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Geen snelheidssignaal
DIAGNOSETIPS UIT DE PRAKTIJK: TE LAGE RUSTSTROOM

Sergoyne Diagnostics is een 
diagnose- en opleidingscen-
trum. “Het is onze missie ervoor 
te zorgen dat garagebedrijven 
gewapend zijn om diagnose te 
stellen aan moderne wagens”, 
zeggen diagnosetechnici 
Jeroen Vertongen en Niels An-
dries. Dit doet Sergoyne met 
knowhow en tools. Volstaan die 
niet, dan doen klanten een be-
roep op het diagnosecentrum.

Jeroen Vertongen: “Afgaande op de 
omschreven symptomen vermoed 
ik dat het probleem zich situeert in 
de CAN-bus communicatie tussen de 
modules onderling. De voertuigsnel-
heid wordt vanuit de ABS-module via 
de CAN-bus doorgeven aan onder 
andere het combi-instrument. Het 
was geen vreemde conclusie van de 
garagehouder om te vermoeden dat 
de module zelf defect was.” Jeroen sluit 
zijn diagnoseapparaat aan en stelt zelf 

ook vast dat er geen communicatie 
met de ABS-module mogelijk is. Het is 
tijd om te gaan meten.

Meten is weten
Jeroen pakt de scope en elektrische 
schema’s van dit type Touareg erbij en 
gaat aan de slag met een basismeting. 
“Ik start de meting bij de CAN-bus 
bedrading van de ABS-module. Dit 
doe ik om de CAN-bus communicatie 
in beeld te brengen, en hieruit af 
te leiden of er een bedradings- of 
moduleprobleem is. Belangrijk detail, 
met ons diagnoseapparaat heb ik een 
volledige voertuigscan uitgevoerd en 
hieruit bleek dat er ook een communi-
catieprobleem met de 4x4-module is.”

Signaalanalyse
In no-time heeft Jeroen de CAN-bus 
communicatie ter hoogte van de 
ABS-module in beeld. Wat ziet hij? 
“Ik kan op basis van dit signaal een 
aantal conclusies trekken. Ten eerste 
zie ik dat de communicatie bij de 
ABS-module aankomt en er dus geen 
sprake van draadbreuk is. Ten tweede 
stel ik vast dat er een afwijking zit op 
de rustspanning van de CAN-bus. De 
rustspanning dient namelijk twee keer 
(afgerond) 2,5 V te zijn. De rustspan-
ning die ik meet is om en nabij 2,0 V. 
Stel dat deze lagere rustspanning een 
slechte of onmogelijke communicatie 
tot gevolg heeft, dan moet dit ook gel-
den voor alle andere modules op het 
netwerk. De problemen beperken zich 
echter tot de ABS- en 4x4-module.”

Lage rustspanning
Wie of wat veroorzaakt een lagere 
rustspanning van de CAN-bus? Jeroen: 
“Het is basiskennis over de CAN-bus, 
maar je moet er wel even aan denken. 

Elke aangesloten module voorziet 
de bus van een rustspanning. Met 
andere woorden, de rustspanning is 
de gemiddelde waarde van de span-
ningen geleverd door alle aangesloten 
modules. Dit in combinatie met de 
afsluitweerstanden zorgt voor een 
gemiddelde waarde van 2 keer 2,5 
V (CAN-H en CAN-L).” Aangezien de 
problemen zich duidelijk situeren bij 
de ABS- en 4x4-module besluit Jeroen 
de meting te herhalen maar dan met 
beide modules losgekoppeld van 
de CAN-bus. Dat heeft effect. Jeroen 
meet nu met de scope een rustspan-
ning van nagenoeg 2,5 V.

Draadbreuk
Blijkbaar belasten beide modules 
het netwerk, maar hoe? Jeroen pakt 
het elektrische schema van de ABS-
module er nog eens bij. Hij controleert 
achtereenvolgens de voedingen en 
massa’s. “Bingo! Ik mis een voeding na 
contact.” Wat speurwerk en enkele ex-
tra schema’s later blijkt dat de ontbre-
kende voeding door een relais wordt 
geschakeld. Deze dient voor zowel 
de ABS- als 4x4-module. Jeroen: “Het 
relais zit onder de bestuurdersstoel en 
wordt aangestuurd door de ‘Kessy-
module’ (keyless entry-module). Hier 
moet een draadbreuk zitten.” Dat blijkt 
juist. De stuurdraad tussen de Kessy-
module en het relais is onderbroken 
waardoor de ABS- en 4x4-module 
in ‘slaapstand’ blijven staan. Jeroen 
herstelt de draad en alle problemen 
zijn verholpen.

Conclusie
Jeroen: “Wat mij vooral bijblijft is de 
afwijkende rustspanning van de CAN-
bus. Blijkbaar is het zo dat ‘slapende’ 
modules die niet actief deelnemen aan 
de communicatie, maar wel aange-
sloten zijn, het circuit belasten. De 
spanning van het netwerk gaat door 
de CAN-module, maar ze leveren geen 
extra spanning aan het netwerk. Dit 
heeft blijkbaar hetzelfde effect op het 
circuit als een overgangsweerstand in 
de bedrading. Het is er eentje om te 
onthouden!”

Een draadbreuk in de stuurdraad 
tussen de Kessy-module en het voe-
dingsrelais blijkt de oorzaak.

Jeroen voert een scope-meting uit om de CAN-bus communicatie in beeld te 
brengen. Hieruit blijkt dat de rustspanning te laag is.

Bij een Volkswagen Touareg van 2004 met 2.5 TDI BAC-motor 
wordt de voertuigsnelheid niet weergegeven op het combi-
instrument. Tijdens het uitlezen is geen communicatie mogelijk 
met de ABS-module. De garagehouder vermoedt een defecte 
ABS-module, maar na het vervangen van de module blijft de 
storing aanwezig. Hij besluit de auto naar Sergoyne Diagnostics 
te brengen voor een oplossing.
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