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Reducering av 
fläktmotorhastighet 

240, 260 

Sida l av 3 

Reducering av fläktmotorhastighet (vagnar med CU-värmare) 

Satsnummer: l 373 90)-7 

En del vagnar med CU-värmare har för hög ljudnivå på l:a fläkthastigheten beroende på 
att berörda fläktmotorer har högre hastighet på l:ans läge än motorer med normal 
ljudnivå. 

Ljudnivån kan sänkas genom att ett motstånd (sats-nr l 373 905-7) kopplas in i serie med 
plus-ledningen till l :ans fläktläge var igenom fläkthastigheten reduceras något och ljud
nivån sänks avsevärt. 
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o Ta bort den negativa batteriledningen. 

o Borra ett hål med diameter 4 mm på 
hjulhustornets sida. 

o Skruva fast motståndet med skruven och 
taggbr ickan som ingår i satsen. 
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o Vik ner ljudvallen på vänster sida. 

o Lossa kantlisten vid A-stolpen och vik ut 
panelen över säkringshållaren. 

o Tryck ut gu mm igenomför ingen som sitter i 
mellanbrädan under huvöppnaren. 

(' Skär ut eller klipp ett hål i gummigenom
föringen. 

o För in de t vå ledningarna som ä r försedda 
med flatstif t shylsor igenom hålet på ge
nom föringen, in t ill motorrummet och fram 
till motståndet . 

o Tryck fast gummigenomföringen . 

o Sätt på de två hylisolatorerna på de svarta 
ledningarnas flatstiftshylsor vilka ansluts 
till motståndet . 

o Ta bort den svart-vita ledningen från säk
ring nr 3. 
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o Sa tsens svarta ledning utan isolator ansluts 
till säkring 3. 

Till säkring 3 

o Sätt på hylsisolatorn som ligger i satsen 
på den svart/vita ledningen som satt på 
säkring 3 

o och tryck ihop den med satsens svarta 
ledning som är försedd med en stiftsisola
tor . 

o Häng upp ledningsmattan med buntband så 
att den ej ligger och skaver. 

o Sätt tillbaka panelen och ljudvallen. 

o Sätt tillbaka den negativa batteriled
ningen. 

o Utför funktionskontroll av fläkten. 
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