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SPECIFICATIONER
BRÄNSLESYSTEM
Bränslefilter
Typ

... . .. .. .... . ... . . . . .... . .. . ............ ... .... . . . ....... .

Pappersfilter

20000 km

Bytesintervall

Bränslepump, P 1800
Typ

....... ..... . ... ... ... ...... . . .. ....... .............. . . . . .

Kapacitet

. .. . ..... ... ... .... .. . . .. . .. .. . ... . ...... . ... . ....... .

Strömförbrukning
.. .. .. .. .. . .............. ... .. . . . . .. .. .. ..... .
Backventilen stänger . . ...... . ....... . ........ . ... . ............. .
Overströmningsventilen öppnar

Rotorpump

50 l/h vid 2 kp/cm 2
2,5 amp .
1,2-1,6 kp/cm 2
ca 4,5 kp/cm 2

Bränslepump, 140 \ \6'-\
Typ

.............. . .................... . .. . ..... . ... . . . ..... . .

Kapacitet

......... ... . .......... ....... ..... ... . ... ........... .

Strömförbrukning
Backventilen stänger ...... . ....... . . .. ..... .... . ...... . .... . .. . .
Overströmningsventilen

öppnar

.. . . . . .. . .. ................. ..... .

Rotorpump

100 l/h vid 2 kp/cm 2
5,0 amp.
1,2-1,6 kp/cm 2 - «\
ca 4,5 kp/cm 2

\ C'a'-{

Tryckregulator
Inställningsvärde ...... . ..... ............ ... ... . . . . . . . . . . ........

2,0 kp/cm 2

Insprutare
Resistans i magnetlindning

• . • . . •.

'.-!-,

••

••••

••••••

•• • •• •• ••• • .• ••

•

2,4 ohm vid

+ 20 ° C

4,2 ohm vid

+ 20° C

Kallstartventil
Resistans i magnetlindning

Tillsatsluftslid
Helt öppen vid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helt stängd vid

. . .. . .... ... . . . .... .... . . . ... . .... . . .. ..........

_25 ° C
+ 60° C

Temperaturgivare I (insugningsluft)
Resistans

... ....... ........ . ... .... .. . . .... .......... . ... .. . .. .

ca 300 ohm vid

+ 20° C

Temperaturgivare II (kylvätska)
Resistans

. . . ... ... .. . ...... .... ...... . ...... . ............. .. .. .

ca 2500 ohm v id

r

+ 20° C

Tryckgivare
Resistans i primärlindning (ansl. 7 och 15)

ca 90 ohm

Resistans i sekundärlindning (ansl. 80ch 10)

ca 350 ohm

Luftfilter
Typ
. . .. ...... . .. .. ... .. . . . .. .. . ... . . . ... . .......... .. .. .. ... .
Bytesintervall

Pappersfi Iter

40000 km

CO-test
Varmkörd motor, tomgångsvarv

1,0-2,0%
~

\,0 _ \,$ Glo
('):S - \., () "k.
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Bild 2-1. Specialverktyg

EFAW 228 Bosch testinstrument med manometer
SVD 2901 Tång 4 st. (För blockering av
bränsleledningar)
SVD 2902 Lock. (För tändinställning)
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Bild 2-2.

Bild 2-3.

Motor från vänster

Motor från höger

BESKRIVNING

Förutom grundmängden måste tillsatsbränsle till-

Bränslesystemet på B 20 E-motorn är ett elektro-

föras motorn vid start, varmkörning samt acceleration. Vid kallstart tillförs motorn extra bränsle ge-

niskt styrt bensininsprutningssystem.
Systemet är uppbyggt av följande enheter: Bräns-

~nom

lefilter, elektrisk bränslepump, tryckregulator, in-

"D nder varmkörningen får styrenheten information

sprutare,

kallstartventil,

insugningsrör,

luftspjäll-

kallstartventilen på insugningsröret.

från temperaturgivaren för kylvätska och låter där-

(insug-

för insprutarna vara öppna lite längre tid. Men , för

ningsluft och kylvätska), tryckgivare (för trycket i

att motorn skall gå ordentligt med den ökade bräns-

kontakt,

tillsatsluftslid,

temperaturgivare,

insugningsröret), impulskontakter i strömfördelaren

lemängden krävs tillsatsluft. Tillsatsluft får man ge-

samt den elektroniska styrenheten, se· bild "2-5.
<:.,,'~'" ",,~, "" ~\...,...,,\ \<0,,,,,, \",,,,,,,
\-0< N.~ TiCn)"-,,

nom tillsatsluftsliden som stänger efterhand som

o...v '-"-,,,-"

\ \ ,~. '1-\' ~'"
).~'" FUNKTION

Den elektriska bränslepumpen suger bensin från

motortemperaturen stiger.

