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Specifikationer 

Specifikationer 

Typ : 07-B 

Värmeeffekt 
Spänning . . 
Spänn ingsområde 
Effektförbrukning vid tändning 

Säkring •. , 
Arbetsm edium 
Bränsletyp . . 

vid drift 

Bränsleförbrukning under kontinuerlig drift 
vid normal drift 

Flamvakt, resis tans vid mörker 
vidbelysning 

Bränslepump, tryckhöjä 

Glödstift, gnistgap ., . 
strömförbrukn ing vid tändning 

Lufttempera lurhöjning genom värmaren j kupen 
Lägsta arbetstemperatur . .... . . ......... ... .... . . . 

Typ: 01-B/01-0 

Värmeeffekt 
Spänning .... 
Spänningsområde 
Effektförbrukning 01·B 

01·0 
Säkring . . 

' ..... 
. , .. 

Arbetsmedium (kan kompletteras med vattenvärmetillsa ts) 
Bränsletyp01-B ... .... ... . .. . . . .. . 

01-0 
Bränsleförbrukning . 
Flamvakt, resistans'vid mörker .. , 

vid belysning 
Bränslepump medel tryck, 01 -B 

01·0 .. .... . . 
Strömförbrukn ing vid tändning 
Lufnemperaturl1öjning genom värmaren 
Lägsta arbetstemperatur 

2 

...... , ' 

. , . .. 

4000 W 
12 V 
10- 14 V 
150 W 
50 W 
16 A 
Luft och ven en 
Bensin 
0,6 liter/l im 
0,4 liter{tim 
mer iln 50 kO 
mindre än 15 kO 
1BOO±250 mm vatten
pelare (VP) 
2,5-3,0 mm 
10 A 
ca 90"C 
_30°C 

3000 W 
12V 
10- 14 V 
ca 40 W 
ca 40 W 
16 A 
Luft 
Bensin 
Oieselbränsle 
ca 0,4 liter/lim 
mer än 50 kO 
mindre än 15 kO 
1800± 250 mm VP 
1800± 250 mm VP 
10 A 
ca 80°C_100°C 
_30°C 



. 

Typ: 03-8/03-0 

Värmeeffekr .. . ... . .. . 
Spänning . _ . . . . ..... . 
Spänningsområde . . ...... . ... . 
Effektförbrukning 03-8 (eXkl kupefläkt) . 

Säkring . 
Arbetsmedium 

03-0 (exkl kupefläktl 

Utgående vattentemperatu r 
Bränsletyp 03-8 

03-0 . _. 
Bränsleförbrukning . . . .... . 
Flarnvakt, resistans v id mörker . .. .. . . _ .. . 

vid belysning 
Bränslepump medeltryck 03-B 

03-0 
Vattenpump, vattenflöde . . . 
Strömförbrukning vid tändning 
Lägsta arbetstemperatur 

-Dieseloljan ska vara av sådan kvalitet au grumlingspunkten inte är 
uppnådd vid användningslemperaturen. 

Allmänt 
Årlig service 

4000 W 
12V 
10---14 V 
ca 40 W 
ca 40 W 
16 A 
Vatten 
65-85°C 
Bensin 
Diesel " 
0,6 liter/tim 
mer än 50 kO 
mindre än 15 kO 
1800 ::t 250 mm VP 
1800 ± 250 mm VP 
350 liter/tim 
10 A 
_30°C 

Värmaren ska ha en år lig översyn på hösten. Den översynen ska omfatta 
följande punkter: 

Ta bort brännarenheten, rengör den och värmeväxlaren. 
Kontrollera spridarkopparna och dra ev åt muttern alt skruven. 
Kontrollera glödstiftet och rengör vid behov. 
Kontrollera flamvakte ns "fönster" och rengör vid behov, 
Sätt d it detaljerna. 
Kontrollera värmeinstallationen 
Kontrollera: 

- att alla komponenter sitter fast, 
- att förbränningsluftslang (-intag) och/eller kupe!luftslangar inte är 

blockerade, 
att avgasslangen är hel och inte är blockerad, samt att den inte ligger 
i kontakt med ömtålig detalj, 
att bränsleslangen är hel och att slangklämmorna inle har lossnat, 

- att kablaget är anslutet och säkringen är hel , 
- att el anslutningarna och säkringen inte är korroderade, 
- att vattenslangar är hela och slangklämmorna inte har lossna t. 

Kontrollera dessutom batteriets kondition vid belastning, samt att mat
ningsspänningen vid värmaren inte är för låg. (Uppmätes under glödpe
rioden vid start av värmaren.) 
Atgärda ev spänningsfall genom att spraya anslutningar och säkringshäl
lare med t ex 5-56. 
Anslut kont rollboxen 3712684-4 . Gör en bränsleflödeskontroll. Använd 
serviceverktyg 3712 196-3. Kör därefter värmaren och kontrollera alla 
funktionerna. 

Allmänt 

3 



Bränsleflödes mä tn i n g 

4 

Bränsleflödesmätning 
Genom att använda mätutrustningen, det. nr 3 712196-9, som innehåller kal ibre rad 
bränsleledning och mätglas kan värmarens bränslemängd justeras till rä tt nivå. 
Utrustningen kan användas på samtliga i boken beskrivna vä rmartyper. 

... 

Gör så här: 

Se till att tiduret är fråns laget 

Ta bort värmarens bränsleledning frå n bränsle· 
ventilen 

lossa låsplåten och dra ledningen rakt ut. 

Sätt dit den kalibrerade bränsleledningen 

lås den med låsplåten , 



Röd Strömbrytare 

Grön 

Brun 

~ 
'---=-! 

-~ 
----------------

--
",..-. 

8r ä ns leflödesmä t n i ng 

Använd kontrollboxen 3 712 684·4 fö r att manöv· 
rera bränslepumpen och m agnetventilen vid mät· 
ningen 

Se först ti ll att kontroll boxens strömbrytare är frånsla
gen (den pekar då från den gröna lampan). 

Koppla sedan in boxen så här: 

- gröna ledningen till magnetvetilens pluspol (dä r brun 
ledning är ansluten) 
röda ledningen till säkringen 
vita ledningen till stommen. 

Gör först en ordentlig urluftning av systemet 
innan själva mätningen börjar 

Använd mätglaset så att bränslepumpen kan pumpa 
fram tillräckligt med bränsle , 

Slå till strömbrytaren på kontrollboxen och 
manövrera värm aren m ed den 

När strömmen är t illslagen lyser den gröna lampan. 

När luftningen är klar, slå ifrån strömbrytaren och 
töm m ätglaset 

Slå nu åt er till strömbrytaren och m ät bränsleflö
det under 1 minut. 

Obs! Gör avläsningen av bränslefJödet mitt på mätgla
set. Ytspänningen gör annars att nivån blir högre vid 
sidorna. 

5 



B räns leflödesmä tni ng 
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Flödestabell 

Värmar
typ 

Flöde 
mi/min 

01·B 
01·0 
03·8 
03-0 
07·8 

7,0-9,0 mi/min 
6,0-7,5 mi/min 

10,0- 12,0 mI/min 
10,0-1',5 mi/min 

9,0-12,5 mi/min 

Strypmunstycke 

De t . nr I> 
3712364·3 0,15 
3712033·4 0,17 
3711 701·7 0,1S 
3711174·7 0,19 
3711426-' 0,21 
3711427-9 0,23 
3711428·7 0,25 
3716989·3 0,27 
3712046·6 0,29 
3712047-4 0,31 
3712692·7 0,33 
371271 1-5 0,35 

' ... , 

Kontrollera bränsleflödet med tabellen. Åtgärda vid be· 
hov genom att byta bränsle("lippelns stryprnunstycke 
(större munstycke ger högre flödel. 

Om bränslemängden inte kan justeras genom att byta 
strypmunstycke, byt bränslepumpen, 

Efter varje byte av strypmunstycke ska bränsleflödet 
mätas. Om flödet ligger inom godkända värden men 
bränslestrålen svänger kraftigt under pumpslaget, byt 
bränslepumpen. 

