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TRISCAN smartparts 
- the smart choice

Triscan leverer reservedele i OE-kvalitet til grossister på det frie eftermarked. Vi 
skaber værdi gennem produktion af reservedele, udvikling af nye koncepter og 
effektiv logistik. 

Vores produktprogram omfatter mere end 55.000 varenumre, som distribueres 
til 35 lande fra vores 3 lagre. Vi beskæftiger mere end 100 medarbejdere i 
Danmark, Tyskland og Sverige.

Reservedele i 
OE-kvalitet
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Meget mere end bare en reservedel
- dine fordele

2

OE konforme dele
Vores produkter fremstilles i 
henhold til bilproducenternes 
OE-specifikationer og kvalitets-
standard TS 16 949. 

OE
SPEC

Effektiv kvalitetssikring
Ud over kvalitetssikringsarbejdet i 
produktionen, er vores produkter 
underlagt en systematisk indgangs- 
kontrol ved indlagring.

Komplette produkter
Triscan leverer komplette produkter 
med alle nødvendige dele for en 
korrekt montering. Monterings- 
vejledninger medfølger i det omfang 
det er nødvendigt.

Praktiske indlagringssystemer
For “vanskelige” varegrupper  
- eksempelvis kabler og gasfjedre - 
har vi udviklet praktiske indlagrings- 
systemer, som sikrer effektiv,  
hurtig og pladsbesparende lager-
hold.

Kompetent support
Vores kundecenter og produkt- 
afdeling står altid klar med  
kompetent kundeservice og  
teknisk support. 

On-line katalog
Vores produktprogram findes i 
elektronisk katalogiseret form. 
Produktprogrammet kan tilgås via 
vores eget on-line katalog - TriCat 
- TecDoc eller gennem dit eget 
system via vores webservice.

On-line bestilling
Bestillinger afgives nemt gennem 
vores eget e-handelssystem - 
TriWeb - TecCom eller gennem dit 
eget system via vores web- 
service.

SOLO

Beregning af din økonomiske gevinst
Med vores SOLO model kan vi 
beregne den økonomiske fordel 
en grossist vil opnå med Triscan 
som leverandør.

Informativt nummersystem
Afhængig af produktgruppe  
indeholder vores nummer- 
system eksempelvis information 
om bilmærke, reservedelstype, 
om delen passer på højre eller 
venstre side osv.

8120 130167

Triscan Manufacturing
Som medejer af udvalgte produk-
tionsvirksomheder, sikrer vi os 
medindflydelse på udvikling, kvali- 
tetsstyring og prisfastsættelse af 
vores produkter.

Bredt dækkende produktprogrammer
Vores produktprogrammer dækker 
typisk 97% af den europæiske vogn-
park. Vælger du en produktgruppe 
fra Triscan, kan du nøjes med blot én 
leverandør.

Effektiv logistik
Vi leverer varen til tiden takket 
være vores hurtige og effektive 
logistiske setup.

Denne brochure er opdelt i to dele. Den første del indeholder information 
om produktprogrammerne. Den anden del indeholder teknisk information 
om de forskellige sensortyper.
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Produktoversigt Bremsesystem

Antallet af sensorer, som finder anvendelse i biler, er 
steget dramatisk over tid. Det er ikke ualmindeligt at 
en bilmodel er udstyret med mere end 50 sensorer og 
sensorbaserede systemer.

Størstedelen af sensorerne er almindeligvis ikke ud-
sat for nævneværdig slitage, men uheld og andre 
påvirkninger kan medføre svigt. Det er særligt bl.a. 
luftmængde-, omdrejnings-, tryk- og temperatur- 
sensorer, som er de væsentligste sensortyper, man 
som automekaniker på et frit værksted kommer til at 
stifte bekendtskab med. 

Som reservedelsleverandør tilbyder Triscan det mest 
omfattende sensorprogram inden for dette område 
til det frie eftermarked. De nødvendige sensorer til 
næsten alle typer for reparation til praktisk talt alle 
bilmærker er omfattet af Triscans program.

Triscans sensorprogram udvides løbende og omfatter 
sensorer baseret på moderne mikroelektromekaniske 
systemer (MEMS). Produktionen er underlagt automo-
bilindustriens strenge kvalitetsstandard ISO/TS16949 
og inkluderer ofte en 100% funktionstest af hver enkelt 
sensor.

