için gerekli olan yakl. 130 barl›k bas›nç,
bilinen hidrolik pompa taraf›ndan üretilir ve esnek
silindirik supaba ulafl›r. Supap ünitesinde, bir taraftan
esnek silindirik supaba di¤er taraftanda tahrik 
pinyonuyla kontrol burcuna pimlenmifl burulma
çubu¤u bulunur. Merkezleme (nötr konum) burulma
çubu¤u vas›tas›yla gerçekleflir.

Esnek silindirik supab›n nötr oldu¤u
durum - araç park konumunda

Döner itici

Burulma çubu¤u

Geri dönüfl

Kontrol burcu

pompadan

Sa¤ çal›flma 
silindiri

Servotronik 
solenoid valfi

Kontrol ünitesi

Tepki 
pistonu

Burulma çubu¤u

Pimleme

Döner itici

Bas›nç ve ak›m
s›n›rlama supab›

Kontrol burcuSa¤ çal›flma
silindiri

Sol çal›flma 
silindiri

H›z sinyal›

Sol çal›flma 
silindiri

S277_053
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Hidrolik pompa taraf›ndan sevk edilen ya¤,
supap bölümündeki ba¤lant› deli¤inden geçerek
kontrol burcundaki çapraz deliklerle ve besleme
ak›fl› radyal kanal›yla döner iticinin besleme 
kontrol kanallar›na akar. Supab›n nötr 
konumunda ya¤, aç›k olan besleme kontrol
kenarlar› vas›tas›yla kontrol burucunun tüm
eksenel kanallar›na ve oradan da aç›k olan geri
dönüfl kontrol kenarlar› üzerinden, döner iticinin
geri dönüfl kontrol kanallar›na akar.

Ya¤, bu kanallardan ba¤lant›larla geri dönüfl
bölmesine ve oradan da ya¤ haznesine geri 
akabilir. Supap gövdesinin radyal kanallar› ve
tahsis edilmifl boru hatlar›, ayn› zamanda sa¤ ve
sol silindir çal›flma bölmelerini birlefltirir.

Geri dönüfl 
kontrol kanal›

Geri dönüfl 
kontrol kenarlar›

Besleme radyal kanal›

Besleme radyal kenarlar›

Eksenel kanal

Radyal kanal

Besleme, radyal kanal›

Radyal kanal

Geri dönüfl bölmesi

Sa¤ çal›flma silindiri

Sol çal›flma silindiri

Kontrol burcu

Geri dönüfl

pompadan

Tepki bölmesi

Tepki pistonu

Besleme 
kontrol kanal› 

S277_055
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Direksiyon

Direksiyon sola çevrildi¤inde, direksiyon 
kuvvetinin desteklenmesi için çal›flma silindirinin
sa¤ k›sm›na ya¤ pompalanmal›d›r.

Direksiyondaki kuvvetle, burulma çubu¤u üstten
esnek silindirik supaba ve alttan kontrol burcuyla
birlikte tahrik pinyonuna pimlenmifl oldu¤u için
esnek oldu¤u k›s›mdan burulur.

Kendi içinde flekillenmifl burulma çubu¤u
nedeniyle döner itici, kontrol burcuna do¤ru
çevrilir. 

Bas›nçl› ya¤ aç›lmaya devam eden besleme 
kontrol köfleleri üzerinden ait olduklar› eksenel
kanallara, delik vas›tas›yla radyal kanala, bir
boru hatt›yla sa¤ silindir çal›flma bölmesine
ulafl›r ve böylece diflli mil hareketleri hidrolik
olarak desteklenmifl olur. Sa¤ silindir çal›flma 
bölmesindeki bas›nçl› ya¤, sol silindir çal›flma
bölmesindeki ya¤› geri dönüfle iter.

Direksiyon serbest b›rak›ld›¤›nda, burulma
çubu¤u, döner itici ve kontrol burcunun tekrar
nötr konuma yaylanmas›n› sa¤lar.

Esnek silindirik supap çal›flma konumunda, sola dönüfl - Düflük h›zda seyir

Döner itici

Burulma çubu¤u

Geri dönüfl
Kontrol burcu

pompadan

Sa¤ çal›flma 
silindiri

Servotronik 
solenoid valfi

Kontrol ünitesi

Tepki 
pistonu

Burulma çubu¤u

Pimleme

Döner itici

Bas›nç ve ak›m
s›n›rlama supab›

Kontrol burcuSa¤ çal›flma
silindiri

Sol çal›flma 
silindiri

H›z sinyal›

Sol çal›flma
silindiri

S277_059
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Servotronik kontrol ünitesi h›z sinyalini
de¤erlendirir ve belirlenmifl bir kontrol elektri¤i
olarak N119 solenoid valfine iletir.

Bu sürüfl durumunda ortaya ç›kan maksimum
ak›m kuvveti nedeniyle N119 solenoid valf
kapan›r ve besleme radyal olu¤undan tepki
bölmesine olan ya¤ ak›fl›n› engeller.

Tepki bölmesindeki bir blendaj, geri dönüfl 
bas›nc› seviyesinin de var olup olmad›¤›n› 
emniyete al›r.
Böylece servotronik esnek silindirik supab› bu
durumda da s›radan bir esnek silindirik supap
gibi hareket eder.
Direksiyon, elemine edilmifl tepki nedeniyle kolay
hareket eder ve çok az kuvvet sarfedilerek 
kullan›labilir.