Obs! Vid inställning av diesel vä rmare Inomhus, justera 
in flödet till ett max·värde på grund av dieseloljans 
viskositet vid låga temperaturer. 

Ta bort mätutrustningens bräns leledning 

Blås ren värmarens bränsleledning och sätt dit den i 
bränsleventilen 

Dar åt låsblecke\. 

Provkör värmaren 

Om den fortfarande har driftstörningar: 

A. Kont rollera värmarens ordinarie bränsleledning. 

8. Se felsÖkningsschemaI. 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ ,07-8 

Termostater och flamvakl 

Värmare typ 07-8 

15 ,. Fläkt 
2 För bränn; ngslufti n lag 
3 Luftinlopp 

• Glödtändstift 
5 Bränslespridare 
6 Brännkammare 
7 Tändspole 
8 Luftutlopp 
9 Drjfttermostat 

10 Överhettn i ng ster mostat 
11 Avgasutsläpp 
12 Värmeväxlare 
13 Flamvakt , . Styren het 
15 BränsleventIl med bränslenippel 

och strypmunstycke 
16 Fläktmotor 

12 

11 

Termostater och flamvakt 

( ) ( 

Överhettningstermostat (A), byte 

Ta bort elledningarna och dra ut termostaten. T.ermo
staten hålls fast i värmarhuset med hjälp aven väl 
passande gummigenomföring. 

Drifttermostat (Bl. byte 

Ta bort elledningarna och dra ut termostaten. Även 
drifttermostaten hålls fast i värmarhuset med gummi· 
genomföring. 

Flamvakt (el. byte 

Ta bort elledningarna och dra ut flamvakten . 
Byt flamva kt. 

7 



Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 07-8 

Glödrändstift, tändspole, bränsleventil, styrenhet 

Glödtändstift och Tändspol a 

• 

8 

~---(!'( 
( ) 

,m" 

Glödtändstift (A), byte 

Ta bort kabeln frän tändspolen och de tvA kontaktstyck
ena. Byt glödtändstift. 
Nyckelvidd: 22 mm (7I8ff

) . 

Tändspole (81. byte 

Ta bort kabeln från glödtändsl iftet och elledningen i 
kontaktstycket. Byt tändspolen (2 skruvar). 
För al1 fä säker stomanslutning, använd taggbrickor. 

Bränsleventil och Styrenehet 

I, 
' .. 

Bränsleventil (Al. byte 

Ta bort bränsleledningarna och elledningarna. Skruva 
loss ventilen. Byt bränsleventil och kontrollera all inget 
bränsleläckage förekommer. 

Styrenhet (Bl. byte 

Dra ut kontaktstyckena och lossa låsblecket . 
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Grupp 87 Parkerings värmare, typ 07-8 

Brännarenhet, spridarkoppar, bränsleledning 

Brännarenhet 

Brännarenhet , byte 

Ta bort : 

- f\äktinloppet med bygeln !1) 
elanslutningen till förbränni ngsfläkten (2) 
bränsleledningen (3) från bränsleventilen genom att 
lossa låsningen (skruv och flik) och föra bränsleled
ningen nedåt. 

Skruva ur glödstiftet (4). Nyckeltag 22 mm (7J8~ ). Dra 
brännarenheten rakt uppåt, tiUse att Q-ringen inte ram
la r ned i vä rmeväxlaren. 

Sätt dit O-ringen på den nya brännarenheten. 

Byt vid behov. 
'7. 111 

Sått dit brännarenheten i omvänd ordning. 

Spridarkoppar 

. ,, ' .. 

Spridarkoppar. byte 

Ta bort : 
- brännarenheten enligt ovanstående beskrivning 
- Skruvarna (1) och ta av fläktkapan 
- skruva rna (2) och d ra av ytterkannan nedåt 

Håll fast fläkthjulet och ta bort hattmuttern (A). samt 
därefter hylsan (BI, ytter koppen (e) och bränslesprida· 
ren (D) . 

Sått de nya detaljerna i omvänd ordning, 

Håll fast f läkthjulet och dra hattmuttern med moment 
2,0-2,3 Nm (ca 0,2 kpml . 

Bränsleledning 

Bränsleledning. rengöring eller byte 

Ta bort den bruna ledningen från bränsleven tilen. An
slut istället en lös ledn ing, di rekt från batteriets pluspol 
(12 VI eller någon annan strömkälla till bränsleventilen, 
så att ven t ilen öppnar. 

Skruva bort bränsleledningen från bränsleventilens in· 
loppssida och b lås ren bränsleledningen genom ven
tilen. 

Sätt dit i omvänd o rdning. 

På nästa sida finns en beskrivning hur rengöring av 
bränsleledning på lös bränna renhet ska utföras. 

9 
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Grupp 87 Parkerings värmare, typ 07-8 

Kupefläkf, vattenvärmeväxlare 

~ln~L-4 
3--+ 

o 

) 

1\ 
(o( , 

~ I I 

\ 
o 

~~ 
10 

""I" 

Ta bort : 

- brännaren(leten och spridarkoppama enligt sidan 9 

- skruvarna (3) och innerkannan. 

l ossa bränsle ledningen (5) från hylsan genom att 
öppna någol på flikarna (4) som håller ledn ingen. 

Om bränsleledningens utloppshål har blivit igensatt 
aven rödaktig, klibbig bel äggning (oxidationsprodulc
ter av omättade kolväten) borttages dessa genom me
kanisk eller kemisk rengöring. 

Blås därefter ren ledningen. 

Sått dit detaljerna i omvänd ordning. 

OBS! Hjälper in te en grundlig rengöring, byt bränsle
ledning. 

Kupefläkt 

'lO 'f' 

Kupefläkt, byte 

l , Ta bort ljudvallen inuti bilen. 

2. l ossa slangklämman på kupeflä kten. 

3. Ta bort elledningen till f läkten i kontakts tycket och 
dra in ledningen inuti bilen , 

4. Ta bort fläkten. 

5, Sått dit i omvänd ordning. 

Vattenvärmeväxla re 

Vattenvärmeväxlare, byte 

1. Tappa ur kylsystemet eller sätt dit slangtånger. 

2. Lossa skarvrörets klämmor. 

3. l ossa slangarna från värmeväx laren. 

4. Ta bortfästkonsolens skruvaroch lyft urvarmeväx· 
laren. 

5. Vid dilsättning bör iakttas au inget läckage före' 
kommer, samt an slangar och värmeväxlare ej kan 
komma i kontakt med andra detaljer. 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 07-B 

Bränslepump 

Vattenvärmeväxlare-insat s, rengöring 
Ta bort låsningenIlåsskruven och dra ut insatsen under
ifrån. Rengör värmeväxlarens delar ordentligt från sa l 
och aVlagringar. 

Bränslepump 

Bränslepump, byte 

) . Lossa bränsleslangarna och elledningen från 
pumpen. Täta slangarna för att undvika bränsles
pilI. 

2. Ta bort pumpen och konsolen. 

3. Sått dit i omvänd ordning. Se t ill att pumpen 
jordas i konsolens fästskruv. 

OBS1 Vid byte använd alltid origi nalpump, Hardi eller 
SU, då det är viktigt att pmptrycket är det rätta. 

Obs! Bränslepumpens placering är olika beroende på 
biltyp. 

Pumpens utlopp (ouIlet) ska alltid vara rilctat uppåt. 

På SU-pumpen kan in- och utloppsnipplarnas riktning 
justeras genom att lossa de två skruvarna på front
ringen. 

Dra slangen med en jämn stigning upp till värmaren 
för all undvika luflliekor. 

lufta bränslesystemet. 

Kontrollera bränsleflödet efter bytet. 

Använd serviceverktyg 3712196-9. Se sidan 4. 

11 



Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 07-8 

Tidur 

12 

Tidur 240/260 

, ... " 

Tidur mekaniskt, byte. Sent utförande 

Ta bort den undre täckbrickan. 

Tryck in panelens låsklackar med en mejsel. 

Ta bort tiduret och kontaktstycket. 

Ta bort muttrarna som håller bygeln. 

Sätt dit det nya tiduret. 

Prova funktionen. 

