
 

توضیحاتنوع خودروECUنوعردیف

1MM8Pزانتیا- سمند -پژو پارس
پایه می باشد.35داراي یک کانکتورECUاین نوع 

26LPB این نوع407پژوECU پایه می باشد.112داراي سه کانکتور

34MB2 607پژو
پایه می باشد.112داراي سه کانکتور ECUاین نوع



 

توضیحاتخودرونوعECUنوعردیف

1S2000-10پژو-پیکان-405پژو-پژوپارس-سمندROA-پژوRD-پراید
هابراي راه اندازي فن ها نیازبه یونیت فن جداگانه داشتندECUاین نوع

2S2000-11پژو-پیکان-RD
ها براي راه اندازي فن ها نیاز به یونیت فن جداگانه داشتندECUاین نوع

3
S2000-3Eمولتی پلکس جدید206پژو

KFW، با موتور نوع3و2اکسیژن، سري داخلی تیپ هاينسوراکسیژن و دو سنسورتک س206در پژو

ت هستند، مورد استفاده قرار گرفته استسکه داراي دریچه ي گاز سیمی و کاتالی

4S2000-3Fمولتی پلکس قدیمی206پژو

K6D، با موتور نوع3و2داخلی تیپ هايتک سنسور اکسیژن و دو سنسور اکسیژن، سري206در پژو

ت هستند، مورد استفاده قرار گرفته استسکه داراي دریچه ي گاز سیمی و بدون کاتالی

5S2000-32/35/23/25غیر مولتی پلکس قدیمی206پژو

که نوع مصرف آنها اروپایی می باشد، و همچنین به معمولی با موتور نوع 1K6Dهاي تیپ206در پژو

دارند،مورد استفاده قرار گرفته را دلیل دارا بودن یک سنسور اکسیژن، خطاي سنسور اکسیژن پایین 

است. البته امکان اضافه کردن یک سنسور اکسیژن و یک سنسور ناك دیگر براي از بین بردن خطاي 

وجود دارد.هاي سنسور اکسیژن و ناك در این مدل

6S2000-LC
-RDپژو-ROAپژو-پیکان-405پژو-پژو پارس-سمند

پراید–3و2و1تیپ206پژو

بدون نیاز به یونیت فن می باشند.LCهايمدل

7
S2000-ILC

-RDپژو-ROAپژو-پیکان-405پژو-پژو پارس-سمند

پراید–3و2و1تیپ206پژو

بدون نیاز به یونیتILCهايمدل

باشند.سیستم ایمو بالیزر میفن و داراي 

8S2000-SLC
-RDپژو-ROAپژو-پیکان-405پژو-پژو پارس-سمند

پراید–3و2و1تیپ206پژو

د.باشو یونیت فن مینسورمورد استفاده براي رفع مشکل ناك سمدل

9
S2000-PL4

-RDپژو -ROAپژو-پیکان-405پژو-پژو پارس -سمند

پراید–3و2و1تیپ206پژو

نسورتک س206با شند. این مدل در پژومخصوص خودروهاي پژو میPL4هايمدل

انداکسیژن مورد استفاده  قرارگرفتهنسوراکسیژن و دو س

10
S2000-FC5

-RDپژو-ROAپژو-پیکان-405پژو-پژو پارس-سمند

پراید–3و2و1تیپ206پژو
هستند.SAX500گازECUدارايباشند کهمورد استفاده در خودروهاي دوگانه سوز میFC5هايمدل

11
VALEO-J34بنزین سوز206پژو

سی دارند و در سیTU3A ،1361هایی که موتور بهینه سازي شده يبر روي مدلECUاین نوع

ي گاز جایگزین استپر موتور جهت تنظیم دور آرام ي گاز آنها، موتور برقی دریچهي دریچهمجموعه

ي با دریچه3و2بدون صندوق، تیپ206ها عبارتند از: پژواست. این مدلشده، مورد استفاده قرار گرفته

) می توان گفت واحد کنترل الکترونیکی V6،V19،V20( 6و5صندوق دار، تیپ206گاز برقی و پژو

