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Vreemd elektronisch 
probleem Peugeot

OPGELOST DANKZIJ AMT GARAGEFORUM!

AMT Garageforumlid ‘Carma-
niac’ krijgt een Peugeot 307 
van 2006 met een 1.6 HDI-
motor onder handen met een 
vreemd elektronisch pro-
bleem. Op het moment van 
intrappen van het rempedaal 
gaan de ruitenwissers wissen, 
het stadslicht gaat aan en het 
airbaglampje gaat branden. 
Het knipperlicht en de claxon 
werken op dat moment niet 
meer. Wat is er aan de hand?

 Carmaniac leest de auto uit met een 
Maxidas DS708 pro, maar deze vind 
geen foutcodes. Carmaniac: “Alles wijst 
volgens mij in de richting van een 
defecte COM2000-module, maar hoe 
weet ik dat zeker? En is vervangen de 
enige optie, of valt er nog wat te ‘her-
stellen’?” Hij plaatst het probleem eind 
van de middag op AMT Garageforum. 

 Verdachte trekhaak 
 De reacties op AMT Garageforum stro-
men al snel binnen. Forumlid ‘techni-
cus’ werkt bij een dealer en vermoedt 
sluiting in de trekhaak indien deze 
aanwezig is. De 307 heeft inderdaad 
een trekhaak en Carmaniac belooft 

de volgende dag de bekabeling na te 
kijken. Forumlid ‘Boschdirk’ reageert 
op het ‘herstellen’ van de COM2000 en 
plaatst een PDF met een demontage-
handleiding. Dat ziet er complex uit. 
Carmaniac: “Ik ga morgen eerst even 
de trekhaakbekabeling nakijken voor 
ik me op de COM2000 concentreer. 
Daar staat overigens geen water, ook 
niet bij de BSI”. 

 Meer verdenkingen 
 Elektronische storingen kunnen 
vele oorzaken hebben. Technicus 
‘Unikneet’ wijst op de stekkers op de 
COM2000-module die mogelijk geen 
goed contact maken. Topmonteur 

Techraad heeft al eens vreemde 
storingen gehad toen een enkeldraads 
lampje op de plek van het achterlicht/
remlicht zat. Het zijn dingen waar je 
niet snel bij stil staat. “Kabelbreuk ter 
hoogte van de achterklepdoorvoer kan 
ook vreemde storingen geven”, geeft 
‘pedroo’ aan. 

 Water geeft problemen 
 Carmaniac: “Ik heb inmiddels de 
trekhaakbekabeling nagemeten en 
wat blijkt? Op vrijwel alles staat span-
ning! Een penetrante lucht kwam me 
tegemoet uit de koff erbak en nadat ik 
die had uitgemest kwam ik de waar-
schijnlijke oorzaak tegen. Kijk maar 
naar de foto’s!”
De foto’s die Carmaniac uploadde 
spreken inderdaad voor zich. Schim-
mel groeit aan de onderkant van de 
afdekplaat. Het is hier duidelijk al lang 
erg vochtig! 

 Vreemde module 
 Carmaniac vervolgt zijn toelichting: “Bij 
het reservewiel zie ik een module waar 
volgens mij de trekhaakbekabeling uit 
komt, tenminste zo lijkt het. Vanwege 
de schimmel en de geur kon ik niet 
al te lang uitpluizen wat het is. Wie 
weet wat deze module doet en kan dit 
met het probleem te maken hebben?” 
Topmonteur ‘peugeottechnieker’ weet 
het antwoord: “Dat is de CAN-module 

om de trekhaakaansluiting mee aan te 
sturen. Als die onder water staat gaat 
het CAN-systeem van de verlichting 
wellicht op tilt met de gevolgen die je 
al ondervonden hebt”. 
 Carmaniac koppelt de trekhaakmodule 
af en alles lijkt vooralsnog weer nor-
maal te werken. “Ik heb de foutcodes 
die waren ontstaan door het afkop-
pelen van de accu gewist en ik kijk het 
nu een paar dagen aan.” Carmaniac 
plaatst nog een foto van de geopende 
trekhaakmodule. Die is zwaar geha-
vend door het vochtige klimaat en kan 
de prullenbak in. 

 Voorkomen 
 De vreemde elektronische storing is 
dan wel verholpen, maar hoe zit het 
met het indringende water? Carma-
niac: “Ik heb lange tijd de waterslang 
op de auto gezet, maar nergens is te 
vinden waar water de koff erbak in 
komt. Ik ga het samen met de klant in 
de gaten houden. Voor nu iedereen 
bedankt voor de hulp!” 
 Het topic krijgt de status ‘opgelost’, 
maar is de oorzaak van de water-
indringing een maand later alsnog 
gevonden? We belden nog even met 
‘Carmaniac’: “Nee, er is geen druppel 
water meer in de koff erbak gekomen. 
Het is mij en de klant tot op de dag 
van vandaag een raadsel gebleven. De 
storing is ook niet meer voorgekomen”. 
 Tip: Kijk op www.amt.nl/3-2014 
voor de link naar het topic op AMT 
Garageforum. Hier kun je, mits 
ingelogd, de PDF en overige foto’s 
bekijken. 

Hier is het duidelijk al heel lang erg 
vochtig. Ligt de oorzaak van de 
vreemde storingen in de koff er-
bakruimte?

Wat is dit voor vreemde module? En heeft deze iets te maken met de storing?

De trekhaakmodule is zwaar geha-
vend door het vochtige klimaat en 
kan de prullenbak in.

Heeft u een 
autotechnisch 
probleem waar u 
niet uitkomt?
Vraag uw collega’s om 
raad op AMT Garagefo-
rum. En wellicht komt úw 
kennis anderen van pas.
Op www.amtgaragefo-
rum.nl wordt iedereen 
wijzer. 
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