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 خودرو خودرو خودرو
گروه صنعتی پار سکوشان

طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

دیاگ تخصصیدیاگ تخصصیدیاگ تخصصی

 ال سی دي :

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

 مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه 

نمایشگر :             

حافظه :             

رنگی4.3

اینترنتیآپدیت:16 گیگ

روش اضافه کردن برنامه جدید:

بدون نیاز به ارسال دستگاه 

و با وارد کردن کد8 رقمی

 در تنظیمات 
اطالعات فنی واستاندارد:

جهت سهولت در عیب یابی ،

 مقدار محدوده استاندارد 

زیر هر پارامتر ذکر شده است

نموداراطالعات فنی و استاندارد
جهت سهولت در عیب یابی ، مقدار تغییرات

 پارامتر با ترسیم نمودار نشان داده میشود.

- اگر نمودار با رنگ سبز ترسیم شود پارامتر

 در محدوده استاندارد میباشد .
- اگر نمودار با رنگ قرمز ترسیم شود پارامتر

 در محدوده استاندارد نمی باشد.

اینچ



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

 تنظیم نورال سی دي :

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

 مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه  مشخصات فنی دستگاه 

حافظه باالي دیاگ:

با توجه به حافظه باالي دیاگ امکان نصب تمام 

برنامه هاي خودرو و موتور سیکلت در یک 

سخت افزار امکان میباشد 

اطالعات شخصی صاحب دستگاه:

اطالعات شخصی صاحب دستگاه شامل کد ملی ، نام و نام خانوادگی، شماره 

در قسمت تنظیمات،مشخصات دستگاه بوسیله برنامه درج شده و تغییر آن

 توسط شرکت پارس کوشان امکان پذیر میباشد 

با فلش چپ و راست صـفحه

 کلید نور صفحه تنظیم میشود

 خودرو خودرو خودرو

دیاگ تخصصیدیاگ تخصصیدیاگ تخصصی



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان250000025000002500000
///

چکیده اي از برنامه هاي ایران خودرو و سایپا براي مکانیک ها

 پراید ، تیبا ،پی کی ،ساینا ، کوئیک ، شاهین

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

موتوري 
ایران خودرو

سایپا

 KIA - SSAT - VALEO - SAGEM - SIMENS - BOSCH - CROUSE - MAW - LZNF - EASY U

 زانتیا

 EF7

 BOSCH MP  5.2 - BOSCH  7.3

 دنا،پارس،سمند،رانا،405،روآ،پیکان،آریسان

 SSAT - VALEO - SAGEM - SIMENS - SL 96 - CROUSE - MAW - BOSCH ME 17 - EASY U

 SIMENS - BOSCH M 7.4.9 - BOSCH TURBO CHARGER  سمندملی

 BOSCH  ME 7.4.4 - BOSCH M 7.4.4  پارس ، سمند ، 405

BOSCH  MP 7.3  ELX  پارس ، سمند

 دریچه گاز برقی- پایه گاز سوز  - TU3 - SD - تیپ5 و2066   پژو 

  BOSCH ME 7.4.5 - VALEO J34 -VALEO J 35 

 تست عملگرها

 فلش و ریست

 پاك کردن عیوب

 خواندن ونمایش عیوب

 پیکري بندي موتوري 

 نمایش پارامترها ، نمایش محدوده استاندارد ، رسم نمودار تغییرات پارامترها

L90   موتور 

///



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

ایران 

خودرو

 EF7

  دنا،پارس،سمند،رانا،405،روآ،پیکان،آریسان ، دنا

 SSAT - VALEO - SAGEM - SIMENS - SL 96 - CROUSE - MAW - BOSCH ME 17 - EASY U

 SIMENS - BOSCH M 7.4.9 - BOSCH TURBO CHARGER  سمندملی

 BOSCH  ME 7.4.4 - BOSCH M 7.4.4  پارس ، سمند ، 405

BOSCH  MP 7.3  ELX  پارس ، سمند

 دریچه گاز برقی- پایه گاز سوز  - TU3 - SD - تیپ5 و6 ,206   پژو 

  BOSCH ME 7.4.5 - VALEO J34 -VALEO J 35 

- فلش و ریست تست عملگرها

 پاك کردن عیوب

 خواندن ونمایش عیوب

 پیکره بندي موتوري ، تعریف و تعویض 

 نمایش پارامترها ، نمایش محدوده استاندارد ، رسم نمودار تغییرات پارامترها

  207

 BSI پژو 

  206,   207

 به همراه پیکره بندي وتعریف سوییچ ودانلود

 تجهیزات

  206,   207

IP-AB-AT-AC-RADIO-DISPLAY-COM 2000  شامل

SIMENS - BOSCH  - CIM - VALEO  تعریف سوئیچ(ایموبالیزر) شامل:

