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Freon 12 är den för ozonlagret mycket skadliga gas som används som köldme~ 
dium i bilars lufkonditioneringssystem, kylskåp med mera. 

Senare tids miljölagstiftning ställer ökade krav på att freongaser av olika slag 
tas tillvara och återvinns eller förstörs på ett betryggande sätt. 

För att möta dessa nya lagkrav har Volvo tagit fram två typer av tömnings~ och 
återvinningsutrustningar. Bägge kopplas med slangar till'bilens klimatanlägg
ning före service och reparation. 

TOmningsutrLJstnlng DS 450 
Denna utrustning används enbart för uppsamling av använd 
freongas. 

Den använda gasen pumpas över till en mellan lagrings
cylinder och därefter till ett uppsamlingskärl (därför avsedd 
gasflaska). Flaskan kan sedan skickas till återvinning eller 
förstöring. 

Se vidare på sidan 2. 

TOmnings- och återvinningsutrustning RHS 1000 
Denna utrustning används för att både samla upp och rena 
freongasen från bilen. 

I utrustningen "tvättas" freongasen och mellanlagras i en 
glascylinder tör återlyllning tillbaka i fyllningsstationen eller 
till flaska. 

Se vidare på sidan 6. 

DATUM 

Juli 
1989 
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Denna tömningsutrustning har tagits fram för att ta tillvara freongasen i bilarnas 
kylanläggningar vid service och reparation. Vanligen är gasen freon 12. Freo~ 
net kan tas emot i både gas och vätskeform. 

Gasen (vätskan) samlas i glascylindern och töms sedan över till ett separat upp
samlingskärl. 

Anslutningarna mellan klimatanläggning och tömningsutrustning sker med 
slangar med stängande kopplingar. Det vill säga enbart den mängd gas som 
finns i kopplingsstycket läcker ut vid särkoppling av utrustningen. 

I tömningsutrustning DS 450 ingår följande delar: 

1 Glascylinder 
2 Ventiler, in- och utlopp 
3 T-slang, kylmedium in 
4 Slang, kylmedium ut 
5 Anslutningskabel 220 Volt, 50 Hz 
6 Kombipressostat 

7 Fläktpressostat 
8 Manometer 
9 Oljeavtappningskran 
10 Nivårör, avtappad mängd 
11 Nivårör, kompressorolja 

12 Fyllningsnippel, kompressorolja 
13 Strömbrytare 
14 Säkring 
15 Signallampa "POWER ON" 
16 Signallampa "SYSTEM ON" 
17 Signallampa "CYLINDER FULL" 
18 Skyddsgaller 
19 Syrafilter 
20 Kompressor 
21 Kondensor 

I korthet fungerar tömningsutrustning DS 450 så här: 

I sugackumulatorn före kompressorn lagras freonen i vätskeform och förångas 
innan den passerar kompressorn. I sugackumulatorn avskiljs olja som sugits 
med från bilens system. Efter oljeavskiljning passerar freonet ett syrafilter och 
en säkerhetsventil (2 bar). På kompressorns högtryckssida passerar freonet en 
kondensor för att kondenseras till vätska och förs in i glascylindern. En säker
hetsanordning hindrar utrustningen från att bli överfylld. 

Innehållet i glascylindern töms sedan till ett separat uppsamlingskärl (gasflaska). 
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n g nin 
Specialverktyg: Tömningsutrustning 450 

Viktigt! 
För att tömningen ska gå tillräckligt fort krävs att klimatanläggningen (bilen) 
har minst rumstemperatur (ca 20°C). 
Vintertid bör alltså bilen tas in i verkstaden kvällen före arbetet påbörjas. 

Förberedelser för tömning 

Nr 

A1 

Läs och följ skyddsföreskrifterna för arbete med kli
matanläggningar i Volvo servicehandbok Avd 8 "Ka
rosseri och inredning (Allt utom plåt)" för 700-serien 
(TP 31126, sid 243) 
Kontrollera tömningsutrustningens oljenivå och fyll på 
om nödvändigt 
Anslut tömningsutrustningen till ett jordat vägguttag 
220V/50Hz 
Ta bort stomanslutningen från bilens batteri. 

