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ΠΡΟΪΌΝΤΑ PIERBURG

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ON-BOARD (ΕΠΊ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ)

01
02
03
04
05
06
07
08
09

βαλβίδα φίλτρου ενεργού άνθρακα
Βαλβίδα ΕGR
Μονάδα κίνησης με ηλεκτρομοτέρ
Αυλός εισαγωγής/μεταγόμενος αυλός εισαγωγής
Αισθητήρας πίεσης αυλού εισαγωγής
Πεταλούδα γκαζιού/κλαπέτο ρύθμισης
Αισθητήρας μάζας αέρα (LMS)
Βαλβίδα ανακυκλοφορίας αέρα ρολαρίσματος
Ηλεκτροπνευματικός μετατροπέας πίεσης (για την
ενεργοποίηση του υπερσυμπιεστή turbo VTG)
10 Φίλτρο αέρα (Kolbenschmidt)
11 Μοτέρ ρυθμιστή ρελαντί

12

13

14

12
13
14
15

Εγκέφαλος κινητήρα
Λυχνία σφαλμάτων (MIL)
Διαγνωστικό βύσμα
Αναγνώστης OBD (Scan-Tool)

OBDSYSTEM
15

ΠΑΡΟΧΉ ΑΈΡΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

Επικαθίσεις σε κλαπέτα

Κολλημένη πεταλούδα

Ακάθαρτος αισθητήρας

Αισθητήρας μάζας

περιδίνησης

γκαζιού

μάζας αέρα

αέρα με επικαθίσεις
αλάτων
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ OBD
ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ

P0097

P0102, P0400

P0172

P0506

ΕΜΦΑΝΙΖΌΜΕΝΟ
ΣΦΆΛΜΑ

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα αναρρόφησης –
σήμα εισόδου πολύ χαμηλό
• Ο έλεγχος εγκυρότητας αποδίδει λάθος τιμές αναφοράς
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας στο LMS είναι
ελαττωματικός
• Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα αναρρόφησης
χαλασμένος

Μετρητής μάζας αέρα ή μετρητής ποσότητας αέρα –
Σήμα εισόδου πολύ χαμηλό/Ανακύκλωση καυσαερίων –
Δυσλειτουργία ρυθμού ροής
• Αισθητήρας μάζας αέρα ελαττωματικός
• Κολλημένη/ενανθρακωμένη βαλβίδα ανακύκλωσης
αέρα EGR μένει συνεχώς ανοιχτή
• Δεν έχει εκτελεστεί η βασική ρύθμιση της βαλβίδας
ανακύκλωσης καυσαερίων EGR

Μείγμα πολύ πλούσιο
• Μαγνητική βαλβίδα φίλτρου ενεργού άνθρακα
κολλημένη (συνεχώς ανοιχτή): Γίνεται αναρρόφηση του
εμπλουτισμένου με καυσαέρια αέρα από το φίλτρο
ενεργού άνθρακα προς τη διαδρομή εισαγωγής
• Μεμβράνες του πνευματικού ρυθμιστή πίεσης καυσίμου
μη στεγανές: Γίνεται αναρρόφηση καυσίμου μέσω του
σωλήνα υποπίεσης προς τη διαδρομή εισαγωγής
• Κολλημένη/ενανθρακωμένη βαλβίδα ανακύκλωσης
αέρα EGR μένει συνεχώς ανοιχτή

Ρύθμιση ρελαντί – Αριθμός στροφών κάτω από
προδιαγραφόμενη τιμή
• Μοτέρ ρυθμιστή ρελαντί ακάθαρτος/κολλημένος
• Λάθος σήματα εισόδου από τον εγκέφαλο του κινητήρα
• Πεταλούδα γκαζιού δυσκίνητη/κολλημένη

ΕΠΌΜΕΝΑ
ΒΉΜΑΤΑ/ΠΙΘΑΝΈΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙΣ

• Ελέγξτε τον μετρητή μάζας αέρα και αντικαταστήστε
τον αν είναι χαλασμένος
• Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα
αναρρόφησης και ενδεχ. αντικαταστήστε τον

• Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος προς το μετρητή
μάζας αέρα και τη βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων
EGR
• Ελέγξτε τον μετρητή μάζας αέρα και αντικαταστήστε τον
αν είναι χαλασμένος
• Έλεγχος βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων EGR:
-- εάν η βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων είναι
συνεχώς ανοιχτή, τότε ανακυκλώνονται συνεχώς
καυσαέρια
-- εάν έχει κολλήσει, αντικαταστήστε τη βαλβίδα
ανακύκλωσης καυσαερίων και αναζητήστε τις αιτίες
του κολλήματος
• μετά από τοποθέτηση μιας καινούργιας βαλβίδας
ανακύκλωσης καυσαερίων: Εκτελέστε βασική ρύθμιση
(διαγνωστικό κινητήρα)

• Eλέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τη μαγνητική
βαλβίδα φίλτρου ενεργού άνθρακα
• Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης καυσίμου και ενδεχ.
αντικαταστήστε τον
• Έλεγχος βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων EGR:
-- εάν η βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων είναι
συνεχώς ανοιχτή, τότε ανακυκλώνονται συνεχώς
καυσαέρια
-- εάν έχει κολλήσει, αντικαταστήστε τη βαλβίδα
ανακύκλωσης καυσαερίων και αναζητήστε τις αιτίες
του κολλήματος

• ελέγξτε το μοτέρ ρυθμιστή ρελαντί με παλμογράφο
• αντικαταστήστε το παγιδευμένο/κολλημένο μοτέρ
ρυθμιστή ρελαντί
• διαβάστε τα σήματα εισόδου του μοτέρ ρυθμιστή
ρελαντί με διαγνωστικό
• αντικαταστήστε την μαγκωμένη/κολλημένη πεταλούδα
γκαζιού και αναζητήστε τις αιτίες του κολλήματος

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

