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Kendi kendine eðitim programý yeni araç modellerinin, yeni araç parçalarýnýn veya yeni tekniklerin
konstrüksiyonuna ve fonksiyonuna yönelik temel ilkeleri sunmaktadýr.
Kendi kendine eðitim programý bir atölye el kitabý deðildir!
Belirtilen deðerler, kolay anlaþýlabilirliði saðlamaya hizmet etmektedir ve Kendi Kendine
Eðitim Programýnýn hazýrlandýðý süre içinde geçerli olan yazýlým konumunu baz almaktadýr.
Bakým ve onarým çalýþmalarý için mutlaka güncel teknik literatürden faydalanýnýz.

Hatýrlatma

Not

Giriþ
Audi open sky Tavan sistemleri
A2, A3 Sportback ve Q7 araç modellerinde open sky tavan sistemleri takýlýdýr. Bilindik sürgülü açýlýr
tavanlara karþý aracýn iç mekanýna daha fazla ýþýðýn girmesini saðlayarak avantaj sunmaktadýrlar. Adeta
Cabrio modelinde seyahat eder gibi bir mekan hissi oluþmakta ancak daha az hava akýmý mevcut
olmaktadýr.
Tavan sisteminin farklý fonksiyonlarý yolculara tavan önde veya arkada açma, önde açarak arkada kapalý
tutma veya her iki cam kapaðý açarak büyük bir tavan açýklýðýný oluþturma imkanýný sunmaktadýr. Bunun
haricinde güneþliði tavan açýk konumdayken de etkinleþtirme imkaný oluþmaktadýr. Böylelikle open sky
tavan sistemi çok fonksiyonlu bir sürgülü açýlýr tavan sistemidir.
Open sky tavan sistemi tavan strüktüründe yer almaktadýr ve ayrý olarak sökülebilir ve takýlabilirdir. Sýký
yapýþtýrýlmýþ veya cývata ile sabitlenmiþ (modele göre) olarak, kaporta yapýsý genelinin sertliðine ve
saðlamlýðýna katkýda bulunmaktadýr.

378_065
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Audi A2 Tavan
Cam kapak  Taslak çizim

Cam kapak 3

Cam kapak 2

Cam kapak 1 yapýþmýþ

Cam kapak 4

Rüzgar kesici

Open sky koruyucu çerçeve

Sürgülü tavan motoru

Ön kýlavuz

Arka kýlavuz
378_003

Kýlavuz raylar
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Audi A2 Tavan
Cam kapak 2 kapalý
Cam kapak 2 kapalýdýr.
Kýlavuzlar bekleme konumundadýr.

378_004

Cam kapak 3

Cam kapak 1

Cam kapak 2

Cam kapak 2 kapalý
Cam kapak 3 kapalý

378_005

Kapalý tavanda sol ve sað kýlavuzlar ön kýlavuz
raylarýnda dayanma noktasýnda ve böylelikle bekleme
konumunda bulunmaktadýr.

Kýlavuzlar ve cam kapak 2 bu pozisyonda cam kapak
1 ve cam kapak 3ün altýnda bulunmaktadýr.

378_006
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Cam kapak açýlýyor  kendisini açýyor
Motor tarafýndan tahrik edilen sol ve sað kumanda
telleri ön kýlavuzlar üzerine sabitlenmiþtir.

Kumanda butonunun aç basýlmasý ile kumanda
telleri motorun dönüþ yönüyle kýlavuz raylarda
arkaya doðru çekilerek ve kýlavuzu da beraberinde
çekmektedir.

378_007
Cam kapak 3

Cam kapak 1

Cam kapak 2

Cam kapak 3 kapalý

Cam kapak 2 açýk

378_010

Ýki parçalý kýlavuzun alt parçasý kulis yoluna arkaya doðru hareket eder ve bu hareket sýrasýnda üst kýsmý
kaldýrýr. Buna, kýlavuzlarýn ön tarafýnda halen kýlavuz raylarýn ön hareketinde bulunan bilyalý mafsallar sayesinde
eriþilmektedir. Rüzgar kesici halen kapalý konumdadýr.