Blendaj

Radyal kanal

Besleme radyal kanal›

Servotronik solenoid valfi

Radyal kanal

Geri dönüfl bölmesi

Sa¤ çal›flma silindiri

Tepki pistonu

Tepki bölmesi

pompadan

Geri dönüflSol çal›flma silindiri

Kontrol burcu
S277_061
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Direksiyon

Direksiyon sa¤a çevrildi¤inde, direksiyon 
kuvvetinin desteklenmesi için çal›flma silindirinin
sol k›sm›na ya¤ pompalanmal›d›r.

Direksiyondaki kuvvetle, burulma çubu¤u üstten
esnek silindirik supaba ve alttan kontrol burcuyla
birlikte tahrik pinyonuna pimlenmifl oldu¤u için
esnek oldu¤u k›s›mdan burulur.

Kendi içinde flekillenmifl burulma çubu¤u
nedeniyle döner itici, kontrol burcuna do¤ru
çevrilir.

Bas›nçl› ya¤ aç›lmaya devam eden besleme 
kontrol kenarlar› üzerinden ait olduklar› eksenel
kanallara, delik vas›tas›yla radyal kanala, bir
boru hatt›yla sol silindir çal›flma bölmesine ulafl›r
ve böylece diflli mil hareketleri hidrolik olarak
desteklenmifl olur.

Sol silindir çal›flma bölmesindeki bas›nçl› ya¤,
sa¤ silindir çal›flma bölmesindeki ya¤› geri
dönüfle iter. Direksiyon serbest b›rak›ld›¤›nda
burulma çubu¤u, döner itici ve kontrol burcunun
tekrar nötr konuma yaylanmas›n› sa¤lar.

Esnek silindirik supap çal›flma konumunda, sa¤a dönüfl - Yüksek h›zda seyir

S277_063

Döner itici

Burulma çubu¤u

Geri dönüfl

Kontrol burcu

pompadan

Sa¤ çal›flma 
silindiri

Servotronik 
solenoid valfi

Kontrol ünitesi

Tepki 
pistonu

Burulma
çubu¤u

Pimleme

Döner itici

Bas›nç ve ak›m
s›n›rlama supab›

Kontrol burcuSa¤ çal›flma
silindiri

Sol çal›flma 
silindiri

H›z sinyal›

Sol çal›flma 
silindiri
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Artan süratlerde servotronik kontrol ünitesi 
N119 solenoid valf kontrol elektri¤ini azalt›r.
Böylece N119 solenoid valf belirlenmifl a¤›z
aç›kl›¤› pozisyonunu al›r ve besleme radyal ka-
nal›ndan tepki bölmesine s›n›rl› bir ya¤ ak›fl›na
imkan verir. Bir blendaj büyük 
miktarlarda ya¤›n geri dönüfl bölmesine akmas›-
n› engelleyerek tepki bölmesinde daha yüksek
bir bas›nc›n oluflmas›n› sa¤lar. Tepki pistonuna
etki eden daha yüksek bas›nç, tepki pistonuyla 
kontrol burcuna s›k› s›k›ya ba¤l› merkezleme
parças› aras›nda 
bulunan prizmatik k›lavuzlu bilyalara daha bü-
yük bir kompresyon bas›nc› sa¤lar.

Yüksek seyir h›z›nda çok az veya eksik olan
kontrol elektri¤i nedeniyle N119 solenoid valf
tamamen aç›kt›r. Böylece tepki düzene¤inin bes-
leme radyal olu¤undan, mümkün olan en yüksek
bas›nç beslemesi sa¤lan›r. Direksiyon sa¤a do¤-
ru çevrildi¤inde buna ba¤l› olarak daha önce-
den var olan iflletim bas›nc›na ek olarak tepki
bas›nc› artar ve tepki pistonunu tepki bölmesin-
den d›flar› iter.

Bu, düz seyirlerde esnek silindirik supab›n 
isabetli merkezlemesine olumlu etki eder. Esnek
silindirik supap kumanda edildi¤inde daha 
yüksek yük alt›nda bulunan bilyalar, esnek silin-
dirik supab›n dönüflüne ek bir dönme 
direnciyle karfl› koyar. Bununla birlikte, bu 
hidrolik tepki fonksiyon ak›fl›nda, direksiyona ki-
flisel olarak belirlenmifl daha yüksek bir iflletim
momenti uygulanmal›d›r.

Araca özgü belirlenmifl tepki bas›nc›na ulafl›ld›¤›
an, bas›nç art›fl›n›n sürmesini engellemek için
aç›lan kesme valfi vas›tas›yla ya¤, geri dönüfl
bölmesine iletilir. Burada direksiyonda elde 
edilmifl olan çal›flt›rma momenti artmaya devam
etmez ve en iyi yol temas› ile güvenli bir sürüfl
hissi verir.

Blendaj
Tepki pistonu

Tepki bölmesi

Merkezleme
parças›

Bilya

Besleme radyal kanal

Servotronik solenoid valfi

Kesme valfi

Geri dönüfl bölmesi

Kontrol burcu 

S277_065
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Fren sistemi

Phaeton' un yüksek verimli fren sistemi yeni gelifltirilmifl ön ve arka frenlerden oluflur.

