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Opinnäytetyössä luotiin ohjekirja MoteC M130 -moottorinohjainlaitteen ja sen 
puolivalmiin johdinsarjan ostaneen AJL-Engineering Oy:n asiakkaan käytettä-
väksi apuna kytkentätyössä. Ohjekirja kirjoitettiin muotoon, jota kykenee hyö-
dyntämään myös asentaja, jolla on vain vähäistä kokemusta ajoneuvosähkötek-
niikasta. Lisäksi opinnäytetyössä luotiin tilaajalle Excel-valintatyökalu helpotta-
maan asiakkaalle sopivimman MoteC-moottorinohjainlaitteen valitsemista tä-
mänhetkisten ja tulevaisuuden toimintojen ja ominaisuuksien perustella. 
 
Ohjekirjasta luotiin selkeä ja siihen järjestettiin asiakohdat niin, että niiden löytä-
minen on tarvittaessa nopeaa. Ohjekirjassa kukin aihe sijoitettiin omalle sivul-
leen, jolloin asiakokonaisuudet eivät pääse sekoittumaan toisiinsa. Ohjekirja si-
sältää yksittäiset ohjeet esimerkiksi suuttimien, puolien, pyörintänopeustunnisti-
mien, asentotunnistimien, solenoidien ja kytkimien asennukseen. Lisäksi oh-
jeessa läpikäytiin johdinten suojaukseen, liitoksiin ja maadoituksiin liittyvät huo-
mioitavat seikat. 
 
Excel-valintatyökalusta luotiin helppokäyttöinen, jotta asiakas ei joutuisi opette-
lemaan sen käyttämistä erikseen. Lisäksi sen ulkoasu luotiin sellaiseksi, että riit-
tävät ja riittämättömät MoteC-moottorinohjainlaitteet erottuisivat silmäyksellä 
eikä kanavamäärien tarkka tulkitseminen ole välttämätöntä. Asiakas täyttää va-
lintatyökaluun kohdeajoneuvonsa tiedot, kuten sylinteriluvun ja haluamansa toi-
minnot ja anturoinnit, jolloin valintatyökalu laskee tarvittavien kanavien lukumää-
rän ja visuaalisesti ilmoittaa eri moottorinohjainlaitteiden riittävyydestä haluttuun 
applikaatioon. 
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin kuluttajille suunnattu ohjekirja MoteC M130 
-moottorinohjainlaitteen kytkentään. Lisäksi laadittiin Excel-valintatyökalu sopi-
vimman MoteC-moottorinohjainlaitteen valinnan helpottamiseksi. 
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ABSTRACT  
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This thesis was assigned by AJL-Engineering Oy to help lighten burden on their 
technical support during first time customers assembling their sensors and actu-
ators on wiring harnesses on MoteC M130 engine control units by creating wir-
ign manual. Secondary objective in this thesis was to create Excel-tool to ease 
the process of choosing best MoteC engine control unit for customers needs. 
 
Wiring manual was constructed to be as clear as it can be. Step by step guides 
for different sensors and actuators were systematically arranged for quick and 
effortless use when needed. Every step of guide was put on its own page to in-
crease clarity and separate different tasks from eachother. Manual contains 
step by step connecting guides for example injector, ignition coils, wheelspeed 
sensors, positon sensors, solenoids and switches. In addition manual covers 
briefly some things that should be kept in mind while doing protection of wiring 
harness, connections or groundings. 
 
Excel-tool was made to be as simple to use as possible, so that customers 
wouldn’t have to learn anything new while filling it. Additionally visual formatting 
of tool was constructed so that MoteC engine control units that are fit and those 
that are unfit for purpose would stand out on glimpse. Customer fills the tool 
with information of car that the engine control unit is being chosen for. Infor-
mation to be fille consists of cylinder count and ammount of actuators, sensors 
and functions that are desired. Tool calculates need of input and output chan-
nels based on chosen features and visually informs customer of suitability of dif-
ferent engine control units for desired application 
 
As result of this thesis we got wiring manual for MoteC M130 engine control unit 
and Excel-tool for choosing the best possible MoteC engine controll unit for 
given application. 
 
 

Keywords: MoteC, engine contol unit, wiring manual 
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1  JOHDANTO 

Jälkiasenteisten moottorinohjainlaitteiden kysyntä kilpa-autoilijoiden käytössä on 

ollut kasvussa kilpakaluston siirryttyä perinteisistä kaasuttimella ja virranjakajalla 

toimivista moottoreista sähköisesti ohjattuun polttoaineen ruiskutukseen ja syty-

tykseen. MoteC Pty Ltd tarjoaa kuluttajille laitteita moottorinohjaukseen yli 25 

vuoden kokemuksella (1). 

Työn tilaaja AJL-Engineering Oy on toinen kahdesta Suomessa toimivista Mo-

teC-moottorinohjainlaitteiden ja -tuotteiden maahantuojista sekä jälleenmyyjistä. 

Tilaaja tuottaa lisäksi myymilleen järjestelmille täydellisiä asennuspalveluita ja 

osittain valmistettuja johdinsarjoja, jollaisen kytkentäohjeen luominen on osana 

tämän työn tavoitteita. (2.) 

Työssä selvitetään, kuinka asennusohje tulee laatia, jotta asiakas selviytyy hank-

kimansa moottorinohjainlaitteen kytkentätöistä mahdollisimman hyvin. Ohjekirjan 

tulee opastaa seikkaperäisesti eri antureiden ja toimilaitteiden kytkentään niin, 

että sitä seuraamalla maallikkokin kykenee kytkemään johdinsarjan virheettö-

mästi. Ohjekirjalla pyritään keventämään kytkentävaiheessa kuluttajien tarvitse-

maa teknistä tukea, joka tällä hetkellä kuormittaa tilaajaa huomattavasti. Työssä 

ei käsitellä ajoneuvon apulaitteita tai niiden kytkentöjä. 

Lisäksi tutkitaan, millaisella työkalulla voitaisiin keventää tilaajan työtaakkaa Mo-

teC-moottorinohjainlaitteiden myyntityön alkuvaiheen tarveselvityksessä ja hel-

pottaa asiaan perehtymättömän henkilön päätöstä moottorinohjainlaitteen valin-

nasta ostopäätöstä tehtäessä. Tilaajalla tarkoitetaan tässä työssä opinnäytetyön 

tilaajaa eli AJL-Engineering Oy:tä ja asiakkaalla tilaajayrityksen asiakkaita. 
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2 OHJEKIRJAN RAKENNE 

Tässä luvussa käsitellään millaisista osista hyvä ohjeistus koostuu. Lisäksi läpi-

käydään eri kohderyhmien kohdalla huomioitavia seikkoja ja millainen on hyvän 

ohjeen rakenne.  

2.1 Ohjeiden tarkoitus 

Ohjeiden tarkoituksena on ohjata lukijan toimintaa informatiivisten tekstien ja ku-

vien avulla. Lisäksi ne pyrkivät varmistamaan ohjeiden kohteen tarkoituksenmu-

kaisen käytön. Ohjeet voivat liittyä mihin tahansa aiheeseen, jossa tarvitaan 

opastusta. Ohjeen tärkeimmät vaatimukset ovat selkeys ja täsmällisyys. (3, s. 

134.) 

Hyvä ohje yhdistää täsmällisen kielen ja käytännön asiantuntemuksen. Ohjeen 

alussa selitetään selkeästi, mihin ohje on tarkoitettu ja kenen käytettäväksi se on 

tarkoitettu. Hyvä käyttöohje on olennainen osa tuotekuvaa ja voi parhaimmillaan 

nostaa itse tuotteen arvostusta. (3, s. 136.) 

Ohjeet ovat tarpeellisia, kun pyritään kehittämään uusia toimintatapoja tai tuotan-

tomenetelmiä. Ohjeita tarvitaan myös kuluttajien käyttöön. Yleensä on tarpeen 

ilmoittaa lukijalle selvästi, miksi ohje tulee lukea. Ihmiset ovat taipuvaisia luotta-

maan omiin tietoihinsa ja taitoihinsa ja välttämään ohjeiden lukemista. (3, s. 134.) 

2.2 Ohjeen kohderyhmä 

Ohjeilla on erilaisia kohderyhmiä, ja jos ohje on tarkoitettu muille kuin ammatti-

ihmisille, on kirjoitettava helposti ymmärrettävää tekstiä. Ohjeessa käytettäessä 

termejä tai ilmaisuja, joiden ymmärtämistä ei voida tavalliselta käyttäjältä olettaa, 

on termit ja ilmaisut selitettävä. (4.) 

Samaa ohjetta voidaan käyttää myös eri kohderyhmille, kuten myyjille, loppukäyt-

täjille, ylläpitäjille tai korjaajille, jos tarvittavat tiedot ovat enimmäkseen samoja. 

Kirjoittamisen perustana tulisi kuitenkin pitää kohdekäyttäjän tarpeet ja esitiedot. 

