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CAN-BUS analyse 

Gælder for FiCOM, FoCOM, HiCOM og PSACOM. 
 
 
 
 

Dette dokument er under udvikling og ændres løbende. Denne manual er hovedsalig 
beregnet for beta testere, som ønsker at hjælpe med at samle data fra køretøjer. 
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1. Introduktion 
CAN-BUS (Controller Area Network) er en kommunikations bus standard der bruges på 
køretøjer og er designet til at tillade kommunikation mellem styreenheder på køretøjet. 

 

Typisk brug 
CAN-BUS analyse funktionen kan typisk bruges til at identificere følgende emner: 

• Styreenhed med fejl på CAN-BUS. 

• Fejl CAN-BUS ledningsforbindelse. 

• Ingen kommunikation mulig med styreenhed. 

 

2. Forudsætninger 
CAN-BUS analyse er kun tilgængelig for modeller som direkte forbinder CAN-BUS til OBD 
stikket, uden CAN gateway. 

 

3. Diagnose mærke specifikt 
CAN-BUS analyse er tilgængelig i mange SECONS diagnose produkter. Forskellene mellem 
dem er beskrevet nedenfor. 

 

FiCOM 
CAN-BUS analyse kan startes fra hovedmenuen ved at trykke på [Vælg styreenhed] > 
Vælg køretøj > Vælg faneblad [CAN-BUS test] og vælge den ønskede CAN-BUS test. 
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For nogle køretøjer er muligt, at ikke alle CAN-BUS typer er tilgængelig i OBD stikket. Så 
som f.eks. Fiat Ducato 2006>, hvor kun ”Fejl-tolerant” CAN-BUS er tilgængelig i OBD 
stikket. Motor CAN (high speed) er ikke tilsluttet OBD stik og kan derfor ikke vurderes. 

 

FoCOM 
CAN-BUS analyse kan startes fra 
hovedmenuen ved at trykke på 
[Special diagnose] og så vælge den 
ønskede CAN-BUS analyse. 

For ældre køretøjer (f.eks. Ford 
Mondeo til 2006) var CAN-BUS 
installeret, men ikke tilgængelig 
via OBD stikket. 

 

 
 
 
 

HiCOM 
CAN-BUS analyse kan startes fra 
hovedmenuen ved at trykke på 
[Special diagnose] og så vælge 
CAN-BUS analyse. 

 

 
 
 
 
 
 

RenCOM 
CAN-BUS analyse kan startes fra 
hovedmenuen ved at trykke på 
[Vælg styreenhed] > Vælg køretøj 
> Vælg faneblad [CAN-BUS test] og 
vælge den ønskede CAN-BUS test. 
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4. Brug af CAN-BUS analyse 
Når CAN-BUS analyse er startet, vises de data pakker der konstant sendes på OBD 
stikket. Testen kan stoppes når som helst. 

Standard information, som kan udlæses fra denne CAN-BUS analyse, er: 

• Om alle styreenheder kommunikerer (ud fra listen af CAN afsendere). 

• Om styreenhederne sender alle data pakker (ved at sammenligne med andre 
tilsvarende køretøjer). 

• Om styreenhederne kommunikerer uden afbrydelse (ud fra tid for sending) 

Denne dokumentation vil blive opdateret med mere information, om hvorledes man 
yderlige kan bruge og får mere information ud fra data. 

 

Denne funktion kan allerede bruges til at diagnosticere fejl på CAN-BUS, men det er 
nødvendigt at have adgang til data for CAN-BUS pakkerne for hvert køretøj. Undtagelse 
er Iveco Daily og nogle Fiat modeller, hvor afkodning fuldt implementeret. 
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Her vises et eksempel på data der gemmes i Windows udklipsholder når man trykker på 
[Kopier]. Teksten kan derefter indsættes i f.eks. et tekstbehandlings program. 
================================================================================= 
|Beskrivelse                                                                    | 
================================================================================= 
|ID |X| 00 01 02 03 04 05 06 07 | Y | Cyklus tid| Antal datapakker              | 
================================================================================= 
|320|-| 12 00 FF 00 00 10 00 00 | 0s| 0019      | 390                           | 
|5D0|-| 94 04 50 80 18 41       | 0s| 0166      | 48                            | 
|5D8|-| 05 04 00 00 00 00 00 00 | 0s| 0065      | 97                            | 
|420|-| 87 FF FF FF 47 00 FF 00 | 0s| 0117      | 48                            | 
|520|-| 05 C0 00 00 80 00 00 00 | 0s| 0066      | 48                            | 
================================================================================= 

 

I kolonnen ”ID” vises ID nummer for pågældende CAN data pakke. 

I kolonnen ”X” kan der vises den styreenhed hvorfra data med pågældende ID sendes. 

Herefter komme kolonnen med data. Der kan være op til 8 data Bytes. 

I kolonnen ”Y” kan der vises (kommer..). 

I kolonnen ”Cyklus tid” vises den tid i ms, der går mellem hver data pakke. 

I kolonnen ”Antal datapakker” vises det totale antal pakker for den pågældende ID, der 
er opsamlet siden start, eller siden der er trykket på [Start igen]. 

 

5. CAN informationer 

High-speed 
High-speed er defineret i standarden ISO 11898-2. 

Er den mest brugte i køretøjer, anvendes f.eks. til motor, ABS styreenheder. 

Kommunikations hastighed er op til 1 Mbit/s. Oftest er det 500 kbit/s der anvendes. 

På hver ende af CAN bus forbindelsen er der placeret 120 Ohm. 

Ledninger er par-snoet. 

For at finde CAN-H med oscilloskop, kan CAN-H måles som højeste volt værdi i forhold til 
stel, sammenlignet med CAN-L. 

Fault-tolerant 
Fault-tolerant er defineret i standarden ISO 11898-3 (også ISO 11519-2). 

Bruges ofte til komfort elektronik, som f.eks. dør styreenheder. 

Kommunikations hastighed er op til 125 kbit/s. 
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