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“Soms heb je van die storingen
die een voor de hand liggende
oorzaak hebben, maar waar je als
monteur dol van wordt. Zo sprak
ik een collega die al twee maan-
den bezig was om een storing in

een Fiat Seicento Sport met een
1.1 Fire-motor op te lossen. De
auto haperde af en toe en gaf als
foutcode: voedingsspanning te
hoog/laag. Hij had de accuspan-
ning gemeten en deze bedroeg
17 Volt. Hij dacht meteen aan de
spanningsregelaar in combinatie
met de dynamo. Maar vervanging
van deze onderdelen bracht geen
uitkomst. Zijn volgende diagnose
luidde dat het aan de computer
moest liggen. Fiat gebruikt elek-
tronica van Magneti Marelli en
daar gaat nog wel eens iets aan
kapot. Het lukt ook niet altijd om

er communicatie mee
te krijgen. De collega
heeft uiteindelijk de
computer opgestuurd
naar ACtronics, maar
zij konden geen sto-
ring ontdekken. De
auto bleef echter ha-
peren en af en toe
wilde de Fiat zelfs
niet starten. Uit pure
armoe heeft hij ver-
volgens vanuit een
donor-auto alles overgezet. Hij
had zelfs een nieuwe injectie-een-
heid gemonteerd, maar niets
bracht hem tot de oplossing.”

� Probleem met 
voedingsspanning
“Hij vroeg mij dus om raad, maar
ik merkte dat de collega inmid-
dels zo’n kokervisie had ontwik-
keld dat het beter zou zijn om de
auto bij mij in de werkplaats te
onderzoeken. Ik ben vervolgens
bij het begin begonnen en heb
me gericht op de foutmelding
over de voedingsspanning. Ik heb
de fout gewist, maar deze kwam
meteen weer terug. Vervolgens
heb ik gecontroleerd of de lamb-
daregeling werkte, dan weet je
of de computer nog enigszins re-
gelt en of de MAP-sensor in orde
is. Dat bleek niet het geval bij sta-
tionair draaien, daarboven was
het wel goed. Maar de motor liep
niet mooi. Vervolgens ben ik maar
eens aan de voedingsspanning
gaan meten. De geschakelde voe-
dingen waren allemaal in orde
maar eentje, na het systeemrelais,
gaf een sterk wisselend beeld en
viel bij tijd en wijle terug tot 8
Volt. De collega had gedacht dat
door het vervangen van de dyna-
mo en regelaar het wel in orde
moest zijn met de boordspanning,
maar je moet echt gaan meten en
controleren of de voedingsspan-
ningen in orde zijn. Er kan tussen
de bron en de regeleenheid wel
een slecht contact zitten zoals
hier en dan heeft het meten van
alleen de klemspanning geen nut.”

�Audi elektrisch in de war
Nog zo’n vreemde, bijna niet te
verklaren storing, bij een Audi A4

uit 2006. “Een garagehouder bel-
de mij en vertelde dat hij een
auto van een klant had staan die
‘raar’ deed. De radio wilde niet
meer uit, de binnenverlichting
niet meer aan, de airco was niet
te bedienen en het verklikkerge-
luidje van de richtingaanwijzer
deed het niet meer. Een hele was-
lijst met rare storingen. Hij vroeg
mij om advies omdat de dealer
niet verder kwam dan een repa-
ratieaanbod van €1.200,-. Nu viel
bij mij het kwartje niet in een
keer, maar toen hij vertelde dat
er net een nieuwe accu in zat
begon ik een vermoeden te krij-
gen. Ik heb hem geadviseerd de
accupolen los te maken en na een
kwartier weer aan te sluiten zo-
dat het systeem zich kan resetten.
Een uur later belde hij dat alle
problemen waren opgelost. Ik
denk dat de spanning van de
oude accu onder een kritische
grens is gekomen waardoor het
hele systeem in de war is geraakt.
Zeker in de koude maanden, als
de accu alle zeilen moet bijzet-
ten, komen dit soort rare klach-
ten nog wel eens voor. Ik contro-
leer bij elke beurt, zomer en win-
ter, de conditie van de accu en
vervang deze indien nodig. Ik ver-
antwoord het bij de klant met de
uitdraai van de tester en vertel
erbij dat hij nu waarschijnlijk
geen klachten heeft, maar dat dit
wel zal gebeuren zodra de bui-
tentemperatuur onder nul komt.
Makkelijk verdiend en een tevre-
den klant, het hele jaar door.” �

Diagnosetips
van Bram
De elektrische energievoorziening
van moderne auto’s blijkt steeds
kritischer. Kleine of incidentele af-
wijkingen kunnen voor hele rare
storingen zorgen. De oorzaak
blijkt vaak simpel, maar vereist
wel een gerichte aanpak. Heren
monteurs, let op de contacten!

Systeemrelais nummer 11 bleek de spanning slecht door te voeren. Een derge-
lijk schema is voor de monteur onontbeerlijk om gericht te kunnen meten.

Door een slecht contact in het sys-
teemrelais naar de computer zakte
de aanvoerspanning naar 8 Volt en
ging de Seicento-motor slecht lopen.

De aangeboden spanning naar de computer fluctueerde zodanig, dat deze niet
goed meer regelde.
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