04
06
05

09

07
08

03

04

02

05

01

06

10

07

11

ПРОДУКТИ PIERBURG
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Клапан с филтър от активен въглен
Клапан EGR
Електрически двигателен модул
Всмукателен колектор/Всмукателен колектор
с променлива геометрия
Датчик за налягане на всмукателния колектор
Дроселна клапа/Регулираща клапа
Сензор за разход на въздух (СРВ)
Blow Off клапан
Преобразувател на налягане
(за задействане на VTG турбокомпресора)
Въздушен филтър (Kolbenschmidt)
Регулатор на празния ход

08

БОРДОВА ДИАГНОСТИКА
12
13
14
15

Контролер за двигателя
Лампа за повреди (MIL)
Щекер за диагностика
Четящо устройство за OBD (Scan-Tool)

OBDSYSTEM
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ЗАХРАНВАНЕ С ВЪЗДУХ

ОТ ПРАКТИКАТА

Отлагания по вихровите
клапи

Слепена дроселна клапа

Замърсен сензор за

Сензор за разход

разход на въздух

на въздух с отлагания
от сол
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OBD – ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
КОД НА ГРЕШКА

P0097

P0102, P0400

P0172

P0506

ПОКАЗАНИ ГРЕШКИ

Термодатчик за всмукан въздух – твърде слаб входен
сигнал
• Проверката на достоверността показва неправилни
референтни стойности
• Дефектен термодатчик на LMS
• Дефектен термодатчик за всмукан въздух

Въздухомер – твърде слаб входен сигнал/Рециркулация
на отработените газове – неизправност в потока
• Дефектен сензор за разход на въздух
• Слепеният/Kоксуващият клапан EGR е непрекъснато
отворен
• Не е извършена основна настройка на клапана EGR

Сместа е твърде мазна
• Електромагнитният клапан с филтър от активен
въглен е слепен (постоянно отворен): Напоеният с
гориво въздух от филтъра от активен въглен се
всмуква в смукателния тракт
• Нехерметична мембрана на пневматичния регулатор
на налягането на горивото: Горивото се всмуква
в смукателния тракт чрез тръбопровода за ниско
налягане
• Слепеният/Kоксуващият клапан EGR е непрекъснато
отворен

Регулиране на празен ход – честота на въртене под
зададената стойност
• Замърсен/Слепен регулатор на празния ход
• Неправилни входни сигнали от блока за управление
на двигателя
• Трудноподвижна/Слепена дроселна клапа

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ/
ВЪЗМОЖЕН НАЧИН НА
ОТСТРАНЯВАНЕ

• Проверете сензора за разход на въздух и го сменете,
в случай че е дефектен
• Проверете термодатчика за всмукан въздух, при
необходимост го сменете

• Проверете електрозахранването на въздухомера
и клапана EGR
• Проверете въздухомера и го сменете, в случай че
е дефектен
• Проверка на клапана EGR:
-- при постоянно отворен клапан EGR непрекъснато
циркулират отработени газове
-- в случай на слепване сменете клапана EGR
и установете причините за слепването
• След смяна на клапана EGR: Извършете основна
настройка (тестер за двигатели

• Проверете електромагнитния клапан с филтър от
активен въглен, при необходимост го сменете
• Проверете и при необходимост сменете регулатора на
налягането на горивото
• Проверка на клапана EGR:
-- при постоянно отворен клапан EGR непрекъснато
циркулират отработени газове
-- в случай на слепване сменете клапана EGR и
установете причините за слепването

• проверете регулатора на празния ход с осцилоскоп
• сменете блокирания/слепения регулатор на празния
ход
• отчетете входните сигнали на регулатора на празния
ход с тестер за диагностика
• сменете блокираната/слепената дроселна клапа
и установете причините за слепването

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