Paras tulos ohjeella saavutetaan, kun peruskäyttöä varten kirjoitetaan oma ohje 

ja erityisosaamista vaativaan käyttöön oma ohjeensa. (5, s. 51 - 52.) 
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2.3 Ohjeen rakenne 

Yksinkertaisimmillaan ohje voi olla pelkästään vaiheittainen opastus työn suorit-

tamiseksi. Laajemmat ohjeistukset ovat kuin raportteja, jotka sisältävät kansileh-

det, sisällysluettelon, sanaston ja symboliluettelon. (3, s. 136.) 

Hyvä ohje opastaa aluksi lukijaa käyttämään ohjetta mahdollisimman tehok-

kaasti. Siinä kerrotaan tarvittavat työvälineet ja lukijalta odotetut tiedot ja taidot. 

Tämän jälkeen ohjeessa läpikäydään turvallisuusseikat, jotka lukijan tulee ym-

märtää. Hyvässä ohjeessa itse opastusosuus on jaettu vaiheisiin, jotka on ryhmi-

telty työn etenemisjärjestyksessä selkeisiin kokonaisuuksiin. Monissa osioissa 

yksiselitteiset kuvat kertovat lukijalle tarvittavan tiedon paremmin kuin sanat, 

koska esimerkiksi komponenttien sijainnit voivat olla hankalia selittää sanallisesti. 

Ongelmien etsinnän osio liittyy kiinteästi ohjeistukseen ja usein siihen riittää yk-

sinkertainen taulukko, jossa selostetaan yleisimmät vikatilanteet ja ratkaisut. (3, 

s. 137 - 139.) 

Lukijalta odotetuille tiedoille ja taidoille voi olla työn laadun mukaan jopa lainsää-

dännöllisesti määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia. Näiden lainsäädännöllisten 

vaatimusten mainitseminen ohjeistuksessa on erityisen tärkeää. (3, s. 135.) 

Ohjeessa käytetyn kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Jos ohje sisältää 

erikoissanastoa, on sanat hyvä esitellä ohjeen alussa. Lukijat myös käyttävät oh-

jetta usein toisin kuin sitä on tarkoitettu. Tämän vuoksi ohje on suunniteltava niin, 

että lukija löytää helposti etsimänsä asiakohdat. (3, s. 135.) 
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3 TUOTTEEN VALINTA 

Tässä luvussa käsitellään ostettavan tuotteen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Li-

säksi luvussa perehdytään erilaisiin keinoihin kaupan varmistamiseksi. 

3.1 Ostopäätös 

Ihmisten käyttäytymismallit ostajina ovat uniikkeja, ja jokaisella asiakkaalla on 

erilaiset mahdollisuudet ostaa tuotteita niin taloudellisesti, ajallisesti kuin halulli-

sestikin. Asiakkaalla voi olla tarve ostaa tuote, mutta kaupan syntymiseksi tarvi-

taan lisäksi ostomotiivi. Ostomotiivina voi toimia esimerkiksi se, että kauppa tar-

joaa asiakkaan tarpeeseen sopivaa tuotetta tai tuotteen erityisominaisuuksien 

esittely. Edellä mainitun kaltaiset motiivit ovat järkiperäisiä, ja niiden perusteella 

tehdyt ostokset on helppo ymmärtää. Asiakas ei usein tiedosta tunneperäisiä os-

tomotiivejaan, vaan ne esiintyvät voimakkaina ”pakko saada” -tunteina, joilla voi-

daan selittää monia ostopäätöksiä. (6.) 

Onnistuakseen luomaan ja ylläpitämään pitkäaikaisia asiakassuhteita, on yrityk-

sen tarjooman oltava onnistunut. Tarjooma koostuu yrityksen tuote-, valikoima- 

ja lajitelmapäätöksistä. Valikoimalla tarkoitetaan yrityksen samankaltaisten tuot-

teiden kirjoa. (7.) 

Ostaessaan monimutkaista ja kallista tuotetta asiakas käyttää usein paljon aikaa 

ja vaivaa kerätäkseen tietoa ostettavasta tuotteesta. Teknisten laitteiden kohdalla 

vertaillaan usein tuotteiden ominaisuuksia ja hintoja. Monimutkaisten tuotteiden 

kohdalla hyvä ja osaava myyjä voi vaikuttaa ratkaisevasti ostopäätökseen. (6.) 

Kyetäkseen myymään tuotteita, on yrityksen siis kyettävä luomaan asiakkailleen 

ostomotiivi. Luodakseen tällaisen motiivin mahdollisimman monelle asiakkaalle, 

on yrityksen valikoiman oltava riittävän laaja. Lisäksi yrityksen on kyettävä tuo-

maan nämä edellä mainitut asiat asiakkaidensa tietoisuuteen. 

3.2 Tarvekartoitus 

Asiakkaan saapuessa myyntitilanteeseen, on myyjän hyvä avata tilanne kysy-

mällä, miten voisi auttaa asiakasta. Tyypillisessä myyntitilanteessa muutamalla 
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avustavalla kysymyksellä voidaan selvittää asiakkaan tarpeet riittävän hyvin, jotta 

häntä kyetään palvelemaan. Kalliimpien ja monimutkaisempien laitteiden myyn-

nissä joudutaan kysymään enemmän kysymyksiä ja käyttämään enemmän aikaa 

itse myyntitilanteeseen. (8.) 

Tarvekartoituksessa selvitetään ostopäätöksen kannalta tärkeitä asioita, kuten 

mikä on asiakkaan kiinnostuksen kohde tuotteessa, mihin käyttöön tuotetta on 

suunniteltu, millaisia ominaisuuksia asiakas toivoo tuotteelta, mistä ominaisuuk-

sista asiakas on valmis tinkimään, onko asiakkaalla aikaisempia kokemuksia vas-

taavista tuotteista, milloin asiakas tarvitsee tuotteen ja mikä on asiakkaan suun-

nittelema hintaluokka. (8.) 

3.3 Tuotteen esittely 

Esitellessään tuotetta on tärkeää, että myyjä esittelee vain niitä tuotteen ominai-

suuksia, etuja ja hyötyjä, joita asiakas arvostaa. Esittelemällä useampia tuote-

vaihtoehtoja annetaan asiakkaalle vapaus valita. Tuote-esittelyssä on tärkeää 

muistaa, että asiakas ostaa hyötyä, ei tuotetta. Esittelyssä on siis hyvä painottaa 

tuotteella saavutettavia hyötyjä verrattuna esimerkiksi mallisarjan aikaisempiin 

versioihin. Myyjän on kyettävä perustelemaan tuotteen laatu asiakkaalle, esimer-

kiksi valmistusmateriaalit, käyttöominaisuudet, helppokäyttöisyys ja luotettavuus 

voivat olla laadun ominaisuuksia. (9.) 

Tuotteen ollessa elinkaarensa alkutaipaleella siinä voi olla esimerkiksi ominai-

suuksia, joita ei löydy muista markkinoilla olevista tuotteista, jolloin tuotteen hinta 

ei ole kovin merkittävä tekijä. Tässä vaiheessa olevan tuotteen mainostus on tär-

keää, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman moni kohderyhmään kuuluva asiakas. 

(7.) 

Tuotekokonaisuus muodostuu eri kerroksista, jotka on esitetty kuvassa 1. Sisim-

pänä kerroksena ydintuote on yksinkertaisesti hyöty, jota asiakas tavoittelee os-

taessaan tuotteen. Seuraavassa kerroksessa on avustavia osia, kuten tuotteen 

ominaisuudet, laatu ja merkki. Uloimpana kerroksena on mielikuva tuotteesta, eli 

se mitä asiakas näkee ja kokee hankkiessaan tuotetta. Tähän liittyviä aiheita ovat 

esimerkiksi tuotetakuu, asennuspalvelut ja jälkimarkkinointi. (10.) 
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KUVA 1. Tuotteen kerrokset (10)  
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4 MOTEC M130 -KYTKENTÄOHJEEN LAATIMINEN 

Tässä luvussa läpikäydään MoteC M130 -moottorinohjainlaitteen kytkentäohje-

kirjan valmistumisprosessi. Työssä luodaan moottorinohjainlaitteen johdinsarjan 

asennukseen ja anturointiin asennus- ja käyttöohje, joka sisältää perustiedon 

käytettävistä antureista. Kytkentäohjeosio suunnattiin asiakkaille, jotka eivät 

tunne aihetta entuudestaan. 

4.1 Ohjeen tarkoitus 

Ohjekirja luotiin tilaajan pyynnöstä tukemaan kuluttajia MoteC M130 -mootto-

rinohjainlaitteen johdinsarjan kytkentätöissä ajoneuvon toimilaitteisiin ja anturoin-

teihin. Tavoitteena ohjekirjalla oli keventää tilaajaa kuormittavan teknisen tuen 

määrää erityisesti uusien moottorinohjainlaitteiden ensiasennustöiden yhtey-

dessä.  