Stäng 
"I" . 

ventil 
A2 

"J," och ventil utlopp 

A3 
bort ~Lnlfill"~~"1'I1D Dt'tll'~ll'n~ IRnll'nll"'II'I!'lII~~6"'''lI'Ib~·ln_ 

utloppsventIler 
A4 

Anslut den T .. formade slangen till bägge ventiler-
na (Dlsch och Suction) kompressorn 

Obs! På system med Delco-kompressor ska den ena av 
slangarna anslutas till TEV-ventilen. Den andra an
sluts inte alls. 

Ställ strömbrytare (13) i läge "1" 

Öppna Inloppsventilen "J,n 
Tömningen av freon har börjat. 

A5 

AB 

A7 
Kontrollera att den gröna lampan "SYSTEM ON" 
lyser 
Lampan slocknar när bilens klimatanläggning är tom (efter 
ca 10-12 minuter). 

Obs! Om röd signallampa "CYL FULL" tänds under tiden 
tömning pågår har den inbyggda behållaren blivit full 
och måste tömmas. Se 81-85. 

Obs! Tömningsutrustningen kan starta igen inom några mi
nuter. Det beror på att mindre mängder kylmedium i 
ackumulatorn förångats med tryckhöjning som följd. 
Dessa små mängder är dock försumbara. 

3 



4 

AB 
När ONnelampan slocknat 
Stäng inloppsventilen ".!," på tömningsutrustningen och los
sa slangarna från bilen. 

A9 
Kontrollera .... "''lInA\D~n 
Kontrollera om olja från bilens klimatanläggning har följt 
med ut vid avtappningen. Nivån mäts på nivåröret (10). 

Tappa av överskottsoljan genom avtappningskranen (9). 

Obs! Notera mängden för att fylla på rätt mängd vid freon-
fyllning av bilens klimatanläggning. 

A10 
Kontrollera freonnivån i glascylIndern 
Om tömningsutrustningens glascylinder börjar bli full ska 
freonet fyllas över till uppsamlingsflaska, se 81-85 på föl
jande sida. 

A11 
Kontrollera i glascylindern 
Om det finns kondenserbar gas (luft) i cylindern kan 
trycket stiga till ca 12 bar. 

Blås av den icke kondenserbara gasen (luften) med venti
len på toppen av glascylindern. Sluta avblåsningen när 
trycket är ca 9 bar. 

Obs! Avblåsning ska göras med små och korta "puffar". An
nar finns risk för att också freon följer med ut! 
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Viktigt! 
1: Använd endast godkända flaskor. Svenska kylmedelsdistributörer saluför 

särskilda behållare (flaskor) för kylmedel som ska förstöras. Dessa 
behållare är gröna. 

2: Behållaren (flaskan) får ej överfyllas! Fyll bara till 80% av angivet värde för 
att ge gasen utrymme för värmeutvidgning. 

Nr 
204 

81 
+AlI'li'IIniinl'f~"ll!bn'tRBll!bn nt" tm 

Kontrollera att flaskan inte rug,El>1I"1IILDB 

Kontrollera fyllningen genom att väga behållaren. 

När tömningsutrustningens cylinder är tom, 
bägge kranarna 

\ 

Lossa slangen från den ~Il!bW'\~II'~1t~ behållaren 

83 

84 

85 

Tömningsstationen är nu klar att ta emot mer använd fre
ongas. 

5 
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1 

Denna utrustning tar tillvara och gör det möjligt att återanvända freongasen i bil
arnas kylanläggningar vid service och reparation. Gasen freon 12. Freonet kan 
tas emot i både gas och vätskeform. 

Freonet renas och samlas i glascylindern och kan sedan antingen återfyllas till 
bilens anläggning eller tömmas över till ett separat uppsamlingskärl. Vid återfyll
ning till bilen kopplas tömningsutrustningen ihop med fyllstationen det.nr. 999 
5143 eftersom fyllstationens vakuumpump ska användas. 

