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Hummer uit z’n hum
DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Diagnose Centrum, een 
samenwerkingsverband van 
gespecialiseerde bedrijven met 
een passie voor storingsdiag-
nose, voorziet in hulp wanneer 
de autotechnicus er niet meer 
uitkomt. Anton van der Linden, 
van AL Autodiagnose uit Lich-
tenvoorde en aangesloten bij 
Diagnose Centrum, neemt ons 
mee in een leerzame storing.

Anton: “Het is een auto die niet veel 
voorkomt en ondanks dat de auto 
onder de GM-groep valt heb ik even 
getwijfeld of ik wel aan deze klus 
moest beginnen. Om een storing op 
te lossen gaat het toch om de drie 
factoren: kennis, informatie en appara-
tuur. Heb ik die drie factoren wel voor 
deze exoot? Aan de andere kant ben 
ik dol op uitdagingen. Elke storing is 
een soort van puzzel, zeker als iemand 
anders er niet uit komt. Ik nam de 
uitdaging dus aan”.

Schema’s
Anton: “Om een beetje structuur in het 
zoeken te krijgen ben ik begonnen bij 
het uitvallende instrumentenpaneel. 
Maar voor ik goed daarnaar kon kijken 
ben ik eerst op zoek gegaan naar elek-
trische schema’s. Die vond ik gelukkig 
in AllData. Zonder schema’s zou het 
echt een zoektocht worden. Dan het 
instrumentenpaneel zelf. De snelheids-
meter en toerenteller werkten wel, 
de andere meters niet. In het schema 

kon ik zien dat deze meters via het 
CAN-bus netwerk de signalen zouden 
moeten ontvangen”.

Scoopmeting
Waar het signaal vandaan moet 
komen is Anton dus duidelijk, maar 
was het signaal er ook? Anton: “Ik 
beschik niet over de juiste apparatuur 
om deze H2 goed uit te lezen, maar ik 
heb wel een scoop. Ik heb deze op de 
communicatielijn (CAN-1) aangesloten 
en kon nu in beeld brengen wat er op 
de communicatielijn gebeurde. Dat 
was heel erg veel. De communicatie 
lag helemaal overhoop. Dit moest wel 
de oorzaak van het probleem, of mis-
schien wel alle problemen zijn”.

Verdacht regelapparaat
“Het mooie van een CAN-bus netwerk 
is dat diverse regelapparaten met 
elkaar snel informatie kunnen uitwis-
selen, maar het kan ook helemaal fout 
gaan. Ik vermoedde dat de commu-
nicatie fout verliep door een regelap-

paraat dat om de een of andere reden 
flinke ruis op de lijn veroorzaakte. Ik 
pakte dus de schema’s er weer bij om 
te kijken hoe het netwerk exact in 
elkaar zit en onderling communiceert.”

Knooppunten
Anton: “Het schema was erg duidelijk 
en ik kon systematisch aan de slag 
om het foutieve regelapparaat op te 
sporen. Hiervoor moest ik wel eerst de 
verzamelstekkers, ook wel knooppun-
ten genoemd, lokaliseren. Al snel had 
ik een knooppunt gevonden en kwam 
ik erachter dat na het loskoppelen van 
het airbagregelapparaat de communi-
catie weer op gang kwam”.

Volop water
Het enige dat Anton toen nog moest 
doen was het airbagregelapparaat 
vinden. Dat bevond zich onder de 
bestuurdersstoel. Anton: “Veel hoef ik 
er niet over te zeggen, de foto spreekt 
voor zich. Het airbagregelapparaat was 
doordrenkt met water en dat gaat niet 
goed. Nadat ik het regelapparaat had 
vervangen werkte het instrumenten-
paneel weer naar behoren en was ook 
de storing in de radio en elektrische 
ramen opgelost”. En het indringende 
water? Anton: “De autotechnicus ging 
zich zelf verdiepen in de waterlekkage, 
maar was vooral erg opgelucht dat de 
storing gevonden was”.

Om snel inzicht te krijgen in een 
netwerk is een schema erg belang-
rijk. Met dit schema kon Anton 
het knooppunt vinden en diverse 
regelapparaten een voor een los-
koppelen.

Vocht en elektronica, dat is nou eenmaal een slechte combinatie. Het bleek 
de oorzaak van alle elektronische storingen.

Een autotechnicus heeft een Hummer H2 in de werkplaats staan 
met vreemde elektronische storingen. Meters op het dashboard 
vallen uit, de radio werkt niet en ook de elektrische ruitbedie-
ning werkt niet correct. Na tien uur storingzoeken komt de 
autotechnicus er niet meer uit en belt AL Autodiagnose. Weet 
diagnosetechnicus Anton van der Linden de oorzaak wel te 
achterhalen?
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