Työssä tehdyllä ohjeella on pyritty ohjaamaan asiakasta suorittamaan kytkentä-

yöt niin, että moottorinohjainlaitteen johdinsarja toimisi yhtä luotettavasti kuin sen 

olisi valmistanut alan ammattilainen. Toimilaite- ja anturikohtaisin ohjeistuksin ja 

informatiivisin kuvin on pyritty minimoimaan virheellisten kytkentöjen mahdolli-

suudet. 

4.2 Ohjeen kohderyhmä  

Tilaajalta saatujen ennakkotietojen ja tavoitteiden perusteella ohjeen kohderyh-

män ei oletettu olevan yksinomaan ajoneuvosähköalan ammattilaisia, vaan koos-

tuvan maallikoista ja kokeneemmista ajoneuvosähköasentajista. Ohjeessa on py-

ritty kuvaamaan perusjärjestelmään kuuluvien erilaisten tunnistimien ja toimilait-

teiden toiminta ja kytkentä niin selkeästi, ettei sekaannuksen vaaraa esiintyisi 

edes maallikolla. Kokeneempien asentajien vuoksi ohjeistukseen sisällytettiin tar-

kempaa informaatiota kanavakohtaisista toiminnoista. Ohjekirjan luonteen vuoksi 

ei nähty tarpeelliseksi luoda maallikoille ja ammattilaisille erillisiä ohjeistuksia. 

Ohjekirjan alkupuolella esitetyt asiat toimivat myös ammattilaisille tukena ja muis-

tilistana kytkentätyön edetessä. 
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4.3 Ohjeen rakenne 

Ohjekirja päätettiin laatia muotoon, jossa läpikäydään kytkettävät toimilaitteet 

työn etenemisen kannalta luontevassa järjestyksessä, jotta ohjetta käyttävä hen-

kilö voisi edetä työvaiheesta toiseen selaamatta ohjekirjaa edestakaisin. Ohjekir-

jan kansilehteä seuraavalle sivulle asetettiin lukijalle tärkeä huomio, jossa muis-

tutetaan ohjeistuksen yleisluontoisuudesta ja opastetaan ohjekirjan tehokkaa-

seen käyttöön.  

Ajoneuvojen sähkötöiden tapahtuessa pääosin 12 voltin tai 24 voltin tasavirtaisiin 

järjestelmiin voi niihin kohdistuvia sähkötöitä tehdä maallikko ilman perehdytystä 

(11, 55§ ja 56§). Maallikolla tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole alan ammattilainen 

tai asiantuntija, vaan tavallinen ihminen (12). Voltti on SI-järjestelmän mukainen 

jännitteen yksikkö. Jännite kuvaa kahden pisteen välistä sähköistä potentiaa-

lieroa ja jos näiden pisteiden välille luodaan yhteys, pyrkii potentiaaliero pisteiden 

välillä tasaantumaan. (13.) Sähkötöitä tekevän henkilön tulee kuitenkin olla teh-

tävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu 

(4, 54§). Laadittu ohjekirja toimii tässä tapauksessa opastuksena näihin vähäisiin 

sähkötöihin. 

Asiakkaalle on tärkeää, että ohjekirjasta löytää helposti hakemansa kohdan ja 

tämän vuoksi on päädytty kuvaamaan jokainen työvaihe omalle sivulleen ja otsi-

koimaan työvaiheet niin kuvaavasti, että niiden löytäminen sisällysluettelon avulla 

olisi mahdollisimman helppoa. Sisällysluettelo on sijoitettu ohjekirjan kolmannelle 

ja neljännelle sivulle, välittömästi tärkeän huomion jälkeen. 

Varsinaisen ohjeistuksen alussa (liite 1/5 - liite 1/9) on keskitytty moottorinohjain-

laitteen jännitekytkentöihin ja johdinsarjojen suojauksiin, liitoksiin ja maadoituk-

siin, jotta työtä suorittava asiakas huomioisi nämä seikat ennen työn aloittamista. 

Tähän järjestykseen päädyttiin, koska tilaajan kokemuksesta suuri osa toiminta-

häiriöistä ei aiheutunut virheellisistä kytkennöistä, vaan huonoista liitoksista joh-

dinten välillä ja korin maadoituspisteiden huonoista kiinnityksistä. Lisäksi johdin-

sarjaa kulumiselta suojaavien osien lisääminen voi jälkikäteen osoittautua äärim-

mäisen haastavaksi. 
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Toimilaitteiden ja antureiden kytkennän ohjeistukset (liite 1/10 - liite 1/36) on py-

ritty asettelemaan järjestykseen, joka olisi luonteva työn etenemisen kannalta. 

Näiden toimilaitteiden ja antureiden kytkentäohjeet on jouduttu pitämään kompo-

nenttien osalta yleisluontoisina, koska esimerkiksi asiakkaan käyttämien osien ja 

liittimien kytkentäohjeet saattavat vaihdella. Kytkentäohjeissa siis ilmoitetaan 

vain moottorinohjaimen puoleisten johdinten sijainti ja pyydetään tarkastamaan 

kyseisen komponentin kytkentä komponentin datalehdestä. 

Ohjekirjan viimeiseksi osioksi (liite 1/37 - liite 1/47) on luotu MoteC M130 -moot-

torinohjainlaitteessa käytettävien eri kanavien tietopakkaukset. Osiosta koke-

neemmat käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi kanavien sisäisiä kytkentöjä, si-

sään- ja ulostulokanavien resoluutioita, suurimpia sallittuja jännite- ja virta-arvoja 

sekä kanavien epätavallisempia käyttömahdollisuuksia. 
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5 MOTEC-MOOTTORINOHJAINLAITTEEN VALINTA 

Tässä luvussa käydään läpi sopivimman moottorinohjainlaitteen valintaprosessi 

ja MoteC-moottorinohjainlaitteen valintatyötä helpottamaan luodun valintatyöka-

lun käyttöä. Valintatyökalun tavoitteena oli kyetä laskemaan haluttujen toimilait-

teiden ja antureiden vaatimat kanavat sekä rajaamaan tällä perusteella sopimat-

tomat ohjainlaitteet pois. 

5.1 Valintaan vaikuttavat parametrit 

Jälkiasenteista moottorinohjainlaitetta valittaessa tulee huomioida käyttökohteen 

vaatimukset, kuten toimilaitteiden ja antureiden lukumäärä sekä ominaisuudet. 

Muita tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat asiakkaan tulevaisuuden päivitykset ja 

hintaluokka. 

Edullisimmista moottorinohjainlaitemalleista on jätetty valmistusvaiheessa pois 

tiettyjä ominaisuuksia, joiden lisääminen jälkikäteen on mahdotonta. Esimerkiksi 

moottorin sylinteriluku, nokka-akseleiden ohjaus, sähköisesti ohjattu kaasuläppä 

tai nakutuskontrolli voivat rajoittaa valittavissa olevien moottorinohjainlaitteiden 

määrää. Hankintahetkellä ajoneuvon vaatimukset täyttävä moottorinohjainlaite ei 

siis välttämättä kykene toimimaan tulevaisuuden kokoonpanossa. Jos jo hankinta 

hetkellä on tiedossa tulevaisuudessa tapahtuva kokoonpanomuutos, kannattaa 

asiakkaan ostaa laajemmilla ominaisuuksilla varustettu ohjainlaite kerralla ja 

säästää näin kokonaiskustannuksissa. 

Tässä opinnäytetyössä luotu Excel-valintatyökalu on tarkoitettu tilaajan apuväli-

neeksi asiakkaiden laitetarpeita selvitettäessä, jotta asiakkaalle kyettäisiin tarjoa-

maan hänelle sopivinta moottorinohjainlaitetta ja samalla keventämään tilaajan 

myyntiorganisaatioon kohdistuvaa rasitusta.  

5.2 Tarvekartoitus 

Kun asiakas on saatu kiinnostumaan yrityksen tarjoomasta, täytyy selvittää tar-

kemmin millaisia vaatimuksia, tarpeita ja toiveita asiakkaalla on moottorinohjain-

laitteensa suhteen. Monilla asiakkailla ei ole tarkkaa tietoa tarpeistaan, jolloin ti-

laajalta on kulunut huomattavasti resursseja asiakkaan tarpeiden selvittämiseen, 
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esittämällä useita tarkentavia kysymyksiä ajoneuvon käyttöön ja kokoonpanoon 

liittyen. 

Tässä työssä luodun Excel-valintatyökalun tarkoituksena on helpottaa tilaajan 

työskentelyä, mahdollistamalla asiakkaiden itse täyttää verkkoon jaettava tau-

lukko, jossa tarkentavat kysymykset on pyritty jakamaan toimintojen ja kompo-

nenttien tasolle, omien tarpeidensa mukaisesti. Täytettyään taulukon asiakas lä-

hettää valintatyökalun koontisivun, jota voidaan samalla käyttää työmääräyk-

senä, tilaajalle sähköpostitse. 

Valintatyökalussa esitettyjen MoteC-moottorinohjainlaitteiden tiedot toimivat 

osana tuotteen ominaisuuksien ja kapasiteetin esittelyä. Tällöin asiakkaan on 

helppo vertailla eri moottorinohjainlaitteiden fyysisiä ominaisuuksia yhdellä sil-

mäyksellä. 