Anslutningarna mellan klimatanläggning, fyllstation och tömningsutrustning sker 
med slangar med stängande kopplingar. Det vill enbart den mängd gas 
som finns i kopplingsstycket läcker ut vid särkoppling av utrustningen. 

delar: 

1 Glascylinder 
2 Ventiler, in- och utlopp 
3 T-slang, kylmedium in 
4 Slang, kylmedium ut 
5 Anslutningskabel 220 Volt, 50 Hz 
6 Kombipressostat 

7 Fläktpressostat 

9 Oljeavtappningskran 
10 Nivårör, avtappad mängd 
11 Nivårör, kompressorolja 
12 Fyllningsnippel, kompressorolja 

13 Strömbrytare 
14 Säkring 
15 Signallampa "POWER ON" 
16 Signallampa "SYSTEM ON" 
17 Signallampa "CYLINDER FULL" 
18 Skyddsgaller 
19 Syrafilter 
20 Kompressor 
21 Kondensor 
22 Omkopplare uRECLAIM/CHARGE" 
23 Fuktindikator 
24 Filtrerings- och reningsenhet 
25 Tryckluftanslutning 

I korthet fungerar tömningsutrustning RHS 1000 så här: 

I sugackumulatorn före kompressorn lagras freonen i vätskeform och förångas 
innan den passerar kompressorn. I sugackumulatorn avskiljs olja som sugits 
med från bilens system. Efter oljeavskiljning passerar freonet ett syrafilter och 
en säkerhetsventil (2 bar). På kompressorns högtryckssida passerar freonet en 
oljeavskiljare med backventil för att RHS 1 OOO:s olja inte ska följa med. Däref
ter passerar gasen ett finfilter och ett torksystem till en kondensor för att kon
denseras till vätska och förs så in i glascylindern. En säkerhetsanordning hindrar 
utrustningen från att bli överfylld. 

Eventuellt icke kondenserbar gas (luft) i systemet blåses av automatiskt. 

Freonet i glascylindern (i vätskeform) kan härifrån tömmas direkt till en vakuum
pumpad klimatanläggning eller till ett separat uppsamlingskärl (gasflaska). 
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Viktigt! 
För att tömningen ska gå tillräckligt fort krävs att klimatanläggningen (bilen) 
har minst rumstemperatur (ca 20°C). 
Vintertid bör alltså bilen tas in i verkstaden kvällen före arbetet påbörjas. 

Förberedelser för 

Nr 

C1 

läs och följ skyddsföreskrifterna för arbete med kli
matanläggningar i sefvicehandboken del 8 700-seri
en (TP 31126, sid 243). 
Kontrollera tömningsutrustningens oljenivå och fyll på 
om nödvändigt. 
Anslut tömningsutrustningen till ett jordat vägguttag 
220V/50Hz. 
Anslut tömningsutrustningen till tryckluft 
Ta bort stomanslutningen från bilens batteri. 

både ventil 1l1'li1,,,11'\11'\ n~" och ventlllUlu\,JlIIJIIJ 
C2 

C3 
Tag bort skyddsmuUrarna 
och utloppsventIler. 

Lrnln'llll"'II'IflIIi:U:~'""II'II'I.~ In .. 

C4 
Anslut den T"formade slangen till båda ventiler-
na (Disch och Suction) kompressorn 

Obs! På system med Oelco-kompressor ansluts endast den 
en av slangarna och då till TEV-ventilen. 

CS 
Kontrollera aU omkopplaren (22) I läge 
"RECLAIM" 

CB· 

Ställ strömbrytare (13) I "1 uv 

C7 
Öppna Inloppsventilen "~" 

CB 
Kontrollera att den gröna lampan "SYSTEM ON" 
lyser 
Lampan slocknar när bilens klimatanläggning är tom. 

Obs! Om signallampan "CYL FULL" tänds under tiden töm-
ning pågår har den inbyggda behållaren blivit full och 
måste tömmas. Se 01-06 på följande sida. 

Obs! Tömningsutrustningen kan starta igen inom några mi
nuter. Det beror på att mindre mängder kylmedium i 
ackumulatorn förångats med tryckhöjning som följd. 
Dessa små mängder är dock försumbara. 

