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Sida 1 av 11 

Felsökning av A/C-system med expansionsrör 

Det kan förekomma störande ljud fr~n AlG-systemet. För att avhjälpa detta, 
se servicemeddelande 8-87-210 (okt. 1990). 

Vid tömning av systemet: Om verkstaden är utrustad med freon~tervinnings
utrustningen RHS 3000, se servicemeddelande 8~87-207 (September 1990) 

Börja felsökningen med att göra följande grundläggande kontroller. 

Kontrollera att: 

- Kompressorns drivrem är rätt justerad 

- Fläktmotorn går på samtliga hastigheter 

- Värmekontrollventilen stänger helt när temperaturväljaren står i läge "Full kyla" 

- All luft kommer ur panelmunstyckena när de tre vakuum-tryckknapparna är i 
utsläppt läge. (Bilmotorn ska vara igång) 

- Kondensorn är fri från smuts, exempelvis insekter etc. 

- Kondensorfläkten fungerar. 

- Kompressorn går igång när AlC-knappen är intryckt. (Bilmotorn ska vara igång) 
Om kompressorn inte startar, eller g~r sporadiskt, se sidan 9. 

Gör följande inställningar och åtgärder för ett prestandaprov: 

- Sätt temperaturväljaren på full kyla 

- Sätt AlC-reglaget i läge AlC max. 

- Sätt fläktomkopplaren på näst högsta hastigheten. 

- Stäng motorhuven 

- Stäng dörrar och fönster. 

- Låt motorn gå med 2000 varv/min. 

- Sätt en termometer i ett av de mittre panelmunstyckena. 

- Låt systemet stabilisera sig under minst 10 minuter. 
Kontrollera sedan temperaturen i panelmunstycket 

Gå vidare till sidan 2. 
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För prestandaprovet gäller följande temperaturer: 

Yttertemperatur, mätt framför bilen 20 oG 

Temperatur på avgående luft i de 
mittre panelmunstyckena S - 8 oG S-8°G 8 - 12 oG 

Den avlästa temperaturen är inom de specificera
de värdena: 

Gå till sidan 8 

1 
Ledningen före expansionsröret är kall: 

Vätskeledningen är igensatt eller strypt på hög
trycksidan av systemet. Sök efter en frostbild
ning på ledningen för att finna var hindret sitter. 

Töm systemet på köldmedium.(Se SM 8-81-106) 

Reparera efter behov. 

Vakuumpumpa systemet under 30 minuter. Gör en 
täthetskontroll genom att stänga kranarna på fyll
nings-stationen. Stäng därefter av vakuumpumpen. 
Kontrollera undertrycket under 4 minuter. 
Om undertrycket sjunker markant sedan kranarna 
stängts finns någon otäthet i systemet. 

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 total mängd. (1100 gram) 

Systemet ar OK. 

Den avlästa temperaturen är varmare än de specifi
cerade värdena: 

Känn på ledningen före expansionsröret 

OBS: Expansionsröret är monterat i motorrummet. 
För~ngarens ing~ng (den smala ledningen) ska vara 
kall. Ledningen före expansionröret ska dock vara 
varm. 

Ledningen före expansionsröret är varm: 

Känn på torkarflaskan. 

Gå till sidan 3. 
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Datum Avd. Grupp Nr. Sida 3 
Okt. 90 200 8 87 209 av 11 

Torkarflaskan är kall: Torkarflaskan är varm: 

Anslut fyllnings-stationens (5143) lågtryckssida 
(blå slang) till torkarflaskan. Kontrollera att den 
andra ändan av slangen sitter mot fyllnings
stationens blå kran/manometer 

Anslut fyllnings-stationens (5143) lågtryckssida 
(blå slang) till torkarflaskan. Kontrollera att den 
andra ändan av slangen sitter mot fyllnings
stationens blå kran/manometer 

Låt motorn gå med 2000 varv/min. 

Sätt fläktomkopplaren i läge 1. 

Fyll på 500 gram köldmedium R 12 och känn efter 
att torkarflaskan blir kall. Bilens motor ska gå på 
tomgångoch AlC-systemet vara tillslaget. 

Tryck in AlC-knappen och Rec.-knappen: 

Kontrollera vid vi lka tryck kompressorn slår 
på och av: På vid 300 - 340 kPa 

Av vid 160 - 180 kPa 

Gå till sidan 4. 

Inget läckage upptäckt: 

Läcksök systemet 

Läckage upptäckt: 

Töm systemet på köldmedium. (Se SM 8-81-106) Töm systemet på köldmedium. (Se SM 8 -81-106) 

Reparera efter behov. 