Fren sistemi

Pedall› park freni

Pedal düzene¤i

Tandem fren kuvveti art›r›c›

ABS hidrolik ünitesi

Ön tekerlek freni
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Fren sistemi standard olarak ESP entegre edilmifl Bosch firmas›na ait 5.7 ABS sistemi ile donat›lm›flt›r.
Çapraz olarak iki daireye bölünmüfltür. Phaeton, önde ve arkada içten so¤utmal› büyük fren disklerine
sahiptir.

Fren tesisat›

Fren telleri

Arka tekerlek freni

S277_006
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Frenler

Yüksek güvenlik talepleri ve konfor seviyesini karfl›layabilmesi için frenler Phaeton' a özel gelifltirilmifltir.

Motor donan›m› Ön Arka
V6 Ø 323 mm x 30 mm Ø 280 mm x 22 mm

V8 Ø 360 mm x 34 mm Ø 310 mm x 22 mm

V10 TDI, W12 Ø 365 mm x 34 mm Ø 335 mm x 22 mm

Ön tekerlek frenleri

Phaeton' un 18" lik ön tekerlek frenlerinin fren
kaliperleri alüminyumdan gelifltirilmifltir. Bu hafif
yap›l› fren kaliperi tek parçal› muhafazadan ve
monoblock yap› türü olarak 8 pistonla 4 fren 
balatas›ndan oluflur.

Bu düzenleme, fren balatalar›n›n disklere optimum
düzeyde preslenmesini sa¤lar. Kaliperin optimum
kat›l›¤›nda dahi düflük a¤›rl›¤a, fren kaliperini
çepeçevre saran sürtünme diski yap› tarz›yla
ulafl›lm›flt›r.

Fren donan›m› (tüm fren kaliperleri alüminyumdand›r)

S277_103
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Ön fren diski

Ön fren diski iki parça olarak üretilmifltir.
Sürtünme diski, kayar tafllarla fren disk gövdesine
ba¤l›d›r.
Bu yap›, fren diskinin radyal olarak serbest flekilde
genleflmesine imkan verir. Bu flekilde termoflok
dayan›kl›l›¤› etkili derecede art›l›r ve bu nedenle
fren diskinin kullan›m ömrü uzar. Ayn› zamanda
ba¤lant›l› yap› flekli fren diskinin yüksek
s›cakl›klarda gerçekleflen deformasyonuna olumlu
etki eder. Gürültü oluflumu böylece olumlu etkilenir.

Yap› flekliyle oluflan bir di¤er yan etki ise fren disk
gövdesinin alüminyum olmas› nedeniyle a¤›rl›¤›n›n
az olmas›d›r. Özel olarak tasarlanm›fl so¤utucu
kanallar, yüksek dayan›kl›l›k ve optimum hava-
land›rma flartlar›nda yüksek dayan›kl›l›k sa¤lar.
Özel flekillendirilmifl jantlar ve hava iletim parças›
vas›tas›yla seyir halinde oluflan rüzgar 
isabetli bir flekilde fren diskine iletilir.

Arka tekerlek frenleri

Phaeton' un arka tekerlek frenleri, yüksek verimli
içten so¤utmal› disk frenlerdir. Yeni gelifltirilmifl
alüminyum bir fren kaliperi görev yapmaktad›r. 
Park freni fonksiyonu fren kaliperine entegre 
edilmifltir.

S277_012

S277_008

Alüminyum fren 
disk gövdesi

Kayar tafl Sürtünme diski
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Fren sistemi 

Arka tekerlek freninin kullan›lmas›

Park freninin sabitlenmesiyle fren telleri, fren kaliperindeki fren sabitleme kollar›na komut verir.
Kumanda mili bu s›rada bir dönüfl ve kalk›fl hareketi gerçeklefltirir.

Kalk›fl hareketi, kumanda milinin e¤ik bir disk üzerine konumland›r›lm›fl üç bilyan›n üzerine 
yerlefltirilmesiyle gerçekleflir. Kalk›fl hareketi, fren kaliperini iflletilen pistonun üzerinden gerdirir ve fren
balatalar›n› fren disklerine bast›r›r.

Frenin, mekanik ve hidrolik fonksiyonunun
süreklili¤ini sa¤lanabilmesi için, bu sistemde 
balata afl›nmas› nedeniyle oluflan havaland›rma
bofllu¤unun büyümesi bir düzeltmeyle 
giderilmelidir.

Balata afl›nmas› nedeniyle gerçekleflen 
havaland›rma bofllu¤unun büyümesinin
düzeltilmesi, bas›nç çubu¤undaki diflin üzerinde
bulunan ayar somununun çevrilmesiyle sa¤lan›r.

Otomatik düzeltme ayar›

E¤ik disk

Pedall› el freni

Kumanda mili

Muhafaza

Bask› yay› Ayarlama somunu

Bas›nç çubu¤u

Piston Fren diski

Fren balatas›

Yay diski

S277_108
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Fren sistemi ve kaliperinde fren kullan›m›yla birlikte hidrolik
bas›nc›n oluflumunda, piston, muhafazada fren diskine do¤ru
hareket eder.
Ayarlama somunu, pistonda yayl› bir disk taraf›ndan hareket
ettirilir.
Balata afl›nmas› nedeniyle büyük bir havaland›rma bofllu¤u
olufltu¤unda, bas›nç çubu¤uyla ayarlama somununun
aras›ndaki difllerde temas gerçekleflir. Ayarlama somununa etki
eden yay bas›nç kuvveti, pistonun bas›nç yönünün tersine etki
eder. Ayarlama somunuyla piston aras›ndaki konik ba¤lant›n›n
aç›lmas›na sebep olur (fiekil A ve B).

