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Hardnekkige storing 
in Renault Kangoo

DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK

Iwan Kennis is AMT Topmon-
teur op AMT Garageforum.  
Met 5.400 bijdragen op het 
forum deelt hij zijn kennis 
veelvuldig met andere technici. 
Iwan werkt bij Autobedrijf 
Wout Bouman als diagnose-
technicus. Met zijn kennis en 
ervaring lost hij elke storing op, 
ook voor andere autobedrijven. 
Wout Bouman is aangesloten 
bij Diagnose Centrum, een net- 
werk van autobedrijven die 
gespecialiseerd zijn in storings-
diagnose van motorvoertuigen.

De Kangoo uit 2004 is door een auto-
bedrijf bij Autobedrijf Wout Bouman 
neergezet. Verschillende componen-
ten zijn al vervangen, het dashboard 
is verwijderd en het autobedrijf heeft 
de kabelboom al op verschillende 
plaatsen hersteld. Toch blijven de 
storingen aanwezig. De Kangoo heeft 

al twee weken bij een Renault-dealer 
en één week bij een Renault-specialist 
gestaan voor diagnose. Nu is het tijd 
voor AMT Garageforum Topmonteur 
Iwan Kennis om in het probleem te 
duiken. Om alle oorzaken uit te sluiten 
begint Iwan met het terugplaatsen van 
de originele componenten. Daarna 

volgt een scopemeting op het snel-
heidssignaal en de snelheidsmeter. “Uit 
de signalen blijkt dat beide overeen 
komen”, zegt Iwan. “Daarna ga ik verder 
met de controle van het motorma-
nagement, daar staat de foutcode van 
het snelheidssignaal in.”
Topmonteur Iwan pakt de schema’s 
erbij. In alle documentatie staat dat het 
ABS voor het snelheidssignaal zorgt. 
Dat is vreemd, want deze auto heeft 
geen ABS. Ook het originele schema 
blijkt niet volledig te zijn, want de 
signaaldraad staat er niet op. Uit de 
originele documentatie blijkt wel dat 
het snelheidssignaal via het instrumen-
tenpaneel en de CAN-bus naar de UCH 
gaat. Die geeft het signaal door aan 
het motormanagement.

Stilstaan zorgt voor 
foutcode
Met de diagnoseapparatuur leest Iwan 
de snelheid uit. Die blijkt correct te 
zijn. Toch keert de foutcode D024 in 
het motormanagement regelmatig 
terug. Soms lukt het om die te wissen 
en soms lukt dat niet omdat de storing 
dan permanent actief is. “Een fout in de 
CAN-bus lijkt onwaarschijnlijk, want er 
zijn geen foutcodes die daar op wijzen 
en het is vreemd dat het telkens om 
het snelheidssignaal gaat. Bovendien 
kunnen we het signaal steeds correct 
via de parameters uitlezen”, zegt Iwan. 
Tijd om verder te zoeken. “Als de 
foutcode gewist wordt en je maakt een 
proefrit, dan blijft hij weg. Maar zodra 
je stil staat, keert de foutcode terug.  
Op dat moment is het sensorsignaal  
12 volt en is de storing permanent en 
dus niet te wissen. Rol je de auto iets 
naar voren, dan daalt het voltage en 
kun je de storing wel wissen. De 12 volt 
van de signaaldraad komt uit het in-
strumentenpaneel. Als je dat er af haalt 
op het moment van een permanente 
fout, dan kun je de fout wel wissen. De 
storing lijkt dus uit het instrumenten-
paneel te komen”, zegt Iwan.

Configuratie van 
instrumentenpaneel
Is het instrumentenpaneel defect? 
Iwan: “Het is al eens vervangen en 
wij hebben het oude paneel weer 
teruggeplaatst. Het paneel heeft geen 
diagnosemogelijkheid, waardoor je 
geen foutcodes of parameters kunt 
uitlezen. Wel kunnen we met onze 
diagnose-apparatuur de configuratie 
van het instrumentenpaneel in de UCH 
uitlezen. Bij ‘Vehicle speed information’ 
staat ABS. Als je dat naar Gearbox 
verandert zijn de storingen met 
betrekking tot het snelheidssignaal 
opgelost. De airbagstoring is dan nog 
niet verholpen. De module bevat geen 
foutcodes, maar wel crashdata. En 
het chassisnummer blijkt onjuist. Het 
autobedrijf heeft de originele module 
nog liggen, dus die sluit ik aan. De 
foutcode op het controlelampje is nog 
wel zichtbaar, maar niet meer actief. 
Om te controleren waar de foutcode 
vandaan komt, zet ik de configuratie 
van het instrumentenpaneel weer op 
‘ABS’. En inderdaad foutcode D010 
wordt weer actief. De oorzaak van 
deze storing ligt dus in de configuratie. 
Donoronderdelen helpen dan niet om 
de storing op te lossen. De oorzaak van 
een fout in de configuratie is niet te 
achterhalen, maar ik vermoed dat het 
een spanningsdip geweest is.”

Het snelheidssignaal van de sensor en de snelheidsmeter komen overeen. 
Toch keert de fout terug. 

Een foutcode in het motormanagement en het airbagsysteem. Verschillende 
componenten zijn vervangen, maar de storing blijft. Hoe lost Iwan Kennis 
het probleem op?

Bij een Renault Kangoo branden het motorstorings- en het air-
baglampje. Het motormanagementsysteem bevat een foutcode 
met betrekking tot het snelheidssignaal. Ook in het airbagsys-
teem zit een foutcode. Die verwijst naar een probleem met het 
controlelampje. Het motormanagement, de centrale elektro-
nica module (UCH), de airbagmodule, het instrumentenpaneel 
en de snelheidssensor zijn al vervangen. Wat is er aan de hand?
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