BÝlyalý mafsallar

378_008
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Audi A2 Tavan
Cam kapak 2 açýlmaya baþlýyor

378_009

Cam kapak 3

Cam kapak 2
Cam kapak 1

Kumanda sürecini devamýnda bilyalý mafsallar ön tertibattan ayrýlarak ön cam kapaðýn açýlma aþamasýna baþlarlar.
Bu kapak tam olarak açýlmakta ve ayný anda ön tertibat ve ön bilyalý mafsallar tarafýndan yan panel çerçevesinin
üzerinde duracak þekilde ön kenarýndan da kaldýrýlmaktadýr Cam kapaðýn sürgü konumunda açýlmasý böylelikle
mümkün olmaktadýr.
Cam kapak 2 açýlmaya baþlar, bu sýrada tavanýn ön kenarý cam kapak 3e eþit mesafe elde edilecek þekilde kaldýrýlýr.

Cam kapak 3 kilidinin açýlma aþamasý
Cam kapak 3 kýlavuzu
Cam kapak 2 kýlavuzu

378_012

Sabitleme kancasý

Cam kapak 3 kýlavuzunda bulunan kilit kancasý cam kapak 2 kýlavuzunun çatalý tarafýndan kilit kancasý gözünden
(kýlavuz ray) kaldýrýlýr.
Cam kapak 2 açýlmasý ve cam kapak 3 kaldýrýlmasý

378_014

Cam kapak 3 kýlavuz kilidinin açýlmasý sona ermiþtir ve kýlavuzda kulis yolu hareketi sayesinde cam kapak 3ü
açar.
8

Cam kapak 2 açýlýyor  Cam
kapak 3 yerine oturmuþ

378_013
Sabitleme kancasý

Sabitleme kancasýnýn yay elemaný

Ön cam kapaðýnýn kýlavuzu yaklaþýk açýlma hareketinin
yarýsýnda halen kapalý konumda olan arka cam kapaðýn
kýlavuzuna ulaþmaktadýr.

Arka kýlavuzun ön kýsmýnda yayla gerilen bir sabitleme
kancasý ön kýlavuzun çatalý tarafýndan arkadan
kavranarak bir sabitleme kancasý gözünden kýlavuz
raya kaldýrýlmaktadýr.

Sabitleme kancasý kaldýrýlýr

378_015
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Audi A2 Tavan
Cam kapak 2 açýk  Cam kapak 3 açýlýyor
Sabitleme kancalarýnýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan, ön kýlavuz, arkaya doðru itilmesi sayesinde kulis yolundaki
arka kýlavuz ön cam kapaða benzer yapýda arka cam kapaðý kaldýrabilir ve devam eden süreçte her ikisini de
baðlantýlý olarak açabilir.

Cam kapak 3

378_011

Cam kapak 1

Cam kapak 2

Cam kapak 2 ve cam kapak 3 açýk

378_018

Cam kapak 2 cam kapak 3 üzerinde duruyor  Her iki cam kapak açýk konumdadýr. Cam kapaðýn
kapanma süreci cam kapaðýn açýlmasý hareketinin ters sýralamasýnda gerçekleþir.
Sabitleme kancasý
Tavan kýlavuzu 2 açýk

378_017
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Elektrik
Audi A2 open sky tavanýnýn açýlma ve sürgü
fonksiyonu sürgülü tavan motorunun V1 ve sürgülü
tavan kontrol ünitesinin J245 kullanýma alýnmasý
ile gerçekleþmektedir.
Her iki bileþende ortak bir muhafaza içinde
bulunmaktadýr. Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245
sürgülü tavan E8 þalterinden kumanda sinyallerini
almaktadýr. Bunlar kumanda kavramýna uygun
konumdadýr:
- Tavanýn açýlmasý,
- Tavanýn kapanmasý ya da buton basýlý deðil
(Tavan pozisyonunun korunmasý)
Tavanýn açýlmasý sýrasýnda butona basýldýðýnda
kapak açýlacak, butona tekrar basýldýðýnda open
sky tavaný komple açýlacaktýr ya da buton basýlý
kaldýðý kadar açýlacaktýr. Kapanma iþlemi açýk
pozisyonda buton basýlý tutulduðu sürece aralýksýz
gerçekleþecektir.

Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245 konfor sistemi
merkezi kontrol ünitesinden iki ayrýk hat üzerinden
aþaðýdaki bilgileri alacaktýr:
1. Konforlu kapanma
Bu sýrada tavan konforlu kapanma
fonksiyonunun etkinleþtirilmesi sayesinde kilit
silindirinde komple kapanacaktýr
2. Ardýl çalýþma onayý
Bu iþlem sýrasýnda kontaðýn kapatýlmasýnýn
ardýndan halen kapalý konumda bulunan
kapýlarda 10 dakikalýk bir ardýl çalýþma süresi
etkinleþecektir, tavan bu zaman süreci içinde
butona basýlarak açýlabilir veya kapatýlabilir.
Open sky kontrol ünitesi tavanda yapýlan iþlemler
veya Tahir motorunun deðiþiminden sonra ilgili
son pozisyonlarý kaydedebilmek için yeniden
kurulmalýdýr. Motor her pozisyonda sökülebilir ve
takýlabilir. Sistem kendi kendine teþhis özelliðine
sahip olmadýðýndan kontrol ünitesinin atölye test
cihazlarý ile teþhisi mümkün deðildir.

Not

Eski Audi A2 open sky sistemlerinde açma
pozisyonunda otomatik ara durma olmayan bir
varyant vardýr.

Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245
ile sürgülü tavan motoru V1

378_055
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Audi A2 Tavan

Fonksiyon þemasý

378_001

Açýlýmlar
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E8

Sürgülü tavan þalteri

Artý

J234
J393

Sürgülü tavan kontrol ünitesi
Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi

Þase

V1

Sürgülü tavan motoru

Giriþ sinyali

Audi A3 Sportback Tavan
Cam kapak kapalý

Güneþlik bulunan hareket
etmeyen cam kapak

Kapak  sabit boyalý
sac kapak

Güneþlik bulunan sürgülü /
Açýlýr cam kapak

Cam kapak - sabit

378_031

Hareket yollarýnda ve kýlavuzlarda sabitlenen bilyalý
mafsallar sürgülü tavan çerçevesinin kýlavuz raylarýnda
hareket etmekte ve ileri ve geri yönlendirmeyi mümkün
kýlmaktadýr.
Üst hareket yolunda sabitlenmiþ olan ön bilyalý
mafsallar ön cam kapak kapalý konumdayken kýlavuz
rayýn tertibatýnda bulunmaktadýr.

Bu konumdayken üst ön hareket yolu aþaðý doðru
hareket eden kýlavuz sayesinde kýlavuz rayda aþaðý
inmektedir. Hareket yolu ile baðlantýlý alt kýlavuz
önde kulis yolunun baþlangýcýnda bulunmaktadýr ve
ayný anda ön kilitleri kapatmaktadýr. Üst arka hareket
yolu arka kilitleme kancasý sayesinde kilitlenmektedir.

Hareket yolu

Kýlavuz ray tertibatý

378_032

Kilitleme kancasý
kilitlidir

BÝlyalý mafsallar
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Audi A3 Sportback Tavan
Cam kapak kilitleme kancasý kilidinin açýlmasý

Hareket yolu
Arka kilitleme kancasý kilitler 
Hareket yolu kapanmýþtýr
Ön kilit kapatýr

378_039

Kilitleme kancasý açýk

378_040

Cam kapaðýn açýlmasý sýrasýnda kýlavuz arkaya doðru itilmektedir. Ayný anda kýlavuzlarda sabitlenmiþ olan
saplama sayesinde ön kilit kaldýrýlmakta ve arkaya doðru birlikte kaymaktadýr. Devam eden süreçte yaklaþýk
17 mm sonra arka kilitleme kancasý hareket yolunu serbest býrakmaktadýr. Arkaya doðru harekete devam eden
kýlavuz hareket yolunu, hareket yolu boyunca kaldýrmakta ve cam kapaðý açmaktadýr.