Bas›nç çubu¤u bas›nç yay› taraf›ndan sabitlenir, ayarlama
somunuyla bas›nç çubu¤u aras›ndaki difller bu ayar düzeltme
iflleminde temas halindedir. Bas›nç çubu¤uyla ayarlama
somunu aras›ndaki dik difller ayarlama somunu üzerinde tork
etkisi sa¤lar.
Ayarlama somunuyla piston aras›ndaki konik ba¤lant›, bas›nç
çubu¤u difllerinin üzerindeki ayarlama somunu, artan hava-
land›rma bofllu¤u miktar› kadar gerdirme yönünde dönecek
flekilde aç›l›r. Bu ayar düzeltme ifllemi, fren kaliperi yükünün
azalt›lmas›nda ve böylece fren iflleminin ard›ndan da
gerçekleflir. Fren ifllemi s›ras›nda gerçekleflen afl›nma do¤rudan
ve kademesiz olarak düzeltilir. Fren kaliperi yükünün
azalt›lmas›n›n ard›ndan fren balatas›yla fren diski aras›ndaki
havaland›rma bofllu¤u ayarlan›r (fiekil D).

Temel hava bofllu¤u toleranslar taraf›ndan belirlenen ayarlama
somunuyla bas›nç çubu¤u diflleri aras›ndaki boflluktur (fiekil C).

Bas›nç çubu¤u

Ayarlama somunu

Büyütülmüfl hava bofllu¤u

Konik ba¤lant›

Temel hava bofllu¤u

Hava bofllu¤u

S277_116

S277_114

S277_112

S277_110
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Volkswagen Phaeton' da ilk defa düflük bir
a¤›rl›kla, minimum indirme kuvveti ve hofl
tasar›m›yla kendini kan›tlam›fl bir pedall› park
freni kullan›lm›flt›r. Pedal düzene¤i alüminyum 
kaplamal› üretilmifltir.

Park freni pedal›, ayak bölmesinde solda ayak
dayana¤›n›n üst taraf›nda bulunur. Pedala
bas›lmas›yla park freni çal›flt›r›lm›fl olur.

Pedall› park frenini kullan›l›rken sarf edilen
kuvvet, bir kablo vas›tas›yla  araç taban›n›n
alt›ndaki kol mekanizmas›na iletilir. Burada,
kuvvet, arka tekerlek frenlerinin iflletim mekaniz-
malar›na etki eden iki kabloya bölünür.

Pedall› park frenini b›rakmak için ›fl›k flalterinin
alt taraf›ndaki kolu kendinize do¤ru çekmelisiniz.

38

Fren sistemleri

Pedall› park freni

Kilit açma dili

Kilit açma kolu

Pedal Tel
S277_109
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Kampanaya etki eden sarmal yay›n 
fonksiyonunu park freni al›r. Bu, kampanan›n
üzerinde hareket eder ve hareket yönüyle
genifller. Frenin ters kuvvetiyle baflka bir yöne
hareketlendirilirse, kendini çeker ve sarmal yayla
kampana aras›ndaki sürtünmeyi artt›r›r. Böylece
neredeyse kademesiz ve sessiz bir pedal
iflletimine imkan sa¤lanm›fl olur. Pedal iflletimin-
deki tipik olan klik sesi, ek olarak tak›lm›fl olan
plastik bir yayla sa¤lan›r.

Sabitleme:
Pedal ters yönde hareket etti¤inde sarmal yay
kampanaya preslenir.

Kilit açma kolunun iflletilmesiyle kilitleme dilinin
yuvas› yukar› do¤ru çekilir. Böylece sarmal yay
geniflletilir, bu, kampan›n etraf›nda hareketli
oldu¤u ve pedal›n ç›k›fl konumuna geri
dönebilece¤i anlam›na gelir. Bu prensibin 
uygulanmas› için çok az kuvvete ihtiyaç duyulur.

Açma:
Geniflletilerek sarmal yay›n çap› büyütülür.
Sarmal yay, kampanan›n etraf›nda hareketlidir.

Kampana

Pedal

Sarmal yay Kilit açma dili

Kampana

Sarmal yay

Kilit açma dili
yuvas›

Tel yuvas›

Plastik yay

Tel

Geniflletme

S277_154S277_152

S277_156
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Fren sistemi

Fren tesisat sistemi, fren sisteminin hidrolik bile-
flenlerini ba¤lar. Fren hatlar› çinko kapl› ve ek
olarak siyah poliamid katmanl› dayan›kl› yüzey
korumas›na sahip çelik borulardan oluflur.

Bu hatlar›n karosere sabitlemesi plastik 
tutucularla sa¤lan›r. Sabitleme için dayan›kl›,
sert bir d›fl gövde vard›r. Enjekte edilmifl ve yu-
muflak üretilmifl elemanlar, ses izolasyonu içindir.

