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การตดิต ัง้ GPS ตามมาตรฐาน 
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Technical Cross functional team, Scania Siam



Title and Content

1. เพือ่ป้องกนัปัญหาทีเ่กดิจากการตดิตัง้ทีไ่ม่ถกูวธิใีนระยะยาว

2. ชว่ยใหส้ามารถตดิตาม ซอ่มและแกไ้ขไดง่้าย (ชา่งศนูยส์ามารถตรวจสอบปัญหาเบือ้งตน้ได)้

3. ลดปัญหาความเสยีหายจากการตดิตัง้ เชน่ ชิน้สว่นหกัหรอืช า้ เป็นตน้

4. รกัษาคณุภาพของรถ ใหค้งเดมิมากทีส่ดุ

5. สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้ วา่รถของเขาไดต้ดิตัง้ GPS ดว้ยวธิทีีไ่ดม้าตรฐาน
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หลกัการและความจ าเป็น



Title and Content

1. ไฟ 24v และกราวด ์

2. ไฟ 24v และกราวด ์+ สญัญาณ CAN

3. ไฟ 24v และกราวด ์+ สญัญาณ CAN ขัน้สงู
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แบ่งการตดิต ัง้ออกเป็น 3 แบบ ตามความตอ้งการใช้
สญัญาณ



Title and Content

หลกัการตดิตัง้

จา่ยไฟ 24 โวลต ์2 เสน้ 2 แบบ คอื ไฟทีจ่า่ยตลอดเวลา และ ไฟทีจ่า่ยหลงัเปิดสวติซก์ญุแจ 
ใหก้บัระบบของ GPS พรอ้มทัง้สายกราวด ์1 เสน้

วสัดทุีต่อ้งใช ้
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ไฟ 24v และกราวด ์

ล าดบัที่ รายการ
หมายเลข
อะไหล่

ราคาตอ่ชิน้
(บาท)

จ านว
น

ราคา
รวม
(บาท)

1 พนิส าหรบัเสยีบฟิวส ์ 815651 32.00 2 64.00
2 กล่องเสยีบฟิวส ์5A 2085459 60.00 1 60.00
3 ฟิวส ์5A 382325 26.00 1 26.00
4 กล่องเสยีบฟิวส ์10A 2168059 60.00 1 60.00
5 ฟิวส ์10A 382327 26.00 1 26.00
6 สายไฟสเีขยีว 1 เมตร 1436920 26.00 1 26.00
7 สายไฟสแีดง 1 เมตร 1436919 26.00 1 26.00

รวม (ยงัไม่รวม VAT 7%) 288.00
หมายเหตุ
ไอไลทส์เีหลอืง คอืวสัดเุฉพาะที่
ตอ้งสัง่ซ ือ้กบัทาง Scania

1 2 4



Title and Content

วธิกีารตดิตัง้ ➔ การเปิดฝาครอบแผงฟิวส ์

1. ใชม้อืดงึฝาปิดคอลโซลดา้นซา้ย ใหก้ิบ๊ล็อก
หลดุออกมา

2. บดิตวัล็อก (ตามภาพ) 90 องศาเพือ่ปลดล็อก 
และใชม้อืดงึฝาครอบแผงฟิวสใ์นแนวตัง้ฉาก
ใหก้ิบ๊ล็อกหลดุออกมา (ใหร้ะวงัเขีย้วล็อกตาม
ภาพที ่2 มุมขวาบนหกัดว้ย)

**การตดิตัง้ท ายอ้นกลบั
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

วธิกีารตดิตัง้ ➔ การถอดแผงฟิวสส์ าหรบั
Bodybuilder (P9)

1. ใชไ้ขควงดอกจบีขนัน็อตตวัล็อกแผง P9
จ านวน 2 ตวั

2. คอ่ยๆดงึแผง แลว้พลกิออกมา จะเห็นดา้นหลงั 
ต าแหน่งทีจ่ะเสยีบ กลอ่งฟิวส ์

**การตดิตัง้ใหท้ ายอ้นกลบั
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

วธิกีารตดิตัง้ ➔ แผนผงัส าหรบัต าแหน่งฟิวสบ์น
แผงฟิวส ์P9

- ต าแหน่งฟิวส ์F1 – F6 เป็นไฟ 24v จา่ยไฟ
ตลอดเวลา

- ต าแหน่งฟิวส ์F7 – F12 เป็นไฟ 24v ทีจ่า่ย
หลงัจากเปิดสวติซก์ญุแจ
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

