
Emulator CAN Renault: 
• Clio 2001...2007                                       
• Kangoo 2001...2007
• Laguna II 2001...2004
• Trafic 
• Opel Vivaro                                                      
• Megane Scenic Sirius 32 / Sirius34            

 Obslugiwane sterwoniki / Supported models:
• Sirius 32 CAN
• Sirius 34
• IAW5NR
• Bosch EDC15C2
• Bosch EDC15C13
• Delphi 1.5 DCI

 

5NR.C2 

                                   
Opis / Description:

Conector A
L2,L3,L4-masa

Conector B
L3-+12V(after Relay)
L4-+12V(30)

M4-+12v(15)
M2-Relay coil

J3-CAN H
H3-CAN L

Ecu CLR:
$10-$1F=FF
$70-$7F= FF



DELPHI 15DCi       
                                 
Opis / Description:

Memory : 95080
Write : $0-$17 =$ff



BOSCH

EDC15C2
Opis / Description:
memory 9P08
copy from eeok.bin data at adres ($1C0-$1ED) or
write $ff at ($1C0-$1ED)



BOSCH
EDC15C13
Opis / Description:
memory 9P08
copy from eeok.bin data at adres ($1C0-$1ED) or
write $ff at ($1C0-$1ED)

ecu POWER SUPPLY:
CONECTOR 2:
A1-+12V(15)
M2-+12(AFTER RELAY)

Instrukcja Montażu:
Podlutowacć4 przewody jak na rysunku.
Dokonać modyfikacji Pamięci 9P08:
Przepisać z pliku wzorcowego eeok.bin obszar  $1C0-$1ED lub
wpisać w obszarze $1c0-$1ED wartości $FF.
Istnieje możliwość sprawdzenia sterownika na stole poprzez podanie mu zasilania:
Środkowa kostka :
A1-+12V
M2-+12V.
Po podłączeniu zasilania dioda powinna zapalić sie światłem ciągłym.



Równomierne miganie diody świadczy o błędnym podłączeniu-brak komunikacji
CAN.
Krótkie i nierównomierne błyśnięcia diody oznaczają że sterownik jest albo w
antyskaningu albo kod synchro jest nieprawidłowy. Należy upewnić się ze dane w
pamięci EEprom zostały wpisane prawidłowo. Jeśli tak to należy podłączyć zasilanie i
poczekać kilka minut, następnie odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie. Czynność ta
wyprowadza sterownik z antyskaningu i powraca jego stan do pracy w normalnym
trybie (sygnalizowane zapaleniem się diody na emulatorze światłem ciągłym).
Po zainstalowaniu sterownika nie ma konieczności odcinania żadnych przewodów.
System od razu jest gotowy do pracy

SIRIUS32
CLIO CAN
Aby z sychronizować sterownik z emulatorem mamy 2 sposoby:
1.
ee_emu.bin- plik już do kodowany do emulatora - po jego wgraniu komputer jest
 gotowy od razu do użycia
obszar ee we flash od adresu $4000-$8000.

2.
Aby zrobić sterownik do nauczenia wpisać w obszar całego ee wartości $ff -
wówczas sterownik nauczy się kodów po włożeniu do auta i zakręceniu rozrusznikiem



SIRIUS34


