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پیش از رشوع خواندن

پيش از شروع خواندن
نکته:

بررسی کنيد که این جدیدترین نسخه اطالعات محصول اسکانيا برای 
سرویس ھای اضطراری باشد. جدیدترین نسخه منتشر شده را می توانيد در 

آدرس زیر مشاھده کنيد:

www.scania.com.

نکته:
اطالعات موجود در اطالعات محصول اسکانيا برای سرویس ھای اضطراری در 

 که در سيستم سفارش معمول سفارش S و L  ،P  ،G  ،Rخودروھای سری 
داده شده اند کاربرد دارد.

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/
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سیاالت موجود در خودرو

سياالت موجود در 
خودرو

ھشدار!

دمای سوخت در مخزن سوخت، لوله ھا و 
 درجه 70شلنگ ھای سوخت ممکن است 

سانتی گراد باشد.

مایعات و حجم ھای زیر را می توانيد در خودرو 
مشاھده کنيد:

 ليتر80مایع خنک کننده: .1

 ليتر16مایع شستشوی شيشه جلو: .2

جعبه فرمان.3

 ليتر47روغن موتور: .4

 ليتر80روغن دنده: .5

 ليتر. 96-38 : 1آدبلو.6

 ليتر115-62 : 1آدبلو.7

اسيد باتری.8

سوخت: حجم روی مخزن ھای سوخت .9
خودرو نشان داده شده است.

آدبلو محلول اوره و آب است که به گازھای خروجی در مبدل .1
 اضافه می شود. ھدف کاھش SCRکاتاليست در موتورھای 

آالیندگی اکسيد نيتروژن است.



)2018Scania CV AB Sweden5) 52© 2نسخه 00:01-08

سیستم الکرتیکی

سيستم الکتریکی
باتری

محل جعبه باتری به تجھيزات خودرو بستگی 
دارد. در این تصویر، روش ھای رایج قرارگيری 

). اگر خودرو فاقد قطع کن B و Aدیده می شود (
باتری است، برای باز کردن منبع برق باید باتری 

را قطع کنيد.

مھم!

) قادر است باتری ھای مربوط به Aجعبه باتری (
دو مدار جداگانه را در خود نگه دارد. 

کشنده ھا

کاميون
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سیستم الکرتیکی

قطع کن باتری
ممکن است باتری مجھز به قطع کن باتری 

باشد. در بيشتر خودروھا وقتی قطع کن باتری 
فعال است، فقط برق تاخوگراف و اخطار خودرو 

تأمين می شود. 

بسته به نحوه اتصال کاربری خودرو، حتی وقتی 
قطع کن باتری فعال است کاربری می تواند فعال 

باشد.

خودروھایی که دارای یک باتری در قسمت 
عقب ھستند دارای یک سوکت کابل باتری به 
باتری می باشند که حتی ھنگام غيرفعال بودن 

قطع کن باتری نيز فعال است.

بسته به پيکربندی خودرو، قطع کن باتری را 
می توان به روش ھای مختلف فعال کرد. قطع کن 
باتری را می توان با دستگيره قطع کن باتری، یا 

یک کليد خارجی یا از طریق یک کليد در 
داشبورد فعال نمود.

کليد خارجی قطع کن باتری
ممکن است خودرو مجھز به یک کليد خارجی 

برای قطع کن باتری باشد. کليد خارجی قطع کن 
باتری در پشت کابين خودرو در سمت چپ قرار 

گرفته است.

کليد قطع کن باتری در داشبورد
کليد قطع کن باتری در داشبورد قرار دارد. 
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سیستم الکرتیکی

دسته سيم ھا
مسير بزرگترین دسته ھای سيم در کابين در 

تصویر نشان داده شده است.

Aدسته سيم داخل کابين - 
Bدسته سيم در قسمت بيرونی کابين - 
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سوار شدن به خودرو

سوار شدن به 
خودرو

َدر

َدر را می توان با جدا کردن لوال از کابين باز نمود.

ھشدار!

 کيلوگرم وزن داشته باشد.60َدر می تواند تا 

لپی را باز کنيد تا به لوال دسترسی پيدا .1
نمایيد.

لوالھا، ترمز َدر و دسته سيم را بُبرید یا اره .2
کنيد.
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سوار شدن به خودرو

شيشه جلو و پنجره

شيشه جلو الیه الیه روی ھم قرار گرفته و با 
چسب به ساختار کابين وصل شده است. 

به عنوان مثال با استفاده از یک اره برقی 
می توانيد شيشه جلو را اره کنيد.