BOSCH  - TEVES - MANDO - BWI  شامل:ABS  سیستم 

 CONTINENTAL - EIMAN - AUTONET - JINHENG  شامل:AIRBAG  سیستم 

AL4  گیربکس اتوماتیک 

 ECU

  L90 ABS - AB-UCH   به همراه تجهیزات موتور

 کد خوان زیمنس

تومانتومانتومان250000025000002500000
//////



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان150000015000001500000
///

 پراید ، تیبا ،پی کی ،ساینا ، کوئیک ، شاهین

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

سایپا

 KIA - SSAT - VALEO - SAGEM - SIMENS - BOSCH - CROUSE - MAW - LZNF - EASY U

BOSCH MP  5.2 - BOSCH  7.3  زانتیا

 تست عملگرها

 فلش و ریست

 پاك کردن عیوب

 خواندن ونمایش عیوب

 نمایش پارامترها ، نمایش محدوده استاندارد ، رسم نمودار تغییرات پارامترها

SIMENS - BOSCH  - CIM - VALEO  تعریف سوئیچ(ایموبالیزر) شامل:

BOSCH  - TEVES - MANDO - BWI  شامل:ABS  سیستم 

 CONTINENTAL - TAKATA - CROUSE  شامل:AIRBAG  سیستم 

AC - AB - ABS - CPH  تجهیزات زانتیا :

ABS - AT - IMMO   ریو به همراه تجهیزات

 کد خوان زیمنس

///



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان650000650000650000
///

 موتور نیسان جونیور ، شوکا و کاروان 

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

 تست عملگرها

 فلش و ریست

 پاك کردن عیوب

 خواندن ونمایش عیوب

 نمایش پارامترها ، نمایش محدوده استاندارد ، رسم نمودار تغییرات پارامترها

 SIMENS  - CIM  تعریف سوئیچ(ایموبالیزر) شامل:

 TEVES - APG   شامل:ABS  سیستم 

زامیاد

 BOSCH M  7.9.7.1 - SIMENS EURO IV

تومانتومانتومان550000550000550000
///

پارس
خودرو

 موتور مگان

 موتور نیسان ماکسیما

 ماکسیماAIRBAG  سیستم 

 تست عملگرها

 فلش و ریست

 پاك کردن عیوب

 خواندن ونمایش عیوب

 نمایش پارامترها 

 موتور نیسان دیزل

 کد خوان زیمنس

 گیربکس اتوماتیک)ABS - AIRBAG-   تجهیزات موتور مگان(

 پیکاپ ریچ



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

تومانتومانتومان200000020000002000000
///

  محصوالت گاز سوز ایران خودرو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

 VALEO J 35

گازسوز

 LANDI RENZO - OMVL - SIEMENS - SAX 500 -BOSCH ME 7.4.9

 تست عملگرها

 فلش و ریست

 پاك کردن عیوب

 خواندن ونمایش عیوب

 نمایش پارامترها ، نمایش محدوده استاندارد، رسم نمودار تغییرات پارامترها

OMVL - VARESH - PRINS - BOSCH ME 7.4.11 - SIEMENS  -SHAHAB     محصوالت گاز سایپا

    OMVL - LOVATO - MPD - BRC - SHAHAB - SIEMENS     محصوالت گاز زامیاد

  سیستم گاز سوز 206

L 90   سیستم گاز سوز 

 B 2000 I    سیستم گاز سوز مزدا وانت

///



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

تومانتومانتومان200000020000002000000
///

مولتی
پلکس

  مالتی پلکس سمند ، رانا ، 206 ملی ، دنا

 A.M.S

 ECOMUXکروز  

  کانتی ننتال

 ECOMUXسازه پويش  

 SMS-CECسازه پویش  

  دانلود

  پیکره بندي

  تعریف ریموت

 CCN , FN , DDN , PDN , ICN

 BCM , FCM , ICN

 EBCM , BCM , FCM , ICN , MFD

 CCN , FN , DCN , RN , ICN 

تومانتومانتومان150000015000001500000
///

ریمپ

محصوالت  ایران خودرو - سایپا - زامیاد -مزدا

 SIEMENS -  CROUSE - SIEMENS  EURO IV-SSAT

  تغییر دماي کارکرد فن (کند،تند)-تغییر دور کات آف-تغییرکات آف رگباري-تغییر محدوده سرعت-