Hareket yolu rayý

Kilitleme kancasý açýk
Hareket yolu kalkýyor- rüzgar
kesici halen kapalý

378_041
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Cam kapak açýk

378_033

Tavan açýlmýþtýr ve yay gerilimli rüzgar kesiciyi
halen kapalý tutmaktadýr.

Tavanýn açýlma sürecinde bir sonraki aþama
baþlamaktadýr.

378_034

Kilitleme kancasý

Hareket yolu  Cam kapak açýk konumda

Rüzgar kesici kapalý
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Audi A3 Sportback Tavan
Cam kapak açýlýyor 
Rüzgar kesici açýlýyor

378_035

Bulunduðu pozisyondan hareketle  Tavan açýk  cam kapaðýn açýlmasý için üst hareket yolu dýþta bulunan
ve alt kýlavuzla baðlý hareket yolunda arkaya doðru çekilmektedir.
Bu iþlem sýrasýnda üst ön hareket yolu daha derinde bulunan kýlavuz rayý tertibatýndan yatay konuma getirilmekte
ve kýlavuz hareket yolu ile birlikte tavan yönünde açýk konuma kaydýrýlmaktadýr.

Rüzgar kesici açýk

378_036

Yanda dýþ taraftaki hareket yolu kýlavuzu

Daha derinde bulunan tertibat  Ön kýlavuz raylarý
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Cam kapak açýk

378_037

Cam kapaðýn komple açýlmasý için kýlavuz þimdi arkaya doðru tahrik motorunun kapatýldýðý son konuma kadar
kaydýrýlmaktadýr.
Cam kapaðýn kapanma süreci cam kapaðýn açýlmasý hareketinin ters sýralamasýnda gerçekleþir.

378_038

Hareket yolu son konumda  tavan komple açýk
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Audi A3 Sportback Tavan
Elektrik
Audi A3 Sportback open sky tavanýnýn açýlýr ve sürgülü
fonksiyonu Audi A2 modelinde olduðu gibi sürgülü
tavan motorunun V1 ve sürgülü tavan kontrol ünitesinin
J245 kullanýma alýnmasý ile gerçekleþmektedir.
Her iki bileþende ortak bir muhafaza içinde
bulunmaktadýr. Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245
sürgülü tavan E325 butonundan kumanda sinyallerini
almaktadýr. Bunlar:
- Tavanýn açýlmasý,
- Tavanýn kapanmasý ya da buton basýlý deðil (Tavan
pozisyonunun korunmasý)
Tavanýn açýlmasý sýrasýnda butona basýldýðýnda kapak
açýlacak, butona tekrar basýldýðýnda open sky tavaný
otomatik hareketle komple açýlacaktýr ya da manüel
harekette buton basýlý kaldýðý kadar açýlacaktýr.
Kapanma iþlemi açýk pozisyonda buton basýlý tutulduðu
sürece aralýksýz gerçekleþecektir.

Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245 konfor sistemi
merkezi kontrol ünitesinden üç ayrýk hat üzerinden
aþaðýdaki bilgileri alacaktýr:
1. Konforlu kapanma
Bu sýrada tavan konforlu kapanma kilit silindirinde
fonksiyonunun etkinleþtirilmesi veya uzaktan
kumanda sayesinde komple kapanacaktýr
2. Ardýl çalýþma onayý
Bu iþlem sýrasýnda kontaðýn kapatýlmasýnýn
ardýndan halen kapalý konumda bulunan kapýlarda
10 dakikalýk bir ardýl çalýþma süresi etkinleþecektir,
tavan bu zaman süreci içinde butona basýlarak
açýlabilir veya kapatýlabilir.
3. Hýz sinyali
Hýz sinyali henüz kontrol ünitesi tarafýndan
deðerlendirilmemektedir
Audi A3 Sportback modellerinin open sky sistemlerinin
tahrik motoru sadece tavan kapalý pozisyonunda
sökülebilir ve takýlabilirdir, zira sistem dahili olarak
ilgili tavan pozisyonu için bir mutlak sensör ile
çalýþmaktadýr. Bu nedenle bir kurulum süreci de
mümkün deðildir. Sistem kendi kendine teþhis
özelliðine sahip olmadýðýndan kontrol ünitesinin
atölye test cihazlarý ile teþhisi mümkün deðildir.

Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245
ile sürgülü tavan motoru V1

378_056
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Fonksiyon þemasý

378_002

Açýlýmlar

E325 Sürgülü tavan tuþu
J234
J393

Sürgülü tavan kontrol ünitesi
Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi

V1

Sürgülü tavan motoru

Artý
Þase
Giriþ sinyali
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Audi Q7 Tavan
Cam kapak  Taslak çizim

Cam kapak 3, arka 
sadece açmak için

Cam kapak 2, orta 
açýlmak için deðildir

Cam kapak 1, ön Sürmek ve açmak için

Sýzdýrmazlýk elemanlarý

Ön ve arka güneþlik

Rüzgar kesici
Yönlendirme  Açma
 mekaniði, arka

Çerçeve  Sürgülü
 açýlýr mekanik

378_019

Kablo demeti ve tavan
ayarlama motorlarý
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Yönlendirme  Açma  mekaniði, ön

Cam kapak 1 kapalý

Cam kapak 3, arka açýlmasý

Cam kapak 2, orta 
açýlmak için deðildir
Cam kapak 1, ön 
sürgülü - açýlmasý

378_020

Yönlendirme  açma
mekaniði arka cam
kapak 3

Yönlendirme  açma mekaniði ön
cam kapak 1

Ön cam kapaðýn mekanizmasý alt kýlavuzlardan ve üst açma mekaniðinden oluþmaktadýr. Kýlavuzlar  ön ve
arka kýsýmda soket baðlantýlarý ile birbirine baðlýdýr  yarý kovanlar olarak tahsis edilmiþ ve birbirine geçirilmiþtir.
Kýlavuzlarýn iç kýsmýna, açma mekanizmasýnýn yönlendirileceði hareket yollarý entegre edilmiþtir.

Açma mekaniði
Arka tavan tutma rayý döner
noktasý kýlavuz raya
sabitlenmiþtir.
378_021
378_030

Hareket yolu rayý

Cam kapak 1

Arka kýlavuz
Cam kapak 3

Kapalý tavanda sol ve sað kýlavuzlar ön kýlavuz raylarýnda dayanma noktasýnda bekleme konumunda
bulunmaktadýr. Açma mekanizmasý yatay ve ön kýlavuz inik konumda durmaktadýr.

Açma mekaniði
Hareket yolu 1 ve 2 bekleme konumunda
Cam kapak 1 ön kýsmýnýn
hareket yolu dahil kýlavuzu

Kýlavuz rayda
bulunan tertibat
Arka kýsým hareket yolu
dahil kýlavuz

378_049
Ön ve arka kýlavuz soket
baðlantýsý

Kýlavuz saðlamasý  açma mekaniði
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Audi Q7 Tavan
Cam kapak 1 açýk

378_022

Alt kýlavuzlar kumanda telleri sayesinde bir elektro
motor üzerinden arkaya doðru kaydýrýlmaktadýr.
Üst mekanikte yer alan ön kýlavuz saplamalar inik
konumda pozisyonlarýnda sabit kalacaktýr.
Bu iþlem sýrasýnda hareket yollarýnýn gidiþi sayesinde
arka kýlavuzda açma mekanizmasýnýn arka kýsmý
kaldýrýlmakta ve buna sabitlenmiþ olan
Cam kapak açýlmaktadýr.

Açma mekaniði

378_023

Hareket yolu  kýlavuzu , arka kýsmý

Kýlavuz saplama

Mekanizma açýk

378_050

Sabitlenmiþ kýlavuz saplama
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Cam kapak 1 önden açýlýyor 
Rüzgar kesici açýlýyor

Cam tavan burada daha iyi genel
görünüm için görüntülenmemiþtir.

378_024

Kýlavuz saplamanýn
sabitlenmesine yönelik tertibat

Cam kapaðýn Tavan açýk- pozisyonundan hareketle açýlmasý için üst mekanizma ön kýlavuz saplamalarýn boþa
çýkmasý ile kýlavuz rayýn derinde bulunan tertibatýndan kaldýrýlarak yatay bir pozisyona getirilmektedir.
Bu konumda kýlavuz açma mekanizmasý ile arkaya doðru, tavan açýk yönünde kaydýrýlmaktadýr. Bu iþlem sýrasýnda
tutulan rüzgar kesici serbest býrakýlýr ve kalkar.