Inkoppling av ledningarna till tiduret. Se nedan 

Röd kopplas t il! a. Vit kopplas t ill 31 . Grön kopplas t il l b., 

Obs! 1 tidigt utförande kan grå ledning förekomma j 

stället för grÖn. 

GN 
W 
R 

..-- _~...r~- i 

----. [ ,---
""' ' , I I r---

'---""'---L __ l 

Färgkoder på ledningarna 

Grå/Grey GR Röd/Red R 
ViVWh ite W Grön/G reen GN 

Tidigt utförande 

Lyft upp tiduret ur kåpan. 
Ta bort kontaktstycket. 
Sått dit det nya tiduret och kontaktstycket. 

Tidur digitalt, byte 

Dra tiduret rakt ut. 

Ta bort kontaktstycket (1). Se till att gummikurtsarna (2) 
sitter fast i uttagen, se bi lden. 

Tryck fast kontaktstycket i det nya tiduret och sätt dit 
det . 

Ställ in uret och prova funktionen. 

J 
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1 Kupefläkt 
2 Tidur 
J Bränslepump 
4 Kopplingsplint 
S Säkringsdosa 
6 Tändspole 
7 Drifttermostal 

Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 07-8 

Elektriskt kopplingsschema 

Elektriskt kopplingsschema 

~ " " " 

!fl 

r- ,.... 
" ~ ):;l(llY 
'= 

8 
, 

" 

L __ 

"J,, @.;; " , 
" @@ , 
" 

•• 
D~D 

, 
" 

8 Överhetlningstermostat 
9 Flamvak\ 

10 Glödtändstift 
11 Förbränningsfläkt 
12 Bränsleventil 
13 Styrenhet 
14 Ledning smatta 

11 Sil 

" ,~ 
" 

l" BI 15 

A '. 

I. , 
, Go 

13 

" , 

! q se 

, 

" 

" , 
" . , 

Fätgkoder på ledningar 

VitIWhite W Blå/Blue 
GullYellow Y Röd/red 
Svart/Black SB Brun/Brown 
Grön/Green GN Grå/Grey 

III 81 lUS 

19 AL 7S 

.~ ., 

Bl 
R 
BN 
GR 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare. typ 07-8 

Felsökning 

" 
Felsökning 

" " 

" 

,~, 

Ledningslärg 

G,I 

"" Vit 
Grön 
Röd 

Anslutes till 

glödländstiftets mittre anslutning 
bränsleventilens bruna ledning 
jord 
styrenhetens anslutning 4 
värmarens säkringsdosa, efter säkringen 

Suömbrytaren kan användas för start/stopp av värmaren. 

KontrollampOfltn ",isar : 

• tänd 
O ej tänd 
() blin~ande lampa 

Röd alt glödtändstiftet får spänning. Om lampan ej lyser, 
se felsökningsschemat sidan 15 

Gul all bränsleventHen och bränslepumpen får spänning 
Grön all värmaren är Tillslagen 

14 

, Fläkt 
2 Förbränningslul1intag 
3 Luftinlopp 
4 Glodtändstil1 
5 Bränslespridare 
6 Brännkammate 
7 Tändspole 

• Luftutlopp 
9 Drifttermostat 

10 Överhettni ngsterm ostat 

" Avgasutsläpp 
12 Vlirrnevihdare 

'3 Flarrwakl 
14 Styrenhet 
15 BränslevenIi i med bränslenippel 

och strypmunstycke 
16 FläktmOlor 

Arbetsordning vid felsökning 

Använd alltid kontrollboxen 3712684-4 vid all 
felsökning och kontroll av värmarens funktion, 

1. Koppla in kontrollboxen, se nedan 

2. Starta värmaren med tiduret 

3. Klassificera feltypen efter felklasslistan nedan 

4. Predsera och åtgärda felet j enlighet med felsök· 

ningsschemat sidan 15 

5. Kontrollera därefter värmaren med tiduret 

Fe lk lass 

1. Värmaren startar ej (ingen matning till fläktar och 
kontrollampor). 

2. Värmaren startar men tänder ej. 

3. Värmaren startar och tander men slocknar efter 90 
sek . 

4. Värmaren brinner ojämnt. 

5. Värmaren drar slut på batteriet eller tändn ingen är 
påslagen onormalt länge, 

6. Överhettningstermostaten löser ut. 

7. Värmaren blåser kalluft. 

8. Värmaren br inner med hög ljudnivå "ramar". 

9. Sönderbränd tänd kabel hatt och överhettat glöd
tändstift . 

/. 
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Felsökningsschema 

'Felklass Symptom lampor Felorsak Kontroll 
Röd Gul" 

1 Värmaren startar ej 
Inga fläktar fungerar O O 
Huvudsäkringen Korts lutning i elsystemet Sök kortslutni ngsstä Ilel 
trasig 
- ------ --- -- ---- --- ------------- --------------
Överhettni ngst ermos- O O Termostaten felaktig, Se Aterställ termostaten 
taten har löst ut även felklass 6. 

För låg batterispänning. Kontrol lera baller/spån-
Se aven fel klass 5, ningen 

Fel i ledningsmattan, bat- Kontrollera lednings-
teriIIi du rls tyrenhetljord mattan 
Tiduret felaktigt Kortslut över tiduret 

2 Värmaren starter men 
tänder ej 
Fläktarna stannar ej O O Kortslutning i flamvakten Kontrollera att motstån-
förrän tiduret stängs det genomflamvakten är 

" näranoll 
---- -- -- -- -- - - --- -- ---- - -------- --------------
Fläktarna stannar efter O • Ingen ström till glöd- Kontrollera lednings· 
90 + 70sek tändstiftet mattan 

------------- - --------------• O Ingen ström till bränsle- Kontrollera lednings-
ventilen mattan 
- - --- ----- - --- --------------• • Fel pä glödtändstiftet Anslut stIftet synligt och 

iaktag funktionen 

-------------- --------------• • Fel på bränsletillförseln: 
Bränsleventi len öppnar ej Inget "klick" hörs vid an-

slutning av ventilens ena 
stift : 
Kontrollera att batteris-
pänningen är större än 10 
V 
Prova med en ny bränsle-
ventil 

Bränslet kommer e) fr am lossa bränsleslangen vid 
t ill bränsleventilen ventilen och kontrollera 

varför inget bränsle kom· 
mer lram 
Kontrollera ledningsmat-
tan till bränslepumpen 
Prova meden ny bränsle-
pump 

Strypmunstycket igensatt Rengör 5lrypmunstycket 
Bränsleledningen igen-
satt 

Felaktig bränsleanslu t- Ko ntrollera all T-nippeln 
ningvid tanken (E-motor) sitter på returröret 
Fel på förbrä nnings· Kontrol lera lednings-
fläkten maltan 

lyft av fläklinloppet 
(gum miröret )och prova 
om I läkthjulet går trögt 

3 Värmaren startar och 
tänder men slocknar 
efter 90sek 
Röda lampan (tändn) • • Flamvakten nedsmutsad lossa flamvakten och 
slocknarej då förbrän- ko ntrollera skyddsglaset 
ningenstartar. 

-- - --------- - - ----- ------ - ----- - ---- - ---- - ----
Båda lamporna slock- Flamvakthålet igensatt Kontrollera passagen 
nar efter90 sek med hjälp aven spegel 

Avbrott i flamvaktens elk· Kontrollera alt motstån-
rets detärmindreän 15kOvid 

belyst flamvakt ---- ----- -- ---- --- -------------- -- - ---- - ------
Röda lampanfonsät- • O Klibbat tänd relä i styren-
ter att lysa til ls huvud- heten, se falk iass g 
säkringen borttages 

" " OBS t Styrenhetsfe l är ej In/orda I schemat. ForelIgger fel tro ts att alla åtgarder 
i schemat genomförts prova med att byta styren het. 