پنجره می تواند دارای شيشه تکی یا متورق 
باشد. برای درھم شکستن پنجره، از وسيله ای 
مانند چکش اضطراری شيشه شکن یا اره برقی 

استفاده کنيد.
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باز کردن جلو پنجره خودرو

باز کردن جلو پنجره 
خودرو

جلو پنجره قفل شو
جلو پنجره قفل شو را می توان با دسته  موجود 
در ستون َدر باز نمود. دسته ای را که با پيکان 

نشان داده شده است بگيرید و محکم به عقب 
بکشيد. اگر جلو پنجره گير کرد، از شخص 

دیگری بخواھيد که ھم زمان لبه پایينی جلو 
پنجره را محکم به طرف باال بکشد.
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باز کردن جلو پنجره خودرو

اگر جلو پنجره خودرو باز 
نمی شود

جلو پنجره خودرو با لوال در قسمت باال وصل 
شده است.

 لوالھای سمت چپ و راست جلوپنجره را .3
بُِبرید یا بتراشيد.

جلوپنجره را به پایين خم کنيد..4
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ساختار کابین

ساختار کابين

پروفيل ھای تشکيل دھنده فریم کابين در تصویر 
نشان داده شده است. ھمه اجزای تشکيل 

دھنده فریم کابين را می توان با یک ابزار برش 
برید. 
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تجهیزات ایمنی خودرو

تجھيزات ایمنی 
خودرو

کيسه ھوا

ھشدار!

کيسه ھوا حاوی مواد قابل انفجار است.

اگر خودرو مجھز به کيسه ھوا در سمت راننده 
 بر روی غربيلک فرمان AIRBAGباشد، عبارت 

نشان داده می شود. در ھيچ موردی سمت 
مسافر مجھز به کيسه ھوا نيست،

وقتی کليد استارت خودرو در وضعيت قفل 
باشد، یا برق خودرو قطع باشد، کيسه ھوا 

غيرفعال خواھد بود.

کليد استارت در "وضعيت قفل بودن" است.
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تجهیزات ایمنی خودرو

کشنده کمربند ایمنی

ھشدار!

کشنده کمربند ایمنی حاوی مواد قابل انفجار 
است. 

کشنده کمربند ایمنی بر روی صندلی راننده و 
صندلی مسافر قرار دارد. اگر خودرو مجھز به 

کيسه ھوا باشد، ھميشه یک کشنده کمربند 
ایمنی روی صندلی راننده وجود دارد.

وقتی کليد استارت خودرو در وضعيت قفل 
باشد، یا برق خودرو قطع باشد، کشنده کمربند 

ایمنی غيرفعال است.

ھمان طور که نشان داده شده است، کشنده 
کمربند ایمنی روی دو مدل صندلی مجھز به 

کشنده کمربند ایمنی قرار گرفته است.
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ورودی هوای موتور

ورودی ھوای موتور
ورودی ھوا از جلو

موتور خودرو را می توانيد با اسپری کردن 
دی اکسيد کربن در ورودی ھوا متوقف کنيد. اگر 

جلوپنجره باز باشد، می توانيد به ورودی ھوا 
دسترسی داشته باشيد. 
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ورودی هوای موتور

ورودی ھوا از باال
در خودروی دارای ورودی ھوا از باال، از پشت 
کابين می توان به ورودی ھوا دسترسی پيدا 

کرد.



)2018Scania CV AB Sweden17) 52© 2نسخه 00:01-08

تعلیق بادی

تعليق بادی
کابين دارای تعليق بادی

در خودروی دارای تعليق بادی، برای به حالت 
تعادل درآوردن کابين، می توان ھوا را از سيستم 

تعليق ھوا آزاد کرد.

ھشدار!

خطر اختالل در شنوایی. وقتی ھوا از شلنگ 
بریده شده بيرون می زند، صدای بلندی ایجاد 

می شود. 

خطر آسيب شخصی ھنگام تخليه تعليق کابين.

سيستم تعليق کابين عقب
اتصال شلنگ ھوا به تعليق بادی کابين عقب •

را قطع کنيد.
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تعلیق بادی

سيستن تعليق کابين جلو
اتصال شلنگ ھوا به تعليق بادی کابين جلو •

را قطع کنيد.
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تعلیق بادی

سيستم تعليق شاسی ھا

واحد کنترل

خودروی مجھز به شاسی دارای تعليق بادی با 
استفاده از واحد کنترل باال و پایين آورده 

می شود. تا زمانی که در تانک ھای باد فشار 
وجود داشته باشد، می توان شاسی را باال 

آورد.

برای اینکه واحد کنترل کار کند، کليد استارت 
باید در وضعيت رانندگی باشد و خودرو روشن 

باشد.

واحد کنترل در کنار صندلی راننده قرار گرفته 
است.

دکمه ھای انتخاب محور.•

دکمه ھای حافظه•

دکمه ھای تغيير سطح.•

دکمه بازنشانی به سطح عادی.•

غيرفعال سازی•

دکمه توقف•

دکمه ھای حافظه•

کليد استارت در وضعيت رانندگی است.
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تعلیق بادی

انتخاب محور

دکمه محوری را که می خواھيد ارتفاع آن تغيير 
یابد فشار دھيد. ھمچنين می توانيد برای تغيير 

ھمزمان دو محور، دو دکمه را با ھم فشار 
دھيد. وقتی یک محور را انتخاب کردید، چراغ 

نشانگر مربوط به آن روشن می شود.

