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PIERBURG PRODUKTER
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Aktivtkolfilterventil
EGR-ventil
Elektrisk drivmodul
Insugsrör/omkopplingsbart insugningsrör
Insugningsrörets tryckgivare
Gasspjäll/reglerspjäll
Luftmassasensor (LMS)
Återcirkulerande dumpventil
Tryckomvandlare
(för aktivering av VTG-turboaggregatet)
10 Luftfilter (Kolbenschmidt)
11 Tomgångsregulator

12

13

14

08

ON-BOARD-DIAGNOS
12
13
14
15

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

OBDSYSTEM
15

LUFTFÖRSÖRJNING

PRAKTISKA EXEMPEL

Avlagringar på virvelspjäll

Fastklistrat gasspjäll

Förorenad

Luftmassamätare

luftmassamätare

med saltavlagringar

© MS Motorservice International GmbH – 50 003 978-22 – SV – 09/14 (112019)

www.ms-motorservice.com

HITTA OCH ÅTGÄRDA OBD-FEL
FELKOD

P0097

P0102, P0400

P0172

P0506

VISADE FEL

Temperaturgivare insugsluft – ingångssignal för låg
• Rimlighetskontroll ger felaktiga referensvärden
• Temperaturgivare på LMS är defekt
• Temperaturgivare insugsluft defekt

Luftmassa- och luftmängdmätare – ingångssignal för låg/
avgasåterföring – funktionsfel flöde
• Luftmassamätare defekt
• Fastklistrad/sotavlagrad EGR-ventil står hela tiden öppen
• Grundinställning av EGR-ventil inte genomförd

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

Tomgångsreglering – varvtal under börvärde
• Tomgångsregulator nedsmutsad/fastklistrad
• Fel ingångssignaler från motorstyrdonet
• Gasspjället går trögt/fastklistrat

NÄSTFÖLJANDE STEG/
MÖJLIGA ÅTGÄRDER

• Kontrollera luftmassamätaren, byt vid behov
• Kontrollera temperaturgivare insugsluft, byt vid behov

• Kontrollera strömförsörjningen till luftmassamätare
och EGR-ventil
• Kontrollera luftmassamätaren, byt vid behov
• Kontrollera EGR-ventil:
-- När EGR-ventilen hela tiden står öppen, återförs hela
tiden avgaser
-- Vid fastklistring ska EGR-ventilen bytas ut och orsaken
till fastklistringen hittas
• När en ny EGR-ventil monterats: Gör en grundinställning
(motorprovare)

• Kontrollera magnetventil för aktivt kolfilter, byt vid behov
• Kontrollera bränsletryckregulator, ersätt vid behov
• Kontrollera EGR-ventil:
-- När EGR-ventilen hela tiden står öppen, återförs hela
tiden avgaser
-- Vid fastklistring ska EGR-ventilen bytas ut och orsaken
till fastklistringen hitta

• Kontrollera tomgångsregulatorn med oscilloskop
• Byt tomgångsregulatorn om den sitter fast/klistrat fast
• Läs av ingångssignalerna från tomgångsregulatorn med
diagnostestern
• Byt ut gasspjället om det sitter fast/klistrat fast och hitta
orsaken till fastklistringen

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