Ön ve arka aksa giden tesisattaki hareketli ba¤-
lant›lar fren hortumlar›d›r. ‹ç taraftaki 
hortum, nemin fren hidroli¤inine ulaflmas›n› en-
gelleyen maddeden üretilmifltir. Bu hortum, da-
yan›kl›l›¤›n art›r›lmas› için fiber dokuyla kaplan-
m›flt›r ve CR kauçukla d›fl etkenlere karfl› korunur.

Motor bölmesindeki ESP agregas›yla fren 
servosu aras›ndaki ba¤lant› hatlar› çelik dokuyla
güçlendirilmifl plastik hortumlarla ba¤l›d›r. Bu
hatlar›n yap›s› da, agregan›n iflletiminde oluflan
ses oluflumunu azalt›r.

Fren telleri korozyona ve sürtünme 
kuvvetine karfl› Poliamid ile kaplanm›fl ve
ya¤lanm›flt›r.

Fren hatlar› ve kablolar›

Park fren teli

Park fren telinin yap›s›

Poliüretan koruma kovan›

Poliamid kaplama borusu

Birbirinden ayr›lm›fl tel
halatlardan oluflan kablo

Kovan›ndan ç›kar›lan tel
halat profil halat spirali

Poliamid

S277_102
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Pedal düzene¤inin yatak mesnedi alüminyum
kaplamadan üretilmifltir. Bu yatak mesnedi bir
çarp›flma s›ras›nda belirli yerlerinden k›r›lacak
flekilde gelifltirilmifltir. Sürücünün bald›r ve 
ayaklar› böylece korunmufl olur.

Pedallar, göze hitap etmeleri için ek olarak
tasar›m kapa¤›yla donat›lm›fllard›r.

Otomatik flanz›man pedal düzene¤iDüz flanz›man pedal düzene¤i

Pedal düzene¤i

S277_119 S277_117
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Fren sistemi

Phaeton'da ESP'li (Elektronik Stabilite Program›) hidrolik fren asistanl› Bosch 5.7 ABS sistemi
kullan›lm›flt›r.

Bosch 5.7 ABS/ESP kilitlenme önleyici fren sistemi 

S277_131
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Bosch 5.7 ABS sisteminin özellikleri:

- Hidrolik üniteyle kontrol ünitesi bir bütün oluflturur.
- G201 Fren bas›nç sensörü do¤rudan hidrolik üniteye c›vatalanm›flt›r.
- ESP'nin fonksiyonelli¤i herhangi bir ön yüklemeye gerek duyulmayacak flekilde sunulmufltur.
- ESP; EDS, ASR ve ABS fonksiyonlar›yla birlikte fren asistanl›¤› ifllevini içerir.
- Etkin ESP fonksiyonunun kapat›lmas›nda dahi, araç kritik durumlardada ESP mant›¤› ("pasif ESP") ile

güvenli flekilde seyrini sürdürür.

S277_106

S277_104

Hidrolik üniteli kontrol ünitesi

G201 Fren bas›nc› sensörü
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Fren sistemi

Devir sensörü, manyetik alana ba¤l› olarak ak›m
iletkenli¤ini de¤ifltiren bir maddeden üretilmifltir.

Sensör maddesinde meydana gelen bu ak›m
de¤iflikli¤i, elektronik bir flalterle sensörün
ç›k›fl›nda ak›m de¤iflikli¤ine çevrilir.

Sinyal diski, sensörden geçti¤i zaman, dönüfl
h›z›na ba¤l› olarak gerekli frekansta kare ak›m
sinyali üretilir.

Bugüne dek kullan›lan sistemlerden farkl› olarak
bu sistem tekerlek devrinin hareketsizli¤e dek
yüksek isabetle tespit edilebilmesidir.

Etkin tekerlek sensör sistemiyle ilgili detayl› bilgileri KKÇP (SSP) 218 "Lupo 3L TDI" de bula-
bilirsiniz.  

Etkin tekerlek sensör sistemi

S277_160

S277_158

Devir sensörü

Sensör muhafazas›

Sensör elektroni¤i

Sinyal diski
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ADR' li araçlar etkin bir fren kuvveti art›r›c›s›na sahiptir.
Detayl› bilgiyi KKÇP (SSP) 276 "Otomatik mesafe ayar›" nda bulabilirsiniz.

Fren kuvveti art›r›c› 36 mm’lik stroka sahip 8/9"lik tandem fren kuvveti art›r›c›d›r. 
Ana fren silindirinin çap› 26.99 mm’dir.
Tandem fren kuvveti art›r›c› hafif metalden üretilmifltir ve afla¤›daki özelliklere sahiptir:

- Tandem ana fren silindirinin merkez supaplar›, pedalda güvenli ve kendinden emin ESP foksiyonunu
mümkün olan en k›sa tepki süresinde sa¤lar.

- Etkin (elektrikli) fren kuvveti art›r›c› varyant›, arac›n ADR iflletiminde otomatik geciktirme s›ras›ndaki
iflletimde en önemli unsurdur (Otomatik mesafe ayar›) ve orada ayarlanm›fl, otomatik 
geciktirmeyi garanti eder.