5.3 Valintatyökalun käyttö 

Valintatyökalusta valmistettiin toiminnoiltaan identtiset versiot suomenkielisenä ja 

englanninkielisenä, jotta tällä kyettäisiin palvelemaan mahdollisimman suurta 

asiakaskuntaa. Ensimmäisenä asiakkaan tulee siis valita, kummalla kielellä hän 

haluaa toimia. Rutinoituneille käyttäjille kansainväliset termit voivat aueta parem-

min engalnninkielisestä versiosta, kun taas ensikertalaisille kotimaisella kielellä 

selitetyt termit ovat todennäköisesti selkeämmät. 

Sopivinta moottorinohjainlaitetta haettaessa aloitetaan taulukon täyttäminen au-

ton merkillä ja mallilla sekä tilaajan nimellä. Tämän jälkeen jatketaan halutuista 

toiminnoista lisäämällä haluttujen toimilaitteiden lukumäärä Nyt-sarakkeen ruu-

tuun kyseisen toimilaitteen riville. Asiakkaan ei tarvitse täyttää Tulevaisuudessa-

sarakkeen ruutuja, ellei hänellä ole suunnitelmissa kokoonpanomuutoksia lähitu-

levaisuudessa. Tulevaisuudessa-sarake täytetään tarvittaessa samoin kuin Nyt-

sarakekin. Täytettävät sarakkeet näkyvät kuvan 2 vasemmassa reunassa. Tau-

lukko laskee kunkin toiminnon vaatimia kanavia sitä mukaan, kun sitä täytetään- 

Nämä kertyvät kuvan 2 oikeassa reunassa näkyvään ruudukkoon. 
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KUVA 2. Valintatyökalun suomenkielinen perusnäkymä täytettäessä 

Kun valittujen toimintojen vaatima kanavamäärä kasvaa yli moottorinohjainlait-

teen kapasiteetin tai toimintoa ei tueta tässä moottorinohjainlaitteessa, muuttuu 

tämän ohjainlaitteen sarakkeen väri vihreästä punaiseksi. Kun halutut toiminnot 

ovat valittuna, moottorinohjaimet, joiden kaikkien solujen väri on vihreä, ovat riit-

täviä haluttuun käyttöön. Moottorinohjainlaitteet, joiden sarakkeissa on yksikin 

punainen solu ovat riittämättömiä. Keltaisia soluja sisältävät sarakkeet riittävät 

nykytilanteessa, mutta eivät riitä tulevaisuudessa tai voivat riittää nykyhetkessä-

kin vain poikkeuksin. Kuvan 3 oikealla on näkyvissä sekä riittäviä moottorinoh-

jaimia (M130, M150, M170, M190), että riittämättömiä moottorinohjaimia (M84), 

ja tulevaisuudessa riittämättömiä tai poikkeuksin riittäviä (M400, M600 ja M800). 
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KUVA 3. Moottorinohjainlaitteiden riittävyys 

Kun valintatyökaluun on täytetty kaikki asiakkaan haluamat toiminnot ja valittu 

yläriviltä mielestään sopivin moottorinohjain x-kirjaimella, siirrytään koontisivulle, 

josta saadaan tulostettua selkeytetty näkymä toivotuista toiminnoista ja ohjain-

laitteesta (kuva 4). Jos asiakas on täyttänyt taulukon itsenäisesti, voi hän lähettää 

tilaajalle kopion tästä näkymästä sähköpostitse, jolloin tilaaja kykenee tarkasta-

maan tietojen oikeellisuuden ja varmistamaan ohjainlaitteen sopivuuden kokoon-

panoon. 
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KUVA 4. Suomenkielisen koontisivun tulostettava näkymä 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyössä luotiin ohjekirja jälkiasenteisen MoteC M130 -moottorinohjain-

laitteeseen asiakkaan kytkentätyön helpottamiseksi. Lisäksi laadittiin Excel-valin-

tatyökalu helpottamaan tilaajan työtä valittaessa asiakkaalle sopivinta MoteC-

moottorinohjainlaitetta. Ohjekirja on suunnattu erityisesti kuluttajille, joiden tietä-

mys aiheesta on vähäinen. Excel-valintatyökalu otetaan käyttöön osana yritystoi-

mintaa. Lisäksi se jaettaan yrityksen verkkosivuille asiakkaiden käytettäväksi. 

Työn suurimpia haasteita oli luoda ohjekirjan sisältö sellaiseksi, että sitä kykenisi 

tulkitsemaan myös maallikko, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta ajoneuvosäh-

kötöistä. Ohjekirjan luomista helpotti se, ettei sivumäärällisiä rajoitteita laajuu-

delle ollut asetettu, vaan ohjeen haluttiin olevan selkeä ja helposti tulkittavissa 

myös asiaan perehtymättömille asiakkaille. Tämä mahdollisti toimintojen ja kyt-

kentöjen yksityiskohtaisen läpikäynnin kytkentätyön kannalta loogisessa järjes-

tyksessä. 

Excel-valintatyökalun luonti oli suoraviivaista, koska yhdessä tilaajan kanssa luo-

tiin selkeä listaus toiminnoista, joita asiakkaat ovat aiemmin halunneet mootto-

rinohjainlaitteiltaan. Tästä listauksesta koostettiin halutut toiminnot yhteen tauluk-

koon, johon asiakas merkkaa toiminnon viereiseen soluun haluamansa toiminnon 

kohdalle haluttujen toimilaitteiden lukumäärän. Merkinnät kerryttävät erilliseen 

koontitaulukkoon toiminnon vaatiman määrän kanavavarauksia. Valintatyökalun 

tulkintaa helpottavaksi lisäominaisuudeksi luotiin värikoodaus, joka mahdollistaa 

asiakkaalle nopean palautteen sopivista moottorinohjain vaihtoehdoista. Valinta-

työkalun toimivuutta ei päästy tämän opinnäytetyön aikana testaamaan varsinai-

sella kohderyhmällä, vaan testaaminen tapahtui tilaajan ja tämän työntekijöiden 

toimesta. 

Tulevaisuudessa voitaisiin työn pohjalta tehdä vastaavanlaiset ohjekirjat myös 

muille MoteC-moottorinohjainlaitemalleille. Lisäksi samantapaisen Excel-valinta-

työkalun luominen myös MoteC PDM -laitteiden valinnan helpottamiseksi olisi 

mahdollinen jatkohanke. 
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1. MAADOITUS JA VIRTALIITÄNNÄT 

Tässä luvussa läpikäydään moottorinohjainlaitteen virtaliitännät 
ja niissä huomioitavat asiat, kuten moottorinohjaimen kytkentä 
sekä moottorin, akun ja toimilaitteiden maadoitukset. 
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ECU-VIRTALIITÄNNÄT 

 
 
 

 
Moottorinohjainlaitteen yleiskytkentä.  

Käytettävät kanavat: 
A26 = 12V Sulakkeelta 
A10 = Maadoitus sylinterikanteen 
A11 = Maadoitus sylinterikanteen 

Moottorinohjaimen virtaliitännät tulee kytkeä päävirtareleen ja 
sytytysvirtareleen kautta. Kytkentä ohjataan kulkemaan oman sulakkeensa 
takaa. Toimintavarmuuden säilyttämiseksi muiden laitteiden kytkemistä 
samaan sulakkeeseen ei suositella. 

Sytytysvirtareleen takaa toimivien muiden laitteiden, kuten suuttimien, 
polttoainepumpun ja puolien, jännitesyöttö ohjataan oman sulakkeensa 
kautta. 

Moottorinohjainlaitteen maadoitukset tulee kytkeä joko sylinterilohkoon tai 
sylinterikanteen. 

HUOM! 
Moottorinohjaimen 0V -kanavia ei saa missään tapauksessa kytkeä ajoneuvon 
runkoon. 
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MAADOITUKSET 

 
 

 
Hyvä maadoitusliitos koriin hitsatussa kiinnikkeessä.  

Riittävän vahvat maadoituskaapelit tulisi kytkeä ainakin seuraaville väleille: 
Akun - napa — Auton runko 
Auton runko — Sylinterikansi/-lohko 

Maadoitusliitännät tulee tehdä aina puhdistetulle peltipinnalle. 
Maadoitusliitännän kiinnittämisessä voi hyväksikäyttää korin omia tukevia 
kierteitä. Niittimuttereiden käyttöä maadoitusliitännöissä ei suositella. 
Sopivien kierteiden puuttuessa varmin tapa kiinnittää maadoituskaapeli on 
porata runkoon läpireikä ja käyttää kiinnitykseen pultti-mutteriliitosta. 

Hyvin puhdistettu ja kiinnitetty maadoitusliitos tulisi lopuksi yli maalata tai -
lakata korroosion estämiseksi. 

Maadoitusliitäntöjä kannattaa pyrkiä välttämään paikoissa, jotka värisevät 
paljon mahdollisen liitoksen väliin ajautuvan lian vuoksi. 
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2. LIITOKSET JA SUOJAUS 

 

 
Kuminen kutistesukka sekä nylon punossukka.                Läpivientikumi. 

