
MOTOBOX – АКСЕСОАР КЪМ MOTOSCAN ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, 
ПРЕИНСТАЛИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ECU ФИРМУЕРА НА 

МОТОЦИКЛЕТИ И СКУТЕРИ 
 
Последна версия 1.1 от 28/08/2015  
Допълнителни функции по ремонт и обновяване на ECM фирмуера за SH MODE 
на HONDA скутери 

 
 
● ОБЩО ОПИСАНИЕ 
MOTOBOX е разработен като допълнителен хардуерен аксесоар към MOTOSCAN (от 
версия 5.7) и MOTODATA с разширени функции за ремонт на малки мотоциклети и 
новото поколение скутери. 
         В днешно време повечето мотоциклети и скутери са с електронно управление на 
двигателя с микропроцесори. По тази причина откриването на повреди по старите 
механични методи е много трудна задача. Обновяването/подмяната на фирмуера на 
ECM е лесно ако е налице специализиран уред за преинсталация и обновяването му.  
От друга страна много често се налага използването на сигнален симулатор с 
предефинирани тестови импулси към различните датчици за оценка на тяхната работа: 
ECT / EOT, MAF, MAP, TPS, O2S, CKP, IACV, инжектори и ECU.  
Налага се и използването на импулсен генератор със специализирани сигнали към ECU, 
електромагнитни клапани, инжектори, стъпкови двигатели и т.н. за мотоциклети и 
скутери 

 

http://cartools.com.vn/Product/Product_motobike/Moto_Scan_E.htm
http://cartools.com.vn/Product/Product_motobike/MOTODATA.htm


● ПРИЛОЖЕНИЕ 

- За хардуерни и софтуерни (фирмуер) ремонти на ECU на мотоциклети и скутери  
- Може да използва за обучение на мотоциклетни техници в специализирани 
обучителни центрове.  
- MOTOBOX е допълнителен хардуерен аксесоар с разширени функции към 
MOTOSCAN от 2015 година. 

● ФУНКЦИИ  

1. Симулиране на входните сигнали към ECU 
- Цифрови и аналогови сигнали:  
Генериране на цифров TTL сигнал за симулиране на сигналите към електромагнитни 
датчици и датчици на Хол като датчика за скоростта (VSS), скоростта на колелото (за 
ABS), датчика за положението на коляновия вал (CKP), датчика за положението на 
разпределителния вал (CMP) и други. Може да се променя амплитудата, честотата, 
броя на зъбите и зъбен венец за повечето видове сензорни ротори. 

- Бавно изменящи се аналогови сигнали, включително тясно и широколентови  
Генериране на аналогов сигнал в обхвата (0V до 5V) за симулиране на сигнали от 
датчика за температурата на охлаждащата течност (ECT), датчика за температурата на 
входящия въздух (IAT), датчика за положение на дроселната клапа (TPS), датчик за 
абсолютно налягане във всмукателния колектор (MAP), дебитомера (MAF) и ламбда 
сондата (O2S).  

2. Симулиране на изходните сигнали на ECU:  
Генериране на импулсите към електромагнитни изпълнителни механизми като: релета, 
електромагнитни клапани, запалителна бобина, инжектори и други. Може да се 
променя напрежението, амплитудата, честотата на сигналите. 
 

 

3. Програмиране на цифровия скоростомер (ODO) за EEPROM тип на HONDA, 
YAMAHA мотоциклети 

http://cartools.com.vn/Product/Product_motobike/Moto_Scan_E.htm


 
 

4. Преинсталиране, ремонт и обновяване на фирмуера на PIAGGIO ECM MIU G3 
тип и LEAD 125, SH MODE ECM на HONDA мотоциклети и скутери  

 

Обновяване на фирмуера на PIAGGIO 

 

 

 

Обновяване на фирмуера на HONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● ЕКРАНИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЯКОИ ФУНКЦИИ В MOTOSCAN С 
ПОМОЩТА НА MOTOBOX 

  

Избор на функция Избор на функция 
 

    

  

Екран, подканващ свързването на MOTOBOX Екран за избор на вид на импулса 
  
   

  

Екран за тест на CKP с 11 зъба Екран за избор вида на EEPRPOM 
 

    

  

Екран за промяна на стойности в скоростомера 
Екран за проверка и потвърждение 

на версията на фирмуера 
 

  
   



  

Екран от обновяване на фирмуера Екран от приключване на 
обновяването на фирмуера 

 
 
● СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА 
 
НОМЕР ОПИСАНИЕ СНИМКА 

01 Основно устройство 

 

02 Кабели за връзка 

  

03 Кратко ръководство 

  

04  Кутия 

  
 
 
 


