
Tak fordi du har købt et Vems produkt.

Denne guide vil hjælpe dig med at samle Vems 3,3 motorstyringen.
Følg guiden grundigt og spørg hvis du kommer i tvivl om noget.
Denne vejledning er  ikke færdiggjort pt. Men der bliver arbejdet på det. 

Har du eventuelt spørgsmål er du velkommen til at bruge nedenstående mail adresse.

Venlig Hilsen
Peter Bjørk Jensen
Vems.dk
Mail: pbx@mail.dk
Web: www.vems.dk
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Indledning:

Når du starter med at samle Vems styringen er det vigtigt at du giver dig god tid og ikke 
forhaste dig, brug nogle dage til arbejdet.
Jeg formoder selvfølgelig at man har et vist kendskab til at lodde ellers må du skaffe lidt hjælp 
hos ligesindede.  
Der kan forekomme billeder/instruktioner som IKKE længere skal udføres hvis du har et 
version af nyrer dato (V3.7)

!!!Vigtigt!!!!!!Vigtigt!!!!!!Vigtigt!!!!!!Vigtigt!!!!!!Vigtigt!!!!!!Vigtigt!!!!!!

Hvis du vil bruge en af de otte ”p259” udgange til at trække et relæ skal man sikre 
sig at der er monteret en diode ellers kan styringen tage skade.(kan repareres)

Værktøjer du skal bruge 

• Loddekolbe og tin
• Ledning
• Tinsuger
• Skruetrækker
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Installer nu en lus på det sted der er markeret med blåt. 
Brug en tynd leder eller ledning  
Husk altid på at sætte en sikring (3A) på + ledningen for at beskytte Vems´en mod 
overbelastning 
Monter lus mellem de grønne punkter. Til at forsyne stepper ic med 12V  
      

                                                                                                

                                                                                                

Når der varme på loddekolben kan vi starte arbejdet.  

Start med at lodde den sorte 1R5 spole på det sted der er markeret med rød 

!!!Monteres ikke på V3.6 og V3.7!!!
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Før Efter

 

Nu sættes  EC 18 og EC 36 stikket på. Hav lidt tålmodighed da der er 
mange pins der skal passe i hullerne. 

Hvis den store Diode ikke er monteret fra fabrikken så monter den som vist

(Husk den skal vende rigtigt den hvide streg ned mod EC 36 stikket) 

(Diode type er pk IN6 277A 1.5KE 18 A)
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Vigtigt!!!!! Stikkene skal sidde 90 grader i forhold til printet.
Sæt stikkene på printet og monter derefter forpladen kom derefter det hele i kassen og man får 
automatisk den rigtige vinkel.
Tag nu forsigtigt det hele op af kassen og lod benene på bagsiden.
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 Her ses det hvordan alle Fet´s er monteret på bagsiden af Vems printet 

Ignition Fet

 Det er vigtigt at afstanden er 10mm fra printet til toppen af transistoren 

 

Det næste der skal sættes på er Tændings Fet´s

For at gøre dette skal du vide hvor mange du skal bruge dvs. hvis man har en spole skal du 
bruge en Fet. Hvis du bruger wasted spark på 4 cylindere er det to Fet´s. 

Det er også muligt at kører coil on plug dvs. en spole pr. cylinder antal = cylindere 

 En anden mulighed er at lægge noget skumgummi eller lignede under fetten for at få der 
korrekte afstand 
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Når udgangs transistorerne skal loddes i er det vigtigt at bagsiden kommer til at lægge fladt mod 
kassens underkant. Bøj benene ca. 80 grader skub derefter printet ind i kassen og placer en 
transistor som vist.
Det kan være en hjælp at komme noget skumgummi eller lignende ind under og derved opnår 
man den korrekte position. Hæft nu med et par små lodninger og træk printet ud igen for at fuld 
lodde.

!!!VIGTIGT!!!
Husk altid at isolere kassens underside med tape eller lignede således at der ikke kan kontakt 
mellem transistorerne da nogle af dem er lavet af metal 
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Tændings Fet er opdelt I grupper 00, 01,02,03,04,05,06,07 markeret i de Grønne felter
Eksempel ved wasted spark brug da  ING 02 pin 34 og ING 03 pin 36
Du kan bruge lige dem du ønsker og sæt så intet på de resterende ING pladser .    

Eksempel: her har man valgt at 
bruge Fet 00,01,02,03 til coil on 
plug 
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Som det ses er det ganske nemt at lave tændingsdelen med Vems
Eksempel på hvordan 4 cylindret wasted spark forbindes til Vems.
Vi har valgt Udgangene
00 EC 36 pin 35
01 EC 36 pin 33
altså der er brugt to Fet´s
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Dysse FET

Dysse(INJ) Fet´s er grupperet A, B, C, D, E, F, G, H Vi har bruge A, B, C, D. De resterende 
E, F, G, H kan bruges til ladetryks styring, benzin pumpe, tomgang mm.