KULUMISSUOJAUS 

Johdinsarjan hyvä kulumissuojaus on tärkeässä osassa ajoneuvon 
kunnossapitoa sekä lisää toimintavarmuutta. 
Hyvä kulumissuojaus estää johdinsarjan hankautumista koria vasten, rajoittaa 
johtimiin kohdistuvia vetorasituksia sekä suojaa johtimia likaantumiselta ja 
kosteudelta. 
Hyviä kulumissuojia johdinsarjoille ovat kutistesukat sekä nylonkankaiset 
johdinsukat. 
Kaikkien johdinsarjan läpivientien reunat tulee pehmustaa jonkinlaisella 
läpivientikumilla tai vastaavalla tuotteella. 

LIITOKSET 

Ylimääräisiä johdinsarjaan tehtäviä liitoksia tulee välttää, koska jokainen liitos 
luo mahdollisuuden vikapaikalle. 
Ajoneuvojen johdinsarjojen liitoksissa ei suositella käytettäväksi juotostinaa, 
koska se jäykistää johtimia sekä saattaa murtua pitkäaikaisen tärisevän 
rasituksen alla. 
Hyvä liitos on oikeanlaisilla pihdeillä ja liitosholkilla tehty puristusliitos. 
Mahdollisuuksien mukaan käytä aina käyttötarkoituksen mukaisia liittimiä ja 
liitinrunkoja. 
Huomioi myös liitosten kosteussuojaus. 
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VIRRANKULUTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN 

Eri toimilaitteiden virrankulutus tulee selvittää, jotta niille voidaan valita 
sopivat sulakkeet, johtimet ja virtalähteet. 

Esimerkiksi yhden suuttimen virrankulutuksen saat selville seuraavasti: 
Mittaa yleismittarilla suuttimen pinnien välinen vastusarvo, R (tyypillisesti 1 - 
16Ω). Tämän jälkeen lasketaan virrankulutus käyttäen latausjännitettä, U (noin 
14V). Sulakkeen kuormitusta arvioitaessa tulee käyttää varmuuskerrointa sekä 
valita seuraava suurempi sulake. 

Virrankulutus lasketaan kaaavalla: I = U / R 

Esim. mitattu suuttimen vastusarvo R = 12Ω, jolloin 14V / 12Ω = 1,17A 
 
Tällöin nelisylinteriselle ajoneuvolle suositeltu sulakekoko olisi vähintään,  
4 x  1,17A = 4,67A lisäksi varmuuskerroin 4,7A x 1,25 = 5,9A, jolloin seuraava 
sulakekoko olisi 7,5A. 

JOHTIMEN VALINTA 

Johtimien valinnassa tulee huomioida niiden virran-, kemikaalien ja 
lämmönkesto, nämä arvot vaihtelevat valmistajittain. Käytettäväksi 
suositellaan M22759/16 MIL-Spec -johtimia. Johtimen valinnassa virrankesto 
huomioidaan kuten edellä sulakkeen valinnassa.  
Myös käytettävien liittimien virrankesto tulee huomioida.  

 
M22759/16 Johtimen data taulukko  
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3. SUUTTIMET 

               
Suuttimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.                Ruiskutussuutin. 

KÄYTETTÄVÄT KANAVAT: 
+12V syöttöjännite riittävän sulakkeen takaa, kts. kohta VIRRANKULUTUKSEN 
MÄÄRITTÄMINEN. 
A19-22; A27-30 = Peak Hold Injector 1-8 

Ruiskutussuuttimien maadoitusta ohjataan moottorinohjainlaitteella. 
Jännitesyöttö suuttimille ohjataan sytytysvirtakytkimellä erillisen releen 
kautta. 

Suuttimien kytkennässä tulee ottaa huomioon niiden virrankulutus. 
Yleensä kaikkien suuttimien syöttöjännite tuodaan yhdeltä sulakkeelta, yhdellä 
johtimella, jolloin johtimen ja sulakkeen koko tulee valita riittävän suuriksi. 
 

HUOM! 
Suuttimia valmistetaan useilla erilaisilla vastusarvoilla.  
Tarkasta oman suuttimesi parametrit mittaamalla tai suuttimen datalehdestä. 



KÄYTTÖOHJEKIRJA  LIITE 1/11 

Arto Lehtonen｜+358 400 645 183｜ arto@motec.fi 

Matias Korva   ｜+358 405 466 020｜matias@motec.fi 

Mikko Malila    ｜+358 400 611 696｜mikko@motec.fi 
11 

4. SYTYTYS 

Tässä luvussa läpikäydään erilaisten sytytyspuolien rakennetta 
ja niiden vaatimia erilaisia kytkentöjä. 

 

 

 

 
AJL-Engineering COP-4 johdinsarja. 
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HUKKA- JA YKSITTÄISKIPINÄ 

Käytettävät kanavat: 
A03 = Low Side Ignition 1 
A04 = Low Side Ignition 2 
A05 = Low Side Ignition 3 
A06 = Low Side Ignition 4 
A07 = Low Side Ignition 5 
A08 = Low Side Ignition 6 
A12 = Low Side Ignition 7 
A13 = Low Side Ignition 8 

Pääsääntöisesti käytetään kahdenlaisia puolia: hukkakipinä- ja 
yksittäiskipinäpuolia. Näistä molemmista on kahdenlaista versiota, 
pääteasteellista ja pääteasteetonta. Jos puolassa ei ole sisäistä pääteastetta, 
on käytettävä erillistä pääteastetta. 

Hukkakipinäpuolat ovat pääsääntöisesti yhtenäisiä yksiköitä, joissa kaikkien 
sylintereiden puolat ovat samassa komponentissa ja kipinä annetaan yhtäaikaa 
kahdelle sylinterille. Tällöin puolalle tarvittavien ohjausjohtimien määrä on 
puolet sylinterimäärästä. 

Yksittäiskipinäpuolia on kahdenlaisia, coil on plug -tyyppisiä, joissa puola istuu 
suoraan tulpan päällä ilman irtonaista johdinta ja irrallisia yksiköitä joista 
kipinä johdetaan johtimella tulpalle. Näiden ensiöjännitekytkennät eivät 
pääsääntöisesti eroa toisistaan. Jokainen yksittäiskipinäpuola vaatii oman 
ohjausjohtimensa. 

HUOM!  
Oman puolasi tyyppi selviää valmistajan datalehdestä. 
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PUOLIEN MAADOITUS 

HUOM! 

Puolien tehomaadoitusjohtimet tulee kytkeä suoraan sylinterikanteen. 
Esimerkiksi venttiilikoppa ei ole hyvä maadoituspiste, koska se on erotettu 
sylinterikannesta tiivistein. 
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PÄÄTEASTEELLISET PUOLAT 

 
Pääteasteellisen puolan yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen. 

 
Pääteasteellinen COP puola.  

 

Käytettäessä pääteasteellisia puolia, voidaan moottorinohjaimen 
sytytysulostulo liittää suoraan puolan liittimeen. 

HUOM!  
Oman puolasi kytkentäkaavio selviää valmistajan datalehdestä. 
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PÄÄTEASTEETTOMAT PUOLAT 

 
Pääteasteettoman puolan yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen. 

 
Pääteasteeton COP puola. 

Käytettäessä pääteasteettomia sytytyspuolia, niitä ei voida ohjata suoraan 
moottorinohjainlaitteella, vaan ne vaativat erillisen pääteasteen, jota ohjataan 
moottorinohjainlaitteella. 
 

HUOM!  
Oman puolasi kytkentäkaavio selviää valmistajan datalehdestä. 
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MOTEC IGN-4 KIPINÄVAHVISTIN 

 
MoteC IGN4 kipinävahvistimen kytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
MoteC IGN4 kipinävahvistin. 

 
4-pinninen liitin on ohjausliitin, josta pin1 yhdistetään moottorinohjainlaitteen 
sylinterin 1 sytytyslähtöön, pin 2 sytytyslähtöön 2… 
 
6-pinninen liitin on puolille kytkettävä liitin. Siinä pin 1 yhdistetään sylinterin 1 
puolan miinusnapaan ja pin 2 puolan 2 miinusnapaan jne. 
Pinnit 5 ja 6 ovat tehomaadoitusjohtimet ja ne kytketään sylinterikanteen. 
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ESIMERKKI YKSITTÄISKIPINÄ PUOLAN KYTKENNÄSTÄ 

 
VAG-yksittäiskipinäpuolan 0 986 221 053 kytkentä. 

 
VAG-yksittäiskipinäpuola. 
 

Puolien jännitesyöttö tulee ohjata sytytysvirtareleen sekä riittävän sulakkeen 
kautta. 

Puolien maadoitukset tulee kytkeä sylinterikanteen sellaiseen kohtaan josta 
maadoituksen kontakti on varma. 