تغيير دادن ارتفاع

برای باال یا پایين آوردن به سطح دلخواه، 
دکمه ھا را فشار داده و نگه دارید. برای لغو، 

دکمه را رھا کنيد.

غيرفعال سازی

بازگشت به ارتفاع شاسی نرمال.

دکمه توقف

دکمه توقف ھميشه عملکرد فعلی را لغو 
می کند. درصورت نياز به لغو، برای مثال برای 

 در حين انجام کار، "بازگشت به ارتفاع نرمال"
دکمه توقف را فشار دھيد.

ھميشه می توان در صورت غيرفعال بودن واحد 
کنترل، از دکمه توقف به عنوان یک توقف 

اضطراری استفاده کرد.

دکمه ھای حافظه

می توانيد چھار حافظه ارتفاع را با برنامه ریزی 
آنھا با استفاده از واحد کنترل، ذخيره کنيد.
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امنیت کابین

امنيت کابين
نگھدارنده ھا در ھر طرف در عقب کابين از 

افتادن کابين جلوگيری می کنند.

با محکم بستن کابين در فریم از دو طرف، از 
حرکت کابين به سمت باال جلوگيری می شود. 

از نگھدارنده ھای زیر کابين (مانند تصویر) 
استفاده می شود.

ھشدار!

مراقب سيستم اگزوز داغ نصب شده در سمت 
راست خودرو باشيد.
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تنظیم غربیلک فرمان

تنظيم غربيلک فرمان
تنظيم با دکمه

برای تنظيم ارتفاع و شيب، مطابق روش زیر 
عمل کنيد:

) را فشار دھيد. سپس می توانيد تا 1دکمه (
چند ثانيه ارتفاع و شيب را تنظيم کنيد. دکمه 

) را به "وضعيت قفل بودن" فشار دھيد تا 2(
تنظيمات قفل شود. تنظيمات، پس از گذشت 

چند ثانيه نيز به طور اتوماتيک قفل می شود.

نکته:
این عملکرد مستلزم آن است که ھوای فشرده 

در خودرو باقی مانده باشد.
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تنظیم صندلی

تنظيم صندلی
امکان تنظيم صندلی به نوع صندلی بستگی 

دارد. یک نمونه در شکل نشان داده شده 
است.

نکته:
کنترل مخصوص پایين آوردن سریع صندلی، 

صندلی را به سرعت پایين آورده و ھوای 
سيستم را خالی می کند. به عبارتی، ممکن 
است پس از استفاده از کنترل، صندلی قابل 

تنظيم نباشد.

ھشدار!

خطر اختالل در شنوایی. وقتی ھوا از شلنگ 
بریده یا جدا شده بيرون می زند، صدای بلندی 

ایجاد می شود.

درصورتی که شلنگ ھوا در پشت صندلی شل 
یا بریده شود نيز ممکن است پایين آمدن سریع 

صندلی و تخليه ھوای سيستم رخ دھد.

30
4

 
44

9

کنترل مخصوص پایين آوردن سریع صندلی.
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ابعاد و وزن کابین

ابعاد و وزن کابين
 کيلوگرم باشد!1,320کابين می تواند حداکثر 

ابعاد خارجی از زمين بسته به نوع کابين، ارتفاع 
سقف، انتخاب تعليق، بار و تنظيمات متغير 

است.

Table 1 :(ميلی متر) ابعاد

حداکثر حداقل 

A1,7302,280

B2,6953,900

C1,6402,250

D1,0001,650
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خودروهای گازسوز

خودروھای گازسوز
سوخت گازی خودرو

سوخت گاز مورد استفاده در خودروی گازسوز 
اسکانيا بيوگاز، گاز طبيعی یا مخلوطی از آنھا 

می باشد.

سوخت گازی خودرو عمدتاً از متان تشکيل 
 % است. متان 97-75 شده و ميزان متان آن 

گازی بسبار اشتعال پذیر است و محدوده انفجار 
 % متان در ھوا است. در  16-5 آن در مخلوط 

گاز خود به خود مشتعل می شود.  C°595  دمای

سوخت گازی خودرو بی رنگ و بی بو است. 
) اغلب با CNGسوخت گازی تحت فشار خودرو (

مواد بودار ترکيب می شود تا نشت یابی 
امکان پذیر گردد. سوخت گازی مایع خودرو 

)LNG فاقد مواد بودار افزوده است، ولی (
نشتی ھای عمده به صورت ِمه قابل مشاھده 

می باشند زیرا ھنگامی که رطوبت موجود در ھوا 
توسط دریچه کنترل سرد می شود، دچار ميعان 

می گردد.