INJ A EC 36 pin 7
INJ B EC 36 pin 19 
INJ C EC 36 pin 8
INJ D EC 36 pin 20

    

Nu er det tid til at sætte Dysse Fet´s på. Monter lige så mange Dysse Fet´s som du har 
dysser 
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Eksempel på dysserne forbindes til Vems

A, B, C, D udgangene er brugt her

Sådan forbindes dysserne til Vems styringen. Læg mærke til ”FLYBACK” ledningen 
som skal forbindes til pin 23 EC 36
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Så skal  Wideband Fet EC 18 pin 18 loddes på bruges til opvarmning af  wideband sonden.
Som det ses er det den samme som bruges til dysserne. 

Brug denne
Wbo2

Wideband Fet
Pin 18/EC 18
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Flyback ledningen forhindre at elektroniken tager skade af de høje transinter der kommer fra 
dysserne. Denne ledning SKAL monteres ellers kan printet tage skade.
Husk også at forbinde pin 23 EC 36 til tændings +  12 V Som vist på side 11.
Lav en ledning ca. 1,5 mm2 og lod den på som vist på billedet
Det er også anbefalet at montere en 30V diode i serie med ledningen for at få bedrer kontrol over 
rampe tiden på dysserne.
Dioden finder du i det medfølgende komponent kit
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Til RS 232, kommunikationen med computeren skal der laves et seriel kabel.
Man kan tage et nyt kabel og klippe han stikket af og så lodde enden af kablet direkte på 
printet (nemmeste løsning) eller som vist her hvor der sættes et stik i kassen. 
 
Vems pin 1 til Hunstik Sub D9 pin 3
Vems pin 2 til Hunstik Sub D9 pin 2
Vems pin 3 til Hunstik Sub D9 pin 5
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Installationen af Map. sensoren er lige til. Bøj benene ca. 90 grader som vist og lod 
den på undersiden af printet monter to skruer til at fastgøre den med.
Den viste er en 250 Kpa (1,5 bar)sensor den fås op til 400 Kpa svarende til 3 bar 
tryk  



EC18-pin13 til WB6-pin1 (Nerst Cell Signal) 
EC18-pin7 til WB6-pin5 (WBO2 Pump-) 
EC18-pin18 til WB6-pin4 (WBO2 Heater) 
EC18-pin9 til WB6-pin6 (WBO2 Pump+)
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Wideband sensoren forbindes på følgende måde.

WB 6 plugWB 6 plug Wideband sensor 
connector

EC 18 connector
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Når man skal tilslutte et LCD Display skal der bruges 2 modstande 27 ohm og 
2k7 ohm. Hvis du bruger 9 polet Sub D stik som vist må man ALDRIG trække 
dem fra hinanden med spænding på da det vil skade nogle af komponenterne på 
printet.
Brug et 9 ledet seriel kabel og klip det over på midten 
Følg billedet nøje og dobbelt tjek at alle forbindelser  er korrekte.
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Trigger 1.(Primary trigger)

Trigger 1.(Primary trigger) Du skal nu bestemme hvilken trigger type du skal bruge. 
Vr eller hall giver.

Billede 1 viser de to punkter der skal forbindes for at få  trigger 1 signalet til at virke 
uanset hvilken type du vælger  

Læg en lus på de viste punkter.

Billede 2 viser to punkter og et af skal der laves en lus

1: hvis man har en VR Variabale Reluctance (kurve signal) sensor skal sj6 forbindes 
(lus)

2: hvis man har en hallgiver (firkant signal) skal sj2 forbindes (lus)

Billede 1 Billede 2

Her vises det hvordan VR 
Primary trigger sensoren 
forbindes til EC 36 stikket

Sort -

Blå +/signal
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Trigger 1.(Primary trigger)

Her kan vises det hvordan Hall 
Primary trigger sensoren forbindes til 
EC 36 stikket

Sort -

Blå signal

Rød +
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Trigger 2.(Secondry trigger) 

Trigger 2.(Secondry trigger) 

Bruges kun hvis man ønsker at styrer motoren sekventielt og er det første gang du 
laver en Vems styring vil jeg gemme denne mulighed til senere brug.
Du skal nu bestemme hvilken trigger type du vil bruge. Vr eller hall giver.

Her kan vises det hvordan Hall 
secondary trigger (trigger 2) sensoren 
forbindes til EC 36 stikket

når dette er gjort skal der ikke gøres 
andet for at få det til at virke

Sort -

Grøn signal

Rød +

Her kan vises det hvordan Vr 
secondary trigger (trigger 2) sensoren 
forbindes til EC 36+18 stikket.

