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Een Renault Espace van 2001 heeft een
 verlichtingsprobleem. De klant geeft aan dat
de mistlichten, nummerplaatverlichting en
 ruitenwisser aan de achterzijde niet werken.
Er wordt gedacht aan een draadbreuk in de
klepdoorvoer, maar dit blijkt niet het geval.
Wat is er wel aan de hand? Iwan ging op zoek
naar het antwoord.

“Ik weet dat dit model Espace gebruik maakt van
een ‘tailgate-module’. Deze module stuurt de
componenten in de achterklep aan. Deze is niet
los uit te lezen. Ik ben verder gaan zoeken en
kwam er achter dat de tailgate-module commu-
niceert met de B II-module. Deze module is 
onderin de voetenruimte aan de rechterzijde van
de auto geplaatst. De B II-module kon ik wel uit-
lezen.”

Communicatie verstoord
“Bij het uitlezen van de B II-module zag ik dat
zodra ik de ruitenwisser of verlichting inscha-
kelde de signalen van de schakelaar op het dash-
board goed aankwamen. Echter zag ik ook dat de
B II aangeeft dat de achterklep gesloten is, terwijl
deze geopend was. In de achterklep zit een scha-

kelaar die detecteert of de achterklep open of 
gesloten is. De schakelaar geeft de informatie aan
de tailgate-module, en deze verstuurt de infor-
matie via de communicatielijn naar de B II. 
De tailgate-module stuurt zelf het lampje in de
bagageruimte aan, en dat werkte gewoon. 
De schakelaar en tailgate-module waren dus naar
mijn idee goed.”

Meten is weten
Tijd om een aantal signalen te gaan meten. Iwan
zocht de communicatielijn tussen tailgate-mo-
dule en B II op en ging meten. “Op de communi-
catielijn was soms een blokje te zien, maar voor-
namelijk een 12 V signaal. Bij het aan- en uitzet-

ten van verlichting of ruitenwisser was er geen
verandering waar te nemen.” Wat nu? “Ik heb de 
B II losgekoppeld en ook nu veranderde er niets.
Toen ik de B II-module weer aansloot en de tail-
gate- module loskoppelde werd het signaal ech-
ter  helemaal plat. Mijn conclusie was dan ook dat
de tailgate-module wel communiceert, maar dat
de B II dit niet doet. De signalen komen tenslotte
goed aan bij de B II.”

Niet te programmeren sleutel
“De B II-module is helaas vrij kostbaar. Eigenlijk te
kostbaar voor een Espace van 2001. Ik haalde een
B II op de sloop. Wetende dat de kilometerstand
wordt overgezet heb ik gekozen voor een 
module met een redelijk gelijke kilometerstand.
Deze heb ik vervolgens geconfigureerd en de 
verlichting en ruitenwisser werkten weer.” Dus de
auto kon weer naar de klant? “Nee, dat niet. Er is
helaas geen mogelijkheid om bij een gebruikte
module de bestaande sleutel in te leren. We heb-
ben daarom de originele B II-module opgestuurd
naar ACtronics. Daar is de module gerepareerd en
de kilometerstand teruggezet.”
“Na montage werkten de verlichting en ruiten-
wisser weer zoals het hoort. Ik heb nog wel even
gekeken naar de onderlinge communicatie. 
Hierbij zag ik weer een juist signaal op de com-
municatielijn tussen tailgate-module en B II. 
De klant was geholpen met een vriendelijke reke-
ning en ik had weer een leuke storing opgelost.
Daar kan ik echt van genieten.”

Bij het uitlezen van de B II-module viel het Iwan op dat de waarde bij ‘kofferbak open’ niet correspondeerde met de daadwerkelijke
 situatie. De achterklep stond namelijk wél open.

Op de communicatielijn tussen B II-module en tailgate-module was weinig tot geen communicatie te zien met de scoop.

Na reparatie van de B II-module zag het signaal op de communicatielijn er weer uit zoals het hoort.

Met ruim 4400 bijdragen op AMT Garageforum mag ‘Iwan’ zich een ware

AMT Topmonteur noemen. Hij werkt als diagnosetechnicus bij Mooren

 Auto’s in Roelofarendsveen. Met de kennis die hij daar opdoet helpt hij

 geregeld, in samenwerking met andere technici op het forum, collega’s uit

de brand. Zeker als een storing in de ene richting wijst, maar de oplossing

in de andere richting gevonden kan worden, is Iwan in zijn element.
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