متان از ھوا سبک تر است و بنابراین در صورت 
نشتی به سمت باال حرکت می کند. در صورت 
بروز نشتی، به عنوان مثال در فضای بسته یا 

داخل تونل، باید به این موضوع توجه داشت. گاز 
در محل ھای سربسته می تواند باعث خفگی 
گردد. گاز متان مایع و سرد، از ھوا سنگين تر 

است و در صورت بروز نشتی ممکن است به 
نقاط پایين تر جاری شود. بنابراین، از وجود تھویه 

مناسب اطمينان حاصل کنيد.
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عالمت
خودروھای گازسوز در چندین نقطه بر روی 

 یا CNGخودرو با یک نماد الماس مانند با کلمه 
LNG.مشخص شده اند 

سوخت گازی تحت فشار خودرو، 
CNG

CNG "مخفف عبارت "گاز طبيعی فشرده 
می باشد. مجموعه مخازن گاز از تعدادی مخزن 
گاز تشکيل شده است که ھمراه با یکدیگر قرار 
می گيرند. یک کاميون با مخزن سوخت پر قادر 

 کيلوگرم سوخت را در خود نگه 150است تا 
دارد. 

فشار داخل مخزن گاز و سيستم 
سوخت رسانی ھنگام سوخت گيری مجدد 

 بار تجاوز کند.230ممکن است از 

نماد سبزرنگ مربوط به سوخت گازی تحت 
CNGفشار خودرو، 
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LNGسوخت گازی مایع خودرو، 

LNG "مخفف عبارت "گاز طبيعی مایع 
 درجه سرد 130- می باشد. این سوخت تا 

می شود و بدین ترتيب متشکل از متان مایع و 
 باعث جوشيدن و LNGگازی می باشد. نشت 

 برابر حجم مایع در 600تبخير آن گردیده و تا 
فشار عادی منبسط می شود. یک خودرو با 

 کيلوگرم 180مخزن سوخت پر قادر است تا 
سوخت را در خود نگه دارد. 

این سوخت به صورت تحت فشار داخل مخازن 
) نگه داشته می شود. فشار g بار (10تا فشار 

داخل مخزن ھا و لوله ھای گاز ممکن است تا 
 بار متغير باشد، به شرط آنکه 16حداکثر 

سوپاپ ھای ایمنی سالم باشند.

نماد سبزرنگ مربوط به سوخت گازی مایع 
LNGخودرو، 
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قطعات خودروی گازسوز در 
CNG

بسته به کارخانه سازنده، طراحی سوپاپ ھا و 
مخزن ھای گاز با یکدیگر فرق دارد.

مجموعه مخازن گاز
محل قرارگيری رایج برای مجموعه مخازن گاز:

در کاميون ھا، مجموعه مخازن گاز روی فریم •
قرار می گيرد.

دو مدل مخزن گاز وجود دارد: فوالدی یا 
کامپوزیتی. ھر مخزن گاز موجود در مجموعه 
مخازن گاز دارای یک شير برقی، شير قطع 

جریان و سوپاپ قطع لوله است.

نکته:
اگر پوسته بيرونی مخزن ھای کامپوزیتی آسيب 
ببيند، ساختار آن تضعيف می شود که به مرور 
زمان ممکن است موجب ترک خوردگی مخزن 

گاز گردد.

موقعيت مجموعه ھای مخازن گاز در کاميون ھا.
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لوله ھای گاز
لولھھای گاز در کاميونھا در امتداد شاسی و 

بين مجموعه مخزن وجود دارد. 
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سوپاپ ھای ایمنی

نکته:
شيرھای برقی فقط ھنگامی باز ھستند که 

موتور روشن باشد.

مخازن گاز دارای یک یا چند فيوز حساس به دما 
می باشند. مخزن ھای فوالدی دارای فيوزھای 
فشار نيز می باشند. یک سوپاپ قطع لوله نيز 
وجود دارد که چنانچه فشار باعث بروز نشتی 
عمده از یک لوله گردد، جریان سيال از مخزن 

مربوطه را محدود می کند. اگر فشار در سمت 
 بار تجاوز کند، یک سوپاپ ایمنی 11کم فشار از 

در رگوالتور فشار نيز باز می شود. 

در کاميون ھا، این سوپاپ ھای ایمنی در قسمت 
عقب مخزن ھای گاز قرار گرفته اند و با زاویه رو 
به داخل و زاویه رو به عقب در زیر کاميون قرار 

می گيرند.

شير قطع جریان مخزن گاز
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قطعات خودروی گازسوز در 
LNG

بسته به کارخانه سازنده، طراحی سوپاپ ھا و 
مخزن ھای گاز با یکدیگر فرق دارد.

مخازن گاز
محل قرارگيری رایج مخزن ھای گاز:

در کاميون ھا، مخزن گاز روی فریم قرار •
می گيرد.

مخزن ھای گاز از جنس فوالد ساخته می شوند.

فشار داخل مخزن از طریق یک فشارسنج واقع 
در بغل مخزن قابل قرائت است.

