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DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Een Renault Clio III 1.4 16V uit 2006 slaat niet meer 
aan na een wasbeurt. Dat lijkt een vochtprobleem 
in een connector te zijn. Toch is de oplossing 
daar niet te vinden. Op het dashboard brandt de 
indicatielamp van de wegrijdblokkering. Hoe lost 
Diagnose Centrum de storing op?
“Nadat ik de auto binnen had gekregen, heb ik 
de auto uitgelezen. Er verscheen een foutmel-
ding met betrekking tot een CAN-storing in de 
rekeneenheid van de zekeringskast onder de 
motorruimte, de UPC. Een meting aan de CAN-bus 
gaf echter geen aanwijzingen dat er iets met de 
communicatiebus aan de hand was”, zegt Frank 
Bouman.
“Ik ben bij de basis begonnen. Aan welke voor-
waarden moet de auto voldoen om de motor te 
starten? Een voorwaarde is dat de wegrijdblok-
kering gedeactiveerd is. De indicatielamp in het 
dashboard is daarbij een handig hulpmiddel. Als 
die knippert, is er een probleem met de sleutel-
herkenning, brandt het lampje continu dan gaat 
er ergens anders iets mis.”

Aanslaan wordt geblokkeerd
Tijd dus om verschillende componenten te con-
troleren. “De sleutel wordt in de UCH ingelezen 
met behulp van de leesantenne bij het contact-
slot. De UCH is de comfortmodule in de auto. 
Vervolgens stuurt de UCH de wegrijdblokkerings-
informatie via de CAN-bus naar de UPC. Die stuurt 
de gegevens door naar de ECU, of de Rekeneen-
heid Injectie zoals Renault die noemt. Ergens in 
de UCH, UPC, ECU of de bedrading ging het dus 
mis”, zegt Bouman. “Met een diagnoseapparaat 
heb ik gekeken of de verstuurde informatie op de 
juiste manier verwerkt werd in de verschillende 
rekeneenheden. In de UCH en de UPC was dat het 
geval, maar de ECU blokkeerde het aanslaan van 
de motor.”

Voeding weg, opnieuw probleem
Zat het probleem in de ECU? Bouman legt uit hoe 
de Rekeneenheid Injectie werkt: “Als je een nieu-
we motormanagementcomputer monteert, moet 
je de zogenoemde startcode van het voertuig in 
de ECU programmeren. Dit is normaal gesproken 
een eenmalige actie, die niet ongedaan gemaakt 
kan worden. Bij deze Clio was het mogelijk om de 
startcode succesvol opnieuw in te programme-
ren. Het lampje op het dashboard ging uit en de 
motor sloeg aan. Toch was het probleem daarmee 
niet opgelost, want zodra de geschakelde voeding 
wegviel en de UPC dus uitgeschakeld werd, deed 

het probleem zich opnieuw voor.” Wat nu? “Omdat 
communicatie met alle rekeneenheden mogelijk 
was, leek een voedingsprobleem niet aan de orde. 
Toch hebben we alle voedingen en massa’s ge-
controleerd. Die bleken inderdaad allemaal goed”, 
zegt Bouman.

Is de ECU defect?
Bouman: “We hebben uiteindelijk een UCH en 
ECU aangeschaft via een autodemontagebedrijf. 
Helaas zaten daar geen handzenders bij. En we 
hadden nog een probleem: de startcode is ook 
opgeslagen in de stuurbekrachtigingsmodule in 
de Clio III en Modus. Na het plaatsen van de an-
dere rekeneenheid zou de motor nog steeds niet 
aanslaan. We hebben met speciale software de 
startcode uit de UCH kunnen achterhalen. Daar-
mee konden we nieuwe handzenders program-
meren. Het stuurbekrachtigingsprobleem heb ik 
met het bedrijf 2ndBit in Helmond opgelost. Dat 
bedrijf kan de gegevens van de wegrijdblokkering 
in de rekeneenheid van de stuurbekrachtiging 
resetten. Daarmee waren alle problemen opgelost 
en nu start de auto weer probleemloos”.

De indicatielamp in het midden van het dashboard blijft branden. Dat wijst op een storing in de wegrijdblokkering.

“De sleutel wordt in de UCH ingelezen. De UCH stuurt de 
wegrijdblokkeringsinformatie via de CAN-bus naar de UPC. Die 
stuurt de informatie door naar de ECU. Ergens ging er dus iets 
mis”, zegt Frank Bouman.

Complexe storingen kunnen het de autotechnicus knap lastig maken. Het 
Diagnose Centrum, een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde 
bedrijven met een passie voor storingsdiagnose, voorziet in hulp wan-
neer de autotechnicus er niet meer uitkomt. Frank Bouman, aangesloten 
bij het Diagnose Centrum, neemt ons mee in een leerzame storing.
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