Ved brug af Vr sensor skal der laves 
nogle ændringer på printet som er 
beskrevet på næste side

Sort – EC 36 pin 26

Grøn + signal EC 18 pin 12
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Trigger 2.(Secondry trigger) 

Vr secondary trigger 2

Der skal lægges en lus (ledning 
orange) mellem de viste punkter for 
at føre signalet ind det rigtige sted på 
printets bagside.

Trigger 2

Man kan få Vems printet leveret med 
Ic for trigger 2 monteret ellers må 
man selv lodde den på og den skal 
sidde på samme made som Ic trigger 
1

Vr secondary trigger 2

Lav en lus mellem de viste punkter 
Sj7 

Så er styringen klar til Vr trigger 2 

og der skal ikke laves flere 
forbindelser.
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EGT

Vems printet giver dig mulighed for af måle udstødningstemperaturen på bilen.

Der kan tilslutte to temp. Følere. Se efter om chippen er monteret ellers monter den og 
husk at vende den korrekt (rød plet) Husk også at lave en lus (rød cirkel).

Chippen til EGT 2 skal monteres på bagsiden af printet.(ikke vist)

Monter ledningerne som vist
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EC 18 PIN 17 bruges til stil i RS232 forbindelsen 
pin 5
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Family Number mdh 
ON/OFF

Same in 
decimal Pin Name Max 

Load Comments

SPECFET 0 81/01 1 EC18 pin 
12 Drive A 7 A Misc driver

SPECFET 1 91/11 17 EC18 pin 6 Drive B 7 A Misc driver

I259 0 82/02 2 EC36 pin 
35 Drive 00 7 A Ignition Driver

I259 1 92/12 18 EC36 pin 
33 Drive 01 7 A Ignition Driver

I259 2 A2/22 34 EC36 pin 
34 Drive 02 7 A Ignition Driver

I259 3 B2/32 50 EC36 pin 
36 Drive 03 7 A Ignition Driver

I259 4 C2/42 66 EC36 pin 
11 Drive 04 7 A Ignition Driver

I259 5 D2/52 82 EC36 pin 
12 Drive 05 7 A Ignition Driver

I259 6 E2/62 98 EC36 pin 
24 Drive 06 7 A Ignition Driver

I259 7 F2/72 114 EC36 pin 
10 Drive 07 7 A Ignition Driver

S259 0 86/06 6 N/A lcd_rs N/A Used internally

S259 1 96/16 22 (Onboard) S259 
Out1 logic Has to be soldered

S259 2 A6/26 38 (Onboard) S259 
Out2 logic Check board layout

S259 3 B6/36 54 EC18 pin 4 Step A 1A Can be used for stepper

S259 4 C6/46 70 EC18 pin 
10 Step B 1A Or as separate drivers 

with 

S259 5 D6/56 86 EC18 pin 5 Step C 1A Stepper chip populated

S259 6 E6/66 102 EC18 pin 
11 Step D 1A Otherwise, internal logic 

level

S259 7 F6/76 118 N/A EN_ab N/A Used internally

P259 0 87/07 7 EC36 pin 4 Drive 08 350mA Free for any usage

P259 1 97/17 23 EC36 pin 
16 Drive 09 350mA Free for any usage

P259 2 A7/27 39 (Onboard) CL LED 350mA Onboard, LED1

P259 3 B7/37 55 (Onboard) MISC 
LED 350mA Onboard, LED2

P259 4 C7/47 71 EC36 pin 3 IDL 350mA Idle solenoid relay

P259 5 D7/57 87 EC36 pin 
15 FP 350mA Fuel pump relay

P259 6 E7/67 103 EC36 pin 
31 Drive 10 350mA Free for any usage

P259 7 F7/77 119 EC36 pin 
30 Drive 11 350mA Free for any usage
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Fami
ly

Numb
er

h[0] 
mask Pin Na

me
Max 
Load Comments

INJF
ET 0 01/1 EC36 pin 

7
Inj 
A 10 A Injector driver

INJF
ET 1 02/2 EC36 pin 

19
Inj 
B 10 A Injector driver

INJF
ET 2 04/4 EC36 pin 

8
Inj 
C 10 A Injector driver

INJF
ET 3 08/8 EC36 pin 

20
Inj 
D 10 A Injector driver

INJF
ET 4 10/16 EC36 pin 

9
Inj 
E 10 A Injector driver

INJF
ET 5 20/32 EC36 pin 

18
Inj 
F 10 A Injector driver

INJF
ET 6 40/64 EC36 pin 

6
Inj 
G 10 A Injector driver

INJ
FE
T

7 80/128 EC36 pin 
17

Inj 
H 10 A Injector driver
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