مخزن ھای گاز مجھز به یک شير برقی، شير 
قطع جریان، سوپاپ قطع لوله و سوپاپ ھای 

ایمنی فعال شونده با فشار می باشند. 

موقعيت مخزن ھای گاز در کاميون ھا.
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لوله ھای گاز
لوله ھای گاز در کاميون ھا در امتداد فریم و بين 

مخزن ھا مسيردھی می شوند.
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سوپاپ ھای ایمنی

نکته:
شيرھای برقی فقط ھنگامی باز ھستند که 

موتور روشن باشد.

ھر مخزن مجھز به دو سوپاپ اضافه فشار در 
 16قسمت عقب است. این سوپاپ ھا در فشار 

 بار فعال می شوند. این سوپاپ ھای 24بار و 
ایمنی با زاویه رو به داخل و زاویه رو به عقب در 

زیر کاميون قرار می گيرند.

شير قطع جریان دستی بر روی پنل کنترل 
جریان و تزریق سوخت وجود ندارد، ولی یک 

شير دستی بر روی ھر مخزن تعبيه شده 
است. یک سوپاپ قطع لوله وجود دارد که در 
صورت وجود نشتی عمده از یک لوله، جریان 
سيال از مخزن مربوطه را محدود می کند. اگر 

 بار تجاوز کند، 12فشار در سمت کم فشار از 
یک سوپاپ ایمنی در رگوالتور فشار نيز باز 

می شود.

شير قطع جریان.
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مدیریت خطر مربوط به 
خودروھای گازسوز

در صورت بروز آتش سوزی، نشتی یا وجود 
خودروی دارای مخزن گاز آسيب دیده، محل 

مربوطه ھميشه باید تخليه گردد.

به دليل احتمال انفجار و خفگی، پيش از ورود 
خودروھای گازسوز به فضاھای بسته باید عدم 

وجود گاز در این خودروھا اعالم شود. اگر 
نشتی گاز بروز نماید، این گاز در فضا محبوس 

خواھد شد و موجب ایجاد محيطی غيرایمن 
خواھد گردید.

انفجار

CNG

احتمال انفجار خيلی کم است. فيوزھای دمایی 
 به طور اتوماتيک فعال می شوند C°110 در دمای 

تا از بروز انفجار جلوگيری شود. اگر خودرو مجھز 
 بار 340به فيوز فشار باشد، این فيوز در فشار 

فعال می گردد. فشار انفجاری برای مخزن ھای 
 بار و برای مخزن ھای کامپوزیتی 450فوالدی 

 بار است.470

LNG

احتمال انفجار خيلی کم است. سوپاپ ھای 
 بار فعال می شوند. 24 بار و 16فشار در فشار 
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مخزن گاز آسيب دیده
ھميشه ناحيه اطراف خودروی دارای مخزن گاز 

آسيب دیده را تخليه کنيد. 

سوخت گازی خودرو با افزایش دما منبسط 
می شود و بنابراین مھم است که فشار در یک 

مخزن گاز آسيب دیده پایين آورده شود. اگر 
مخزن گاز آسيب دیده باشد می تواند به طور 

موقت فشار را تحمل کند، ولی اگر فشار مثالً 
به دليل حرارت ناشی از تابش آفتاب افزایش 

یابد، مخزن گاز ممکن است بشکند. بنابراین با 
ایجاد سوراخ در مخزن از فاصله ای ایمن، سعی 

کنيد فشار داخل مخزن گاز آسيب دیده را به 
شيوه ای ایمن کاھش دھيد.

نکته:
فشار نمایش داده شده بر روی فشارسنج، 

فشار داخل سيستم لوله می باشد. مخزن ھای 
گاز دارای شير برقی ھایی ھستند که ھنگام 

قطع جریان برق بسته می شوند. بنابراین، حتی 
 بار را نشان می دھد، 0اگر نشانگر فشار عدد 

ھمواره به گونه ای با مخزن کار کنيد که گویی با 
گاز پر شده است.
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نشتی

ھشدار!

ھنگام تخليه محل، تمام منابع احتراق موجود در 
مجاورت نشتی گاز را حذف کنيد.

ھشدار!

گاز در محل ھای سربسته می تواند باعث 
خفگی گردد.

ھشدار!

) بسيار سرد LNGسوخت گازی مایع خودرو (
است. نشتی ممکن است منجر به آسيب 

جسمی شود.

چنانچه یک صدای بلند گوش خراش فرکانس باال 
شنيده شد نشانگر اینستکه سيستم گاز 

نشتی دارد.

اگر مواد بودار به گاز اضافه شده باشد، نشتی 
) از CNGگاز از سوخت گازی تحت فشار خودرو (

طریق بوی تند گاز نيز قابل شناسایی است.

نشتی ھای عمده سوخت گازی مایع خودرو 
)LNG به صورت ِمه قابل مشاھده است زیرا (

گاز سرد موجب ميعان رطوبت موجود در ھوا 
می شود.