วธิกีารตดิตัง้ ➔ การถอดกลอ่งฟิวสอ์อกจากแผง
ฟิวส ์P9

1. ใชไ้ขควงปากแบนดนัล็อกฝ่ังแรก

2. ใชไ้ขควงปากแบนดนัล็อก อกีฝ่ัง

3. คอ่ยๆ ดงึสายออกมา ตวักลอ่งฟิวสจ์ะหลดุ
ออกมาดว้ย

**การตดิตัง้ใหท้ ายอ้นกลบั
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

วธิกีารตดิตัง้ ➔ การแทงพนิออกจากกลอ่งฟิวส ์

1. ใชอ้ปุกรณเ์ฉพาะหรอืไขควงปากแบนอนัเล็กๆ 
ดนัตวัล็อคพนิ

2. ใชไ้ขควงตวัเล็กอกีตวัดนัตวัล็อคดา้นขา้งไว ้
แลว้ดงึสายออก

**การตดิตัง้สามารถเสยีบพนิเขา้กลอ่งฟิวสไ์ดเ้ลย
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

วธิกีารตดิตัง้ ➔ กราวด ์

สามารใชพ้นิแบนทัว่ไปย า้กบัสายสดี า เสยีบเขา้กบั
จดุกราวดท์ีแ่ผงฟิวสส์ าหรบั Bodybuilder P9 
ไดเ้ลย

หลงัจากตดิตัง้ตามขัน้ตอนเสรจ็ ทางบรษิทัผู ้
ตดิตัง้ GPS จะไดส้ายสญัญาณ
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

การตดิตัง้สมบรูณ์

หลงัจากตดิตัง้ตามขัน้ตอนเสรจ็ ทางบรษิทัผูต้ดิตัง้ GPS จะไดส้ายสญัญาณ จะได ้

1. สายทีเ่ป็น ไฟ 24v แชต่ลอดเวลา จ านวน 1 เสน้

2. สายทีเ่ป็น ไฟ 24v จา่ยมาหลงัจากเปิดสวติซก์ญุแจ on จ านวน 1 เสน้

3. สายกราวด ์1 เสน้
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ไฟ 24v และกราวด ์



Title and Content

การถอดแผงฟิวสใ์หญ่ P2

ขัน้ตอนการถอดอปุกรณจ์ะเป็นแบบเดยีวกนัและ
จะตอ้งท าการถอดแผงฟิวสแ์ผงใหญเ่พิม่ดงันี้

1. ใชไ้ขควงดอกจบีถอดสกรยูดึแผงฟิวสต์ามภาพ

2. คอ่ยๆหมุนแผงฟิวสเ์ปิดออกมาตามภาพ

3. ประคองพรอ้มกบัดสูายหลงัแผงฟิวส ์

4. วางแผงฟิวสล์งดว้ยความระมดัระวงั
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ไฟ 24v และกราวด ์+ สญัญาณ CAN



Title and Content

ต าแหน่งของปลัก๊สญัญาณ CAN

เมือ่เปิดแผงฟิวสใ์หญ่ออกมา จะเจอปลัก๊สเีขยีว 
หมายเลข C137 ทีม่สีญัญาณ CAN low และ CAN 
high
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ไฟ 24v และกราวด ์+ สญัญาณ CAN



Title and Content

พนิสญัญาณ CAN

เมือ่เปิดแผงฟิวสใ์หญ่ออกมา จะเจอปลัก๊สเีขยีว 
หมายเลข C137 ทีม่สีญัญาณ CAN low และ CAN 
high โดยที ่

- Can High อยู่ทีพ่นิ 6 และปลอ่ยสายสฟ้ีา ไวใ้ห ้

- Can Low อยู่ทีพ่นิ 9 และปลอ่ยสายสขีาว ไวใ้ห ้
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ไฟ 24v และกราวด ์+ สญัญาณ CAN



Title and Content

หลกัการ

หากการตดิตัง้ GPS สองแบบแรก ไม่เพยีงพอตอ่
ความตอ้งการของลกูคา้ ทาง Scania สามารถให ้
ค าแนะน าในการตดิตัง้แบบขัน้สงูสดุใหก้บัทางลกูคา้
และบรษิทัผูต้ดิตัง้ GPS เป็นกรณีๆ

ตวัอย่างเชน่ รถบรรทกุน ้ามนั ทีต่อ้งการมาตรฐานสงู 
เป็นตน้ ซ ึง่สญัญาณบางตวัทีไ่ม่สามารถดงึออกจาก
ระบบ CAN ธรรมดาได ้อย่างเชน่ สญัญาณไฟสงู ...
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ไฟ 24v และกราวด ์+ สญัญาณ CAN ขัน้สูง

ไฟ 24v และกราวด ์

สญัญาณแคน CAN

CAN + BCI (กล่องควบคุมตวัถงั)
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