1 
Vakuumpumpa systemet under 30 minuter. Gör en 
täthetskontroll genom att stänga kranarna på fyll
nings-stationen. Stäng därefter av vakuumpumpen. 
Kontrollera undertrycket under 4 minuter. 
Om undertrycket sjunker markant sedan kranarna 
stängts finns någon otäthet i systemet. 

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 total mängd. (1100 gram) 

Systemet är OK. 
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Töm systemet på köldmedium. 
I+--

Kom~ressorn går kontinuerligt över 340 kPa: 
(Se SM 8-87-706) 

Kontro llera om expansionsröret 
saknas. 

Gå till sidan 7 

Pressostaten felaktig. 
I+--

Kom~ressorn slår ~å tör högt eller av tör lågt: 
f+--

Byt pressostaten. P~ över 340 kPa 
Av under 160 kPa 

OBS: Det finns en Schraederventil i anslut-
ningen, s~ det är inte nödvändigt att tömma 
systemet p~ köldmedium. 

Systemet är OK. 

Gå till sidan 5. I+-- Kom~ressorn slår snabbt ~å och av inom l+--
s~eciticerat t~ckområde. 

r I Gå till sidan 6. Kom~ressorn slår ~å och av inom s~ecit icerat f+--
t~ckområde, men är avstängd under lång tid. 
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I nget läckage upptäckt. 

Datum Avd. Grupp Nr. 
Okt. 90 200 8 87 209 

1 

Fyll på 500 gram köldmedium R 12 och kontrollera 
att tiden mellan på- och avslag ökar för kompres
sorn. 

Läcksök systemet. 

Läckage upptäckt. 

Sida 5 
av 11 

l 
Töm systemet på köldmedium. (Se SM 8-87-706) Töm systemet på köldmedium. (Se SM 8-87-706) 

Reparera efter behov 

Vakuumpumpa systemet under 30 minuter. Gör en 
täthetskontroll genom att stänga kranarna på fyll
nings-stat ionen. Stäng därefter av vakuumpumpen. 
Kontrollera undertrycket under 4 minuter. 
Om undertrycket sjunker markant sedan kranarna 
stängts f inns någon otäthet i systemet. 

Vid läckage, reparera efter behov 

Om systemet ärtätt , starta vakuumpumpen. Öppna 
sedan kranarna på fyllstationen och vakuumpum
pa 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 t ill 
rätt totalmängd. (1100 gram) 

Systemet är OK. 
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Expansionsröret är igensatt. 

Byt expansionsrör. 

Töm systemet på köldmedium. (Se SM 8-81-106) 

Kontrollera om expansionsröret är igensatt 

Expansionsröret är inte igensatt. 

Kontrollera om förångaren är smutsig av damm etc. 

Rengör vid behov. 

Vakuumpumpa systemet under 30 minuter. Gör en 
täthetskontroll genom att stänga kranarna på fyll
nings-stationen. Stäng därefter av vakuumpumpen .. 
Kontrollera undertrycket under 4 minuter. 
Om undertrycket sjunker markant sedan kranarna 
stängts finns någon otäthet i systemet. 

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 kö ldmediet till 
rätt totalmängd. (1100 gram) 

Systemet är OK. 
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VOLVO Datum Avd. 
Okt. 90 200 8 

j 
J 

Expansionsröret saknas: 

Sätt dit expansionsröret. 

Grupp Nr. Sida 7 
87 209 av 11 

l 
Expansionsröret finns: 

Kontrollera om sugledningen är igensatt eller har 
någon strypning. 

Sugledningen är blockerad: Sugledningen är fri: 

Byt sugledningen Systemet har varit överfyllt. 

1 
Vakuumpumpa systemet under 30 minuter. Gör en 
täthetskontroll genom att stänga kranarna på fyll
nings-stationen. Stäng därefter av vakuumpumpen. 
Kontrollera undertrycket under 4 minuter. 
Om undertrycket sjunker markant sedan kranarna 
stängts finns någon otäthet i systemet. 

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. (1100 gram) 

Systemet är OK. 
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Anslut fyllnings-stationens (5143) lågtryckssida 
(blå slang) t ill torkarf laskan. Kontrollera att den andra 
ändan av slangen sitter mot fyllningsstationens blå 
kran/manometer 

Låt motorn gå med 2000 varv/min. 

Sätt fläktomkopplaren i läge 1 

Tryck in AlC-knappen och Rec.-knappen. 

Kontrollera vid vilka tryck kompressorn slår 
på och av : På vid 300 - 340 kPa 

Av vid 160 - 180 kPa 

I 
Kompressorn går kontinuerligt inom specificerat 
tryck.: 

Kompressorn slår på och av inom specificerade 
värden på trycket. 

Sätt fläktomkopplaren i läge O. 