در صورت شناسایی نشتی گاز، تا زمانی که 
ھيچ صدایی شنيده نشود، ِمه قابل مشاھده 
نباشد و ھيچ بویی به مشام نرسد، محل را 

تخليه کنيد.

) از ھوا CNGسوخت گازی تحت فشار خودرو (
سبک تر است و بنابراین در صورت نشتی به 

سمت باال حرکت می کند. در صورت بروز 
نشتی، به عنوان مثال در فضای بسته یا داخل 

تونل، این مسئله را در نظر بگيرید.

) در ابتدا از ھوا LNGسوخت گازی مایع خودرو (
سنگين تر است زیرا سرد می باشد. با افزایش 

دما، به طرف باال حرکت می کند.
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آتش سوزی
در صورت بروز آتش سوزی، منبع گاز باید در 

صورت امکان با بستن شيرھای دستی قطع 
جریان، قطع گردد. سپس ناحيه اطراف خودرو 

 300باید تخليه شود. ناحيه ای به شعاع حداقل 
متر در اطراف خودرو را محصور کنيد. فقط در این 
صورت می توان فعاليت ھای اطفای حریق را، در 
صورت امکان اجرای ایمن آنھا، انجام داد. در غير 

این صورت، منتظر بمانيد تا گاز به طور کامل 
بسوزد. 

ھرگز نباید از آب یا دی اکسيد کربن برای 
 استفاده LNGخاموش کردن آتش در خودروھای 

شود. این کار ممکن است منجر به پيش روی 
قدرتمند حریق و در بدترین حالت موجب انفجار 
گردد. بلکه از آتش خاموش کن پودری استفاده 

کنيد.

از خنک کردن فيوزھای حساس به دما بر روی 
 خودداری کنيد، زیرا این کار CNGمخزن ھای 

ممکن است موجب بسته شدن سوپاپ ھای 
ایمنی یا توقف باز شدن آنھا شود. این کار 

ممکن است منجر به پيش روی قدرتمند حریق و 
در بدترین حالت موجب انفجار گردد.

ھشدار!

از خنک کردن مخزن ھا یا پاشش آب بر روی 
آتش خودداری کنيد. این کار منجر به تشدید 

آتش سوزی خواھد شد.

ھشدار!

سوپاپ ایمنی در دما یا فشار غيرعادی باال 
فعال می شود تا از بروز انفجار جلوگيری به عمل 

آید. فعال شدن سوپاپ ایمنی موجب پرتاب 
شعله ھای آتش تا ده ھا متر خواھد شد. 

ناحيه ای را که در جھت سوپاپ ایمنی قرار دارد 
تخليه کنيد.

نکته:
از آتش خاموش کن پودری استفاده کنيد.
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کاميون ھای ھيبرید
ھشدار!

اگر در حين انجام کار خطر تماس با ولتاژ کالس 
B وجود دارد، از عينک محافظ و دستکش 

 ولت استفاده 1,000الستيکی مخصوص برق 
کنيد.

 ولت) کار B)  650سيستم ھيبرید با ولتاژ کالس 
می کند؛ تعریف زیر را مطالعه کنيد.

Bولتاژ کالس Aولتاژ کالس 

 ولت 1,500 ولت-60 ولت مستقيم60 ولت-0
مستقيم

 ولت 1,000 ولت-30 ولت متناوب30 ولت-0
متناوب
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تجھيزات ایمنی داخلی

سيستم ھيبرید دارای تجھيزات ایمنی 
داخلی زیر می باشد:

دسته سيم سيستم ھيبرید برای ولتاژ •
 ولت) به رنگ نارنجی است. B)  650کالس 

 ولت) از B)  650دسته سيم ولتاژ کالس 
نقطه اتصال بدنه شاسی عایق بندی شده 
است. به عبارت دیگر، برای این که آسيبی 
به فرد وارد شود باید تماس با ھر دو رسانا 

برقرار شود.

آن دسته از قطعات سيستم ھيبرید که •
خطرات الکتریکی در بر دارد دارای صفحه 
 Bاخطاری است که نسبت به ولتاژ کالس 

 ولت) ھشدار می دھد.650 (

سيستم ھيبرید دما، ولتاژ، شدت جریان و •
سطح عایق الکتریکی باتری را کنترل 
می کند. اگر نتایج با مقدار مورد انتظار 

اختالف داشته باشد، سيستم ھيبرید باتری 
را قطع می کند و برق دسته سيم را از مدار 

جدا می کند.

 ولت قطع 24معموالً ھنگامی که سيستم •
می شود، ولتاژ سيستم ھيبرید نيز قطع 

می گردد.

سيستم ھيبریدی با استفاده از سوئيچ •
کنترل واقع در یونيت تأمين نيروی ھيبریدی 

خاموش می شود.