حذف سنسور اکسیژن اول و دوم-حذف سنسور میل بادامک

 BOSCH  ME 7.4.4 - BOSCH M 7.4.4 - BOSCH  M 7.9.7.1 - BOSCH ME 7.4.5 
 BOSCH ME 7.4.9 - BOSCH M 7.9.7 -BOSCH ME 7.4.11

محصوالت  ایران خودرو - سایپا 
  VALEO - SAGEM - VALEO J34 - VALEO J35

  تغییر دماي کارکرد فن -تغییر دور کات آف-تغییرکات آف رگباري

محصوالت  ایران خودرو - سایپا - زامیاد

  تغییر دماي کارکرد فن -تغییر دور کات آف

///

///



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

تومانتومانتومان200000020000002000000
///

دانلود
تبدیل

  محصوالت  ایران خودرو

 SSAT - VALEO - SAGEM - SIMENS  - CROUSE - MAW - BOSCH ME 17 - EASY U

 BOSCH ME 7.4.9 - BOSCH TURBO CHARGER  -BOSCH  ME 7.4.4 - BOSCH M 7.4.4

  BOSCH ME 7.4.5 - VALEO J34 -VALEO J 35 

 KIA - SSAT - VALEO - SAGEM - SIMENS - BOSCH - CROUSE - MAW - LZNF - EASY U

  محصوالت سایپا

BOSCH MP  7.9.7.1 - SIMENS EURO IV   محصوالت زامیاد

  تبدیل ایسیو

VALEO - SAGEM - SIMENS - BOSCH 

 BOSCH M 7.4.9 - BOSCH TURBO CHARGER  -BOSCH  ME 7.4.4 - BOSCH M 7.4.4

  BOSCH ME 7.4.5 - VALEO J34 -VALEO J 35 

 BOSCH M  7.9.7.1 

 SIMENS   محصوالت مزدا

  آینده  آینده  آینده

  آینده  آینده  آینده

///



گروه صنعتی پار سکوشان خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

تومانتومانتومان450000450000450000
///

  لیفان

تومانتومانتومان550000550000550000
///

لیفان
موتوري

 820

X60   لیفان

i 520   لیفان

X 50   لیفان

1600cc-620   لیفان

1800cc-620   لیفان

ام وي ام
موتوري

 MVM 315 

 MVM 110

 MVM 530

 MVM X33S  MVM 315 H

 ARRIZO 5

 MVM X22

 ARRIZO 6

 TIGGO 5

 TIGGO 7

تومانتومانتومان450000450000450000
/// برلیانس

موتوري

 H 220 H 230

 H 320 H 330

 V 5

  آینده

تومانتومانتومان450000450000450000
/// جک

موتوري

 J 3 J 5 J 5   اتومات

 S 3 S 5 J 4آینده  

 MVM 110S



گروه صنعتی پار سکوشان
طراح و تولیدکننده تجهیزات تخصصی خودرو

WWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COMWWW.PARSKOUSHAN.COM

(KWP)
برنامه مکمل خودرو هاي انژکتوري برنامه مکمل خودرو هاي انژکتوري برنامه مکمل خودرو هاي انژکتوري 

1- ایزو 114230- ایزو 114230- ایزو 14230

(CAN)2- ایزو 215767- ایزو 215767- ایزو 15767

نرم افزار تخصصینرم افزار تخصصینرم افزار تخصصی

 خودروهاي سبک خودروهاي سبک خودروهاي سبک

تومانتومانتومان250000250000250000
///

 H30 S30   دانگ فنگ   دانگ فنگ

 دانگ
فنگ

 موتوری

 S5   هایما

تومانتومانتومان250000250000250000
///  ھایما

 موتوری

 S7   هایما

تومانتومانتومان150000015000001500000
/// 2

OBD
///
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