Åtgärd 

Åtgärda felel och byt silk-
ringen, 
-- ---------- -
Om värmaren ändå inte 
startar, by t termostaten 
och se vidare underfelk-
le556, 
Ladda baneriet. Kontrol-
lera därefter att värmaren 
ej ärfelorsaken. 
Åtgärda felorsaken 

Byt tidur 

Bytflamvakten 

-------------
Åtgärda felet 

-- - -- - --------
Åtgärdafe let 

-- ------------
Byt g lödtändstiftet 

--------------

l adda batter iet 

Byt ventilen 

Atgärdafelet 

Atgärda ledningsmattan 

Byt pumpen 

Byt strypmunstycket 
Blås ren b ränsleledning-
en. Om detta inte hjälper, 
byt bränsleledningen. 
Anslu t nippeln I ii I retur-
röret 
Åtgärda felet 

Byt fläktmotorn 

Rengör skyddsglaset me 
en trasa l uktad i bensin 

-------------
Rensa håtet 

Bytflamvakten 

---- -- ---- - --

15 



Felklass Symptom Lampor Felorsak I Kontro ll At ga rd 
Röd Gul· 

, Värmaren brinner 
ojimt 
Rödalampan (tändn) " O Låg bränslelillförsel Kontrollera enl felklass 2 
tändsoregelbundet "fel på bränsletil1förseln" 

Sotbeläggning ivatten- Ta bort vattenvärmeviilc- Rengör vattenvärmeväx • 
värmeväxlaren {eller an· larens insats la ren 
nan strypning av förbrän-
ningsluften) 

------------ -- ----- --- ------- --- - - ------ --- - - - ------ -- - - ---
Metalliskt skrammel i " O Spridarkopparna lösa Lossa brännarenheten Byt felaktiga detaljer enl 
brännarenheten och kontrollera repar alion sa nvisn. 

5 Vätmarendrar slut på 
batteriet 
Röd lampa lyser även • O Klibbat tändrelä Prova med ny styrenl'let Bytstyrenheten 
under svalfas och se-
dan värmaren stäng ts 

" - - -- - - - - - - - - ----- - - ----------- - - -- - --------- - - --- - - --- -- ----
(Symtomen konstate· 
ras vid provkörning ef-
ter an batteriellad-
dats) 
Röd lampa lyser hela • • Avbrott i f lamvaktens elk· Se l elklass 3 
fö rbränningstiden rets 
Röd lampa lyser onor- Ingen gnislfunklion Kontrollera : Byt ut felaktiga detaljer 
malllänge {> 10sek) glödtändstiftet.lednings-
vid varje tändning mallan och ländspolen 

{jordning) 
Igensatt flamvaklhäl eller Kontro llera flamvaklen Rensa hälel 
smuls på flamvaktens och desshiii 
skyddsg las 

6 ~_verhettningster -
mostalen löser ut 
Normalt förlopp tills O • Överhettning stermosta- Kontrollera monteringen Dra ut termostaten en bi t. 
termostaten löser ut ten för längt instoppad Byt gummi bussningen 

Avbrott i drifttermostaten Prova med en ny drittter- Byt termost aten 
mostat 

- - -- - ------- --- - - - - -- ----- ------ ---- ---------- ------ - - - -----
Dåligt eller inget kupa- O • Luftintaget eller luftutbl.!!- Kontrollera slangarna, Atgärda slangarna led· 
luftflöde set strypt. fe l i lednings- ledningsmattan och nlngsmallan eller byt ku-

IT\attan el ler f lä kten fläkten pefläleten 

7 Värmaren blåser kal· 

'"' Ingen lampa lyser O O Se felklass 2 

8 Värmarenbrinner 
med hög ljudnivå, 
"råmar" 
Normalt förlopp men O • För högt bränslef löde Justera bränsleflödet Byt strypmunslycket 
värmaren "råmar" 

Bränsleledningen från Kontrollera bränsleflödet Ev byt ledningen 
magnetventi len och in i med vännarens original-
brännaren felaktig ledning. 
För högt tanktryck Lossa tanklockel Kontrollera tankens ur-

luftningssystem på bi lar 
medCI·motor 

-- - -- ---- -- - ------- r c----- -- ----- -------- - ----- ------ ----- ---
BrinneroroligI. Röda " . För l1\gt förbränningsluft-
lampan blinkar flöde : 

Stryptluftf löde Kontrollera flä let in loppet Åtgärda strypningen 
och vattenvärrneväxlaren 

Fel på förbrännings- Kontrollera enl falkiass 2. 
f läkten 

9 Sönderbränd tändka-
belhatt och överhet -
tat glödtändstift 

Kl ibbattändrelä Prova med en ny st y- Byt styrenheten och ka-
la tiden renhet belhatten Röd.'.mp," '''''h'l. · -- ---------- ---- -- ---- ------- ---- - - - - - - ------- - --------------
Normallunktion O . Tidigare kl ibbat tändrelä Prova med en ny sty· 

renhet 
, - - -OBS . Styrenhetsfel af ej Inforda I schell1at . Forel1gger fel trots att alla åtgarder 

i schemat genomförts prova med att byta styrenhel. 

Byt styrenheten och ka-
belhatten 

I, 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare typ 07-8 

Plansch fe lsökningschema 

Plansch A Felsökningschema 07·8 



Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 01-8101-D 

Överhettningstermostat, flamvakt och glödstift 

, 
2 
3 
4 

5 

'6 

, 

luftinlopp 
Frisklufts/läkt 
Fläktmotor 
Förbränningsfiakt 

Värmare typ 01 -8/01-0 

14 

3 , 

6 
7 
8 
9 

" " 

5 
, 

Branslespridare 
Brannkammare 
Värmeväxlare 
Lu hutlopp 

, 

" 

11 Övernettningstermostat 
12 Flanwakt 
13 Glödstih 

Förbränni ng si u hi nlag 10 Avgasuts la pp 
14 Bransleventil med branslcnippel 

och strypmunstycke 

B 

Överhettningstermostat, flamvakt och 
glödstift 

c 

A '>O, .. 

Överhettningstermostat (A), byte 

Ta bort elledning arna och skruvarna (2 st ) som håller 
ter mostaten, Byt termostat. 

Flamvakt (B), byte 

Ta bort elledningarna vid skarvstycket och dra ut f lam
vakten. Byt flamvakl. 

Glödstift (eJ. byte 

Ta bort elledningarna och skruva ut glödstiftet. 
Byt glödstift. 

h 
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luftintag 

Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 01-8/01-D 

Srrypmunstycke, bränsleledning, bränslevenril, brännarenhet 

Strypmunstycke. bränsleledning och 
bränsleventil 

A 

fläktkåpa 

':19'" 

Strvpmunstycke (Al, rengöring eller byte 

Ta bort bränsleslangsn, nippeln och strypmunstycket. 

Blås rent eller byt ut strypmunstycket. 

Satt dit i omvänd ordning . 

Bränsleledning (B), renblåsning 

Ta bort : 

- bränsJeledningen från nippeln 
- elledningen från bränsleventilen. 

Anslu t 12 volt lill bränsleventilens kontaklstift så att 
ventilen öppnar. 

Blås ren bränsleledningen genom ventilens nippel. 

Sätt dit detaljerna i omvänd ordning. 

Bränsleventil (e) , byte 

Ta bort bränsleledningen och elledningarna. 

Skruva loss ventilen. Byt ventilen och kontrollera att 
inget läckage förekommer. 

Brännarenhet 

Brännarenhet, byte 

,. Ta bort : 

- bränsleledningen och Iuftanslu lningarna 
- avgasslangen 
- kopplingen mellan inre och yttre kablaget 
- värmarenheten från sin konsol 

2. Ta bort elanslutningarna till: 

- flåktmotorn 
- glödstiftel 
- bränsleventilen 

\\,i--:i,----A 3. Ta bort glödstiftet och luftintaget 

'''In 

4. Lossa låsplåten på bränsleventilen och dra ut 
bränsle ledningen från ventilhuset. 

5. Ta bort skruvarna (A) och bränsleventilen från sin 
konsol. Ta därefter bort fläktkåpan. 

17 



Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 01-8/01-D 

Spridarkoppar 

'i!lI 
~<@) ~ 

Il lif , 
/ ! 