HUOM! 
Älä kytke maadoitusta venttiilikoppaan tai muuhun sylinterikannesta tiivistellä 
erotettuun osaan. 
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5. PYÖRINTÄNOPEUSTUNNISTIMET 

Tässä luvussa läpikäydään pyörintänopeuksien 
laskentatarkkuutta, erilaisia pyörintänopeustunnistimia sekä 
niiden ominaisuuksia ja kytkentöjä.  

 

Pyörintänopeustunnistimille on käytettävä UDIG tai DIG kanavia. 
Kampiakselin asentotunnistin = REF 
Nokka-akselin asentotunnistin = SYNC 
B1 = REF 
B2 = EXH CAMPOS/SYNC 
B8 = INT CAMPOS/SYNC 
B15 = 0VA 
B19 = 6.3VA 

 
Jännitteen laskiessa ali tresholdin input kytkeytyy päälle, kun jännite kasvaa  
suuremmaksi kuin treshold + hysteresis , kytkeytyy input pois päältä.  

 
Jännitteen kasvaessa yli tresholdin input kytkeytyy päälle, kun jännite laskee 
pienemmäksi kuin treshold - hysteresis, kytkeytyy input pois päältä.  
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LASKENTATARKKUUS 

 
Triggerpyörä. 

Laskentatarkkuus vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti moottorinohjain kykenee 
ajoittamaan sytytyshetken sekä tiedostamaan moottorin pyörintänopeuden 
muutokset. Tähän vaikuttavia seikkoja ovat triggerpyörän hammasluku, 
anturin lukutaajuus sekä moottorinohjainlaitteen laskentakapasiteetti. 

Moottorin pyörintänopeus vaihtelee hetkellisesti riippuen moottorin 
tahdituksesta. Harvalla triggerpyörän hammastuksella nämä vaihtelut 
saattavat aiheuttaa virheellisen puuttuvan hampaan tunnistuksen 
moottorinohjainlaitteessa. Erityisesti korkeapuristeisissa moottoreissa voi 
ilmetä käynnistymisongelmia liian harvalla impulssipyörän hammastuksella. 

Kampiakselin impulssipyörän tulisi olla vähintään 36-2 hammastuksella 
varustettu, jotta saataisiin riittävän tarkka lukema. 

Induktiivinen- sekä HALL-asentotunnistin molemmat vaativat magneettisestä 
teräksestä valmistetun impulssipyörän, esim. alumiininen impulssipyörä ei käy. 
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INDUKTIIVINEN ANTURI 

 
Induktiivisen anturin oskilloskooppikuvaaja 60-2-triggerpyörältä. 

      

Induktiivisen pyörintänopeusanturin yleiskytkentä            Induktiivinen anturi.  
moottorinohjainlaitteeseen. 

 

Induktiivisiä antureita käytetään pääsääntöisesti kampiakselin 
asentotunnistimina sekä pyörännopeustunnistimina. 

Induktiivinen anturi kehittää impulssipyörän pyöriessä vaihtojännitettä. 
Käynnistettäessä signaalijännitteen tulee tyypillisesti olla  suurempi kuin 0,5V 
ja joutokäynnillä noin 2,0V.  
Signaalijännitte ja taajuus kasvavat pyörintänopeuden kasvaessa.  

Käytettäessä induktiivista anturia pyörännopeuden tarkkailuun, se ei kykene 
tunnistamaan hyvin pieniä pyörintänopeuksia. 

HUOM!  
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
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HALL-ANTURI 

 
HALL-anturin oskilloskooppikuvaaja . 

 

  
HALL-pyörintänopeustunnistimen yleiskytkentä         HALL-tunnistin. 
moottorinohjainlaitteeseen. 

HALL-antureita käytetään pääsääntöisesti nokka-akseleiden 
asentotunnistimina niiden hitaamman tunnistinresoluution vuoksi. 

HALL-anturi katkoo moottorinohjaukselta tulevaa signaalijännitettä, 
impulssipyörän pyörimisen kehittämän magneettikentän mukaan. 

HALL-anturin syöttöjännite voi olla joko 5V, 6,3V tai 12V anturityypistä 
riippuen, tarkasta tämä oman anturisi datalehdestä. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
 
HALL-anturille ei saa suorittaa vastusmittausta, sillä tämä voi johtaa anturin 
rikkoontumiseen. 
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MRE-ANTURI 

 

 
MRE-pyörintänopeusanturin yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen. 

MRE-antureita käytetään pääsääntöisesti pyörännopeustunnistimina. 
Rakenteensa ansiosta MRE-anturi kykyenee tunnistamaan pyörintänopeuden 
sekä pyörintäsuunnan, esimerkiksi heti liikkeelle lähdettäessä. 
Anturin signaalin johtimen pulldown-vastuksen (kuvassa R) suuruus vaihtelee 
anturikohtaisesti. 

MRE-anturi pääsääntöisesti säätelee signaalijännitteen suuruutta välillä 1,5V-
3,0V impulssipyörän katkomisen mukaan. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
MRE-anturille ei saa suorittaa vastusmittausta, sillä tämä voi johtaa anturin 
rikkoontumiseen. 
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6. KAASULÄPÄN/-POLKIMEN ASENTOTUNNISTIN 

 

 
Kaasuläpän asentotunnistimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

KÄYTETTÄVÄT KANAVAT: 
A09 = Sensor 5.0V B 
A14 = Sensor signal 
B16 = Sensor 0V B 

Jos datalehteä ei ole saatavilla, voit mitata vastusmittarilla anturin, jonka liitin 
on irrotettu, seuraavasti: 

 Kahden pinnin välillä vastus pysyy lähes muuttumattomana läpi kaasuläpän 
liikkeen. Nämä pinnit ovat 5V ja 0V ja jäljelle jäänyt pinni on signaali. 
Varmistuaksesi mittaa vielä signaalin ja toisen pinnin väliltä, että vastusarvo 
muuttuu tasaisesti koko liikkeen ajan. Kaasuläpän ollessa kiinni, pinni jonka 
väliltä signaalin mitataan pienin vastus arvo on 0V. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
On olemassa myös ns. “kosketuksettomia” asentotunnistimia, joiden 
mittaaminen edellä kuvatuin keinoin ei ole mahdollista. 
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7. SÄHKÖISESTI OHJATTU KAASULÄPPÄ 

 
 

 
Sähköisen kaasuläpän esimerkkikytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
Sähköisesti ohjattu kaasuläppä.  

Pääsääntöisesti käytetään viidellä johtimella kytkettäviä kaasuläppiä, joissa 
kaksi johdinta kytketään moottorinohjainlaitteen Half Bridge output -kanaviin 
ja loput kolme 5V, 0V ja AV input -kanaviin. 

Sähköisesti ohjatulla kaasuläpällä kyetään esimerkiksi säätämään moottorin 
joutokäyntiä, suuritehoisen moottorin kaasuläpän avausnopeutta sekä 
avautumissuhdetta kaasupolkimen painuman kanssa. 

Yleensä siirryttäessä sähköisesti ohjattuun kaasuläppään, voidaan erillisestä 
joutokäyntimoottorista luopua. 

HUOM! 
Tarkasta oman toimilaitteesi kytkentäkaavio toimilaitteen datalehdestä. 
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8. LÄMPÖTILATUNNISTIMET 

Tässä luvussa läpikäydään erilaisten lämpötilatunnistimien 
kytkentä moottorinohjainlaitteeseen. 

 

Käytettävät kanavat: 
B16 = Sensor 0V B 
B03 = Imuilman lämpötilatunnistin AT1 
B04 = Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin AT2 
B05 = Analogue Temperature Input 3 
B06 = Analogue Temperature Input 4 
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NTC-ANTURI 

       
NTC-anturin yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.         Imuilman 
        lämpötunnistin. 

NTC-tyyppinen lämpötilatunnistin on ajoneuvokäytössä tyypillisin 
jäähdytysnesteen ja imuilman lämpötilan tunnistamiseen käytetty anturi. NTC-
anturin vastusarvo pienenee epälineaarisesti , mitä enemmän anturi 
lämpenee. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
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K-TYPE PAKOKAASUN LÄMPÖANTURI 

 

 
K-TYPE pakokaasulämpötunnistimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
K-type pakokaasun lämpötunnistin sekä vahvistin.  

Pakokaasun lämpötilatunnistimille on tärkeä riittävä lämmönkesto sekä laaja 
mittausalue. Yleisin käytetty anturityyppi on K-type, joka on valmistettu 
chromel ja alumel -lämpöparista. Tämän lämpöparin herkkyys on noin 
41µV/°C. 

Koska anturin tuottama signaalijännite on hyvin heikko, 
moottorinohjainlaitteeseen kytkettäessä vaatii se lisäksi vahvistimen. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 



KÄYTTÖOHJEKIRJA  LIITE 1/28 

Arto Lehtonen｜+358 400 645 183｜ arto@motec.fi 

Matias Korva   ｜+358 405 466 020｜matias@motec.fi 

Mikko Malila    ｜+358 400 611 696｜mikko@motec.fi 
28 

9. PAINETUNNISTIMET 

            
Painetunnistimen yleiskytkentä                    Imusarjapainetunnistin 
moottorinohjainlaitteeseen.                    Ja yleispainetunnistin. 

