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Störande ljud från A/C-systemet
När Ale-systemet är i funktion uppstår alltid något ljud. Anledningen är att köldmediet skiftar mellan gas- och vätskefas under olika tryck.
.
Ale-systemets pump, kompressorn, frambringar också ett svagt surrande ljud.
Ovanstående ljud är normala aroetsljud från Ale-systemet.
I detta service meddelande beskrivs hur man söker och åtgärdar onormala ljud från
Ale-systemet, exempelvis lågfrekvent brum eller metalliskt knack/slammer.

Koppla i och ur kompressorn genom att skifta mellan
"Ale-läge till/från på instrumentpanelen.
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SVENSKA

Oljudet finns kvar när kompressorn är urkopplad:

Oljudet är borta när kompressorn är urkopplad :

Ljudet kommer inte från kompressorn.

Kontrollera kompressorns remspänning.

Systemet är OK.

Gå till sidan 2.
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Felaktig remspänning:

l
Rätt remspänning :

Justera remmen.
Kontrollera om oljudet finns kvar med kompressorn
inkopplad.

Oljudet är borta.

Oljudet finns kvar:

Systemet är OK.

Kontrollera att kompressorn går kontinuerligt med
högsta hastigheten på kupef läkten .

Kompressorn kopplar in och ur med kortare intervall
än 5 sekunder:

Kompressorn går kontinuerligt:

Det är glappkontakt i lindningen på kompressorns
koppling eller i något kontaktstycke .

Gå till sidan 3.

Se Servicemeddelande 8-87-209 "Felsökning AJCsystem med expansionsrör" sidan 9: "Kompressorn
startar inte eller går sporadiskt".
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Kontrollera att inga rör eller komponenter ligger an
mot karossen.

Det finns rör eller komponenter som ligger an mot
karossen:

Inga rör eller komponenter ligger an mot karossen.

Justera så att tillräckligt spel erhålles.

Kontrollera om oljudet kvarstår när kompressorn är
inkopplad.
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Oljudet är borta.

Oljudet finns kvar:

Systemet är OK.

Töm systemet på köldmedium.
(Arsmodell t.o.m 1990, se S.M 8-87-204)

Arsmodell fr.o.m 1991, se S.M 8-87-706
för 700-serien.)
Kontrollera om det finns spår av metallspån i
expansionsröret.

OBS: För 240, tlrsmodell t.o.m 1990: Kontrollera orr
det finns sptlr av metallsptln i torkarflaskans ingtlng.

Gå till sidan 4.
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Det finns spår av metallspån :

Inga spår av metallspån:

Byt expansionsrör.

OBS: 240,
ventilen

~rsmodell tom

1990 - rengör expansions
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Fyll på 70 cc kylkompressorolja i systemet.

Byt kompressor.

Vakuumpumpa systemet under 30 minuter. Gör en
täthetskontroll genom att stänga kranarna på fyllnings-stationen. Stäng därefter av vakuumpumpen.
Kontrollera undertrycket under 4 minuter.
Om undertrycket sjunker markant sedan kranarna
stängts finns någon otäthet i systemet.
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Vid läckage, reparera efter behov
Om systemet är tätt, starta vakuumpumpen. Öppna
sedan kranarna på fyllstationen och vakuumpumpa ytterligare minst 20 minuter.
Fyll på 200 gram köldmedium.
Läcksök systemet. Vid läckage,reparera efter behov
Om systemet är tätt, fyll på resten av köldmediet till
rätt totalmängd.

Oljudet kvarstår när kompressorn är inkopplad.

Oljudet är borta när kompressorn är inkopplad.

Systemet är OK.
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