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PIERBURG PRODUCTEN
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Actievekoolstoffilterklep
EGR-klep
Elektrische aandrijfmodule
Inlaatspruitstuk/variabel inlaatspruitstuk
Druksensor inlaatspruitstuk
Gasklep/regelklep
Luchtmassasensor (LMS)
Recirculatieluchtklep
Drukomvormer
(voor aansturing van de VTG-turbolader)
10 Luchtfilter (Kolbenschmidt)
11 Stationairregelaar
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ON-BOARD-DIAGNOSE
12
13
14
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Motorbesturingsapparaat
Foutlamp (MIL)
Diagnosestekker
OBD-scanner (Scan-Tool)

OBDSYSTEM
15

LUCHTVOORZIENING

UIT DE PRAKTIJK

Aanslag op wervelkleppen

Klemmende gasklep

Verontreinigde

Luchtmassasensor

luchtmassasensor

met zoutaanslag
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OBD-FOUTEN VINDEN EN VERHELPEN
FOUTCODE

P0097

P0102, P0400

P0172

P0506

WEERGEGEVEN FOUTEN

Temperatuursensor aanzuiglucht – ingangssignaal te laag
• Plausibiliteitscontrole levert onjuiste referentiewaarden op
• Temperatuursensor op luchtmassasensor is defect
• Temperatuursensor aanzuiglucht is defect

Luchtmassa- of luchtvolumemeter – ingangssignaal te
laag/uitlaatgasrecirculatie – storing stroomsnelheid
• Luchtmassasensor defect
• Klemmende/verkoolde EGR-klep staat continu open
• Basisinstelling EGR-klep niet uitgevoerd

Mengsel te rijk
• Magneetklep actievekoolstoffilter klemt
(continu geopend): Met brandstof verrijkte lucht uit het
actievekoolstoffilter wordt in het aanzuigtraject gezogen.
• Membranen van de pneumatische brandstofdrukregelaar
ondicht: Brandstof wordt via onderdrukleiding in het
aanzuigtraject gezogen:
• Klemmende/verkoolde EGR-klep staat continu open

Stationairregeling – toerental onder streefwaarde
• Stationairregelaar verontreinigd/klemt
• Verkeerde ingangssignalen uit het
motorbesturingsapparaat
• Gasklep werkt stroef/klemt

VOLGENDE STAPPEN/
MOGELIJKE OPLOSSINGEN

• Luchtmassasensor controleren, indien defect vervangen
• Temperatuursensor aanzuiglucht controleren,
evt. vervangen

• Stroomvoorziening naar luchtmassameter en EGR-klep
controleren
• Luchtmassameter controleren, indien defect vervangen
• EGR-klep controleren:
-- Als EGR-klep continu open staat wordt continu
uitlaatgas gerecirculeerd
-- Bij een klemmende EGR-klep de klep vervangen en naar
de oorzaken van het klemmen zoeken
• Na inbouw van een nieuwe EGR-klep: Basisinstelling
uitvoeren (motortester)

• Magneetklep actievekoolstoffilter controleren,
evt. vervangen
• Brandstofdrukregelaar controleren, evt. vervangen
• EGR-klep controleren:
-- Als EGR-klep continu open staat wordt continu
uitlaatgas gerecirculeerd
-- Bij een klemmende EGR-klep de klep vervangen
en naar de oorzaken van het klemmen zoeken

• Stationairregelaar met oscilloscoop controleren
• Vastzittende/klemmende stationairregelaar vervangen
• Ingangssignalen van stationairregelaar met
diagnosetester uitlezen
• Vastzittende/klemmende gasklep vervangen en naar
de oorzaken van het klemmen zoeken

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