~ f"l I 

'8 

",,'" 

-
O 

O 
-
II" " 

6. Pressa ut brännarenheten med hjälp av 2 st dornar 
med Ii' ca 13--14 mm. 
OBS! Arbeta försiktigt så att värmarhuset into 
skadas. 

Sätt dil detal jerna i omvänd ordning 

Vid ditsättning av brännarenheten använd lämpligen 
samma verktyg som vid borttagning. 

Kontrollera alt den gröna O·ringen som lätar mellan 
värmeväxlaren och brännarenhelen inte har "krupit 
upp" och :örorsakar läckage mellan bränn kammaren 
och frisk lufts delen. 

Sält även ti llbaka de båda luftintagen innan f!äklkåpan 
sätts dit. Detta för att kunna inspektera att luftintagen 
passar i hålen I brannarenhelen . 

Spridarkoppar 

Spridarkoppar, byte 

Ta bort : 

1. - brännarenheten enligt föregående 

2. - skruvarna (A) och kannan . 

3. Håll fast friskluftsfläkthjulet och la borl muttern 
eller skruven i axeländan . 

4. 

5. 

Obs! Om muttern är fastbränd på motoraxeln, 
använd dorn och hammare för losstagning. SI räck 
hattmultern med lätta slag på varje mutterilank. 
Lossa därefter muttern på van l igt sätt 

Ta bort dislanshylsan. ytterkoppen (lörO l-B) saml 
spridarkoppen. Obs! Olika utförande på 01 -8 och 
01-0 , 
Byt spridarkoppiar) . 

Sätt dit detaljerna i omvänd ordning . 

, -
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Diesel 

\ J 
Bensin 

-= • 

Grupp 87 Parkeingsvärmare, typ 01~B/0 1 ~D 

Bränsleledning. vattenvärmartillsats 

Bränsleledning 

Bränsleledning, byte 
Ta förs t bort brännarenheten och spridarkopparna 
enligt de t id igare kapitlen. 

Ta bort : 

- den långa distanshylsan 

- skruvarna (A) och fläkthuset 

- bränsleledningen från fläkthuset. 

Om bränsleledningens utloppshå! har blivit igensatt av 
en rödaktig, klibbig beläggning (oxi dationsprodukter 
av omättade kolväten) borttages dessa genom 
mekanisk eller kemisk rengöring. 

Blås därefter rent i ledningen. 

Obs! Hjälper det inte med grundl ig rengöring, byt ut 
bränsleledningen. 

Sätt di t : 

- den nya ledningen 
- övriga detaljer i omvänd ordning 

Obs ! Kannans öppning är större på 01·8 än på 01 -0 . 

Vattenvärmartillsats (Tillbehör) 

Vattenvärmartillsats. byte 
l . Tappa ur kylsystemet, ev klamma slangarna. 

2. Lossa skarvrbrets klämmor. 

3. Lossa slangarna från värmeväxlaren. 

4. Ta bort fäs tkonsolens skruva r och lyft ur 
värmeväxlaren . 

S. Sält di t den nya värmeväx laren. 

Vid ditsättningen kontrollera att inget läckage 
förekommer, samt at! slangar och värmeväxlare ej kan 
komma i kon takt med andra deta ljer, 

Vattenvä rmartillsats, rengöring 

Ta bort avgasslangen och anslutningsflänsen med 
låsning. 

Kontrollera om det finns någon insats i vä rmeväxlaren. 
Finns det, så ta bon den . 

Rengör värmeväxlarens d elar ordentligt från sot och 
avlagringar. 

Bränslepump. Se sid. 11. 
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Grupp 87 Pa rkeringsvärmare, typ 01-8/01-D 

Tidur 

1 
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20 

Tidur 2401260 . Se sidan 12 

Tidur 340 1979-1982 

Ta bott växelspakspanelen (1) 

Lossa skruvarna (4 st) samt clipsen (2) i framkanten . 

Ta bort tiduret 

Lossa muttrarna (A) som håller tiduret på pla ts. Ta isär 
kontaktstycket och ta bort tiduret. 

Sän dit i omvänd ordning . 

Tidur 340/360 1983-

Ta bort panelen 

lossa skruvarna (A) . Lyft upp panelen. 

Ta borttiduret 

Ta isär kontaktslycket. Lossa muttrarna (A) som håller 
t iduret på pla ts. 

Sätt dit j omvänd ordning. 

,_ I 

Il' I . . ' 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare 0 1-8/01 -0 

Elektriskt kopp lingsschema 

Elektriskt kopplingsschema 
Kopplingsschema t gäller för sIvrenheten 3 713488-9 
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, Glödslifl Fii ' 9koder på ledn ingar 
1 Tidu r 
3 Bränslepump 
4 KopplingsplinI VitANhite W 

5 Sikrlngsdosa GulfYellow Y 

6 ÖverhettningslermOslil t SVilrV81ack SB 
7 SIvrenhet Grön/Green GN 
B Brii nsleventi! Blå/Blue BL 
9 Flemvakt Röd/Red R 

10 Förbrinningsfläkt Brun/Brown BN 

" Förvärmare Grå/Grev GR 

21 
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Bränsleventi l 10 Fäste bränsleventil 19 Bräl1slesprldare 28 Glödstift 
2 låsplåt 11 Fläktkåpa 20 Ynerkopp 29 Flamvakt 

3 StrypmunSlycke 12 frisklufttläkt 21 Distanshylsa JO Luftvärmeväxlare med 

4 Bränslenippel 13 Fläktmotor 22 Mutter vridbart utlopp 

5 O-ring 14 MOlorfäste 23 Stöcring 31 Hållare 

6 Banjonippel 15 Fläkthjul 24 Strypbricka 32 Överhenningslermostat 
7 Q-r ing 16 Fläkth;JS 25 Kanrla 33 Bränsleledning 

8 Bricka 17 O' ring 26 Skyddsbricka 34 ledningsmatta 
9 HAIskruv 18 Distanshylsa 27 luftintag 

r -



2 

1 BränslevenIi! , låspJåt 
3 FörvärmarnippeJ 
4 Strypmunstycke 

5 O-ring 

6 Banjonippel 
7 Q.ring 

8 Bricka 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

31 
I 

HItskruv 
Faste brinsleventit 
Flaktkåp8 
FriskJuftfläkI 
Fliiktmolor 
Motorfäste 

FliikthjuJ 
Fl äkthus 

. ---- -- • 

01-D 

? ,rz-~ 
\J1o 

17 Q-ring 

18 Distanshylsa 

19 Bränslespridare 

'O Skruv 

" Stödring 

22 Kanna 

23 Skyddsbricka 

24 luftintag 

~ 
24 

25 Luftvärmeväxlare med 
vridban utlopp 

26 GlödsIIII 

27 Ftamvakt 
28 Hållare 
29 Överhettni ngstermoslat 

30 Bränsleledning 
31 Ledningsmaua 
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" o 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare 01-8/01·0 

Felsökning 

Felsökning 

Ström· 
brytare 

Röd 

Grön 

I Röd 

Lednings' ärg Anslutes t ill 

Gc! glödsliltets minre anslutning 
Blå bränsleventilens bruna ledning 
Vit jord 
Grön anslutning 5 i styrenheten eller på 

överheltningstermostaten 
Röd vlirmarens säkringsdo5a, efter säkringen 

Strömbrytaren kan användas lör start/stopp av värmaren. 

Obsl När värmaren ska provköras under längre perioder 
bör den startas och s10ppas med tiduret. Anledningen är 

'" nlir konlrollboxen används sa lörbikopplas överhett-
nlng5tarmostaten. 

Kontrollamporna visar: 
• tänd 
O aj tänd 
() blinkande lampa 

Röd att glödtändstirtetlAr spänning, Om lampan ej lyser, 
se felsökningsschemat sidan 25 

G" all brånslevantilen och bränslepumpen får spänning 
Grön aU vä rmaren är tillslagen 

24 

1 Luftinlopp 
2 Friskluftilåkt 
3 Fläktmotor 
4 Förbränningsfläkt 
5 Förbränningsluftintag 
6 Bränslespridare 
7 Brännkammare 
8 Värmeval<lare 

9 Lultutlopp 
10 Avgasutsläpp 
11 Överhenningstermostat 
12 Flamvakt 
13 Glödstilt 
14 Bränsleventil med 

bränslenippel och 
strypmunstycke 

Arbetsordn ing vid felsökning 

An vänd alltid kontrollboxen 3 712 684·4 vid all 
felSÖkning och kontroll av vä rmarens funktion . 

