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  Jak wiadomo, wskaznik temperatury silnika w Lanim nie nalezy do najbardziej udanych

  Czy silnik ma temperature 90 czt tez 110 stopni C wskazówka stoi jak wryta kilka mm ponizej 
polowy skali. 

 

Ponadto, ze wzgledu na wyjaktowo cicha prace silnika(ów) 
wentylatora(ów) nie wiadomo czy i na ile wlacza sie wentylator
(y). Ponadto jak sie juz wlaczy, to na którym biegu pracuje? W 
zwiazku z powyzszym postanowilem zamontowac kontrolki LED 
elektrowentylatora obu jego biegów. Sa to widoczne na zdjeciu 
dwie zielone diody LED

 

 

Potrzebujemy: 

? Dwie diody LED- F5 mm kolor zielony lub pomaranczowy (polecam o podwyzszonym 
"swieceniu"). Cena ok. 1 PLN / szt.  

? Dwa gniazda pod w/w diody - dla ozdoby. Cena ok. 0,50 PLN / szt.  
? Dwa rezystory o rezystancji 820 W lub 680 W. Cena ok. 0.50 PLN / szt. Do obliczenia z 

Prawa Ohma w zaleznosci od pradu diody.  
? Kable elektryczne 0.5 mm2 ok. 1,5 m.  
? Ponadto: lutownica, cyna, koncówki itp. 

  Robota:  

 
1. Zdejmujemy pokrywe skrzynki bezpieczników w silniku i 
lokalizujemy 2 przekazniki starowania elektro-wentylatorem jak 
na zalaczonym zdjeciu: 

 

2. Kable podlaczamy do koncówek 85 i 86 przekazników odpowiednio: Przekaznik 2 - 85, 
natomiast Przekaznik 1 - 86. UWAGA: na koncówkach w/w powinien byc "-" (tzw. masa) tylko i 
wylacznie po zalaczeniu przekazników przez ECM - patrz równiez ksiazka K. BUJANSKI str. 179. 
Jest to tzw. sterowanie "- ". 

  3. Tak podlaczone 2 kable prowadzimy do srodka samochodu wykorzystujac istniejace przelotki 

 

4. Kable wyprowadzamy przez otwór, po uprzednim 
wyciagnieciu zaslepki wraz z regulatorem pozycji swiatel. Jak 
pokazano na zdjeciu. Ponadto nalezy doprowadzic kabel z 
zasilaniem "+ ". W tym celu nalezy podpiac sie pod zasilanie "+ 
12 V" . Wykorzystano bezpiecznik 15 A w skrzynce 
bezpieczników w kabinie. Jak pokazano na zdjeciu ponizej. 
Lutujemy rezystory od koncówek kabli, a nastepnie do diod. 
Lutujemy równiez kabel "+". Nie pomylic ANODY z KATODA w 
diodach. 

 

 
  Zakonczenie  

 

Funkcja dodatkowa a zarazem kontrolna jest to, iz: 
Po wlaczeniu kluczykiem START obie diody LED powinny sie zapalic. Jest to zarazem 
wizualizacja pracy samego rozrusznika jak i sprawdzenie dzialania LED samych w sobie. 
Czas montazu w/w 1 - 2 godz. w zaleznosci od wielu czynników. 
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