Det mest omfattende sensorprogram på eftermarkedet
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ABS-sensorer

Slidindikatorer

Produktoversigt

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikation.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 1.300 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 170 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.
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MAP-sensorer

Differenstryksensorer DPS
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Trykomformere

5

Motorstyring
Produktoversigt

Motorstyring
Produktoversigt

FORDELE...

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 90 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

OE
SPEC

FORDELE...

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 200 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

OE
SPEC

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 60 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

EGT-sensor

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 300 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.
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EGR-ventiler

Lambdasonder
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Luftmængdemålere

Gasspjældsstudse

7

Motorstyring
Produktoversigt

Motorstyring
Produktoversigt

FORDELE...

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 300 referencer.

Vakuum og elektronisk styrede 
ventiler.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

OE
SPEC

FORDELE...

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 300 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

OE
SPEC

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 30 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 1.000 referencer.

Udelukkende “Plug & Play” lambda-
sonder.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.
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Kølevands-temperatur-sensorer

109

Motorstyring
Produktoversigt

Motorstyring
Knastaksel-positions-sensorer

Produktoversigt

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 35 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 100 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

Tænding Krumtap-positions-sensorer

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 70 referencer.

Produktionen er underlagt auto- 
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

Tændhætter Tændspole 
(med fordeler)

Tændspole  
(uden fordeler)

Rails (tændingsbro)

VORTEILE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer.

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 340 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.

FORDELE...

Passende til tændspolerne tilbyder Triscan også 
et program af TÆNDKABELSÆT i OE-kvalitet 
på mere end 440 referencer, som bl.a. er 
certificeret i henhold til ISO 9001, FORD Q1, 
DIN72550, 72245 EWG og produceret i over-
ensstemmelse med TS 16949.
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Karosseri
Parkeringssensorer

Produktoversigt

Prøv f.eks. med:
 8510 27410
 8140 151072
 8620 39689
 8140 29188

smartrep.infowww.www.

8510 27410 / 8510 27413

GB Axial Joint instructions

D Montageanleitung für Axialgelenk

DK Monteringsvejledning for styrestang

PL Instrukcja montażu

This rack is supplied without side rods which must be taken
from the original unit and secured using thread lock (Loctite) to the 
new unit. Grip the bar at the toothed end only (1) and make sure 
that the toothead does not turn to any side in the rack housing while 
fastning the rods!
It is also very important that the plastic spacers (2) are also
swapped over to the new unit. Attention must be made to keep
the spacers on the same side of the rack as they can be uneven
in length on certain models.

Failure to observe fitting the spacers will lead to the rack
malfunctioning. The spacers also function to prevent the tyres
fouling the body, to protect the CV joints from over extension.
Clean the tie rod ends and check them for wear (no free play)
and corrosion. If the tie rod ends are in a good condition,
please check the lubrication of the ball joint. Clean axial joints
and check them for wear (no free play) and corrosion. Parts
with free play or signs of corrosion MUST be replaced.

Die Gelenkstücke müssen von dem ursprünglichen Lenkgetriebe
überführt und z.B. mit Loctite gesichert werden. Die Zahnstange
muss während der Montage des Gelenkstückes festgehalten
werden (1) damit die Zahnstange sich nicht dreht!
Es ist wichtig, dass die Kunststoff-Abstandshalter (2) auch auf
das neue Lenkgetriebe überführt werden. Bei diesem Vorgang
ist es wichtig zu beachten, dass die Abstandshalter auf der
genau gleichen Seite des Lenktgetriebes überführt werden, da
sie nicht die gleiche Dimensionen haben.

Bei falscher Montage der Abstandshalter, kann das Lenkgetriebe
nach kurzer Zeit ausfallen. Die Abstandshalter verhindern
außerdem, die Überlastung der Gelenkwellen.
Nach reinigen der Spurstangenköpfe, bitte auf Verschleiß (kein
Spiel) und Korrosion überprüfen. Wenn die Spurstangenköpfe
für gut befunden werden, überprüfen Sie bitte die Schmierung
der Kugelgelenke. Nach reinigen der Spurstangen, bitte auf
Verschleiß (kein Spiel) und Korrosion überprüfen. Teile mit freien
Spiel oder Anzeichen von Korrosion UNBEDIGNT austauschen.