7 
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C9 
När »N·· .. uarnp;:UlI slocknat 
Stäng inloppsventilen på tömningsutrustningen och 
lossa slangarna från bilen. 

C10 
, Kontrollera 
Kontrollera om olja från bilens klimatanläggning har följt 
med ut vid avtappningen. Nivån mäts nivåröret (10). 

Tappa av överskottsoljan genom avtappningskranen (9). 

Obs! Notera mängden för att fylla rätt mängd vid freon-
fyllning av bilens klimatanläggning. 

C11 
------11 Kontrollera freonnivån I glascylIndern 

Om tömningsutrustningens glascylinder börjar bli full ska 
freonet fyllas över till uppsamlingsflaska, se 01-08 på föl
jande sida, eller fyll över freon till fyllningsutrustning 5143, 
se E6-13 på sidorna 11 och 12. 

Obs! Gör detta medan glascylindern/gasen ännu är varm. 
Det går avsevärt fortare. 
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VIKtigt! 
1: Använd endast godkända flaskor. Svenska kylmedelsdistributörer saluför 

särskilda behållare (flaskor) för kylmedel som ska förstöras. 
Dessa behållare är gröna. 

2: Behållaren (flaskan) får ej överlyllas! Fyll bara till 80% av angivet värde för 
att ge gasen utrymme för värmeutvidgning. 

01 
Anslut 

02 
UtilDDEls"rentllGin till den 

03 
Ställ omkOCIDla,ren "CHARGE" 

Ställ omkopplaren "RECLAIM/CHARGE" på RHS 1000:s 
instrumentbräda i läge "CHARGE". 

D4 
och 

Kontrollera att flaskan Inte rt."A!:!t.Ii"1t"DI~ 

Kontrollera fyllningen genom att väga flaskan. 

D5 

D6 

Stäng både tömningsutrustningens och flaskans kranar. 

omlkoDDISlre (22) I 

den ~tSlD'\!!:IlIi"!!:Il'lt!!:ll tla~Skarn 

Tömningsstationen är nu klar att ta emot mer använd 
freongas. 

D7 

DB 

9 
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Viktigt! 
Kontrollera och fyll på ny kompressorolja före vakuumpumpning av klimatan$ 
läggningen. För York=, Sankyo- och Diesel-Kiki-kompressorer, se sid 20~22, 
och för Delco-kompressor, se sid 23. 

Förberedelser 

Kontrollera på fyllningsstation 5143 att: 
slangar och manometrar är ordentligt iskruvade 
alla kranar ordentligt stängda 

E1 

~ ventilationsskruven (17) på vacuumpumpen är stängd 

Kontrollera på återvinningsstationen RHS 1000 att: 
- Det finns tillräckligt med freon för överfyllning till fyll

ningsstationen 

Fyll på ky/kompressorolja i ky/kompressorn 

E2 
Ta bort stomanslutningen bilens batteri 

E3 

Kontrollera slangnipplarna 

Kontrollera att distansstycken (som öppnar ventilerna) finns 
i nipplarna på de slanglängder som ska anslutas till kompo
nenterna. 

av (13) 
Alla varianter utom 820018230 och 828 samt bilar med 
högtrycks uttag på slangen till torkarl/askan. 

Anslut den röda slangen Ull kompressorns an
slutning märkt "D" (Discharge) 

E4 



ts;LIJUIA'::J;L;:'iU och 828 samt 
f{:;1::JIjn{j~,n till torkarl/askan 

Nr 

E4:1 

Kontrollera om kOldmedlum finns I matCV'IIn" 

dern 

läs av vätskepelaren mitt cylindern. 

-Om vätska syns, behövs ingen vakuumpumpning av 
mätcylindern utföras. Gå vidare till moment E21-E35. 

E5 

-Om vätskenivån är låg (lägre än 1500 gram) kan mätcy
lindern fyllas på ifrån återvinningsutrustningen 
RHS 1000. Följ anvisningarna E6-E 13. Eller från flaska 
med ny freon, se E14-E19. 

