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Audi TT start niet
DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK: COMMUNICATIESTORING

Iwan Kennis is AMT Topmon-
teur op AMT Garageforum.  
Met 5.400 bijdragen op het 
forum deelt hij zijn kennis 
veelvuldig met andere technici. 
Tegenwoordig werkt Iwan bij 
Autobedrijf Wout Bouman als 
diagnosetechnicus. Met zijn 
kennis en ervaring lost hij elke 
storing op, ook voor andere 
autobedrijven. Wout Bouman 
is aangesloten bij Diagnose 
Centrum, een netwerk van  
autobedrijven die gespeciali-
seerd zijn in storingsdiagnose 
van motorvoertuigen.

Voordat Iwan begint aan de diagnose, 
duikt hij in de historie van de auto. 
Daaruit blijkt dat het instrumentenpa-
neel al eerder is gerepareerd. Destijds 
vielen er pixels uit. Daarna gaat Iwan 
met de diagnosetester aan de slag. 
Het motormanagement-, airbag- en 
aircosysteem zijn niet uit te lezen. 

“Ik heb in eerste instantie de voedin-
gen van de verschillende computers 
gecontroleerd door alle zekeringen te 
controleren. In de elektrische schema’s 
heb ik gezocht naar de juiste zekerin-
gen. Op zekering S229 staat 4,7 volt als 
het probleem zich voordoet. Eigenlijk 
hoort daar gewoon 12 volt op te staan. 
Datzelfde geldt voor zekering S5 van 
het aircosysteem”, zegt Iwan. Want ook 
daar meet hij slechts 4,7 volt in plaats 
van 12 volt. Ook op zekering S11 van 

het instrumentenpaneel staat slechts 
4,7 volt. Toch kan Iwan het instrumen-
tenpaneel wel uitlezen.

4 volt voldoende voor 
instrumentenpaneel
Als hij zelf 12 volt aansluit op de 
zekeringen dan brandt het EPC-lampje 
wel weer en start de motor gewoon. 
Alle zekeringen krijgen stroom van de 
geschakelde plus via het contactslot. 
“Na de demontage van de airbag, het 
stuur en de stuurkolomkappen ben ik 
op het contactslot gaan meten. Daarbij 
bleek dat de geschakelde plus soms 
maar 4 volt afgeeft. Dat is niet correct 
want de spanning naar het contactslot 
is gewoon 12 volt. Na het vervangen 
van het contactslot waren de proble-
men verholpen. De storing was niet zo 
heel lastig, maar doordat verschillende 
ECU’s niet communiceerden, kun je 
hier wel eens de verkeerde kant op 
gaan met diagnose stellen. 
4 volt was blijkbaar voldoende om het 
instrumentenpaneel in te schakelen. 
Voor de andere computers geldt dat 
niet. Door die communicatiestoringen 
kan je op het verkeerde been gezet 
worden”, legt Iwan uit.

Het instrumentenpaneel schakelt 
zichzelf in vanaf 4 volt. Andere 
systemen hebben een hogere span-
ning nodig.

De Audi TT geeft verschillend sto-
ringen. Het uitlezen van de ECU’s 
lukt niet. Hoe lost AMT Garage-
forum Topmonteur Iwan Kennis de 
storing op?

Een Audi TT met een 132 kW 
AJQ-motor start soms niet. 
Het EPC-lampje brandt niet, 
het immobilizer-lampje knip-
pert. Het ESP-lampje brandt 
zwak en de airco doet hele-
maal niets. Wat is er aan de 
hand? AMT Garageforum Top-
monteur Iwan Kennis zoekt 
het uit en lost de storing op.
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