Tandstangen er leveret uden styrestænger, man skal derfor
genbruge styrestængerne fra den gamle enhed og det er vigtigt
at fastgøre og sikre styrestængerne med Loctite på den nye
enhed. Fasthold tandstangen (1) så den ikke roterer under
monteringen af styre<stængerne.
Det er meget ”vigtigt” at plastik afstandsstykkerne også bliver
overflyttet til den nye enhed og de bliver monteret på samme
side som på den gamle enhed da der kan være forskel i
længden på visse modeller!

Hvis ikke afstandsstykker bliver overflyttet kan det lede til funktions-
fejl og tandstangen vil derfor miste virkning efter kort tid.
Afstandstandstykkerne forhindrer hjulene i at ramme karosseriet
og beskytter Drivakslerne for overbelastning.<
Styrekuglerne rengøres og kontrolleres for slid (ingen slør) og
korrosion. Hvis styrekuglerne er i orden og genanvendes, bør
kugleleddenes smøring kontrolleres. Styrestængerne rengøres
og kontrolleres også for slid (ingen slør) og tegn på tæring.
Konstateres der slør eller korrosion SKAL delene udskiftes.

Ta zębatka jest dostarczana bez prętów bocznych (sterujących),
które należy wyjąć z oryginalnego urządzenia i zabezpieczyć za
pomocą zamka gwintowanego (Loctite) na nowej jednostce. Chwyć
drążek tylko za zęby (1) i upewnij się, że głowica nie obraca się w
żadną stronę podczas mocowania prętów!
Ważne jest również, aby plastikowe przekładki dystansowe (2)
zostały przełożone na nowy element. Należy zachować ostrożność,
aby utrzymać przekładki dystansowe po tej samej stronie przekładni,
ponieważ mogą być nierównej długości w niektórych modelach.

Zły montaż elementów dystansowych spowoduje nieprawidłowe
działanie zębatki. Przekładki dystansowe zapobiegają uderzaniu
opon o karoserię i zabezpieczają przeguby przed poluzowaniem.
Wyczyść końcówki drążka kierowniczego i sprawdź je pod kątem
zużycia (luzu) i korozji. Jeśli końcówki są w dobrym stanie, sprawdź
smarowanie przegubu kulowego. Oczyść złącza osiowe i sprawdź ich
zużycie (bez luzu) i korozję. Części poluzowane lub oznakami korozji
MUSZĄ być wymienione.

Der er grund til ekstra opmærksomhed hvis 
dette mærke er påsat en Triscan emballage. 
Få vigtige tips og tricks til montering og evt. 
brug af specialværktøj på enkel vis.  

Scan QR-koden med din smartphone/tablet 
eller gå ind på www.smartrep.info på din 
computer. 

På smartrep.info siden indtastes vare- 
nummeret på reservedelen, hvorefter tips 
og tricks til monteringen vises i form af tekst, 
billeder eller video (se eksempel til højre).

1

2

vi gør det nemt,
at gøre det rigtigtsmartrep.info

Tips og tricks til problemfri montering

Vognspecifikke ultrasoniske perkeringssensorer

Pakninger er inkluderet

Triscan parkeringssensorer er lakerbar

FORDELE...

OE
SPEC

Fremstillet i henhold til  
OE-specifikationer med  
komponenter fra OEM leverandører

Meget høj dækning i forhold til den 
danske vognpark. 

Mere end 70 referencer.

Produktionen er underlagt auto-
mobilindustriens strenge kvalitets-
standard: TS 16949.

100% funktionstestet.

Meget høj leveringsevne og effektiv 
logistik.



Teknisk information
ABS-sensorer

Bremsesystem

På de følgende sider kan du finde vigtig teknisk information om de forskellige sensortyper. Få bl.a. viden om 
sensorernes funktion, konstruktion, systemopbygning, montage og fejlkilder. Yderligere information om sensor-
typerne kan findes i artikelform på vores hjemmeside under: triscan.dk/motorstyring   

Måler hjulets omdrejningshastighed til brug for bilens ABS - ASR/TCS - ESC/ESP system og i nogle tilfælde også 
gearkasse og styretøj. 

• ABS: Antilock Breaking System.
• ASR/TCS: Antriebsschlupfregelung/Traction Control System.
• ESC/ESP: Electronic Stability Control/Electronic Stability Programme.