محل قرارگيری سوئيچ کنترل در یونيت تأمين 
نيروی ھيبریدی
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رویه اطفای حریق

آتش سوزی در باتری محرک
اگر آتش سوزی قابل مشاھده در باتری محرک 

وجود دارد، از مقادیر فراوان آب برای خنک کردن 
باتری محرک استفاده کنيد.

در مورد سایر آتش سوزی ھای 
خودرو به جز آتش مربوط به باتری

در صورت آتش سوزی خودرو و سالم بودن جعبه 
باتری، توصيه می شود رویه ھای نرمال مربوط به 

خاموش کردن آتش را دنبال کنيد. 

باتری محرک باید محافظت گردد و با آب فراوان 
خنک شود.

اگر جعبه باتری آسيب قابل مالحظه ای دیده 
است، باید از آب فراوان برای خنک کردن باتری 
محرک استفاده شود. به منظور کاھش احتمال 
آتش سوزی و مقابله با حریق، بسيار مھم است 

که دمای باتری محرک فقط با استفاده از آب 
کاھش یابد.
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قطع تمام منابع برق خودرو

ھشدار!

اگر در حين انجام کار خطر تماس با ولتاژ کالس 
B)  650 ولت) وجود دارد، از عينک محافظ و 

 ولت 1,000دستکش الستيکی مخصوص برق 
استفاده کنيد.

ھشدار!

زمانی که ولتاژ وصل است، دسته سيم ولتاژ 
 ولت) را قطع نکنيد. خطر آسيب B)  650کالس 

جسمی وجود دارد.

از عينک محافظ و دستکش الستيکی مخصوص 
 ولت استفاده کنيد.1,000برق 

ھشدار!

در تمام موارد، اگر موتور احتراق کار کند یا به ھر 
دليل دیگری به چرخش درآید (حتی اگر 

سيستم ھيبرید قطع شده باشد)، ماشين 
الکتریکی نيروی الزم را توليد می کند.

اگر قرار است خودرو یدک کشی شود، گاردان را 
جدا کنيد تا موتور الکتریکی نيز از مدار خارج 

شود.



)2018Scania CV AB Sweden42) 52© 2نسخه 00:01-08

کامیون های هیربید

واحد احتراق را خاموش کنيد..1

 ولت را قطع کنيد؛ برای این 24برق سيستم .2
 ولت را جدا 24کار، قطب ھای باتری ھای 

 ولت در سمت چپ و بر روی 24کنيد. باتری 
جاباتری پشت کابين قرار گرفته است.

معموالً به این معنی است که باتری محرک 
قطع شده است و استارت موتور احتراق 
امکان پذیر نيست. در نتيجه، ولتاژ ماشين 

الکتریکی نيز قطع می شود. 
برای اطمينان از این که ھيچ ولتاژی در 

 دقيقه صبر کنيد.15سيستم نمانده باشد، 

 باید بریده شود Bاگر دسته سيم ولتاژ کالس .3
یا چنانچه آسيب دیده است، و اگر سيستم 

 ولت قابل دسترسی نيست، 24
کانکتورھای باتری محرک را جدا کنيد. با این 

کار، سيستم ھيبرید کامالً از مدار خارج 
می شود.
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قطعات سيستم ھيبریدی

1 .E83باتری سيستم رانش ،
2.E82اینورتر ،
3.E81کنترل یونيت ،
.مخزن انبساط مربوط به مدار خنک کننده باتری 4

محرک
.مخزن انبساط مربوط به مدار خنک کننده مبدل 5

انرژی الکتریکی
6.S229کليد ،
.مجموعه خنک کننده7
.کندانسور8
9.P13 تابلو برق اصلی ولتاژ کالس ،A

10.P7 تابلو برق اصلی ولتاژ کالس ،B
11.P12 تابلو برق اصلی ولتاژ کالس ،A
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1 .V194شيربرقی ،
2.M39فن ،
3.E84مبدل ولتاژ ،
.اواپراتور4
5.M38 واترپمپ مربوط به مدار مایع خنک کننده ،

باتری محرک
6.M41 واترپمپ مربوط به مدار مایع خنک کننده ،

مبدل انرژی الکتریکی
7.E140کمپرسور یخچال ،
8.H32گرم کن ،
9.M40فن ،
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سيستم ھيبریدی
سيستم ھيبرید یک سيستم ھيبریدی موازی 

است و از یک موتور دیزل و یک ماشين 
الکتریکی تشکيل شده است. ماشين 

الکتریکی نيز به گيربکس متصل است. انرژی 
سيستم ھيبرید توسط باتری محرک تأمين 

می شود که از طریق اینورتر به ماشين 
الکتریکی متصل شده است.

 فاز را برای ماشين 3اینورتر جریان متناوب 
الکتریکی تأمين می کند. 

اینورتر با یک سيستم خنک کننده آبی خنک 
می شود که مبدل ولتاژ را نيز خنک می کند. 