Açma mekaniði

378_025

Kýlavuz saplamanýn
sabitlenmesine yönelik tertibat

Hareket yolunun genel görünümü için sadece iç kýsýmda bulunan ön ve arka kýlavuz hareket yollarý açma
mekaniði ile sunulmuþtur.
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Audi Q7 Tavan
Cam kapak 1 tam açýk  cam
kapak 2 üzerinde duruyor
Cam kapak 3
Cam kapak 1

378_028

Cam kapaðýn 1 komple açýlmasý için sol ve sað dýþ kýlavuzlar cam kapaðýn 2 yanýndan geçirilerek arkaya
kaydýrýlmaktadýr. Cam kapaðýn kapanma süreci cam kapaðýn açýlmasý hareketinin ters sýralamasýnda
gerçekleþir.

378_027

378_051
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Cam kapak 3 arka açýk konumda
Cam kapak 3
Cam kapak 1

378_028

Cam kapak 3 iþlevsellik açýsýndan açýlýr kapak olarak tahsis edilmiþtir. Cam kapak 1'e yönelik fark alt kýlavuz ve
üst açma mekaniðinin deðiþtirilen mekaniðidir. Ön kýlavuz kýlavuz rayda cývatalar ile sabitlenmiþtir. Üst açma
mekanizmasý önde dönüþ noktasýna ve arka hareket yollarýna takýlýdýr.
Döner noktadaki bu sabitleme ve hareket yolundaki sýnýrlandýrýlan yol sayesinde açýlma yolu tanýmlanmýþtýr. Cam
kapaðýn 3 açýlmasý veya kaldýrýlmasý kýlavuzun arkaya itilmesi ile baþlatýlmaktadýr. Kýlavuzun kaydýrýlmasý sýrasýnda
açma mekaniði hareket yolu akýþýnda cam kapaðý kaldýrmaktadýr. Kapama iþlemi tam ters sýralamada gerçekleþir.

378_029

Üst açma mekaniði

Ön kýlavuz

378_052

Arka kýlavuz

Hareket yolu rayý

Dönüþ noktasý
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Audi Q7 Tavan
Elektrik
Audi A2 ve Audi A3 Sportback modellerinin open sky
sistemlerine kýyasla Audi Q7 modelinin sistemi belirgin
oranda farklýdýr. Tavanýn farklý fonksiyonlarýný mümkün
kýlmak için üç tahrik motoru gerekmektedir. Her tahrik
motoru ilgili kontrol ünitesi ile bir muhafaza içine konulmuþ
ve LIN ara birim olarak sürülmüþtür. Bu iþlem sýrasýnda
sürgülü tavan kontrol ünitesi J245 sürgülü tavan motoru
V1 ile birlikte cam kapak 1 tahrikinden sorumlu olarak
ek bir merkezi fonksiyonu üstlenmektedir. Open sky
sisteminin kumanda elemanlarýnýn tüm bilgileri sürgülü
tavan kontrol ünitesi J245 tarafýndan okunmakta ve LIN
veri hattýna bilgi olarak kaydedilmektedir, bu iþlemler
sýrasýnda konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi 2 J773
LIN merkez ünitesi olarak hareket etmektedir.

E139 Cam kapak 1 ve tam açýlma için entegre edilen
butonun (kademe 8) potansiyometreli (Kademe
07) sürgülü tavan konumlama ayarlayýcýsý
E8

Açýlýr tavan için buton 1 E382 ve tavan rulosu
için buton 1 E584

E8

Açýlýr tavan için buton 2 E583 ve tavan rulosu
için buton 2 E585

Bu iþlem sýrasýnda E139 ve E8 modülleri ön kumanda
birimine entegre edilmiþtir ve E191 modülü arka kumanda
ünitesine entegre edilmiþtir. Açýlýr tavan butonu 1 E582de
ek olarak açýk tavanda kumanda edilen bir kontrol lambasý
K96 bulunmaktadýr.