Funktion

Mellem bremsesystemets hovedcylinder og bremse- 
caliprene, er der indsat en ABS blok (3), og en ABS  
styreenhed (2). På bilens trækaksler, hjulnav, bremse- 
skive eller tromle er monteret en tandkrans og på 
hjulnavet sidder en føler (1), som registrerer om hjulet 
roterer. Følerne er tilsluttet ABS-styreenheden, som 
styrer pumpen og ventilerne i ABS-blokken. Træder 
man så hårdt på bremsen at et eller flere hjul blokeres, 
lettes trykket på de blokerede hjuls bremsecalipre i ABS 
blokken, så hjulene igen kan rotere. 

3

Impulsgiver

Sensor

2
1

Systemopbygning

Typer

Der findes tre typer ABS-sensorer, som 
opdeles i 2 katagorier
• Aktive
• Passive

HUSK at nulstille ECU’en.
BEMÆRK nogle bilers ABS-advarselslampe slukker ikke 
førend bilen har været prøvekørt.

Montering

Teknisk information

smartrep.infowww.www.

vi gør det nemt at gøre 
det rigtigt

læs mere på  
triscan.dk

ABS kontrol modul

ABS-sensor
Hydraulisk pumpe  
og ventiler

1413
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vi gør det nemt at gøre 
det rigtigt

læs mere på  
triscan.dk

Slidindikatorer

Bremsesystem
MAP-sensorer

Motorstyring

FunktionSystemopbygning

Inde i MAP-sensoren er der placeret en tryksensor 
og et elektronisk kredsløb, som genererer et 
spændingssignal, der ændrer sig i forhold til trykket. 
Spændingssignal ligger typisk mellem 1 til 5 volt.  
Udgangsspændingen øges når der registreres et fald 
i vakuum, hvilket sker når der gives gas. I tomgang, 
hvor der registreres størst vakuum - ca. 20 kPa, vil 
spændingen typisk ligge mellem 1,0 til 2,0 volt. Modsat 
vil den ved fuld gas ligge mellem 4,5 til 5,0 volt - ca. 
80 kPa. Den aflæste spænding ændres generelt ca. 
1,0 volt for hver gang vakuum ændres med 20 kPa. 
I udgaver med indbygget temperaturmåler ligger 
måleområdet almindeligvis fra -40-120OC - ca. 65 
kOhm ved -40OC og 100 Ohm ved 120OC.

Tværsnit af MAP-sensor 

Typer

Der findes primært to typer af 
MAP-sensorer:
• 3-polet - uden integreret temperatur-

måler
• 4-polet - med integreret temperatur-

måler

Tværsnit af tryksensor

ECU

MAP-sensor

Tryk/vakuum fra indsugningsmanifold

Sensor chip

Glas bund

Bånd

Silicone/gel

Keramisk substrat

Stikben

Tryksensor

NTC (temperatur)

Når bremseklodsens belægning når ned til minimumsgrænsen, sørger slidindikatoren for at en advarselslampe 
tændes i instrumentpanelet.

Systemopbygning

Typer

Clip-on

Montering

Bør ALTID skiftes sammen med bremseklodserne.
Udskift ALTID samtlige slidindikatorer når der er tale om 
systemer med 2 eller 4 slidindikatorer pr. aksel.

1 slidindikator pr. aksel

2 slidindikatorer pr. aksel

4 slidindikatorer pr. aksel

Teknisk information

MAP sensoren måler trykket i indsugningsmanifolden til brug for køretøjets motorstyring (ECU). I visse tilfælde 
har MAP-sensoren også indbygget en temperatursensor til måling af lufttemperaturen. Informationen indgår i 
beregningen af motorens belastningsgrad, som herefter anvendes til at styre brændstofmængde og -blanding 
samt tændingstidspunkt.

Teknisk information

1615



DPS-sensorer

Motorstyring
Trykomformer

Motorstyring
Teknisk information Teknisk information

FunktionSystemopbygning

DPS-sensorens elektroniske kredsløb er udstyret 
med en tryksensor, der adskiller to kamre inde i DPS-
sensorhuset. Trykføleren genererer et spændingssignal 
mellem 0 og 5 volt. Udgangsspændingen stiger, når 
trykforskellen øges.

