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E-OBD en APK 

 Eisen EOBD-scantool 

Vanaf 1 april 2012 is de EOBD-scantool (European On Board Diagnostics) 

verplicht tijdens de APK van lichte voertuigen die na 31 december 2005 voor 

het eerst zijn toegelaten. Deze tool is met name van belang voor het uitlezen van 

emissiegegevens. 

Voor de overige voertuigen blijft de gebruikelijke meting van de uitlaatgassen van 

toepassing. 

Aan een EOBD-scantool stelt de RDW eisen. 

De Mega macs 66 voldoet aan de onderstaande eisen  

 beschikken over de ISO-15031-3 connector (16-polige OBD-stekker) 

 kunnen communiceren met het in het voertuig aanwezige onboard diagnosesysteem 

en ondersteunt minimaal modus 03 

 

 

 

 

 

 

 



E-OBD en APK 

 De volgende protocollen worden ondersteund: 

- ISO 9141-2 

- ISO/DIS 11519-4 PWM dan wel SAE J1850 PWM 

- ISO/DIS 11519-4 VPW dan wel SAE J1850 VPW 

- ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) (5-Baud en Fast) 

- ISO/DIS 15765-4 (CAN) 

 de status weergeven van de in het voertuig aanwezige waarschuwingsinrichting (MIL) 

 de status aangeven van de door het EOBD ondersteunde systemen (readiness-test) 

 de in het onboard diagnosesysteem aanwezige fouten worden in de in ISO 15031-6 

vastgestelde codering aangeven 

 hebben zijn voorzien van een handleiding in de Nederlandse taal waarin ook de 

ondersteunde communicatieprotocollen zijn beschreven. Of de ondersteunde 

protocollen zijn beschreven in een bij het apparaat behorende fabrikantenverklaring 
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CE keur 

 

Mega macs 66, 

 

was manufactured in conformity with the provisions in the DIRECTIVES 2004/108 EEC 

Used norms: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2...6, EN 55011 
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Flow schema E-OBD en APK 
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 Schema APK en E-OBD 

../E-OBD APK/EOBD-stroomschema.pdf
../E-OBD APK/EOBD-stroomschema.pdf
../E-OBD APK/EOBD-stroomschema.pdf


E-OBD en afkeur foutcodes 

 Als de MIL status niet klop, MIL niet aanwezig is, MIL werkt niet of er zijn P0-code 

aanwezig zijn volgens onderstaande lijst, dient er afgekeurd te worden. 

 Benzine Motoren   Diesel motoren 

 

P01XX    P01XX 

P02XX    P02XX 

P03XX    P03XX 

P04XX    P04XX 

P0650 (Fout in MIL circuit)  P06XX 

P0AXX   P0AXX 

 

 Als er andere P0- codes zijn of de readiness-test is niet afgerond dient een roetmeting 

of een viergasmeting te worden uitgevoerd. 
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Opbouw readinesscode 

 Readinesscode bestaat uit 12 Bits 

Positie 

1 Gereserveerd (altijd 0) 

2 Overige systemen 

3 Brandstofsysteem 

4 Verbrandings uitval controle 

5 Uitlaatgasrecirculatie 

6 Lambdasonde verwarming 

7 Lambdasonde 

8 Airco 

9 Secundairluchtsysteem 

10 Tankontluchting 

11 Katalystorverwarming 

12 Katalysator 
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Readinesstest 

 De readiness-test (i/m monitors) is het afronden van een rijcyclus waarin systemen 

van een verbrandingsmotor worden gecontroleerd.  In de readiness-test zit een 

koudestart, een stads rit en een stuk snelweg. Er moet ook een aantal keren tot nul 

km/h worden afgeremd en weer worden opgeschakeld naar diverse snelheden.  
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E-OBD uitlezen met Mega Macs 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu E-OBD diesel 

Appliance advices for PowerPoint | HCC-CC | Lippstadt, June 2011 10 



Diesel  
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E-OBD en APK 
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Foutcode mode 3 
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Voorbeeld E-OBD en APK 
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Readinesscode niet volledig afgerond, dus in dit geval roetmeting 