Tandem fren kuvveti art›r›c›

S277_105

Bas›nç sensörü, sadece 
ADR’li araçlarda

Ay›rma flalteri, sadece 
ADR’li araçlarda

Yol sensörü, sadece 
ADR’li araçlarda
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Jantlar ve lastikler

Konfor ve sürüfl dinami¤i alanlar›nda Phaeton yeni kriterler koymaktad›r. Phaeton için farkl› tekerlek ve
lastik kombinasyonlar› mevcuttur.

V6 benzinli motorlar, standart olarak 71/2 J 16 ET40
ve 235/60R16 boyutlar›na sahip alüminyum dökme
jant ve lastiklerle donat›lm›flt›r.

W12 benzinli motorlar, 18 inç alüminyum dökme
jantlar ve 71/2 18 ET40 ve 235/50R18 
boyutlar›na sahip lastiklerle donat›lm›flt›r.

‹ste¤e ba¤l› olarak tüm motor donan›mlar› için tek
parçal› içi bofl alüminyum dökme jantlar 
sunulmaktad›r. 81/2 J 18 ET45 janta 255/45R18
lastikle donat›l›r.

Jantlar ve lastikler

S277_045

S277_043

S277_041
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Tüm normal lastikler "Y" (300km/h) h›z endeksine sahipler ve "XL" olarak kodlanm›fllard›r. 
(XL = EL = extra load = güçlendirilmifl)

Ar›za seti

Phaeton standart olarak ar›za setiyle donat›lm›flt›r.
Ar›za setinin yerine normal bir stepne lasti¤i de
seçilebilir.

Ar›za setinin nas›l kullan›laca¤› "Öneri ve ifl"
bölümünde bulunabilir.

S277_162

S277_039

Lastik acil dolum cihaz›
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Lastik hava bas›nc› kontrolü

Lastik hava bas›nc› kontrolü (RDK)

Lastik hava bas›nc› kontrolünün ifllevi

Lastik hava bas›nc› kontrolü araç seyir
halindeyken ve hareketsizken sürekli olarak
lastik hava bas›nc›n›n denetlenmesine hizmet
eder.

Phaeton' da kullan›lan lastik hava bas›nc› 
kontrolü 5 tekerlek sistemidir.
Stepne lastik de denetlenir ve sistem bildirimlerine
dahil edilir.

Her bir lastik supab›na monte edilmifl bir ölçüm
ve verici ünitesi, düzenli aral›klarla tekerlek
yuvas›na sabitlenmifl antene telsiz sinyali iletir ve
buradan lastik bas›nc› denetleme kontrol 
ünitesine aktar›l›r.

S277_121

Lastik bas›nc› denetim
kontrol ünitesi

Tekerlek elektronikli lastik
supaplar›

Al›c› antenleri

Gösterge panelindeki
kombi ifllemci

‹nfotainment’taki fonksiyon seçim flalteri
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Kontrol ünitesi lastik hava bas›nçlar›n› veya
bas›nç de¤iflikliklerini de¤erlendirerek gerekli
bildirimleri gösterge paneline iletir. Bu bilgiler
sürücü bilgi sisteminin ekran› vas›tas›yla
sürücüye bildirilir.

Afla¤›daki durumlar tan›n›r:

- Hafif bas›nç kayb›:
Lastik hava bas›nc›n›n düzeltilebilmesi için
sürücü erkenden bilgilendirilir

- Ani bas›nç kayb›:
Sürücü seyir an›nda hemen uyar›l›r.

- Araç hareketsizken yüksek bas›nç kayb›:
Sürücü, konta¤›n aç›lmas›ndan hemen sonra
uyar›l›r.

Sürücü, merkezi görüntüleme ve kullanma 
ünitesindeki "Vehicle" menüsünü seçti¤i 
takdirde de lastik hava bas›nc› kontrolünün 
sistem bildirimleri görüntülenir.
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Lastik hava bas›nc› kontrolü

Lastik hava bas›nc› sensörleri metal supaplara
c›vatalanm›flt›r, tekerlek veya jant de¤ifliminde
tekrar kullan›labilirler.

Bas›nç sensörü, de¤erlendirilmesi için lastik ba-
s›nc› denetleme kontrol ünitesine iletilen o anki
lastik hava bas›nc›n› (kesin bas›nç ölçümü) tespit
eder.

S›cakl›k sinyali, s›cakl›¤a ba¤l› lastik hava ba-
s›nc› de¤iflikli¤inin dengelenmesine ve teflhis
amaçlar›na hizmet eder.

S›cakl›k dengelemesi lastik hava bas›nc› denetle-
me kontrol ünitesinde gerçekleflir. Bu s›rada, öl-
çülen lastik bas›nçlar› 20 oC’lik bir s›cakl›¤a
normlan›r.

Bir lastik hava bas›nc› sensörü afla¤›daki 
bileflenlerden oluflur:

Bas›nç sensörü, s›cakl›k sensörü, ölçüm ve 
kontrol elektroni¤i ak›ll› bir sensöre entegre 
edilmifltir.

"Bas›nçlar› kaydet" te lastik bas›nçlar› 20 oC’ye
normlan›r.

Yanl›fl ayarlamalar› önlemek için lastiklerin
"So¤uk lastikler" de kontrol edilmesine veya
düzeltilip kaydedilmesine dikkat edin.