På alle typer DPS-sensorer måles indgangstrykket altid 
via en slange, der forbinder DPS-sensoren til DPF/
FAP-filtrets indløb. Udløbstrykket måles enten som 
omgivelsestrykket via et hul i sensorhuset eller via en 
slange, der er tilsluttet DPF/FAP-filterets udløb.

Kvalitet

• OE-kvalitet
• Endvidere udføres 100% funktionstest

Nummersystem

8823 ZZZZZ: 8823=produktgruppe, 
ZZZZZ=fortløbne numre

Typer

Der er hovedsageligt to typer DPS-sensorer:
• 1-slange - bestemmer udløbets omgivelsestryk 

via et hul i sensorhuset
• 2-slange - bestemmer ind- og udgangstrykket via 

to slanger tilsluttet DPF/FAP-filteret          

ECU

DPS-sensor

Dieselpartikelfilter

Stikben

 Tryksensor

Indløb - dieselpartikelfilter Udløb - dieselpartikelfilter

Tværsnit af DPS-sensor

smartrep.infowww.www.

vi gør det nemt at gøre 
det rigtigt

læs mere på  
triscan.dk
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FunktionSystemopbygning

Trykomformeren danner et styretryk ved at blande 
atmosfærisk luft med vakuum fra køretøjets 
vakuumpumpe. Styretrykket er afhængig af 
trykomformertypen - takt eller variabelt styret. Det 
nødvendige styretryk - og dermed blandingsforholdet 
- fastsættes af køretøjets motorstyring (ECU), 
og reguleres vha. et elektrisk styret stempel i 
trykomformeren.   

Kvalitet

• OE-kvalitet
• Endvidere udføres 100% funktionstest

Nummersystem

8813 ZZZZZ: 8813=produktgruppe, 
ZZZZZ=fortløbne numre

ECU

EGR TURBO

VAKUUMPUMPE

TRYKOMFORMER

eller

Trykomformer - tværsnit

VAKUUM

ECU

EGR/TURBO

ATM

Trykomformer - tilslutning

Styretryk

Vakuum Spænding

Styretryk

Typer

Trykomformere findes i forskellige typer, der 
f.eks. adskiller sig ved om de er:  
• Med eller uden temperaturkompensation
• Varialbelt eller taktstyret
• Med eller uden filter ved tilslutningen for 

atmosfærisk luft

Trykomformere anvendes - afhængig af motortype - på flere forskellige steder til pneumatisk styring af mekaniske 
dele - herunder EGR-ventilen og turboladerens wastegate ventil. Ud fra information fra andre af motorens/ud-
stødningssystemets sensorer, styres ventilernes position via trykomformerne af køretøjets motorstyring (ECU’en).

DPS-sensoren (Differential Pressure Sensor) bruges på dieselmotorer til at bestemme trykforskellen mellem 
udstødningsgasindløbet og udløbet af dieselpartikelfilteret (DPF/FAP). Kombineret med information om f.eks. 
udstødningstemperatur, motorhastighed og luftstrøm bestemmer køretøjets motorstyring (ECU’en), hvornår der 
skal startes en regenereringsproces af filteret, hvor den akkumulerede sod brændes af.



EGR-ventiler

Motorstyring

EGR står for Exhaust Gas Recirculation/Udstødnings Gas Recirkulation. EGR-ventiler findes både monteret på 
benzin og dieselbiler. EGR ventilens formål er at nedbringe/reducere forbrændingsmotorers udledning af NOX 
partikler. 

Systemopbygning

Typer

Der findes to typer EGR-ventiler
• Vakuum-styret
• Elektrisk-styret

Udstødning

Gasspjæld

EGR-ventil

Luftindtag

Funktion

Systemet fungerer ved at lede en del af udstødningsgassen 
tilbage i indsugningen for at blive forbrændt én gang til. 
Dette sker ved hjælp af en regulerbar ventil, som er  
placeret mellem udstødnings og indsugnings manifolden. 
Herved opnås en reduceret effekt på forureningen under 
næsten alle kørselsforhold, dog mest markant ved del-
last.