1. Kop pla in kont rollboxen, se nedan. 

2. Stana värma/en med tiduret. 

3. Klassificera fel t ypen efter felklasslistan nedan. 

4. PreCisera och åtgärda felet i enlighet med felsök
ningsschemat sidan 25. 

5. Kontrollera därefter värmaren med tiduret. 

Felklass 

1. Värma ren Slartar ei Ongen matning ti ll fläktar och 

/) 

)/ 

kontrollampor). i(,. ]J 
2. Värma ren startar men tänder ej. Säkerhetskretsen 

b ryter. 

3. Värmaren startar och tänder men slocknar efter 
urkoppling av säkerhetskretsen. 

4. Värmaren brinner ojäml. \ II 
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Felsökningsschema 

Felklass Symptom lampor Felorsak Kontroll 
Röd Gul~ 

1 Värmaren s tartar ej O O Kortsluten flamvakt Mät flamvakten vid mör-

(Inga felsökningslam-
ker , m er än 50 k fl 

portändsl -------------- --------------
Säkringen <Ivbränd Sök kortslutningsstället 
--- ---- - ---- - - - - ----- - ---- --
Överhcttningste rmosta- Kontrollera brånsleflödet 
ten har ut löst 

Kontrollera överheu -
ningslermostatens brvt-
temperatUI 
Kontroller a dr ifttermosta-
ten (TillbehörpåOl-D) 
Blockerat kupeluftflöde 

-- ------------ ---- ------- ---
l edningsma\lan felaktig Kontrollera all inte av-

brott elLer ox idation förf!-
kommer. 
Kontrollera även rordför-
bindelsen 

----- ---- - ---- --------------
Tiduret felaktigt Kortslut över tiduret 

2 Värmaren startar • O Fel på glödstiftet Pr ova sti ftet synligt 
men tänder ej 

-------------- ---------- --- -
(Felsökningslampor- • • För lågt Qränsleflöde Kontrol lera st rypmun-
na tänds normalt, men stycket 
säkerhetskretsen bry- O O 
ter och renblåsni ngen Kontrollera bränsle-
tr~der in) pumpen 

Kontrollera bränsleled-
ningen 

Kontrollera bränsleventi-
len. (Inget "'klick·' hö rs när 
ventilen strömsälIes) 

-------------- --------------
O O För lägt förbrlinningsluft - Kontrollera om luft intaget 

flöde el ler avgasuts läppet är 
blockerat 

-------------- ------- - - - -- - -
Fläktmotorn felaktig I<ontrollera fl äktmotorns 

varIItaL 6800:t300 rim 

3 V ärmaren startar och • O Flamvaklen nedsmutsad Kontrollera " fönstret" 
tänder men slocknar 
efter urkoppling av 
siikerhetskretsen • • Flamvaktshålet igensatt Kontrollera hålet 

--------- --- -- -- - -----------
lFe\sökn,ngslampor- O O Avbrott i flamvakten När värma ren tänt, kort-
na tänds normalt men slut ledningsmattan t ill 
säkerhetskrctsen bry- flamvakten och kOntrolie-
teroch renblåsn ingcn ra att fö rbränningen fort -
träder in) sätter 

d Värmaren brinner Il • För lågt t"lrans \eflöde Se motsvarandfl kontroll 
ojämnt under fe l klass 2 

- - --- - ------- ---------- - ---
(Röd felsökningslam- FÖr lligt fö rbränningslufl- Se motsvarande kontroll 
pa lyser till och från) f löde underfe\kl<Jss 2 

-------------- - -- ----- -- ----
För ston br1insleftöde Kontrollera bränsleflödet 

---------- ---- - -------------
(lgensa\! vatte nvärme- Kontrollflra avgaskanalen 
väx lare (T il lbehör) 
------------ -- --- -- - --------
lösa sprldarkoppar Kontrol lera spridsrkop-

p arn<J 
.. .. .. OBS ! Styrenhetsfel ar el Inlorda I schemat. Forelogger l el trots alt alla ätgardM 

i schemat genomföns, prova med att bvta sty renhet. 

Algård 

Byt flamva kt 

---- -------- --
Byt säkring 
--- -----------
Byt ti ll korrekt strypmun-
stycke 
Byt överhettningstermo-
stat 

Byt drifttermostat 

Avlägsna blockeringen 
-------------
A tgärda ledningsmattan 

--------------
Byt tiduret 

Bytstifte.t 

------- -------
Rengör alt byt st'ypmul1s 
tycket. 

Rengör kontaktdonen, 
knacka pä pumpen, ell byt 

I första hand, bläs ren 
bränsleledningen, i andra 
hand byt 
Byt ventil 

---- - ---------
Undersök kanalerna. Av-
lägsn a ev blocker ing 

-- ------------
Byt f liiktmotor 

Rengör dp.l! a med fln 
bensinfuktad tuss 

Rengör nålet 
--------------
Byt flamvakten 

--------------
Byt s\rypmunstycket 

-------- ------
Rengör och öppn<J avgas-
kanalen 
--------------
Drs åt ev byt fe laktig 
detalj 
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Grupp 87 Parkerings värmare, typ 03-8/03-0 

Överhettnings- och drihtermostat 

Värmare typ 03-8/03-0 

B 

26 

3 4 

1 Fläktmotor 
2 Fläkt 

J Förbränningsluftintag 
4 Bränslespridare 
5 Glöds!ift 
6 Brännkammare 
7 Värmeväxlare 
8 Avgasutsl äpp 

5 

_11 9 

6 
7 

9 Valleninlopp 
lO Överheltningstermostal 
11 Drifttermostat 
12 Valtenu\lopp 
13 Flamvakt 

,~" 

14 Briinsleventil med bränslenippel 
och strypmunSIvcke 

Överhettnings- och drifttermostat 

--------_./ ,.~ 

Öve rhettnings- (Al och drifttermostat (B), byte 

Ta bort kåpan. 

Ta bort skruvarna och elledningarna. 

Byt termostat. 

Sätt d it i omvänd ordning. 

• )Jj 

_)1 

I~ 
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Grupp 87 Parkerings värmare, typ 03-8/03-0 

Flamvakl, glödstift, strypmunstycke, bransleledning, bränsleventil 

Flamvakt, glödstift 

A 
~'. 

Flamvakt (Al, byte 

Ta bort elledn ingarna vid skarvstycket och dra ut flam
vakten. 

Byt Ilamvakt. 

Glödstift (Bl. byte 

Ta bort elledningarna och skruva ut glödstittet. 

Byt glödstift. 

Strypmunstycke, bränsleledning och bränsleventil 

c 

A 

Strypmunstycke (A). rengöring elter byte 

Ta bort bränsleslangen, nippeln och strypmunstycket. 

Blås ren eller byt strypmunstyckeI. 

Sått dit i omvänd ordning, 

Bränsleledning (B), renblåsning 

Ta bort elledn ingarna på bränsleventilen. 

Anslut 12 V till bränsleventilens kontaktst ift, så att venti 
len öppnar. 

Renbl ås bränsleledningen genom ventilens nippel. 

Sått dit detaljerna i omvänd ordning, 

Bränsleventil (e), byte 

Ta bort brånsleledningarna och elledningarna . Skruva 
loss bränsleventilen. Byt ventil och kontrollera att inget 
läckage förekommer. 

27 
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Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 03-8/03-0 

Brännarenher, spridarkoppar, bränsleledning 

1 

4 

, .... , 

Bränsle-

ledning 

Sprida r-

Diesel enhet Bensin 

28 

Brännarenhet 

Brännarenhet, byte 

1. Ta bort fläktinloppet med bygeln (1). 

2. Ta bort elanslutningen till förbranningsfläkten (2). 

3 . Ta bort brän sle ledningen (3) från bränsleventilen 
genom att lossa rörläsningen (skruv och flik) och 
föra bränsle ledningen uppåt. 