VALEO-J34 جایگزین سري قدیمی و جدیدS2000شده است.206در پژو

12VALEO-J35دوگانه سوز206پژو

سی سی از نوع دوگانه سوز هستند، TU5 ،1587هایی که داراي موتوربر روي مدلECUاین نوع

 )V10، صندوقدار ( 6V2و5هاي تیپ206ها عبارتند از: پژوشود.این مدلاستفاده می

13JCAE-S2000پراید

14
S2000-1100/1200/8100/9500/9600پراید

15SL96
زانتیا    -RDپژو-پیکان-405پژو-پژوپارس-سمند معمولی

پراید

استفاده شده 82تا80هايدر محصوالت قدیمی تولیدي سالSL96توان گفت ازبه طور کلی می

SL96می باشد. 405برچسب آبی رنگ مورد استفاده در سمند، پژو پارس، پژواستSL96 برچسب

با برچسب سبز رنگ مورد استفاده در SL96می باشد. RDصورتی رنگ مورد استفاده در خودروهاي پژو

باشد.خودروهاي پیکان می



 

توضیحاتنوع خودروECUنوعردیف

1
ME/MP 7.4.4

هاچ بک تیپ (موتور2065پژو پایه می باشد.داراي سه کانکتور و ECU84این نوع، پژو پارس) پژو6TU5405و

2
ME 7.4.5

صندوق دار (موتور داراي سه کانکتورواین  )206TU5پژو پایه می باشدECU84نوع

3ME 7.9.7پراید

4
MP 7.9.7.1

پایه می باشد81داراي یک کانکتورECUاین نوعنیسان زامیاد

5
MP 5.2

پایه می باشد8داراي یک کانکتورECUاین نوع2000زانتیا  

6
MP 7.3

پایه می باشد8داراي یک کانکتورECUاین نوع، پژو پارس، سمند، پژو پارس 405ELX، پژو1800زانتیا  

7
ME 7.4.9

)می باشداز نوع دو سوخته( ECUBIFUELاین نوع) موتور ملیEF7سمند(

) می باشدBIFUELاز نوع دو سوخته (ECUاین نوعپراید87.4.11



 

ردیف
توضیحاتنوع خودروECUنوع

سري قدیمی1 SIEMENS (KIA)پرایدهاي انژکتوري قدیمی طرح کیا

به دلیل قدیمی بودن و ECUپایه می باشد. اینبنزین سوز بوده داراي یک کانکتور ECU55این نوع

ECUمعایبی که داشت، جاي خود را در خودروي پراید ابتدا بهJCAE هاي ECUو سپس به S2000هاي 

SIEMENS ) سري جدیدSIM2K-34V.داد(

2
푺푰푬푴푬푵푺

−푺푰푴ퟐ푲)سري	جدید ퟑퟒ푽)

، (TU5)، سمند، رانا405، پژو RDپراید، پیکان وانت، پژو 

(TU5)206پژو

پایه می باشد.90بنزین سوز بوده داراي دو کانکتور وECUاین نوع

3
L90این نوعECUپایه می باشد90بنزین سوز بوده داراي دو کانکتور و

4
푺푰푬푴푬푵푺

(푺푰푴ퟐ푲− ퟒퟖ푽)
، پیکان وانتRD، پژو ROAپراید، پژو 

پایه می باشد.90کانکتور ودو) بوده و دارايدوگانه سوز ( ECUBIFUELاین نوع 

5푺푰푬푴푬푵푺
(푺푰푴ퟐ푲 − 푰푩)

405سمند، پژو پارس، پژو 
پایه می باشد، البته یکی از کانکتور ها خالی بوده و 80سه کانکتور و گاز سوز بوده و دارايECUاین نوع

پایه اي در آن وجود ندارد.

6
SIEMENS VDO 407پژو

7SIEMENSریو(Rio)این نوعECUBO1 داراي چهار کانکتور به نام هاي،  BO3،BO4وB05.می باشد