-Om ingen vätska syns ska mätcylindern vakuumpum
pas tillsammans med bilens anläggning, se E21-E35. 

E6 

Koppla fyllningsutrustningens vita slang\utan kran till åter
vinningsutrustningens utloppsventil märkt "-+" 

E7 

E8 
omko~~plaren (22) I läge 

E9 

Nu passerar freon över från återvinningsutrustningens glas
cylinder till fyllningsutrustningens glascylinder. Stäng kran 
9 då och då så att vätskepelaren kan läsas av. (Det måste 
sluta bubbla i cylindern.) 

l 

11 
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12 

E10 

Avläs manometerns 
set 

Vrid mätglasets skala märkt R 12 till samma tryck som ma~ 
nometern visar. 

EX: Manometern (4) visar 5,6. Vrid då mätglaset så att ska
lan med 5,6 står mitt för pelaren med köldmedium. 

Obs! I botten av mätglaset står angivet vilken typ av köld~ 
medium som skalan avser. 

Överfyll inte mätcylindern över maxlinjen A. 

E11 

kOldmedium finns 

Totalt 1300 gram går åt för att fylla kylanläggningen, 200 
gram går åt för täthetprov och fuktupptagning. 

Obs! Dessutom ryms 100 gram i en vakuumpumpad (tom) 
slang 

Resten behövs för att mätcylindern inte skall bli helt tömd. 

När rätt mängd köldmedium finns i cylindern, stäng kranar~ 
na 9 och "-7". 

E12 

manometerns (4). ställ In 
mätglaset mätcylindern 

Vrid mätglasets skala märkt R 12 till samma tryck som ma
nometern visar. 

Överfyll inte mätcylindern över maxlinjen A. 

E13 
Vakuumpumpa bilens klimatanläggning och fyll 
enllgtE21-E35 

E14 

Placera kOldmedlebehållaren vid fyllningssta .. 
tlon 5143 
Anslut den vita slangen tillsammans med kran 23. 

E15 
Öppna kran 23 samt kOldmediebehållarens kran 

Obs! Köldmediebehållaren ska stå med kranen neråt så att 
freon i flytande form förs 9ver till mätcylindern. 

Obs! Köldmediebehållaren ska ha rumstemeperatur, 18-
20°C. 
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E16 
kran 9 och lakt:taa 

Stäng kran 9 då och då så att mätcylinderns vätskepelare 
kan läsas av. (Det måste sluta bubbla i mätcylindern.) 

E17 

Avläs manometerns 
set på m t;i,t,.., j' II n ,1fil1C R'n 

och ställ In mätglas 

Vrid matgla~)ets 

Obs! I botten av mätglaset står angivet vilken typ av köld~ 
medium som skalan avser. 

Överfyll inte mätcylindern över maxlinjen A. 

E18 

kOldmedium finns 

Totalt 1200 gram går åt för att fylla kylanläggningen, 200 
gram för läckagetest och fuktupptagning. 

Obs! Dessutom ryms 100 gram i en vakuumpumpad (tom) 
slang 

Resten behövs för att mätcylindern inte skall bli helt tömd. 

När rätt mängd köldmedium finns i cylindern, stäng kranar~ 
na 9 och "-?". 

E19 

Avläs manometerns (4) tryck och ställ In 
mätglaset på mätcylIndern 

Vrid mätglasets skala märkt R 12 till samma tryck som ma
nometern visar. 

Överfyll inte mätcylindern över maxlinjen A. 

E20 
Vakuumpumpa bilens klimatanläggning och fyll 
enligtE21-E36 

13 
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14 

Tid för vakuumpumpning: ca 50 minuter 

Freonmängd i klimatanläggning: ca 1200 gram. 