Käytettävät kanavat: 
B16 = Sensor 0V B 
A14 = Analogue Voltage Input 1 
A15 = Imusarjan painetunnistin AV2 
A16 = Analogue Voltage Input 3 
A17 = Polttoaineen painetunnistin AV4 
A25 = Öljyn painetunnistin AV5 
B20 = Analogue Voltage Input 6 
B21 = Analogue Voltage Input 7 
B22 = Analogue Voltage Input 8 

Pääsääntöisesti käytetään kolmijohtoisia painetunnistimia, joiden 
painekalvoille on kytketty sarjaan useita venymäliuskatunnistimia. 
Venymäliuskatunnistimien tuottama signaali vahvistetaan vertailupiirillä 
muotoon, jota moottorinohjainlaite kykenee käsittelemään. 
Asennettaessa painetunnistimia tulee huomioida ilmasta tiivistyvän veden 
jääminen ja jäätyminen paineputkistoihin. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
Koska lähes kaikissa painetunnistimissa on sisäinen vertailupiiri, ei niille saa 
suorittaa yleismittarin vastusmittausta. 
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10. LAAJAKAISTA LAMBDA JA MOTEC LTC 

 
MoteC LTC:n yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
MoteC LTC 4.9, Lambda to CAN apulaite.  

Laajakaista lambda -anturin kytkentään käytetään MoteC LTC 4.9 -apulaitetta, 
joka muuttaa lambdatunnistimen signaalin moottorinohjainlaitteelle 
meneväksi CAN-viestiksi. 

LTC 4.9 -apulaitteessa on valmiiksi kytkettynä lambda-anturin liitin sekä DTM-
4-P -liitin. Moottorinohjainlaitteen johtosarjasta kytketään DTM-4-S -liittimeen 
CAN HI, CAN LO, +12V ja maadoitus. 

Haluttaessa käyttää useampia lambdatunnistimia voidaan käyttää MoteC LTC 
DUAL 4.9 -apulaitetta, joka mahdollistaa kahden laajakaista 
lambdatunnistimen käyttämisen. 

Lambdatunnistimet tulee asentaa putkistoon yläviistoon, ettei kondensiovesi 
pääse täyttämään tunnistinta. 

HUOM! 
Käytettävän toimilaitteen kytkentäkaavion löydät toimilaitteen datalehdestä. 
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11. ROTARY SWITCH 

 

 
Kiertokytkimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
10-asentoinen kiertokytkin.  

Käytettävät kanavat: 
A15-A17 = Analogue Voltage Input 2-4 
A25 = Analogue Voltage Input 5 
B20-B22 = Analogue Voltage Input 6-8 
B05 = Analogue Temperature Input 3 
B06 = Analogue Temperature Input 4 
B16 = Sensor 0V B 

Rotary switchejä, eli kiertokytkimiä voidaan käyttää sekä AT, että AV  
-kanavissa. 
Tällaisia kytkimiä käytetään yleisesti eri lukko- sekä paukkuohjelmien 
valitsemisessa. 
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12. POTENTIOMETRIT 

 
Potentiometrin yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

Käytettävät kanavat: 
A15-A17 = Analogue Voltage Input 2-4 
A25 = Analogue Voltage Input 5 
B20-B22 = Analogue Voltage Input 6-8 
A09 = Sensor 5.0V B 
B16 = Sensor 0V B 

Pääsääntöisesti potentiometrejä käytetään asentotunnistimina, kuten 
kaasupolkimen, kaasuläpän sekä vaihteiston asentotunnistimina. 
Potentiometrit tulee kytkeä aina AV-kanavaan. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
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13. NAPIT JA KYTKIMET 

        
Katkaisijan yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

                                          
Hyvin suojattu kytkin.    Painonappeja. 

Käytettävät kanavat: 
Napit ja kytkimen voidaan kytkeä AV, AT tai UDIG-kanaviin. 
B16 = Sensor 0V B 

Käytettävän kytkimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 

Käytettävät napit ja kytkimet voivat olla joko itsestään palauttavaa tai 
manuaalisesti palauttavaa mallia. 

HUOM! 
Kytkimiin ei saa missään tapauksessa kytkeä 0V sijasta runkomaadoitusta. 
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VAIHTEENVAIHDON VOIMATUNNISTIN 

 

 
Vaihteenvaihdon voimatunnistimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
Keppilinjan väliin sijoitettava voimatunnistin.  

Käytettävät kanavat: 
A15-A17 = Analogue Voltage Input 2-4 
A25 = Analogue Voltage Input 5 
B20-B22 = Analogue Voltage Input 6-8 
A09 = Sensor 5.0V B 
B16 = Sensor 0V B 

Vaihteenvaihdon aikaiseen sytytyksenkatkaisun tunnistamiseen voidaan 
käyttää vaihdekeppiin, tai keppilinjaan sijoitettuja voimatunnistimia. Nämä 
tunnistimet ovat pääsääntöisesti sisäisellä vahvistimella varustettuja 
venymäliuskatunnistimia.  

Vahvistin voi vaatia joko 5V ja 0V, tai 12V ja maadoitusliitännät, valmistajasta 
riippuen. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
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14. SOLENOIDIT 

 
Solenoidien yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
Ahtopaineen ohjausventtiili 12VDC 6,4Watt. 

Erilaiset moottorinohjainlaitteella ohjattavat solenoidit vaativat eri 
virtamääriä. Moottorinohjainlaitteen ulostulosta riippuen sen kestämä suurin 
tehollinen virtamäärä vaihtelee 2A ja 4A välillä. 

Suurin osa moottorin ilmanohjaukseen tarkoitetuista solenoideista, kuten 
ahtopaineen ohjausventtiilit, voidaan kytkeä suoraan moottorinohjainlaitteen 
ulostuloon. Osa moottorin öljynohjaukseen liittyvistä solenoideista, kuten 
nokka-akselin säätösolenoidit, saattavat kuluttaa suurempia virtamääriä. 

HUOM! 
Tarkasta oman solenoidisi virrankulutus ennen kytkentää, yleensä tämä löytyy 
tarrasta solenoidin kyljestä, tai solenoidin datalehdestä. 
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15. NAKUTUSTUNNISTIN 

 
Nakutustunnistimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteseen . 

 
Tavanomainen piezonakutustunnistin. 
 

Moottorin käydessä palamisesta aiheutuva moottorin värähtely kulkeutuu 
nakutustunnistimeen, tämä muodostaa signaalijännitteen joka ohjataan 
moottorinohjainlaitteelle. Jos moottorissa esiintyy nakuttavaa palamista on 
siitä aiheutuva värähtely voimakkaampaa ja nakutustunnistimen muodostama 
signaalijännite tällöin suurempi. Moottorinohjainlaite tarkastelee 
nakutussignaalia jatkuvasti ja havaitessaan nakutusta se myöhästää 
sytytysennakkoa. 

Nakutustunnistin tulee asentaa kiinteästi moottorin sylinterilohkoon 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
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16. ETANOLIPITOISUUSTUNNISTIN 

 
Etanolipitoisuustunnistimen yleiskytkentä moottorinohjainlaitteeseen.  

 
Etanolipitoisuustunnistin. 
 

Käytettäessä kahden polttoaineen seosta, esimerkiksi Bensiinin ja RE85, tulee 
käyttää etanolipitoisuustunnistinta, jolloin moottorinohjainlaite kykenee 
tekemään ruiskutusmääriin ja sytysennakoihin tarvittavat muutokset 
polttaineen etanolipitoisuuksien vaihdellessa. 
 
Käytettäväksi suositellaan Continental 13577379 -etanolipitoisuustunnistinta, 
koska tälle löytyy valmiit kalibrointiarvot M1-sarjan moottorinohjainlaitteesta. 
Muita tunnistimia käytettäessä tulee tunnistin kalibroida manuaalisesti. 

HUOM! 
Käytettävän tunnistimen kytkentäkaavion löydät tunnistimen datalehdestä. 
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17. M130 KANAVIEN TOIMINNOT 

Tässä luvussa läpikäydään MoteC M130 
moottorinohjainlaitteen eri kanavien toiminnot ja niiden 
erilaisia käyttömahdollisuuksia. 
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AT INPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä AT-kanavalle. 

AT-liitännät: 
B03 = Analogue Temperature Input 1 
B04 = Analogue Temperature Input 2 
B05 = Analogue Temperature Input 3 
B06 = Analogue Temperature Input 4 

AT-kanava mittaa signaalijännitteen tasoa välillä 0V - 6V. 

AT-kanavien signaalimaajohdin tulee kytkeä 0V-kanavaan. 

AT-kanavassa on sisäänrakennettu kiinteä 1k ohmin pullup-resistori 5V 
jännitteeseen. 

Yleensä sitä käytetään yhdessä kaksijohtoisten lämpötilatunnistimien kanssa. 
Lisäksi AT-kanavassa voidaan käyttää tavallisia kytkimiä sekä moniasentoisia 
kiertokytkimiä. 
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AV INPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä AV-kanavalle. 

