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TECHNIEK
Technisch bijpraten door Innovam

Centrale diagnose zonder CAN-bus

Intelligente zekeringkast
In de nieuwe Coupé past

Hyundai een geavanceerde

zekeringkast toe. Die noe-

men we de Body Control

Module en bevat meer dan

alleen zekeringen. Met de

Hi-scan pro stelt de mon-

teur via deze BCM diep-

gaande diagnose.

Het is even wennen voor het werkplaatsmana-
gement, dat een monteur bijvoorbeeld de ver-
lichting kan controleren vanuit de ‘luie’
bestuurdersstoel. Met de Hi-scan pro kan hij
bijna alle componenten aansturen en in- en uit-
gaande signalen meten. Hij zit daar dus niet uit
te rusten, maar is met een geavanceerd karwei
bezig. Dit alles zonder componenten te demon-
teren of te zoeken, dus uiterst productief. Het
enige wat hij moet doen is de Hi-scan pro, de

tester van Hyundai, aansluiten en het juiste
programma activeren. Dit alles is mogelijk
geworden door een slimme zekeringkast, die is
gemonteerd in de nieuwe Hyundai Coupé.
Hoe was het voorheen? Door de auto verspreid
zaten bijvoorbeeld tien verschillende compo-
nenten, die allen een bepaalde taak en doel
hadden. In de nieuwe Coupé zitten deze tien
componenten samen in de zekeringkast, die we
de Body Control Module (BCM) noemen.

Voordeel van eenvoud
Voordeel is dat alles met elkaar kan communi-
ceren en het geheel erg compact is. Uiteraard
zijn er meer fabrikanten die met een tester
kunnen communiceren met verschillende com-
ponenten. Zij passen daartoe meestal een multi-
plex systeem of CAN-netwerk toe. Dit zijn
geavanceerde systemen waarbij een monteur
kennis moet hebben op een hoog (computer)
niveau. Hyundai gebruikt een systeem met een

normale zekeringkast zonder externe datanet-
werken, waardoor elke Hyundai monteur, onge-
acht zijn niveau, diagnose kan stellen.

Knap kastje
In het kader ziet u welke systemen in de BCM
zijn ondergebracht. We pikken de ruitenwissers
eruit. Twee standen, met snelheidsafhankelijk
interval, sproeier en sneeuwbeveiliging. Als er
veel sneeuw op de ruit ligt en je schakelt de
wissers aan, kunnen deze na enige tijd vast-
lopen. Geen probleem, de stroom wordt onder-
broken door de BCM en de wissers stoppen
midden op de ruit. Verwijder je nu de sneeuw
en je zet de wissers opnieuw aan, functioneert
alles weer als vanouds en de motor is dus niet
doorgebrand. Zet je de interval op een bepaalde
frequentie en de snelheid neemt toe, dan zal er
meer water op de voorruit terecht komen. De
BCM past vervolgens keurig de frequentie aan.

Diagnose met diepgang
Het diagnosestellen is erg eenvoudig. Je neemt
de Hi-scan pro en kiest voor de Coupé 2002 en
vervolgens de optie ‘Body Control Module’.
Vervolgens selecteer je de optie ‘06. Wiper’. Je
komt dan in het venster ‘current data’ van de
ruitenwisser. Je kan meteen aflezen in welke
stand de schakelaar staat van de sproeier en of
deze schakelaar werkt. Hetzelfde geldt voor de
intervalschakelaar. Verder is de instelwaarde af
te lezen van de variabele intervalschakelaar.
Voordeel is dat je de variabele weerstand
meteen kan controleren zonder een component
te demonteren of los te meten. Je weet ook
meteen dat alle aansluitingen en draden cor-
rect zijn. Zo heeft elk component zijn eigen cur-
rent data scherm.
Tevens kan je via een ander menu de input en
output van een schakelaar of actuator controle-
ren. Je kan ook een component aansturen met
de Hi-scan pro. Bijvoorbeeld de ruitenwissermo-
tor. Zet het contact aan en de tijdsduur van
activeren duurt totdat op stop wordt gedrukt.
Druk linksonder op start en de test begint. De
wisser wordt aangestuurd. Zo werkt het voor
alle systemen die in de BCM zijn onderge-
bracht. ●
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Bij de Hyundai Coupé heeft de conventionele
zekeringkast plaats gemaakt voor de Body Control
Module. Diagnosestellen is nu uiterst simpel.

Met de Hi-scan pro loopt de monteur stap voor
stap een compleet systeem door.

Systemen 
in de BCM
● Ruitenwissers en sproeiers;
● Sneeuwbeveiliging ruitenwissers;
● Automatische wissersnelheid;
● Veiligheidsgordel signalering;
● Centrale vergrendeling met alarm;
● Contactslot verlichting;
● Binnenverlichting en vertraging;
● Elektrische ramen;
● Crash beveiliging centrale vergrendeling;
● Knipperlicht en alarmlicht regeling;
● Achterruitverwarming tijdsregeling;
● Immobilizer;
● Zekeringen;
● Diagnose gedeelte.
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