Alternativ för inkoppling av tändspolar

Notering:
Kabelskärm får endast
jordas via ECUn, vilket
redan är inkopplat i
härvan (D3).

Spjälläges-givare (TPS)

Spolar utan inbyggda drivsteg
Extern tändmodul

Lufttemperatur-givare (IAT)

röd (E2) 5V POWER SUPPLY
svart (D2) THROTTLE SENSOR

Kylvätsketemperatur-givare (CLT)

svart (C2) AIR TEMP SENSOR
svart (C1) COOLANT SENSOR

Extra 0-5V givar ingång

svart (C3) ANALOG IN 3 0-5V
svart (C4) ANALOG IN 4 0-5V

Extra 0-5V givar ingång

brun (B3) SENSOR GND

Inkoppling av digital ingång
DIN 1/2

Digital ingång 1 (ej VR)
Digital ingång 2 (ej VR)

(Kan användas som HOME/CAM för sekventiell
styrning av motorn)

svart (B1) DIGITAL IN 1
svart (B2) DIGITAL IN 2

GND
Alternativ trigger inkoppling
Opto/hall (digital)
+
utgång
gnd

vit
brun

+ = +5V eller +12V beroende på
vad givaren kräver.

(+5V spänningsmatning till digital-givare om sådan är inkopplad)
(EJ VR)

(D3) (SHIELD)
TRIGGER (grå eller svart)

Crank trigger sensor
(+12 spänningsmatning till digital-givare om sådan är inkopplad)
(EJ VR)

vit (A1) TRIGGER
brun (A2) TRIGGER GND

grå

vit

brun

- brun

(G4) ENGINE GROUND

Tändspole 1

IGNITION CYL 3 (F3) blå
IGNITION CYL 4 (F4) blå

Tändspole 3

Tändspole 2

Tändspole 4

(H4) 12V ECU

ECU IGN

in

gnd
ut

+12V
Störfilter (en typisk 10uF
kondensator)
Placeras så nära spolen som
möjligt, om den behövs.

Jordas i
topplock

Tändspolar med inbyggda drivsteg
ECU IGN

in
gnd
+

+12v spänningsmat- +12V
Störfilter (en typisk 10uF
ning till tändspolar.
(exempel på kabeldragning, denna finns inte
med i MaxxECU härvan)

kondensator)

Placeras så nära spolen som
möjligt, om den behövs.

Jordas i
topplock

Spridarinkoppling
(hög ohms spridare)
+12V

ECU INJ

INJECTOR CYL 1 (G3)
INJECTOR CYL 2 (H1)
INJECTOR CYL 3 (H2)
INJECTOR CYL 4 (H3)

GP OUT 2 (G1)
GP OUT 3 (E1)

röd

Jord (GND) (topplock)

CAN-bus. Har
inbyggt 120Ω termineringsmotstånd.

IGNITION CYL 1 (F1) blå
IGNITION CYL 2 (F2) blå

GP OUT 1 (G2)

VR-givare (analog)
+

CAN H (E4)

rosa

brun (B4) SENSOR GND
brun (D4) SENSOR GND

Sensor GND får ALDRIG
kopplas mot chassie jord!

Brytare

CAN L (E3)

GP OUT 8/TACH (D1)

grå

Spridarinkoppling
(låg ohms spridare)

Spridare 1

grå

Spridare 2

grå

Spridare 3

grå

grön
grön
grön
grön

+12V

ECU INJ
motstånd

Spridare 4

Det totala spridarmotståndet måste vara
över 8ohm på varje spridarutgång. Koppla
ett ~4.7ohm effektmotstånd i serie med
spridarens plusmatning.

Alla GPO/INJ har 30V
flyback inbyggt som
standard.

Inkoppling extra utgångar
+12V

Extra utgång 1
Extra utgång 2
Extra utgång 3
Varvräknare/Extra utgång 8

förbrukare
(max 1.5A)
från ECU GPO

Inkoppling relä
+12V
säkring!

+12v spänningsmatning till
tändspolar.

15A (ECU)
+12V från tändningsreglerat relä

(exempel på kabeldragning, denna
finns inte med i MaxxECU härvan)

15A (tändning)

Notering: MaxxECU MINI har INTE något inbyggt drivsteg för bredbandslambda.
En extern kontroller med 0-5V utgång kopplad till AIN 3/4 eller CAN baserad
modul krävs för att kunna använda bredbandslambda funktioner.
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Fläkt/pump
etc.
från ECU GPO