1,2 Anslutningar till och från kompressorn •.•.. 30±5 Nm (3,0±0,5 kpm) 

3 Utgående anslutning till evaporatorn 

4 Ingående anslutning till evaporatorn 

5,7,8 Anslutningar till torkarliaskan 

6 Skyddshatt, ETF-ventil 

9,10 Anslutningar till kondensorn 

11,12 Anslutningar till ljuddämparen 

30±5 Nm (3,0±0,5 kpm) 

17±5 Nm (1 ,7±0,5 kpm) 

25±5 Nm (2,5±0,5 kpm) 

17±5 Nm (1 ,7±0,5 kpm) 

17±5 Nm (1 ,7±0,5 kpm) 

E21 
I 
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Anslut röd 

Alla modeller utom 8200/8 230, 828 och bilar med höga 
trycks uttag pill slangen till torkarl/askan 

E22 

Anslut den röda 1I:!>1'!lIlnO'1l~~fI'II 

märkt 

8 200/8 230, 828 och bilar med högtrycksuttag pill s/anga 

en till torkarf/askan 
E22:1 

E23 
kranarna 20 och 21) 

E24 

Starta vakuumpumpen med strömbrytare (11) 
Öppna sakta ventilationsskruven (17) ett varv. Öppna kran 
(19) sakta. 

Ventilationsskruven ska vara stängd under sista delen av 
vakuumpumpningen, eftersom vakuumet blir störst då. 

Ventilationsskruvens uppgift är att skydda pumpen från kor
rosion. Angorna från ett kylsystem som vakuumpumpas in
nehåller stora mängder fukt. Om fukten stannar i pumpen 
kommer den att förena sig med pumpoljan vilket i längden 
ger korrosionsskador. Med öppnad ventilationsskruv er
hålls en ventilerad utblåsning av fukten. När pumpen star
tas ska ventilen vara stängd, annars blåses pumpoljan ut. 

E25 

tills vakuummetern (1) visar ett 
ca 900 mbar. sedan ytter .. 
minuter 

Obs! Om ytterlufttemperaturen är lägra än +30°C måst(;l 
pumpen gå minst 20 minuter till, totalt SO minuter. 

Värdena ovan gäller vid eller nära havsnivå. För varje 300 
meter över havet man stiger, minskas värdet med 34 mbar 

Ex: 1S00 meter över havet 

Minska med:1S00/300·34 mbar=S·34 mbar=170 mbar 

Nytt värde: 900 mbar-170 mbar"';730 mbar 

l 

15 
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E26 

E27 

av ..... ·"'-u., .. 

Använd strömbrytare (11). 

Om undertrycket inte uppnås eller sjunker sedan kranarna 
stängts, är systemet otätt. Stäng kranarna (21) och (22). At
gärda otätheten och vakuumpumpa igen, se E23. 

Obs! När vakuumpumpningen är klar får inte köldmedie
slangens anslutningar röras innan fyllning sker. 

E28 

Obs! Fyllning får aldrig ske på kompressorns inloppssida 
(märkt S alt. SUC). Om freonet fylls på sugsidan finns 
det risk tör s k vätskeslag när kompressorn startas, vil
ket kan ge stora skador eller totalhaveri. 

E29 
Stäng kranarna 

E30 
Kontrollera samtliga förskruvningar med gas
detektor 5144 

Ställ in detektorn på känsligaste området (så att den surrar 
nästan hela tiden). 

Är klimatanläggningen tät, fortsätt med E32. 

Om otäthet konstateras måste klimatanläggningen tömmas 
på freon med återvinningsstationen, fortsätt då med E31. 

E31 

Ta bort den blå slangen från bilen och anslut 
den röda T-formade slangen från återvinnings .. 
utrustningen 

Anslut den både till kompressorns trycksida och sugsida. 

Töm systemet på freon och byt ut defekta slangar/rör. 

Sörja sedan om med moment E21. 
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Använd skyddsglasögon och handskar. 

Nr 
av 

E32 

Koppla in värmelementet på cylindern om det är svårt att få 
in köldmediet. 

1979~ 

828 
Diesel 
WKf"\mr,rO~~f"Ir Diesel Kiki 

1979-

Angiven fyllningsmängd ska följas så noggrannt som möjligt. Man får inte 
bättre kylkapacitet om man fyller på "lite extra". Att säga "lite extra R 12 kan 
aldrig skada" är helt felaktigt. För mycket R 12 kan faktiskt skada t ex kom
pressorn. Risken för vätskeslag ökar med ökande mängd vätska 

900gram 
1100 gram'" 
1100 gram 
1100 gram 
900 

gram 
1100 

Anslut bilens baUerikabel och låt slangiar 
ta kvar 

Utför JrU".:~~!:~nll'il~nrnv enligt moment F1-F6. 