Fejl

EGR-systemet er ofte årsag til fejl. En væsentlig årsag 
er, at den meget varme udstødningsgas er vanskelig at 
håndtere for komponenter med bevægelige dele. Dertil 
kommer tilsodning/tilkoksning problemer. Resultatet er, 
at EGR ventilen ofte sætter sig fast i en vilkårlig stilling 
hvor den er konstant mere eller mindre åben.
Motorstyringen kan ikke håndtere at EGR ventilen er 
(delvis) åben ved højere motor omdrejninger og belast-
ning på motoren. Derved mister motoren markant effekt. 
Dette registreres af motorstyringen, som herefter 
aktiverer motorlampen. Men også møre/utætte slanger 
ved de vakuumstyrede EGR-ventiler og defekte ledninger 
eller relæer ved de elektrisk styrede EGR-ventiler er en 
hyppig fejlkilde. Hvis en EGR-ventil under kørsel sætter 
sig fast i fuld åben tilstand, er det efterfølgende ikke 
muligt at starte bilen.

Teknisk information

20

EGT-sensorer

Motorstyring
Teknisk information

19

FunktionSystemopbygning

Der findes to typer udstødningsgastemperaturfølere - 
den ene med PTC-følerelement (Positive Temperature 
Coefficient) og den anden NTC-følerelement (Negative 
Temperature Coefficient). Ved begge typer måles 
temperaturen ift. den elektriske modstand som måles 
og registreres af køretøjets motorstyringsendhed (ECU).

Kvalitet

• OE-kvalitet
• Lukket rustfri stål indkapsling
• Mineralsk isoleret kabel til varmeseparation
• Teflon isolerede ledninger som er olie,  

benzin og vandresistent
• Snoede ledninger for større fleksibilitet
• Endvidere udføres 100% funktionstest

Typer

Der findes to typer EGT-sensorer:
• PTC - postitiv temperaturkoefficient, dvs. lav 

modstand ved lave temperaturer
• NTC - negativ temperaturkoefficient, dvs. høj 

modstand ved lave temperaturer          

ECU

EGR TURBO

DOC

DPF

SRC

PTC- eller NTC-sensor

Kabel

Tværsnit af EGT-sensor
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Lambdasonder

Motorstyring
Luftmængdemålere

Motorstyring

Måler andelen af O2 (ilt) i udstødningssystemet. Målingen anvendes til at regulere blandingsforholdet mellem luft 
og brændstof.

På de første biler med lambdasonder var målingen/reguleringen af O2 udelukkende baseret på målingen fra en 
enkelt lambdasonde, som var placeret inden udstødningssystemets katalysator. Ved nyere bilmodeller er der også 
monteret en lambdasonde umiddelbart efter katalysatoren, hvis opgave udelukkende er at kontrollere at O2- 
reguleringen er foretaget korrekt.

MOTOR

ECU

1 2
KATALYSATOR

Systemopbygning

Typer

Zirconia og Titania (sensorelement hvor zirconia 
typen er den mest almindelige). 
2-, 3-, 4- og 5-leder (Euro4).

Montering

SKAL monteres med keramisk fedt. 
Lambdasonderne er smurt eller fedtet er vedlagt.
Der må ALDRIG anvendes luftfværktøj til montering.

Konstruktion

Rustfri stål kappe

Ledninger

Beskyttelsesrør

Zirconia rør
Varmeelement
(ved lambdasonder med 3/4 ledere)

Teknisk information

Luft og brændstof skal blandes i et præcist defineret forhold hvis køretøjet skal overholde de lovmæssige krav for 
emissioner og for at køretøjet ikke bruger mere brændstof end nødvendigt. Luftmængdemåleren er ikke i stand til 
at bestemme luftmassen direkte, men vha. input fra andre af motorens sensorer kan luftmassen bestemmes ret 
præcist. 

Funktion

Luftmængdemåleren, som er anbragt på luftindsugnings-
siden, registrerer det aktuelle flow af luft ind i forbrænd-
ingskammeret. Informationen videregives til køretøjets 
ECU, som bl.a. anvender denne måling, til at indregulere 
blandingsforholdet mellem luft og brændstof.

Typer

Der findes tre forskellige typer luft-
mængdemålere som anvendes: 
- Varmtråds-sensor
- Kármán Vortex-sensor
- Membran-sensor

Systemopbygning Montering

HUSK at kontrollere om køretøjets ECU skal nulstilles 
efter udskiftning.