 ولت و 24 ولت را برای باتری 24مبدل ولتاژ برق 
سيستم الکتریکی خودرو تأمين می کند؛ این 

 ولت) 650 باتری محرک (Bبرق از ولتاژ کالس 
تبدیل می شود.
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 B)  650قطعات دارای ولتاژ کالس 
ولت)

E83باتری سيستم رانش ،

باتری محرک از جنس یون ليتيوم است که ولتاژ 
 ولت) دارد. باتری محرک از طریق B)  650کالس 

اینورتر به ماشين الکتریکی متصل شده است و 
جریان سيستم ھيبرید را تأمين می کند.

باتری محرک در یونيت تأمين نيروی ھيبریدی 
قرار دارد و این یونيت در پشت جاباتری در 

سمت چپ فریم قرار گرفته است.
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P7 تابلو برق اصلی ولتاژ کالس ،B

 ولت) باتری B)  650تابلو برق اصلی ولتاژ کالس 
محرک، اینورتر، گرم کن و مبدل ولتاژ را به یکدیگر 

وصل می کند.

اینورتر در یونيت تأمين نيروی ھيبریدی قرار دارد 
و این یونيت در پشت جاباتری در سمت چپ 

فریم قرار گرفته است.
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E84مبدل ولتاژ ،

 Bمبدل ولتاژ جایگزین دینام است و ولتاژ کالس 
 ولت تبدیل می کند.24 ولت) را به برق 650 (

مبدل ولتاژ در یونيت تأمين نيروی ھيبریدی قرار 
دارد و این یونيت در پشت جاباتری در سمت 

چپ فریم قرار گرفته است.
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H32گرم کن ،

 باشد، C°5 اگر دمای باتری محرک کمتر از 
گرمکن الکتریکی، باتری محرک را گرم می کند.

 ولت است و در یونيت 650برق مصرفی گرم کن 
تأمين نيروی ھيبریدی قرار دارد و این یونيت در 
پشت جاباتری در سمت چپ فریم قرار گرفته 

است.
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E82اینورتر ،

 ولت باتری محرک را 650اینورتر برق مستقيم 
 فاز تبدیل می کند و 3 ولت 400به برق متناوب 

ماشين الکتریکی را به حرکت در می آید؛ عکس 
این حالت زمانی صورت می گيرد که ماشين 

الکتریکی به عنوان ژنراتور کار کند.

اینورتر در یونيت تأمين نيروی ھيبریدی قرار دارد 
و این یونيت در پشت جاباتری در سمت چپ 

فریم قرار گرفته است. این قطعه با مایع خنک 
می شود و جزء یکی از دو مدار مایع خنک کننده 

یونيت تأمين نيروی ھيبریدی است.

اینورتر با استفاده از سه کابل مخصوص ولتاژ 
 به ماشين الکتریکی متصل شده Bکالس 
است.
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M33ماشين الکتریکی ،

ماشين الکتریکی یک دستگاه 
الکترومغناطيسی است و انرژی الکتریکی را به 

انرژی مکانيکی تبدیل می کند و برعکس.

این دستگاه بين گيربکس و موتور دیزل قرار 
گرفته است و برای رانش ترمزگيری خودرو به 

کار می رود.



)2018Scania CV AB Sweden52) 52© 2نسخه 00:01-08

کامیون های هیربید

اطالعات شيميایی مربوط 
به باتری ھای محرک

تحت شرایط عادی، مواد شيميایی در 
"سلول ھای" داخل باتری محرک محبوس 

شده اند و نمی توانند به محيط نشت پيدا کنند. 
این سلول ھا معموالً حاوی ترکيبی از یک مایع و 

برخی مواد جامد ھستند که مایع مربوطه 
توسط این مواد کامالً حفظ می شود. 

احتمال تماس زمانی رخ می دھد که محتویات 
به گاز تبدیل شود. این امر ممکن است در 

صورت بروز آسيب خارجی به یک یا چند سلول، 
باال بودن بيش از حد دما یا اعمال بار بيش از حد 

مجاز رخ دھد. 

مایع داخل سلول ھا قابل اشتعال است و در 
صورت تماس با رطوبت ممکن است خورنده 

باشد. بروز آسيب و قرار گرفتن در معرض بخار یا 
گاز ناشی از باتری ممکن است موجب تحریک 

غشای مخاطی، مجاری تنفسی و چشم و 
پوست گردد. ھمچنين اگر فردی در معرض این 

مواد قرار گيرد، احتمال دارد دچار سرگيجه، 
تھوع و سردرد شود. 

 درجه سانتی گراد 80سلول ھای باتری تا دمای 
را تحمل می کنند. اگر دمای سلول ھا به بيش از 

 درجه سانتی گراد برسد، تبدیل مایع 80
الکتروليت داخل سلول به گاز شروع می شود. 
این امر ممکن است موجب شکستن سوپاپ 
ایمنی فشار داخل سلول ھا شود و گاز قابل 

اشتعال و خورنده از طریق کانال تھویه مجموعه 
باتری آزاد می گردد.
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