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TDDi Brændstofpumpe (FIP) information 
 

Dette er et foreløbigt udkast til SECONS Ltd. Internt brug og FoCOM brugere. 
Der kan forekomme fejl. 
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Brændstofpumpe justering 
Information over ikke tilpasset brændstofpumpe vises som en fejlkode B2139 
(eller U2510, B10DA-61). Brændstofpumpen tilpasses via EOBD diagnosestik. 

 

Forbind FoCOM til motorstyreenheden (PCM). Vælg først [Programmering/kodning] og 
herefter [Brændstofpumpejustering]. Valg af de andre menuer, så som 
[PATS kodet login], [Slet alle nøgler og programmer nye], osv. Er ikke nødvendigt for 
brændstofpumpejustering. 

 

Hvis du ikke kan finde [TDCi indsprøjtningsdyser kalibrering] i menuen, send 
venligst en ”hurtig snapshot” fil (gå til menuen [Styreenheds identifikation] 
og klik på [Gem ecu information]), styreenheds reservedelsnr. (xxxx-12A650-
xx) og stelnummer til info@secons.com. Funktionen vil så blive tilføjet. 

For at udføre tilpasningen er det nødvendigt at udføre 2 trin relateret til PATS. Første 
trin er PCM og det andet er i brændstofpumpen. FoCOM udfører disse trin automatisk. 
Typen for adgang i første trin i PCM er enten tids styret eller kodning, det afhænger af 
typen af styreenheden. Mere information om PATS kan findes i pågældende 
dokumentation. 

 

Det venstre billede viser tids styret adgang. 

Det højre billede viser kodning adgang ved INCODE forespørgsel. 
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Husk at for hver OUTCODE, som styreenheden genererer, er det nødvendigt at 
hente en unik INCODE. At bruge den samme INCODE i løbet af flere operationer 
med PATS er ikke mulig. 

Efter indtastning af gyldig INCODE (eller der ventes på tids adgang), udføres andet trin 
også relateret til PATS i brændstofpumpen. 

Venter for adgang til brændstofpumpen. 

Information for succesfuld justering. 

Som nævnt ovenfor, begge adgange er ofte tids styret. 

I praksis, kan det også forekomme at brændstofpumpen ikke kræver tids styret 
trin. Hvis justering ikke er succesfuld, gem venligst en debug log og send den 
til info@secons.com, denne procedure er beskrevet i brugermanualen. 
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Diagnose af Bosch PSG 
FoCOM understøtter diagnoses af brændstofpumper til TDDI motorer fra fabrikanten 
Robert Bosch GmbH. Disse brændstofpumper har ikke diagnosetilslutning i EOBD stikket, 
det er vigtigt at tilslutte diagnosen direkte til stik på styreenheden. Ford IDS har ikke 
mulighed for diagnoseadgang for denne type styreenheder. 

 

Stikforbindelse 
For diagnose med 
brændstofpumpen er direkte 
forbindelse nødvendig, fra Pin 9 
(K-line) i brændstofpumpen til 
Pin 7 i FoCOM diagnose interface. 

 

Brændstofpumpe styreenhed beskrivelse 
Styreenheden til brændstofpumpen indeholder en hybrid printplade, som ikke normalt 
kan repareres. Strømforbrug for styreenheden kan være op til 8A, det er nødvendigt at 
tilslutte via ledning med sikring. 
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Diagnose 
Diagnose af pumpen er tilgængelig fra FoCOM hovedmenu, ved at klikke på “Special 
diagnose” og vælge [Brændstofpumpe diagnose – TDDI Bosch PSG5]. 
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