4. S\(.ruva ut glödstiftet (4). Nyckehag 22 mm (7/8"). 

5. Dra brännarenheten rakt uppåt, tillse att O-ringen 
ej ramlar ned i värmeväxlaren. 

6. Sätt dit Q-ringen på den nya brännarenheten. 

7. Sått dit brännarenheten i ovänd ordning . 

Spridarkoppar 

.'" 

Spridarkoppar, byte 

1. Ta bort brännarenheten enlig t förra kapitlet. 

Ta bort : 

- skruvarna (1) och ta bort fläktkåpan 
- skruvarna (2) och dra av ytterkannan nedåt. 

2 • . 

2b. 

3. 

4, 

Bensin Häll fast fläkthjulet och lossa hattmuttern 
(A). l ossa därefter hylsan /B), ytterkoppen (el och 
sprida rkoppen (D) . 

Diesel Håll fast fl äkthjul et och lossa skruven (E). 
lossa därefter turbulalOrn (F) och spridarkoppen 
IG). 

Sätt dit de nya detaljerna i omvänd ordning. 

Håll fast f)äkthjulet och dra fast hatt muttern il lter
nativt skruven. 

Bränsleledning 

Bränsleledning, rengöring eller byte 

Ta bort: 

- brännarenheten och spridarkopparna enligt föregå
ende kapitel 

- skruvarna (3) och lossa innerkannan 
- bränsleledningen (5) f rån hylsan genom att öppna 

något på flikarna (4). 

Om bränsleledningens utloppshål har blivit tätt aven 
rödaktig klibbig beläggning loxidationsprodukter av 
omättade kolväten ) ta bort denna genom mekaniskei ler 
kemisk rengöring. 

Blås därefter ren ledningen. 

Sått dit detaljerna i omvänd o rdning_ 

Bränslepump. Se sidan 11 

iL 

, I 

. 
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l I 
\:::1 

6 

3 

5 _. 

Från värmaren 

Till motorn 

l) 

A 

+ 
Till kupeelementet 

P 

Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 03-8/03-D 

Varrenpump, Inkoppling i bilens ordinarie värmesystem 

Vattenpump 

2 

i 
~~ 

I 

n 
n 

.~. 

Från motorn 

B 

+ ", ... 

Vattenpump, byte 

Tappa ur kylsystemet eller sätt dit slal1gtäl1ger. 

Ta bort : 

- elkablarna och vattenslagarna 
_ skruvarna och fästet som håller pumpen på plats. 

Sätt dit en ny pump 

Obsl Kontrollera att inget läckage förekommer. 

Tidur Se sidan 12 och 20 

Värmare 03 :5 inkoppling i bilens 
ordinarie värmesystem 

Värmaren (1 ) värmer upp vattnet inne i värmeväxlaren. 
Med hjälp av vattenpumpen (2) cirkulerar vattnet ut I 
systemet till T-stycket (3). Detta reglerar fördelningen 
av vattenflödet mellan motorn (4) och kupeelementet 
15). 

När värmaren arbetar och motorn är avslängd går ci rka 
20% av vattnet från värmaren till motorn och 80% går 
till kupeelementet. 

Om motorn och värmaren arbetar samtidigt så går vär
maren så länge som motorns varvtal är lågt och trycket 
från bilens vattenpump därför är litet. 

Ökas motorns varvtal så ökas också trycket från bilens 
vattenpump. Då stänger T-styckets backventil (6) av 
lJödet från värmaren. Temperaturen j varmaren stiger 
och drifttermostaten stanger av förbränningen. Valtnat 
går dareher direkt från motorn t ill kupeelementet. Ned
re bilden visar T-stycket (3) med värmaren till - och 
frånslagen. 

A Parker jngsvåtmaren Igång, mOlorn frånslagen 
B MOlorn igång. Värmaren frånsla gen 

THl Ku~elemenlet 

29 



Grupp 87 Parkeringsvärmare, typ 03-8/03-0 

Felsökning 

14 12 " " 
, 

, 
3 4 

Ro' 

l edningsl i rg Anslutes till 

G" glödstihets mittre anslutning 

SI' brlinsleventilens bru na ledning 
VII lord 
Grön 

Felsökning 

1 Fläktmotor 
2 Fläkt 
3 Förbränning slufti ntag 
4 Bränslespridare 
5 Glödst ift 

6 Brännkemmare 
7 Värmeväxlare 
8 Avgasutsläpp , Vaneninlopp 

10 Överhennlngslermostat 
11 Drifnermostat 

12 Vattenutlopp 
13 Flaffivakt 
14 Bränsleventil med bränslenippel 

och strvpmunstycke 

Arbetsordning vid felsökning 

Använd alltid kontroll boxen 3 712 684-4 vid all 
felsökning och kontroll av värmarens funktion . 

1. Koppla in kontroll box en, se nedan 

2. Starta värmaren med tiduret 

3. Klassificera feltypen efter felklasslistan nedan. 

4. Precisera och åtgärda felet i enlighet med fe lsök
ningsschemat sidan 31. 

5. Kontrollera därefter värmaren med tiduret. 

Felkla ss 

l. Värma ren sta rtar ej (ingen ma tning till fläk tar och 

~JI, 

anslutning 5 i s tyrenheten eller 
på överhettningstermostaten kontrollampor). j) } 

Röd värma rens säkringsdosa, efter säkringen 

Strömbrytaren kan användas för start/stopp av värmaren. 

Obsl När värma ren ska provköras under längre perioder 
börden startas och sloppas med tidu ret. Anledningen är att 
niir kontrollboxen används sA lörbikopplas drift- och över-
hettningstermostalen. 

Kontrollamporna visar: 

• tänd 
O ej Hind 
C> blinkande lampa 

Röd att glödstiftet lär spänning. Om lampan ej lyser, 
se felsÖkningsschemSI sidan 31 under fe lklass l 

Gut alt bränsleventilen och bränslepumpen får spänning 
Grön alt värmaren är tillslagen. 

30 

2. Värmaren startar men t änder ej. Säkerhetskretsen 
bryter. 

3. Värmaren startar och tänder men slockna r efter 
urkoppling av säkerhetskretsen. 

4. Värmaren brinner ojämt. 

--- ---------------



! 

I 

Felsökningsschema 

Felklass Symptom Lampo. Felo.sak 
Röd Gul ' , Vii.ma.e n startar ej O O Kortslu!Cn Ua mvak\ 

Ung il felso~ningsI8mpo' 
tands) -- -- ------------

Sak.ingen Hvbr.'Jnd 
-- - --- - - - - -- - --
Överhcllningste,mostalen 
ha, utlöst 

------------- ---
Ledll ingsmattan fela ktig 

----------------
Tiduret felattigl 

--- -------------
Motorvatten temperat u t en 
högreän6S' C , Vii rmaren s tartar men • O Fel pa glödstlhel 

tä nde' ej 

----------------
(FlIlsökningslampom a • • Fö, lågt briins leflöde 
tä llds normalt, men sä· O O 
~e'hetskretsen bry ter och 
,enblåsninglln träder '"!. 

------- --------
For låg! förbrällningsluftflode 

-- ------ ---- ---
FliiktmOlo,n fela ktig 

3 Vä,ma.II" stIlrtar och • O Fla",va ~len nedsmutsad 
tä nder men slocknar el· 
ter urkoppling av s äke r-
h"tsk.elsen 

---------------• • Flamvaklshälet igensa ll 

---------------
(Felsöknin9slampo,na O O Avbrort i lIamvakten 
tänds ~ormall mell sä ker-
hetsk,etsen bry te. och 
renblhninge llt rlider in) 

, Välma.en brinner C • Förlågl bräns lc/löde 
ojämnt 

---------------
(flöd felsdkningsla moa For lågt lö'b. älln ingsluftflöde 
lyscr t,1I och Inln ) 

-- -- -- - --- - - -- --
Fö, stort brällsleflöde 

-- -------------
Igensatt vattanvärme\l3xla,c 

---------------
l ösa spfldar~oppal 

~ 

oas! Sty. enllelsTel a, el ,n!orda , schemat. Fo ,eltgger fel trOIS au alla il:t9~rdcr 
i schemat glmomfö,ts prova med att byta styrenhet. 