AV-liitännät: 
A14 = Analogue Voltage Input 1 
A15 = Analogue Voltage Input 2 
A16 = Analogue Voltage Input 3 
A17 = Analogue Voltage Input 4 
A25 = Analogue Voltage Input 5 
B20 = Analogue Voltage Input 6 
B21 = Analogue Voltage Input 7 
B22 = Analogue Voltage Input 8 

AV-kanava mittaa signaalijännitteen tasoa välillä 0V - 6V, päivitystaajuudella 
230Hz. 

AV-kanavien signaalimaajohdin tulee kytkeä 0V-kanavaan. 

Yleensä sitä käytetään yhdessä kolmijohtoisten asentotunnistimien ja 
paineantureiden kanssa. Lisäksi AV-kanavassa voidaan käyttää tavallisia 
kytkimiä sekä moniasentoisia kiertokytkimiä. 
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UDIG INPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä UDIG-kanavalle. 

UDIG-liitännät: 
B01 = Universal Digital Input 1 
B02 = Universal Digital Input 2 
B08 = Universal Digital Input 3 
B09 = Universal Digital Input 4 
B10 = Universal Digital Input 5 
B11 = Universal Digital Input 6 
B14 = Universal Digital Input 7 

UDIG-kanava mittaa signaalijännitteen tasoa välillä -10V - 11V, 
päivitystaajuudella 230Hz. 

UDIG-kanavien signaalimaajohdin tulee kytkeä 0V-kanavaan. 

UDIG-kanavassa on sisäänrakennettu kytkettävä pullup-resistori diodilla 5V 
jännitteeseen. 

Yleensä sitä käytetään aaltomuotoisten signaalien tallentamiseen, kuten kampi- 
tai nokka-akselien asentotietoon, tai pyörän nopeuksiin. Lisäksi UDIG-kanavassa 
voidaan käyttää tavanomaisia kytkimiä. 

Signaalijännitteen laukaisutasot ovat vapaasti ohjelmoitavissa välille +/-10V. 
Hystereesi voidaan ohjelmoida välille 0,1V – 6V. Signaalin digitaalinen suodatus 
on ohjelmoitavissa.  

Suurin sallittu: signaalijännitteen huippu 200V, tehollinen jännite 70V. 
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KNOCK INPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä Knock-kanavalle. 

Knock-liitännät: 
B07 = Knock input 1 
B08 = Knock input 2 

Knock-kanava mittaa signaalijännitteen tasoa välillä -0,5V – 5,5V, 
päivitystaajuudella 50kHz. 

Knock-kanavien signaalimaajohdin tulee kytkeä 0V-kanavaan. 

Knock-kanavaan on sisäänrakennettu kiinteä 160k ohmin pullup-resistori 5V 
jännitteeseen sekä saman suuruinen pulldown-resistori 0V jännitteeseen, 
jolloin signaalijännitteen nollataso ollaan saatu siirrettyä 2,5V tasoon. 

Yleensä sitä käytetään yhdessä kaksijohtoisten nakutustunnistimien kanssa. 
Lisäksi sitä voidaan käyttää nopeana AV-kanavana päivitystaajuutensa 
ansiosta. 
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PH INJECTOR OUTPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä INJ_PH-kanavalle. 

INJ_PH-liitännät: 
A19 = Peak Hold Injector 1 
A20 = Peak Hold Injector 2 
A21 = Peak Hold Injector 3 
A22 = Peak Hold Injector 4 
A27 = Peak Hold Injector 5 
A28 = Peak Hold Injector 6 
A29 = Peak Hold Injector 7 
A30 = Peak Hold Injector 8 

Peak Hold Injector -kanava ohjaa ruiskutussuuttimien maadoitusta. Kanavaan 
on ohjelmoitavissa suuttimen huippuvirta 8:n ampeerin asti sekä pitovirta 4:n 
ampeerin asti. Suurin sallittu tehollinen keskivirta 2A. 

Kanavassa on sisäinen diagnostiikka oikosulun, katkoksen ja liian suuren 
impedanssin varalle. Lisäksi kanavassa on 40V vastajännite suoja. 

INJ_PH-kanavaan kytkettyjen suuttimien virransyöttö tulisi olla samasta 
lähteestä kuin moottorinohjainlaitteen syöttöjännite, virtamittauksien 
tarkkuuden vuoksi. Näiden virtajohtimien liitosten tulisi olla mahdollisimman 
lähellä moottorinohjainlaitteen pinnejä. 
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LS INJECTOR OUTPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä INJ_LS-kanavalle. 

INJ_LS Liitännät: 
A23 = Low Side Injector 1 
A24 = Low Side Injector 2 

Low Side Injector -kanava ohjaa ruiskutussuuttimien maadoitusta. Se on 
tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan korkeaohmisten (>12Ω) suuttimien 
kanssa. Voidaan käyttää myöskin PWM ulostulona muille laitteille. 

Kanavassa ei ole sisäistä vastajännitesuojaa, jolloin käytettäessä solenoidien 
kanssa vaaditaan ulkoinen vastajännitesuoja. 

Suurin sallittu: Virta 3,5A, Tehollinen virta 2A. 

Voidaan käyttää jatkuvasti kytketyillä kuormilla. 
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IGNITION OUTPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä IGN_LS-kanavalle. 

IGN_LS Liitännät: 
A03 = Low Side Ignition 1 
A04 = Low Side Ignition 2 
A05 = Low Side Ignition 3 
A06 = Low Side Ignition 4 
A07 = Low Side Ignition 5 
A08 = Low Side Ignition 6 
A12 = Low Side Ignition 7 
A13 = Low Side Ignition 8 

Low Side Ignition -kanava ohjaa sytytyspuolien maadoitusta. Lisäksi sitä 
voidaan käyttää PWM ulostulona muille laitteille. 

Kanavassa ei ole sisäistä vastajännitesuojaa, jolloin käytettäessä solenoidien 
kanssa vaaditaan ulkoinen vastajännitesuoja. 

Suurin sallittu: Jännite 40V, Virta 3,5A, Tehollinen virta 2A. 
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HB OUTPUT 

 
Moottorinohjainlaitteen sisäinen kytkentä OUT_HB-kanavalle. 

OUT_HB Liitännät: 
A01 = Half Bridge Output 2 
A18 = Half Bridge Output 1 
A31 = Half Bridge Output 3 
A32 = Half Bridge Output 4 
A33 = Half Bridge Output 5 
A34 = Half Bridge Output 6 

Half Bridge Output -kanava toimii lisälaitteiden ohjauksessa ja se voidaan 
ohjelmallisesti määrittää kytkeytymään joko maapotentiaaliin tai 
akkujännitteeseen. Molempia puolia voidaan käyttää PWM-ohjaukseen. 

Kanavassa on sisäinen vastajännitesuoja. 

Kanava sopii käytettäväksi esimerkiksi sähköisen kaasuläpän kanssa (vaatii 
kaksi ulostuloa). 

Suurin ulostulotaajuus PWM-ohjauksessa: maadoittavalla puolella 20kHz ja 
jännitteellisellä puolella 1kHz. 

Suurimmat sallitut: Maadoittavalla puolella virta 12A, jännitteellisellä puolella 
virta 9A, Tehollinen virta 4A. 
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CAN 

 
CAN väylä, vastukset ja CAN toimilaitteet.  

CAN Liitännät: 
B17 = CAN Bus 1 High 
B18 = CAN Bus 1 Low 

CAN-väylä toimii kommunikaatiokanavana moottorinohjainlaitteen ja 
lisälaitteiden, kuten näytön, LTC-apulaitteen, GPS-laitteiden ja PDM-laitteen 
kanssa. 

CAN-väylän High ja Low -johtimet tulee kiertää toistensa ympärille koko 
matkalta noin tiheydellä 1,5 kierrosta per senttimetri. 

CAN-väylän high ja Low -johtimien välille tulee lisäksi asentaa kaksi 100 ohmin 
vastusta, toinen mielellään lähelle moottorinohjainlaitetta. Toinen voidaan 
sijoittaa esimerkiksi lähelle toisen toimilaitteen liitintä. 
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ETHERNET 

 
 

 
Ethernet liitäntä ja kytkentä, liittimen lukko on vastakkaisella puolella . 

Ethernet kytkentä: 
B23 = ETH TX+ -> ETH pin 1 
B24 = ETH TX- -> ETH pin 2 
B25 = ETH RX+ -> ETH pin 3 
B26 = ETH RX- -> ETH pin 6 

Ethernet liitännässä RX ja TX -johtimet tulee kiertää pareittain toistensa 
ympäri. 

Ehternet liitäntää käytetään moottorinohjainlaitteen ohjelmointi- ja 
säätötöihin. 

HUOM! 
Kierreä TX+ ja TX- johtimet toistensa ympärille ja RX+ ja RX- johtimet toistensa 
ympärille.  

Älä kierrä TX ja RX pareja keskenään. 

 
 
 


