
OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

SEKONDER HAVA  
SISTEMI

Sekonder hava pompasında 
kondensat

Sekonder hava pompası –  
Elektrikli bağlantılar aşınmış

Sekonder hava supabının basit 
kontrolü

UYGULAMALARDAN
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Pnömatik sekonder hava 
supabı: Kondensat nedeniyle 
hasar

OBD HATALARINI BULMA VE GIDERME

HATA KODU P0410 P0411 P0412, P0415 P0413, P0416 P0414, P0417 P0418, P0419

GÖSTERILEN HATALAR Sekonder hava sistemi –  
Fonksiyon arızası
Lambda sensörü sekonder hava 
algılamıyor (yağsız sinyali yok)

Sekonder hava sistemi –  
Yetersiz miktar
Algılanan sekonder hava oranı çok 
düşük (yetersiz yağsız sinyali)

Sekonder hava kontrol valfi A (EUV 1) / 
B (EUV 2) elektrik arızası
Değiştirme valfi (EUV) devreye girmiyor

Sekonder hava kontrol valfi A (EUV 1) / 
B (EUV 2) kesinti
Değiştirme valfi (EUV) devreye girmiyor

Sekonder hava kontrol valfi A (EUV 1) / 
B (EUV 2) kısa devre
Değiştirme valfi (EUV) devreye girmiyor

Sekonder hava sistemi rölesi devre A / 
devre B hatalı fonksiyon
Sekonder hava pompası rölesi A veya 
B devreye girmiyor

SONRAKI ADIMLAR/  
OLASI ÇÖZÜMLER

• Sekonder hava pompası arızalı 
olabilir. SLP’yi, röleyi, hatları ve 
soket bağlantılarını kontrol edin

• SLP’de kondensat varsa:  
Sekonder hava supabını 
sızdırmazlık bakımından kontrol 
edin ve değiştirme valfinin 
fonksiyonunu kontrol edin

• Çekvalfi kontrol edin – kirlenme 
durumunda değiştirin

• SLP’de su varsa: Vakum hattını ve 
valfleri sızdırmazlık bakımından 
kontrol edin

• Kapatılabilir çekvalfin fonksiyonunu 
vakum el pompası ile kontrol edin

• Değiştirme valfini ve vakum hattını 
kontrol edin

• Çekvalfi ve sekonder hava hatlarını 
serbest geçiş bakımından kontrol 
edin

• Hatları, soket bağlantılarını ve 
EUV’yi kontrol edin

• Hatları, soket bağlantılarını ve 
EUV’yi kontrol edin

• Değiştirme valfinin (EUV) devreye 
sokulmasında hata var

• Hatları, soket bağlantılarını ve 
EUV’yi kontrol edin

• Röleleri, hatları, soket bağlantılarını 
ve sekonder hava pompasını kontrol 
edin
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01 Sekonder hava supabı (elektrikli)
02 Sekonder hava pompası (SHP)
03 Lambda sensörü
04 Sekonder hava supabı (pnömatik)
05 Değiştirme valfi (EUV)

PIERBURG ÜRÜNLERI ON-BOARD DIYAGNOZ

06 Motor kontrol ünitesi
07 Hata lambası (MIL)
08 Diyagnoz soketi
09  OBD okuma cihazı (Scan-Tool)
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