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TDCi kodning af indsprøjtningsdyser 
 

Dette er et foreløbigt udkast til SECONS Ltd. Internt brug og FoCOM brugere. 
(Der kan forekomme fejl) 

 

Kodning af indsprøjtningsdyser bruges på følgende køretøjer 
Mondeo  2000-2006  2.0 DuraTorq TDCi - HJBA/HJBB/HJBC/FMBA/N7BA 

  2005-2006 2.2 DuraTorq TDCi   

Focus   2001-2005 1.8 DuraTorq TDCi - FFDA/F9DA/F9DB 

  2.0 DuraTorq TDCi - FIFA 

  2005-... 1.6 DuraTorq TDCi   

Focus C-Max  2005-... 1.6 DuraTorq TDCi   

Fiesta  2004-...  1.6 DuraTorq TDCi 

Transit   2000-2005  2.4 DuraTorq TDCi - H9FA 

  2000-2005  2.0 DuraTorq TDCi 

Transit Connect  2002-2006  1.8 DuraTorq TDCi 

 

Før programmering/kodning af indsprøjtningsdyser er det nødvendigt at lade 
køretøjet stå stille i mindst 8 timer. 
 

 

Fejlkoder relateret til indsprøjtningsdyser er bl.a.: 

 

• P2336 - Cylinder 1 over banke grænseværdi 

• P2337 - Cylinder 2 over banke grænseværdi 

• P2338 - Cylinder 3 over banke grænseværdi 

• P2339 - Cylinder 4 over banke grænseværdi 

 

Kalibreringsdata for indsprøjtningsdyser er: 

• Otte (8) cifret hexadecimal nummer for 1.6TDCi motorer. 

• Seksten (16) cifre hexadecimal nummer for 1.8TDCi, 2.0 TDCi, 2.2TDCi og 2.4 
TDCi motorer. 

• Indsprøjtningsdyser klassificering - klasserne 4, 5 og 6 er for andre styreenheder. 
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Kodning procedure / ECU programmering 
Vælg først [Programmering/kodning] og herefter 
[TDCi indsprøjtningsdyser kalibrering]. 

 

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. 

Indsprøjtningsdyse klassificerings nr. 
Styreenhederne Siemens SID803, SID803A, SID202, 
SID206 og SID83M, bruger ikke individuelle 
kalibreringsværdier, for hver indsprøjtningsdyse. 
Der bruges i stedet for indsprøjtningsdyse 
klassificering for alle indsprøjtningsdyser. 
Installerede indsprøjtningsdyser skal have samme 
klassificeringsnr., som skal programmeres til 
styreenheden. Når du bliver spurgt på at indtaste 
klassificeringsnr. på indsprøjtningsdyserne, 
indtastes der en af tre mulige klasser (4, 5 eller 6). 
Denne værdi bliver tildelt alle indsprøjtningsdyser 
på en gang. 

Seksten (16) cifret kalibreringsnummer 
Det er nødvendigt at vælge det nummer for 
indsprøjtningsdysen (1, 2, 3 eller 4) som skal programmeres, 
ved begyndelsen af proceduren i stedet for kalibrerings 
data. Kalibrerings data skal indtastes i det næste trin. De 
korrekte numre for indsprøjtningsdyser er: 
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2.0 TDCi: 

Nr. 1 er øverste venstre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 1 

Nr. 2 er øverste højre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 3 

Nr. 3 er nederste venstre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 4 

Nr. 4 er nederste højre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 2 

Andre motorer: 

Nr. 1 er øverste venstre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 1 

Nr. 2 er øverste højre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 2 

Nr. 3 er nederste venstre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 3 

Nr. 4 er nederste højre indsprøjtningsdyse for cylinder nr. 4 

 

 

I næste trin er det nødvendigt at indtaste kalibreringsdata for korrekt 
indsprøjtningsdyse. 

 

Indtast kalibreringsdata for indsprøjtningsdysen. Kalibreringsdata kan findes på 
indsprøjtningsdysen eller på en label placeret i motorrummet: 
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I næste trin skal den korrekte udførelse bekræftes. Indsprøjtningsdysen skulle være 
kodet på dette tidspunkt. 

Otte (8) cifret kalibreringsnummer 
Proceduren er magen til seksten (16) cifret kalibreringsnummer, dog med den forskel, at 
data altid indtastes parvis i en række. FoCOM kræver et atten (18) cifret nummer som 
indeholder to otte cifret kalibreringsdata og to ekstra karakter (en ved begyndelsen og 
en ved slutningen af strengen). 

 

Læs TDCi indsprøjtningsdyse kalibrering 
Denne funktion er tilgængelig i menuen [Programmering/kodning] og tillader dig at 
læse de sidste kalibreringsdata i styreenheden for indsprøjtningsdyser. 

Denne funktion er kun tilgængelig for nogle styreenheder og der er ingen garanti for 
resultatet af denne funktion, pga. at det er en kompliceret løsning. 

 
Ældre modeller understøtter ikke denne mulighed. 
Denne funktion er heller ikke understøttet af IDS diagnose. 
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