G222...G226
Lastik hava bas›nc› sensörleri 

S277_358 S277_118

Verici anten

Bas›nç ve
s›cakl›k sensörü

Lastik hava bas›nc› 
sensörü

Metal supap

Ölçüm ve 
kontrol 

elektroni¤i

Pil
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Lastik hava bas›nc› sensörünün verici anteninden
afla¤›daki sinyaller gönderilir:

- Özel tan›mlama numaras› (ID kodu)

- O anki lastik hava bas›nc› (mutlak bas›nç)

- O anki lastik havas› s›cakl›¤›

- Entegre edilmifl pilin durumu ve

- Güvenli veri iletimi için gerekli olan statü,
senkronizasyon ve kontrol bilgileri.

ID kodlar›

Her bir lastik hava bas›nc› sensörünün "ait
oldu¤u tekerlek" tan›m›na yarayan kendine özel
tan›m numaras› (ID kodu) mevcuttur.

S277_120

S277_122

S277_121

0000678500

0000735700

0000597400

0000755100

0000675300
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Lastik hava bas›nc› kontrolü

R59...R62 Lastik hava bas›nc›n› denetleme antenleri, tekerlek yuvalar›n›n arkas›nda bulunur.

Stepne lasti¤in kendine ait tahsis edilmifl ayr› bir anteni yoktur. Stepne lastik taraf›ndan 
gönderilen telsiz sinyalleri (veri telegramlar›) di¤er antenler taraf›ndan al›n›r ve lastik hava
bas›nc› denetleme kontrol ünitesine iletilir. Ait oldu¤u tekerle¤in ve pozisyon tan›m›n›n
yard›m›yla "beflinci tekerlek" stepne olarak tan›mlan›r ve kontrol ünitesine kaydedilir.

Lastik hava bas›nc› denetleme antenleri, lastik
hava bas›nc› sensörlerin telsiz sinyallerini al›r ve 
ifllenmesi için lastik hava bas›nc› denetleme 
kontrol ünitesine aktar›r.

Lastik hava bas›nc› kontrolünün lastik hava
bas›nc› denetlemesine ait olan 4 anten, ön sol,
ön sa¤, arka sol, arka sa¤daki tekerlek
yuvalar›n›n arkas›na monte edilmifltir.

Lastik hava bas›nc› denetleme kontrol ünitesine, 
yüksek frekansl› bir anten hatlar›yla ba¤l›d›r ve
montaj konumu itibariyle kontrol ünitesine tahsis
edilmifllerdir.

Antenler, kendi frekans ve al›m alanlar›nda
bulunan tüm telsiz sinyallerini al›r. Her anten
kendi menzilinde bulunan tekerlek sensörlerinin
telsiz sinyallerini al›r.

Do¤ru verilerin ifllenebilmesi için telsiz sinyalleri
kontrol ünitesinde filtrelenir ve seçilir.

R59...R62 Lastik hava bas›nc›n› denetleme antenleri 

S277_120

S277_123
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Yap› parçalar›

G222 Lastik hava bas›nc› sensörü, ön sol
G223 Lastik hava bas›nc› sensörü, ön sa¤
G224 Lastik hava bas›nc› sensörü, arka sol
G225 Lastik hava bas›nc› sensörü, arka sa¤
G226 Lastik hava bas›nc› sensörü, stepne
J218 Gösterge panelindeki kombi ifllemci
J502 Lastik bas›nc› denetleme kontrol ünitesi 
J523 Merkezi görüntüleme ve kullanma ünitesi
R59 Lastik hava bas›nc› denetleme anteni, ön sol

R60 Lastik hava bas›nc› denetleme anteni, ön sa¤
R61 Lastik hava bas›nc› denetleme anteni, arka sol
R62 Lastik hava bas›nc› denetleme anteni, arka sa¤

Sisteme genel bak›fl

S277_124

G222 G223 G224 G225 G226

R59 R60 R61 R62

15        +

S

J502

J218 J523

= Girifl sinyali
= Ç›k›fl sinyali
= Art› 
= fiasi
= CAN veri hatt›
= Alt›n temas
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Lastik hava bas›nc› kontrolü

Tekerlek elekroni¤inin veri telegramlar› yakl. her
54 saniyede bir gönderilir. Sadece ani bas›nç
düflüflünde (>0.2 bar/dak) tan›mland›¤›nda, 
tekerlek elektroni¤i 850 ms aral›klarla gönderir.

Haf›zaya al›nan nominal lastik hava
bas›nçlar› menüsü vas›tas›yla 
sistem, söz konusu lastik hava
bas›nçlar›ndan 20 oC’ye göre nominal
bas›nçlar› hesaplar.

Kodlanm›fl minimum bas›nc›n düflmesi,
örne¤in; W12’de 1.9 bar olmas›.

Ani bas›nç düflüflü nedeniyle sert uyar›.
Haf›zaya al›nan nominal lastik
bas›nc›ndan >0.4 barl›k bir düflüfl.

Son gönderilen bas›nç de¤erinden
>0.2 barl›k düflüfl nedeniyle iletilen
dinamik sert uyar›.

Uyar›lar

Sert uyar›lar

Ani bas›nç kayb›

S277_130

S277_128
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Zaman/s
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Yavafl bas›nç kayb›

Tekerlek elekroni¤inin veri telegramlar› yakl. her
54 saniyede bir gönderilir. Sadece ani bas›nç
düflüflünde (>0.2 bar/dak) tan›mland›¤›nda, 
tekerlek elektroni¤i 850 ms aral›klarla gönderir.