Not

Audi Q7 modelinin open sky sisteminin
kumandasýna, iþlevselliðine ve kurulumuna
yönelik diðer bilgileri 364 numaralý Audi Q7Elektrik kendi kendine eðitim programýnda,
kullaným kýlavuzunda ve atölye el kitaplarýnda
bulabilirsiniz.

E191 Arka sürgülü tavan þalteri E583
ve E585 butonlarý ile birlikte
E8 Sürgülü tavan þalteri, E582 ve
E584 butonlarý ile birlikte

E139 Sürgülü tavan
konumlama ayarlayýcýsý

378_053
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Tavan rulosu kontrol ünitesi J394 ile
sürgülü tavan rulosu motoru

Kontrol ünitelerinin konumu / Tahrik motorlarý ve kablo tahsisatý

378_054

Arka sürgülü tavan kontrol
ünitesi J392 ile arka sürgülü
tavan motoru V146

Sürgülü tavan kontrol ünitesi J245
ile sürgülü tavan motoru V1

Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi 2, J773 LIN veri
hattý üzerinden Audi Q7 open sky sistemlerinin kontrol
ünitesi ile baðlýdýr. Bu nedenle bu sistem Audi A2 ve
Audi A3 Sportback modellerinin aksine teþhis özelliðine
sahiptir.

Tüm tahrik motorlarý bir fazla güç sýnýrlamasý ile
donatýlmýþtýr, bunda aþýrý güç sýnýrlamasýný tetikleyen
ve böylelikle ilgili tahrik motorunun geri hareketine
neden olan güç hýza baðlýdýr. Yüksek hýzlarda rüzgar
gücü etkenleri araç hareket halindeyken önemli
oranda dengelenmektedir.

Rehberli arýza arama ile arýzalarýn bulunmasýnýn yaný
sýra
- Arýza hafýzasý kayýtlarý ve blok halinde bilgiler
okunabilir,
- Aktör testi uygulanabilir ve
- Kodlamalar ele alýnabilmektedir.

Not

Audi Q7 modelinin open sky sisteminin
elektrik sistemindeki çalýþmalar sonrasýnda
veya bir cam kapaðýn sökülmesinin ve
montajýnýn ardýndan ilgili tahrik motoru ya
da kontrol ünitesi standartlara ayarlanmalý
ya da adapte edilmelidir.
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Audi Q7 Tavan
Fonksiyon þemasý

Konfor CAN

Açýlýmlar

E8
E139
E191
E582
E583
E584
E585
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Sürgülü tavan þalteri
Sürgülü tavan ayarý regülatörü
Arka Sürgülü tavan þalteri
Açýlýr tavan butonu 1
Açýlýr tavan butonu 2
Tavan rulosu butonu 1
Tavan rulosu butonu 2

J245
J392
J394
J773

Sürgülü tavan kontrol ünitesi
Arka sürgülü tavan kontrol ünitesi
Tavan rulosu kontrol ünitesi
Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi 2

K96

Kontrol lambasý Arka açýlýr tavan açýk

V1

Sürgülü tavan motoru

378_048

Artý
V146 Arka sürgülü tavan motoru

Þase

V260 Sürgülü tavan rulosu motoru

Giriþ sinyali
Çýkýþ sinyali

D

Üretici tarafýndan motor teþhis baðlantýsý

(T)

Kontrol ünitesinden J392

2

Tavan kablo demetinde þase

CAN Konfor Veri yolu (CAN-high)

3

Sürgülü Tavan kablo demetinde þase

CAN- Konfor Veri yolu (CAN-low)

Komünikasyon ara birimi
LIN veri yolu
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Servis
Özel aletler
Aþaðýdaki open sky tavanlarý için özel
aletleri görüyorsunuz

V.A.G 1351

378_058

378_064

V.A.G 1561/2

V.A.G 1561/11

378_061
V.A.G 1561/22
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378_060

378_062
VAS 6010
Satýþ merkeziniz ya da distribütörünüzden ödünç alabilirsiniz

378_063
V.A.G 1561 A

378_059
VAS 5237
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