Sätt AlC-knappen i avstängt läge. 

Koppla bort kontakten på pressostaten. 

Koppla en ohmmätare över pressostatens 
båda stift. 

Starta kompressorn genom att koppla den direkt till 
batteriet (med bilens motor på tomgång). 

Kontrollera att ohmmätaren visar oändligt mot
stånd vid kompressortrycket 160 - 180 kPa. 

Om trycket sjunkit under 150 kPa och ohmmätaren 
fortfarande visar O ohm, avbryt och koppla ifrån 
kompressorn. 

Varning 

Kompressorn får inte vara inkopplad 
på detta sätt i mer än max 3 minuter! 

Ohmmätaren visar oändligt motstånd 
vid 160 - 180 kPa. 

Systemet är OK 

Systemet är OK. 

l 
TryCket sjunker under 160 kPa men ohmmätaren visar 
fortfarande c:a O ohm: 

Pressostaten är felaktig. 

Byt pressostaten. 

OBS: Det finns en Schraederventil i anslutningen, s~ 
det är inte nödvändigt att tömma systemet p~ köld 
medium. 

Systemet är OK. 
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VOLVO Datum Avd. Grupp Nr. Sida 9 
Okt. 90 200 8 87 209 av 11 

Kompressorn startar inte eller går sporadiskt: 

Koppla bort kontaktstycket på pressostaten. 

Koppla en ohm-mätare över pressostatens båda 
stift och kontrollera att ohmmätaren visar c:a O ohm. 

Ohmmätaren visar oändligt motstånd: 

Anslut fyllnings-stationens (5143) lågtryckssida 
(blå slang) till torkarflaskan. Kontro llera att den 
andra ändan av slangen sitter mot fyllnings
stationens blå kran/manometer 

Läs av trycket på lågtryckssidan (blå manometer). 

Tryck under 320 kPa: 

Gå till sidan 5. 

! 
Ohmmätaren visar c:a O ohm: 

Låt bilens motor gå på tomgång och sätt AlG-reglaget 
i ett AlG-läge. Kontrollera att det finns spänning på 
något av de två terminalerna på pressostatens kon
taktstycke . 

Gå till sidan 10. 

Tryck över 320 kPa: 

Pressostaten felaktig 

Byt pressostaten. 

l 

OBS: Det finns en Schraederventil i anslutningen, så 
det är inte nödvändigt att tömma systemet på köldme
dium. 

Systemet är OK. 
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l 
Spänning saknas: 

Kontrollera kretsen mellan AlG reglagepanel, via 
NG relä till kompressorn. 
Se respektive el-schema. 

Reparera efter behov. 

Gå tillbaka till sidan 1 "Prestandaprov" 

1 
Resistansen under 5 ohm: 

Högtryckskontakten är felaktig. 

Byt högtryckskontakt 

OBS: Det finns en Schraederventil i anslutningen 
s~ det är inte nödvändigt att tömma systemet p~ 
köldmedium. 

Systemet är OK. 

1 

Spänning finns: 

Med bilens motor avstängd : Koppla en ohmmätare 
mellan stomme och den andra terminalen på kontakt
stycket till pressostaten. (Jämför sidan 9, "Ohmmäta
ren visar c:a O ohm") 

Resistansen över 5 ohm: 

p~ bilar som har högtryckskontakt som bryter kompres 
sorn, koppla förbi högtryckskontakten. 

Resistansen över 5 ohm: 

Koppla isär kompressorns kontaktstycke och mät re
sistansen mellan bilmotorn och kabeln till kompres
sorns koppling . 

Gå till sidan 11 . 
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VOLVO Datum 
Okt. 90 200 

Resistansen är c:a O ohm: 

Kopplingen på kompressorn är felaktig. 

Byt koppling. 

Gå till sidan 1 "Prestandaprov" 

Resistansen är 2-5 ohm: 

Kontrollera kabeln mellan kompressorn och 
pressostatens kontaktstycke . 
(Se respektive el-schema) 

Reparera efter behov. 

Gå till sidan 1, "Prestandaprov" 

Resistansen är över 5 ohm: 

Kontrollera resistansen mellan kompressorhuset 
och bilmotorn. ANM: Om kompressorns kontakt
stycke är 2-poligt m~ste det vara anslutet till kabel
mattan. 

Resistansen är över 5 ohm: 

Kontrollera kompressorns stomanslutning. 

Reparera efter behov. 

Gå till sidan 1, "Prestandaprov" 

Avd. Grupp Nr. Sida 11 
8 87 209 av 11 

1 
Resistansen är c:a O ohm: 

Kopplingen på kompressorn är felaktig. 

Byt koppling. 

Gå till sidan 1 "Prestandaprov" 