Haf›zaya al›nan nominal lastik
bas›nc›ndan 0.2 ile 0.4 bar aras› eksik
bas›nc›n olmas› nedeniyle hafif uyar›.

Haf›zaya al›nan nominal lastik
bas›nc›ndan >0.4 bar eksik bas›nc›n
olmas› nedeniyle sert uyar›.

Sürücü, sürüfl dinami¤ini tehdit 
edecek miktarda lastik hava bas›nc› 
doldurdu¤unda da uyar›lar verilir.

- Bir akstaki nominal bas›nçlar
aras›ndaki fark en fazla 0.4 bardan
fazla olmamal›d›r.

- Akslar aras›ndaki nominal 
bas›nçlar›n aras›ndaki fark 0.5 bar-
dan fazla olmamal›d›r.

Stepne lasti¤in nominal bas›nc› 0.4
bar›n alt›na indi¤inde de hafif uyar›
verilir.

Hafif uyar›lar

S277_142

1

Drücke prüfen!

S277_140

30 60
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Lastik hava bas›nc› kontrolü

Küçük sembol daima görüntülenir.
Büyük sembol ise sadece "Lastik bas›nc› kontrolü" menüsünde bulunuldu¤unda belirir.
Baflka bir menüye geçildi¤inde silinir.

...Ö¤renme s›ras›ndaki gösterge

...Kapatma s›ras›ndaki gösterge

...Telsiz hatas›ndaki gösterge

...Sistem hatas›ndaki gösterge 

...Araçta ar›zal› tekerlek bulundu¤unda beliren gösterge 

Gösterge tablosundaki (orta ekran) uyar›lar

S277_146

S277_146

S277_146

S277_148

S277_148

System lernt!

System
abgeschaltet!

Warnung z.Z.
nicht möglich!

System störung!

Defektes Rad an
Bord!
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Denetlenen lastik hava bas›nçlar›n›n do¤ru ayarlanmas›ndan sürücü sorumludur.

Kullan›m›

Lastik bas›nc› kontrolü ana menüsü arka sa¤ tekerlek sert uyar›l› 

S277_150

S277_127

“Vehicle” 
fonksiyon tuflu

RDK

Reserverad-
überwachung

Fahrzeug

Befüll-
information

akt. Drücke
übernehmen

Solldrücke
in [bar]
bei 2 oC
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Lastik hava bas›nc› kontrolü

Lastik hava bas›nc› kontrol sisteminin ana menü-
sü, ZAB'da "Vehicle" fonksiyon tufluna bas›lma-
s›yla ekranda beliritlir.

Afla¤›daki fonksiyonlar seçilebilmektedir:

- Lastik hava bas›nc› kontrol sisteminin aç›lmas›
ve kapat›lmas›

- Stepne tekerlek denetiminin aç›lmas› ve kapa-
t›lmas›

- Dolum bilgisi
- O anki bas›nçlar›n devral›nmas›

Sürücü, yap› s›ras›na özgü olarak kodlanan s›-
n›rlar çerçevesinde denetlenmesi gereken lastik
hava bas›nçlar›n› kendi belirleyip ayarlayabilir.

"O anki bas›nçlar› devral" fonksiyon tufluna ba-
sarak ve tekrar onaylayarak sistem o anki lastik
bas›nc›n› lastik iç s›cakl›¤›na ba¤l› olarak ID' ye
özgü haf›zaya al›r.

Tufla bas›lmas›yla ayr›ca tekerlek tahsisat›n›n ye-
ni bir ö¤renme süreci bafllat›l›r. Ö¤renme ifllemi
s›ras›nda yabanc› tekerlek elektroniklerinden 
etkilenmelerini önlemek için, sistem sadece 5
km/s'nin üzerindeki h›zlarda ö¤renmeye bafllar.
Yakl.15 dak sonra ö¤renme ifllemi tamamlan-
m›flt›r.
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Bilginizi test edin

1. Phaeton tekerlek rulmanlar›nda özel olan nedir?

a. Tekerlek rulman muhafazas›yla bir birim olarak c›vatalanm›flt›r.

b. Tekerlek rulman muhafazas›na optimal presleme ile ba¤l›d›r.

c. Hareketli rulman veya aks milinin sökülmesine gerek olmadan tak›labilirler.

2. Hangi bileflenler direksiyon yar› çap› ve sönümleme çubu¤una avantaj sa¤lar?

a. Tek parçal› muhafazadan ve monoblok fleklinde olan 8 pistonlu ve 4 
balatadan oluflan hafif yap› tarz›ndaki fren kaliperi.

b. Elektronik olarak kontrol edilen h›za duyarl› servotronik.

c. Sanal direksiyon mili.

3. Stepne tekerle¤inin lastik hava bas›nç sensörü veri telegramlar›n› alan 
antenler nerede bulunur.

a. Bagaj bölmesinde.

b. Sürücüyle ön yolcu aras›ndaki orta konsolda.

c. Stepne tekerlek için özel bir anten öngörülmemifltir, di¤er antenler stepne tekerle¤i 
sensörünün sinyallerini al›r ve de¤iflmeyen ID kodu ile tan›mlar.

1.:a, c; 2.: c; 3.: c;
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