Teknisk information

ECU

Luftmængdemåler

Tilslutning

Luftflow

Skærm Tråd

2221
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Gasspjældsstudse

Motorstyring
Kølevands-temperatur-sensorer

Motorstyring

I gasspjældsstudsen styres mængden af luft, der strømmer ind i motoren. Spjældets åbning styres via aktivering 
af speederen. Gasspjældstudsen er almindeligvis placeret mellem luftfilteret og indsugningsmanifolden, og sidder 
normalt sammen med eller i nærheden af luftmængdemåleren. 

Funktion

Systemopbygning

Elektronisk styrede gasspjældsstudse fungerer på 
følgende måde. ECU’en registrerer speederens 
position og giver gasspjældsstudsen besked om 
at åbne spjældet. En gasspjældspostionssensor 
kommunikerer spjældets position tilbage til ECU’en. 
Luftmængdemåleren registrerer den øgede mængde af 
luft og giver indeprøjtningssystemet besked om at tilføre 
mere brændstof. 
I gasspjældsstudsen finder man oftest også ventiler og 
justering til tomgangsindstilling af motoren. Der er oftest 
tale om en elektrisk styret (selenoid) ventil IACV (Idle Air 
Control Valve) som styres via ECU’en.

Typer

Der findes tre typer af gasspjældsstudse:
• Elektrisk styrede
• Elektrisk/mekanisk styrede
• Mekanisk styrede

Montering

HUSK at kontrollere om køretøjets ECU skal nulstilles 
efter udskiftning.

Teknisk information

Måler kølevandstemperaturen til brug for køretøjets motorstyring (ECU). Informationen anvendes til styring af 
blandingsforholdet mellem luft og brændstof, til styring af tændingstidspunktet samt til styring af kølerens  
elektriske ventilator(er).

Funktion

Systemopbygning

Vandtemperatur-sensoren, er typisk enten anbragt ved 
termostathuset eller på motorblokken. Temperaturmålingen 
udføres vha. en NTC (Negative Temperature Coefficient) 
eller en PTC (Positive Temperature Coefficient) termistor  
- en modstand, hvor modstanden ændrer sig med 
temperaturen. NTC typen er den mest almindelige. For 
begge typer gælder, at termistoren er beskyttet bag  
sensorens metalkappe, så den ikke er i direkte 
forbindelse med kølevæsken. 

NTC: Modstanden reduceres når temperaturen stiger 
og øges når temperatur falder.    

PTC: Modstanden øges når temperaturen stiger og 
reduceres når temperatur falder.

Typer

Der findes to typer sensorer til måling af 
kølevandstemperaturer:
• NTC - Negative Temperature Coefficient
• PTC - Positive Temperature Coefficient

NTC eller PTC termistor

Metalkappe

Fejl

• Sensoren sender forkerte værdier, men inden for 
måleområdet.

• Sensoren sender helt forkerte værdier.
• Sensoren sender forkerte værdier ved bestemte 

temperaturer - periodisk fejl.

Montering 

HUSK at udlufte kølersystemet efter udskiftning.

Teknisk information

Tilslutning

Luftflow

Spjæld

ECU

Gasspjældsstuds

ECU

Vandtemperatur-sensor

2423
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Knastaksel-positions-sensorer

Motorstyring
Tænding

På nær tændspole med fordeler (se nedenfor), anvendes de forskellige typer udelukkende i tændingssystemer 
UDEN traditionel strømfordeler.

Tændhætte Tændspole (med fordeler)Rail (tændingbro) Tændspole (uden fordeler)

Tændhætte, -spole og 
med eller uden tændings-
modul i én enhed (én pr. 
cylinder). Til biler uden 
strømfordeler.

Tændhætter, -spole og 
tændingsmodul i én en-
hed. Til biler uden strøm-
fordeler.    

Tændspole - med eller 
uden tændingsmodul i 
én enhed. Til biler uden 
strømfordeler. 

Tændspole og tændings-
modul i én enhed. Til biler 
med strømfordeler med 
elektronisk tænding.

Typer

Montering

Tændrørene bør ALTID udskiftes i forbindelse med 
udskiftning af tændspoler.

Teknisk information

Måler knastakslens omdrejningshastighed og/eller position til brug for køretøjets motorstyringen (ECU), der  
anvender informationen til styring af tændingssystemet.

