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PIERBURG PRODUKTER
01
02
03
04
05
06
07
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11

ON-BOARD-DIAGNOS

Bränsletransportmodul (i tanken)
Bränslenivågivare
Aktivkolfilter avstängningsventil
Aktivt kolfilter regenereringsventil
Bränslepump (i ledningen)
Bränslefilter (Kolbenschmidt)
Bränslebackventil
Tandempump bränsle/vakuum
Bränsletrycksregulator

10
11
12
13

Motorstyrdon
Fellampa (MIL)
Diagnoskontakt
OBD-avläsningsdon (diagnosverktyg)

12

OBDSYSTEM
13

BRÄNSLEFÖRSÖRJNING

PRAKTISKA EXEMPEL

Smältskador genom

Rostat pumpinlopp

torrkörning

(vattenskador)

Tilltäppt silfilter och ny

Kontaktkorrosion
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HITTA OCH ÅTGÄRDA OBD-FEL
FELKOD

P0005/P0006/P0007

P0087

P0172

P0441

P0462/P0463

VISADE FEL

Bränslefrånslagningsmagnetventil –
bruten elkrets; signal för hög/för låg
• Bränslefrånslagningsmagnetventil defekt
• Stickförbindning defekt, kabelbrott

Bränslefördelarlist/systemtryck för lågt
• Bränslepump/bränsletrycksregulator defekt
• Bränsletillopp/-filter tilltäppt
• Filter på pumpens sugsida
(vid eftermontering/byte)

Blandningen för fet
• Magnetventil för aktivt kolfilter fastklistrad
(ständigt öppen): Bränsleanrikad luft från
aktivt kolfilter sugs in i insugningsdelen
• Pneumatiska bränsletrycksregulatorns
membran otäta: Bränsle sugs in i
insugningsdelen över vakuumledningen
• Fastklistrad/sotavlagrad EGR-ventil står hela
tiden öppen

Uppfångningssystem för bränsleångor –
fel flödesvärde
• Läckage i aktivkolfilter-systemet
(AKF-systemet), t.ex. otäta slangkopplingar
• AKF-magnetventil fastklistrad
(ständigt öppen)

Bränslenivåsensor – ingångssignal för
låg/för hög
• Tankgivare visar för låg bränslenivå
• Motorn stänger av sig själv eller startar inte

NÄSTFÖLJANDE STEG/
MÖJLIGA ÅTGÄRDER

• Mät strömförsörjning/kabelstam och byt vid
behov
• Kontrollera bränslefrånslagnings
magnetventil och byt vid behov

• Kontrollera bränslepump/
bränsletrycksregulator och ersätt vid behov
• Kontrollera bränsletillopp/-filter
och byt vid behov
• Avlägsna eventuella filter på pumpens
sugsida

• Kontrollera AKF-magnetventilen och
byt vid behov
• Kontrollera bränsletrycksregulatorn,
byt vid behov
• Kontrollera EGR-ventil:
-- N
 är EGR-ventilen hela tiden står öppen,
återförs hela tiden avgaser
-- Vid fastklistring ska EGR-ventilen bytas ut
och orsaken till fastklistringen hittas

• Undersök AKF-systemet avseende läckage,
kontrollera t.ex. slangkopplingar och byt vid
behov
• Kontrollera AKF-magnetventilen och byt vid
behov

• Kontrollera tankgivare eller modul med
tankgivare och byt vid behov

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