Kont.oll Åtgä.d 

Mäl flamvakten vid mörker. Byt Ua m vakt 
me. än5DkO 

----- ----- ------ --------- ------
SÖ~ kortSlut n, ngsstället BytslIk.ing 

------ ----- --- -- ---------------
Kontrolle, a bränsleflödeI Byt tjll korrekt st,ypmun· 

st ycke 
Kont.ollera Byt över I'lcttningste.mostat 
överl\ettningstermostatens 
bryuempe.atu. 
Konl,ollera d,ifltermostafen Byt d,ifl le,moslat 
Kon t rOlle ra att Inga tu fl Tickol UrIutIa vattensystemet 
fillns i vHl\erlSys lemet 
Kont ,o lle l a valtellpu rnpen Byt vattellpIJmp 

--- --- ---- ---- -- - - - - --- - -------
Ko nt,olle,a att onte avb,ott el· Atgä,da ledn;ngsmaHan 
ler oxida tion fö,ekom met. 
Kont,ollll',iI även )o,dförb ln. 
delsen 

-- ---- --- --- ---- ---------------
Korlslulövel tid uret Byt tidu'et 

- --------------- - -- - - - - - - -- ----
Vänta tills te m peraturen pA 
vanne1 är lägre ä1l65'C 

P,ova stilte! synlig\ Byts! iltel 

-- ~- ---- - ------- ----- ----------
Kont roUera st'ypmunsty c~et flengöralt .by! st'ypmuns-

tycket 
Kontro ller/l briins lepumpen 

Rengör kon(a~tdollen. kIlacka 
påpumpcll.llvbyr 

Kontrolle ra brällsleledningen I fötsl .. hand. btås ,en brä ns-
leledningen ; and' 8 halld byt 

"' Kontrolle l a bl änslevelltllen Byl veniii 
Ilngel "kl ick" hö rs när "enti· 
len st,ömsäulIs) 

---------------- ---------------
KontroJler~ om luftintaget el- Unde rsö k kana lema. Avlags· 
leravgasulsläppet ar block- na ev block(l, ing 
erat 

---------------- ------------- --
KOntrollera tfä~lmOloms var · Byr flä~tmotorn 

VIal. 72DO±3DD rIm 

KOllt,olle,a " fÖIlSI'et " Re ngör dena med en bellsill-
I U~lad tt.rss 

---------------- ---------------
Kontrollera hålet Rengo, hålet 

- - --- -- -- - -- - --- -- -- - -------- ~ -
Nä, va.maren tänt. ko,tslut Sy t flamvaktell 
lednlngsmauan till flamvak· 
len och kontrolle,a alt fo.· 
brällningen lortslineI 

Se mOtsvara nde kontroll lelk· 
lass2 

----------------
Se motsva,and" I: OIl\roll un· 
de. felk tass 2 
----~--- - ------ - --- ----- ------ -

Kont rollera b. änslellödel Byl strypmunstyckei 

-------------- -- - - - -- - - -- -- - ---
Kontro lle,a avgaska"aten Rengo! och öppna avgas~a· 

" 3len 

---------------- ---------------
Kontrollera sprida, kOPJlarna Ola ålav byt felaktig detali 
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1 Bygel 9 O-ring 17 Distanshylsa 03-0 25 l1ispl1it 33 O-ring 
2 Fläktinlopp 10 Hylsa " Brllnslespridare 03-0 26 Bränslenippel 34 Glödslift 
3 Fläktkåpa 11 Kanna 19 Turbolalor 03-0 27 Förvårmarnippel 35 Flamvakt 
4 Mutter, vänstergängad 12 Distanshylsa 03-8 20 Skruv 03-0 28 Strypmunstycke 36 Överhettningslermosta t 
5 Fläkt 13 Bränslespridare 21 Ynerkanna 29 Q-ring 37 OrifttermOSl,n 
6 Fliiktmolor 03-8 14 Ynerkopp 03·8 22 O-ring 30 Hälskruv 38 Hållare 
7 Fläktmotor 03-0 15 Hylsa 03-8 23 Ledningsman8 31 Bricka 39 Kåpa 
8 Bränsleledning 16 Hattmutter " Bränsleventil 32 Banjonippel 40 Vattenvä rmeväx I are 
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Plansch B Elektriskt kopplingsschema 03 



Elektriskt kopplingsschema 
Kopplingsschemat gäller för styrenheterna 371' 675-3 och 3713488-9 
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l Glödstifl 
2 Tidur 
3 Bränslepump 
4 KopplingspHnt 

5 Säkringsdosa 

6 Överhettningstermostat 
7 Styren het , Bränsleventil 

9 F!amvakt 
10 Förbrinningslläkt 
11 Förvlirma re tdieseU 

12 Vattenpump 
13 Drifttermostat 

14 Malning lör 
ku pellä klsi n koppli ng 

• • 
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Brännarenhet 
byte 

Bränsleledning 
rengöring et ler byte .. 
byte .... . .... , ... •. 
(anbl åsning 
ren blåsn i ng 
rengöring ellor byte . 

Bränslepump 
byte .. . ..... . 

Bränsleventil 
byte ....... . 

Drifttermostat 
byte 

Elektriskt kopplingsschema 

Felsökning 
arbetsordning 
vid felsökning 

felklass 

felsökningsschema ...... . 

Flamvakt 
byte 

Glödstih 
byte 

Alfabetiskt register 

Alfabetiskt register 

T,p Sid 

07-8 9 
01-8/01-0 17 
03-8/03-0 28 

07-8 9-10 
01-8/01-0 19 
01-8/01-0 19 
03-B/03-0 28 
03-8/03-0 28 

" 
07-B 8 
01·8101 -0 17 
03-8/03-0 27 

07-8 
03-8/03-0 

7 

26 

07-8 13 
01-B/0'-0 
03-8/03-0 

07-B 
01-8101-0 
03-8/03-0 
07-8 
01-8101-0 
03-8/03-0 
07·B 

21 
31 

" 2. 
30 

" 2. 
30 
15 

01-8/01-0 25 
03-8103-0 

07·8 
01-8/01 0 

31 

7 

16 
03-8103-0 27 

01-8101-0 16 
03·8/03-0 27 

Typ Sid 
Glödtändstih 

byte ..... . 07-8 8 

Kupefläkt 
byte ... .. ........ ... .... . 07-B 10 

Spridarkoppar 
byte . . . ... .. . . 07-B 9 

01 -8/01-0 18 
03-B/03·0 28 

Sprängskiss 
01-8/01-0 22,23 
03-8/03-0 

St rypmunstycke 
rengöring eller by te ........ 01-8/01·0 

03-Bl03-0 

Styren het 
byte .. --. -... 07-8 

Tidur 
byte .. . -..... ... . 2401260 mekaniskt 

digitalt 
340/360 

Tändspole 
byte ... •...... _ .• _ • . . ... . 07-8 

Vattenpump 
byte .. . ...... . .. .. ..... . . 03·8/03-0 

Vattenvärmevblare 
byte ... . 

Vattenvä rma rti llsats 
byte 
rengöring 

Överhettningstermostat 
byte .... .. .. ....... _. 

... 07-8 

01-BJ01-0 
01 ·8101 -0 

07-8 
01·8101-0 
03-8/03-0 

32 

17 
27 

8 

" 12 
20 

8 

29 

10 

19 
19 

7 
16 
26 
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Äterrapportering 

Till Från 
VOLVO PERSONVAGNAR AB 
Service Support 

405 08 GÖTEBORG 

Berör publikation : 

Avd .: 

Förs\ag/Motiveri ng : 

. ....... Sid. . lP-n r . ........ . ..... •.. • .. . .. ... 

Datum ............ . 

Har Du anmärkningar eller andra synpunkter på denna bok? Ta d1l en 
kopia av denna sida, skriv ner synpunkterna och sänd in li ll oss. 




