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DIAGNOSETIPS UIT  DE PRAKTIJK

Een Fiat 500 van 2010 met 0.9 TwinAir-motor
wordt de werkplaats binnengebracht. Volgens
de klant werkt de ontwaseming niet goed en
recirculatie van interieurlucht is niet mogelijk.
Monteurtje duikt in de storing en gaat aan het
meten.

“Ik begon met het uitlezen van de 500 met de Exa-
minar. In de Body Controle Module (BCM) stond
de foutcode: ‘B1909 Recirculatieklep buiten be-
reik’. Dit klonk aannemelijk, maar wellicht was de
foutcode eerder ontstaan. Ik wiste de foutcode,
maar die kwam direct terug.” De recirculatieklep
lijkt dus inderdaad niet goed te werken?

Aansturing ontbreekt
“Ik besloot de recirculatieklep aan te sturen met
de Examinar, maar dit lukte niet.” Tijd om te gaan
meten met de multimeter. “Ik ben begonnen bij
de actuator, om te kijken of deze wel de beno-
digde aansturing kreeg. Dit bleek niet het geval.
Vervolgens heb ik hetzelfde gedaan aan de zijde
van de climate control. Het stuursignaal was hier
wel aanwezig en dus moest het probleem ergens
in de kabelboom zitten.” 

Demontage dashboard
“De kabelboom zit netjes weggewerkt achter het
dashboard, en het blijft altijd een flinke klus om
een dashboard netjes te demonteren. Je wilt geen
bevestigingsklemmen forceren die later geram-
mel veroorzaken.” Na demontage werd het pro-
bleem snel zichtbaar. “De kabelboom naar de re-
circulatieklep-actuator zat klem onder een bout
van de verstevigingsbalk in het dashboard. Waar-
schijnlijk een montagefout in de fabriek, want de
auto was pas een jaar oud. Ik heb de kabel her-
steld, goed vastgelegd door middel van een tie-

wrap, zodat hij niet nogmaals ergens tussen kan
komen. Hierna heb ik het dashboard weer ge-
monteerd.”
De storing was nu inderdaad verholpen. De
 recirculatieklep deed zijn werk en ook de fout-
code kwam niet meer terug in de Fiat. Naar
 aanleiding van dit voorval heeft Monteurtje nog
wel navraag gedaan bij de Fiat-importeur. Het
probleem kan tenslotte ook een montagefout
zijn in de fabriek die vaker voorkomt. “Dit was
niet het geval, de storing stond nog niet gesig-
naleerd als veel voorkomend. En gelukkig ook
maar, want een dashboard uitbouwen blijft
 altijd tijdrovend werk, ook al had ik de storing
snel gevonden.” 

Preventief onderhoud
Monteurtje heeft nog een tip voor degene die een
Renault Scénic II in onderhoud heeft: “Voer hier
preventief onderhoud op uit. Bij deze modellen
verstopt de paravan snel. Daarnaast krijgt de ka-
chelmotor met vervuiling te maken omdat het
pollenfilter ná de kachelventilator gemonteerd zit.
De paravan is vrij simpel te bereiken en met een
stofzuiger is blad snel te verwijderen. Vergeet ook
niet de afvoergaten schoon te maken”.
En wat als dit al te laat is? “Met wat geluk is de

stekker van de kachelweerstand de oorzaak. Deze
smelt nog wel eens weg door gebrek aan koeling
of water in de kachelweerstand. Is dit niet het
geval, dan moet het hele dashboard eruit om de
kachelmotor te vervangen. Een klus die je liever
voorkomt.”

Op het AMT Garageforum vindt u in de rubriek ‘Opgelost’
meer interessante storingen. Bent u een automotive
 professional? Registreer u dan gratis via 
www.amtgarageforum.nl/registreren

Met ruim 750 bijdragen in een jaar tijd op het AMT Garageforum mag

‘Monteurtje’ zich een ware AMT Topmonteur noemen. Hij is werkzaam

als diagnosespecialist bij een Chevrolet/Fiat-dealer en geniet grote

 bekendheid op het forum. Met zijn kennis helpt hij geregeld, in  samen-

werking met andere technici op het forum, collega’s uit de brand.

De bovenzijde van het dashboard moet worden gedemonteerd
om de kabelboom te controleren.

De oorzaak is snel gevonden. De kabel zit klem onder een bout
van de verstevigingsbalk.

Geen wonder dat de aansturing niet goed ging. Van deze kabel
is niet veel meer over.

Met preventief de paravan schoonmaken bij een beurt is
 demontage van een Scénic II dashboard te voorkomen.
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