Ta bort ~D!:lIlnn!:ll.lI'n!:ll bilen. 

E34 
sit .. 

E35 

E36 

Håll slangens förskruvning stadigt tryckt mot ventilerna 
samtidigt som muttern skruvas av. Förskruvningens gum
miring tätar då. Ta bort slangen snabbt. 

Obs! När slangen tas bort kommer bara den lilla mängd 
freon som finns i kopplingen att puffa ut. 

Sätt dit skyddsmuttern på ventilen. 
På B 230 F: sätt dit slangen mellan inloppsröret och luft
massmätaren om den varit losstagen. 

17 



18 

l 

Förutsättningar 240, 260 

öppen 
Dörrar: öppna stängda 

Motorvarvtal : 33r/s (2000 r/min) 

Gäller för vagnar utrustade med slirfläkt 

240 bensin 1975~1978 

kompressorns sug s ida, (grov ansl.), Mpa . . 
(kp/cm2

) 

Tryck mätt på kompressorns trycksida, (klen ansl), Mpa 

240 bensin 1979-

Tryck på kompressorns sugsida, (grov ansl.), Mpa .. 
(kp/cm2) 

Tryck mätt på kompressorns trycksida, (klen ansl), Mpa 

240 Diesel 1980-

på kompressorns sugsida, (grov ansl.), Mpa . . 
(kp/cm2

) 

Tryck mätt på kompressorns trycksida, (klen ansl), Mpa 

Reglageinställning 

Temperaturreglage 
FLOORQspjäll 

DEFQspjäll 

F1 

COOL COOL 
stängt stängt 

(tryckknapp ute) 
återcirk återcirk 

(tryckknapp inne) 
Panelmunstycken 
Strömställare AirQCond. 

öppna öppna 
On rött 

De angivna trycken gäller vid havsnivå. På högre höjder 
ökar det avlästa trycket något, beroende på att manoQ 

metern påverkas av atmosfärstrycket. 

· 0,17-0,20 
· 1,7-2,0 
.1,0-1,3 
· 10-13 

.0,12-0,26 
· 1,2-2,6 
.0,65-0,90 
.6,5-9,0 

· 0,1-0,27 
· 1,0-2,7 
.0,67-1,09 
.6,7-10,9 

0,22-0,27 
2,2-2,7 
1,3-1,6 
13-16 

0,14-0,26 
1,4-2,6 
0,80-1,2 
8,0-12,0 

0,1-0,27 
1,0-2,7 
0,94-1,41 
9,4-14,1 

0,30-0,34 
3,0-3,4 
1,8-2,2 
18-22 

0,13 
1,3 
1,48 
14,8 

0,14 
1,4 
1,8 
18,0 

F2 

F3 

F4 



Gäller för vagnar utrustade med slirfläkt 

2601975-1978 

Datum 
89 

Tryck på kompressorns sugsida, (grov ansl.), Mpa ... 
(kp/cm2

) 

Tryck mätt på kompressorns trycksida, (klen ansl), Mpa 

2601979-

Yttertemp framför bilen 
Temp på avgående luft i mittre panelmunstycken 
Tryck på kompressorns sugsida, (grov ansl.), Mpa ... 

(kp/cm2
) 

Tryck mätt på kompressorns trycksida, (klen ans l), Mpa 

200 
Nr 

8 87 av 

De angivna trycken gäller vid havsnivå. På högre höjder 
ökar det avlästa trycket något, beroende på att mano
metern påverkas av atmosfärstrycket. 