Funktion

Systemopbygning

Motorstyringen bruger knastaksel-sensorens information, 
til at udlede den aktuelle forbrændingscyklus og styre 
timingen af brændstofindsprøjtning og tænding.  
Knastaksel-sensoren udsættes ofte for ekstrem varme 
og kan derfor brænde af, men kan også blive slidt op. 
En defekt knastaksel-sensor kan resultere i ujævn tom-
gang, fejltænding og dårlig accelerationsevne. I værste 
fald kan motoren slet ikke startes. Et meget almindeligt 
tegn på en defekt knastaksel-sensor er, at motoren ikke 
vil starte, når den er varm, men starter fint når den er 
afkølet. 

Typer

Der findes tre typer CMP-sensorer, som 
opdeles i 2 kategorier
• Aktive
• Passive

Impulsgiver

Sensor

Montering

HUSK at kontrollere om køretøjets ECU skal nulstilles 
efter udskiftning.

Teknisk information

2825

ECU

Knastaksel-sensor

Knastaksel-sensor
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Krumtap-positions-sensorer

Motorstyring Karosseri
Parkeringssensorer

Måler krumtappens omdrejningshastighed og/eller position til brug for køretøjets motorstyring (ECU), der  
anvender informationen til styring af tændingssystemet. 

FunktionSystemopbygning

Motorstyringen bruger krumtap-sensorens information 
til at udlede den aktuelle forbrændingscyklus og styre 
timingen af brændstofindsprøjtning og tænding.  
Krumtapaksel sensoren udsættes ofte for ekstrem 
varme og kan derfor brænde af, men kan også blive 
slidt op. En defekt krumtap-sensor kan resultere i ujævn 
tomgang, fejltænding og dårlig accelerationsevne. I 
værste fald kan motoren slet ikke startes. Et meget 
almindeligt tegn på en defekt krumtap-sensor er, at 
motoren ikke vil starte, når den er varm, men starter 
fint når den er afkølet. 

Impulsgiver

Sensor

ECU

Kurbelwellen-Sensor

Montering

HUSK at kontrollere om køretøjets ECU skal 
nulstilles efter udskiftning.

Teknisk information Teknisk information

Krumtap-sensor
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Parkeringssensorer anvendes i systemer, der under parkering eller manøvrering af et køretøj, assisterer føreren 
ved at identificere og indikere afstanden til eventuelle forhindringer, så påkørsler kan undgås. Systemerne  
indikerer enten visuelt, ved hjælp af lyd eller en kombination af begge dele hvor tæt køretøjet er fra en forhindring. 
Triscans program af parkeringssensorer er udelukkende ultrasoniske. 

FunktionSystemopbygning

Kvalitet

• OE-kvalitet
• Ultrasonisk sensor og microchip fra 

OEM producent
• Endvidere udføres 100% funktionstest

Nummersystem

8815 ZZZZZ: 8815=produktgruppe, ZZZZZ=fortløbne numre

Montering

Størstedelen af Triscans parkeringssensorer 
er fremstillet i sort plast. Sensorerne kan 
lakeres, men skal inden da lakeres med en 
plast primer.

Typer

Der findes primært to typer af sensorer:
• Ultrasonisk sensorer (Triscan)
• Elektromagnetiske sensorer

Spænding (+)

Data

Stel (-)

Elektronisk kredsløb

Gummi

Ultrasonisk sensor

En ultrasonisk sensor er i stand til både at udsende 
og opfange højfrekvente lydbølger. Sensoren kan 
altså dels konvertere elektrisk spænding til lydbølger 
og dels konvertere lydbølger til elektrisk spænding. 
Sensoren anvender en Piezoelektrisk omformer hvis 
krystaller ændrer størrelse og form når de tilføres 
elektrisk spænding - hvorved lydbølger genereres. Men 
krystallerne kan også generere elektrisk spænding 
hvis de udsættes for tryk, hvilket gør dem i stand til 
også at opfange lydbølger. Sensoren kan udsende og 
opfange ultrasonisk lyd i området fra 60-800KHz. 
Ved at generere et analogt output kan sensoren måle 
afstanden til et givent objekt. 



9992 SENSOR DK

the smart choice

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: +45 86 22 58 11 Fax: +45 86 22 58 77

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com


