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PRODUSE PIERBURG
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DIAGNOZĂ LA BORD
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Supapă de aer secundar (electrică)
Pompă de aer secundar (SLP)
Sondă lambda
Supapă de aer secundar (pneumatică)
Supapă de comutare (EUV)

Unitate de comandă a motorului
Lampă de avarie (MIL)
Fişă de diagnoză
Tester pentru citirea defectelor OBD (Scan-Tool)
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OBDSYSTEM
09

SISTEMUL DE AER
SECUNDAR

DIN PRACTICĂ

Verificarea simplă a supapei de

Pompa de aer secundar –

Condens în pompa de aer

Supapa pneumatică de aer

aer secundar

conexiuni electrice corodate

secundar

secundar: Daune cauzate de
condens

DETECTAREA ŞI REMEDIEREA DEFECTELOR OBD
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COD DE EROARE

P0410

P0411

ERORI AFIŞATE

Sistemul de aer secundar –
defecțiune în funcționare
Sonda lambda nu sesizează aerul
secundar (lipseşte semnalul
”amestec lubrifiat insuficient”).

ETAPELE URMĂTOARE/
REMEDIERI POSIBILE

• Poate fi defectă pompa de aer
• Verificaţi funcţionarea supapei de
secundar. Verificaţi pompa de aer
sens unic decuplabile cu pompa de
secundar SLP, releul, cablurile şi
vid manuală.
conectorii.
• Verificaţi supapa de comutare şi
• Dacă este condens în pompa de aer
conducta de vid
secundar: Verificaţi etanşeitatea
• Verificaţi penetrabilitatea supapei de
supapei de aer secundar şi
sens unic şi a conductelor de aer
funcţionalitatea supapei de comutare.
secundar.
• Verificaţi supapa de sens unic –
înlocuiți supapa, dacă este murdară
• Dacă este apă în pompa de aer
secundar, SLP: Verificaţi etanşeitatea
conductei de vid şi a supapelor.

Sistemul de aer secundar –
cantitate insuficientă
Procentul aerului secundar detectat este
prea mic (semnalul ”amestec lubrifiat
insuficient” este prea mic).

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

P0412, P0415

P0413, P0416

P0414, P0417

P0418, P0419

Supapa de comutare a aerului secundar
A (EUV 1) / B (EUV 2) defecțiune
electrică
Supapa de comutare (EUV) nu comută

Supapa de comutare a aerului secundar
A (EUV 1) / B (EUV 2) întrerupere
Supapa de comutare (EUV) nu comută

Supapa de comutare a aerului secundar
A (EUV 1) / B (EUV 2) scurtcircuit
Supapa de comutare (EUV) nu comută

• Verificaţi cablurile, conectorii
şi ventilul de comutare
electromagnetic.

• Verificaţi cablurile, conectorii
şi ventilul de comutare
electromagnetic.

• Comanda supapei de comutare (EUV) • Verificaţi releele, cablurile, conectorii
nu este în ordine
şi pompa de aer secundar.
• Verificaţi cablurile, conectorii şi
ventilul de comutare electromagnetic.

Circuitul A / circuitul B releu sistem de
aer secundar eroare de funcționare
Releul A sau releul B al pompei de aer
secundar nu comută