. 0,19--0,20 

.1,9-2,0 

.0,9-1,3 

0,22=0,27 

F5 

... 9-13 
1,5-1,8 
15-18 

0,28-0,35 
2,8-3,5 
1,9-2,3 
19-23 

.9-12°C 

. 0,10-0,24 

.1,0-2,4 

.0,65-0,93 
... 6,5-9,3 

9-12°C 
0,10-0,23 
1,0-2,3 
0,87-1,35 
8,7-13,5 

9-12°C 
0,12-0,22 
1,2-2,2 
1,05-1,67 
10,5-16,7 

F6 

19 
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q B. •• , 

Vdl aDBIDij. 

Vid oljekontroll på en monterad kompressor är det viktigt att anläggningen är 
tömd på freon Innan oljepluggen skruvas ur. Genom aU kompressorns vev
hus sfår i förbindelse med det övriga systemet, kommer i annat fall freonen 
att spruta ut genom påfyllningshålet och samtidigt ta med sig den olja -som 
finns I kompressorn. 

G1 

Använd mätsticka vidstående blid 

G2 

Kontroll 
När oljenivån kontrolleras ska mätstickans graderade del 
hållas i rät vinkel mot kompressorns botten. 

I ett kört system har oljan till viss del följt med kylmediet ut 
till de olika komponenterna. Oljenivån kan därför vara 20-
25 mm mot 28-29 mm i ett ej kört system. 

Är nivån lägre än 20 mm, fyll på till 20 mm. 

G3 
Påfyllning 
Vid påfyllning får endast kylkompressorolja användas (se 
bilden). 

Innan oljepluggen skruvas i, kontrollera att O-ringen är hel 
och att inga skador finns på pluggens eller vevhusets tät
ningsytor. 

Dra åt oljepluggen med ca 5 Nm (0,5 kpm) 



mm 

mm 

200 8 

G4 

Använd en mätsticka vidstående blid 

Mätstickas kan tillverkas i verkstaden. 

G5 

lossa kopplingens elledning 
Lossa klamman på kopplingens elledning, dela kontakt
stycket och vik undan ledningen. 

Mät kompressorns lutningsvinkel 
Använd vinkelmätare 999 6212. 

G6 

Placera vinkelmätaren på kompressorns främre fästöron. 
Vik eventuellt undan kompressorns trycks/ang. 

Läs av och anteckna värdet. 
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SM 

135885 

Godkänd oljenivå 

Monterjngsvinkel Antal markeringar 

i grader 
SD-508 SD-510 

O 4-6 2-4 

10 6-8 4-5 

20 7-9 5-6 

30 8-10 6-7 

40 9-11 7 .... 9 

50 9-11 9-10 

60 9-12 10-12 
135887 
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bortoIiE~DafVlllnln,aSt)IUClael 

Vrid runt remskivan och titta samtidigt i oljepåfyllningshålet. 
Stanna när de ingående detaljerna rör sig mot remskivan 
och befinner sig som bilden. 

G8 

Mat nHäg:llll1nJ~1I1 med matstIckan 

För ner mätstickan i oljepåfyllningshålet. Observera placa
ringen av "stoppet". 

n~top~)et .. ska vara jäms med kanten oljepåfyllningshå-
let. 

Ta upp mätstickan och anteckna antalet markeringar. 

G9 

nlr"ii1fll'nuU::U'!:lI om "liill"!l.lI'IIhR~'1I'II ar korrekt 

Med ledning av tabellen, monteringsvinkel på kompressorn 
och antal markeringar på mätstickan får man fram om olje
nivån ät korrekt. 

~'\l!:r.ml"~I· Monteringsvinkeln på en Sankyo 5D51 O är 106E 
och antalet markeringar på mätstickan är 3. Enligt tabellen 
är då rätt nivå 4-5 markeringar. 

Fyll på kylkompressorolja tills nivån 4-5 markeringar er
hålls. 

satt dit oljE~pa1ryllrUnCISPllugl:len 

Kontrollera att O-ringen inte är skadad. 

Dra åt med 10 Nm (1,0 kpm). 

ellednlng 

G10 

G11 

Anslut kontaktstycket och sätt dit klamman för kopplingens 
elledning. 



Nr 
8 

G12 

Kontrollera hur mycket olja som tömdes från klimatanlägg
ningen i samband med tömningen. Fyll på lika mycket igen. 
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