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ΠΡΟΪΌΝΤΑ PIERBURG
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10

11

ΔΙΆΓΝΩΣΗ ON-BOARD (ΕΠΊ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ)

Μονάδα παροχής καυσίμου (εντός του ρεζερβουάρ)
Δότης στάθμης πλήρωσης καυσίμου
Βαλβίδα φραγής φίλτρου ενεργού άνθρακα
Βαλβίδα αναγέννησης φίλτρου ενεργού άνθρακα
Αντλία καυσίμου (εν σειρά)
Φίλτρο καυσίμου (Kolbenschmidt)
Αντεπίστροφη βαλβίδα καυσίμου
Δίδυμη αντλία καυσίμου/κενού
Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου

10
11
12
13

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

12

OBDSYSTEM
13

ΠΑΡΟΧΉ ΚΑΥΣΊΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

Ζημιές τήξης από στεγνή

Σκουριασμένη εισαγωγή

Φραγμένο φίλτρο σήτας

λειτουργία

αντλίας (ζημιά νερού)

και νέα κατάσταση

Διάβρωση επαφών
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ OBD
ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ

P0005/P0006/P0007

P0087

P0172

P0441

P0462/P0463

ΕΜΦΑΝΙΖΌΜΕΝΟ
ΣΦΆΛΜΑ

Μαγνητική βαλβίδα απενεργοποίησης
καυσίμου – Ανοιχτό κύκλωμα ρεύματος,
σήμα πολύ υψηλό/πολύ χαμηλό
• Μαγνητική βαλβίδα απενεργοποίησης
καυσίμου χαλασμένη
• Κουμπωτή σύνδεση χαλασμένη, καλώδιο
κομμένο

Μπάρα διανομέα καυσίμου/πίεση συστήματος
πολύ χαμηλή
• Αντλία καυσίμου/ρυθμιστής πίεσης
καυσίμου χαλασμένα
• Παροχή/φίλτρο καυσίμου φραγμένα
• Φίλτρο στην πλευρά αναρρόφησης της
αντλίας
(σε μεταγενέστερη τοποθέτηση/
αντικατάσταση)

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

Σύστημα συλλογής αναθυμιάσεων καυσίμου –
Λάθος ρυθμός ροής
• Διαρροές στο σύστημα φίλτρου ενεργού
άνθρακα (σύστημα AKF), π.χ. μη στεγανές
συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων
• Μαγνητική βαλβίδα AKF κολλημένη
(συνεχώς ανοιχτή)

Αισθητήρας στάθμης καυσίμου – Σήμα εισόδου
πολύ χαμηλό/υψηλό
• Ο δότης ρεζερβουάρ δείχνει πολύ χαμηλή
στάθμη πλήρωσης καυσίμου
• Ο κινητήρας απενεργοποιείται αυτόνομα
ή/και δεν εκκινείται

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ/
ΠΙΘΑΝΈΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙΣ

• Μετρήστε την τροφοδοσία ρεύματος/
πλεξούδα καλωδίων και ενδεχ. προβείτε
σε αντικατάσταση
• Ελέγξτε την μαγνητική βαλβίδα
απενεργοποίησης καυσίμου και ενδεχ.
προβείτε σε αντικατάσταση

• Ελέγξτε την αντλία καυσίμου/τον ρυθμιστή
πίεσης καυσίμου και ενδεχ. προβείτε σε
αντικατάσταση
• Ελέγξτε την παροχή/το φίλτρο καυσίμου
και ενδεχ. προβείτε σε αντικατάσταση
• Αφαιρέστε το τυχόν φίλτρο που υπάρχει
στην πλευρά της αναρρόφησης της αντλίας

• Ελέγξτε την μαγνητική βαλβίδα AKF και
ενδεχ. αντικαταστήστε την
• Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης καυσίμου
και ενδεχ. αντικαταστήστε τον
• Έλεγχος βαλβίδας ανακύκλωσης
καυσαερίων EGR:
-- ε
 άν 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 σύστημα AKF για διαρροή,
π.χ. ελέγξτε τις συνδέσεις εύκαμπτων
σωλήνων και ενδεχ. αντικαταστήστε τις
• Ελέγξτε την μαγνητική βαλβίδα AKF και
ενδεχ. αντικαταστήστε την

• Ελέγξτε τον δότη ρεζερβουάρ ή τη μονάδα
στον δότη ρεζερβουάρ και ενδεχ. προβείτε
σε αντικατάσταση

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