()t\~--l) '\~\,~ Cl.J\-t..... ~~\
(

,

.

,

tanken, genom filtret, och trycker bensinen in i
bränsleledningen.
Tryckregulatorn reglerar trycket i bränsleledningen

'1.. ,\

till 2 kp/cm 2. Frå n tryckregulatorn går den överflödiga bensinen via en returledning tillbaks till tanken . Insprutarna, som är monterade i insugningskanalerna i cylinderlocket, är anslutna till bränsleledningen .

rik
Bhp

av motorns belastning och varvtal.

80

som styrenheten bearbetar. Eftersom trycket i insugningsröret är proportionellt mot motorns belast-

I
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.1

ning erhåller styrenhefen på så sätt information om

40

motorns belastning.
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Impulskontakterna i fördelaren ger styrenheten in-
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stämmer hur länge insprutarna skall vara öppna för
att ge rätt bränslemängd.
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formation om motorns varvtal.
Styreneheten bearbetar dessa uppgifter och be-
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ret och omvandlar trycket till elektriska impulser,

~

110

I

14=

120

Oppningstiden för insprutarna bestäms i huvudsak
Tryckgivaren känner absoluttrycket i insugningsrö-
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Bild 2-4.

Effekt- och momentkurvor
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Bränsleledning,

Bränsleledning,

I nsugningsluft,

Insugningsluft,

Bränsleledning,

före luftspjäll

efter luftspjäll

matartryck 2 kp/cm 2 sugledning

retur till tank

Bild 2-6. Principbild över insprutningssystemet,

140

1. Tryckgivare för insugningsluft

9. Batteri

15. Fördelare med impulpkon-

4. Luftspjällkontakt

11. Bränslefilter, sugsida

5. Kallstartventil

12. Bränslefilter, trycksida

18. Tillsatsluftslid

6. Insugningsrör

13. Bränslepump

19. Skruv för tomgångsjustering

3. Luftspjäll

(

14. T ryckregu lator
takter
16. Insprutare
17. Temperaturgivare, kylvätska

2. Luftrenare

~\

7. Tryckgivare
8. Styren het
10. Bränsletank

kontakt i spjällkontakten som ger impuls till styren -

bÖrjas stängs ej bränslet av.

heten att stänga av bränsleinsprutningarna. Vid ca

STYRENHET

1 000 r/m kopplas insprutarna in igen ·för att ge en

Styrenhetens placering framgår av bild 2-7 och

jämn övergång till tomgångsvarvtalet. Har motorn
\ ej uppnått c~ 1 700 r/m innan motorbromsningen på-

bild 2-8. Styrenheten bearbetar informationerna

\\j.6.'-l

2-6

från de olika givarna och bestämmer öppningstiden

B 20 E

VOLVO
104347

Bild 2-12.

Bränslefilter, 1800

VOLVO
105169

Bild 2-14.

Bränslefilter, 140

nog att släppa igenom all bensin pumpen kan ge

BRÄNSLEFILTER
Bränslefiltret på P 1800 är monterat i sugledningen

utan när luften är utpressad trycks kolven tillbaks

mellan tank och bränslepump, bild 2-12. I 140 är

mot sätet och tätar, samtidigt som kanalen till ut-

filtret monterat i tryckledningen efter pumpen, bild

loppet öppnas , II bild 2-17 . När pumpen stängs av

2-14. Filtret är ett pappersfilter som skall bytas

och trycket sjunker, trycks kolven fram och stänger
kanalen till utloppet

efter 20000 km .

då

trycket sjunkit till ca 1,2

kp/cm 2 (samma läge som under avluftning). Skulle

ELEKTRISK BRÄNSLEPUMP, P 1800

trycket under drift av någon anledning stiga över

Den elektriska bränslepumpen är monterad unde..r

ca 4,5 ,kp/cm 2 (fel på tryckregulatorn, stopp i bräns-

vagnen, vid framkanten av bränsletanken, bild 2==----

leledningar etc.),

13. Pump och motor är kapslade och ej reparer-

samman varvid

pressas
kolven

den

kraftiga

öppnar och

fjädern

släpper ut

bara. Bränslet cirkulerar inuti motorn så att rotor

bränslet i returledningen, III bild 2-17.

och el-borstar arbetar i bränsle .

Pumpen går endast 1-2 sek. då tändningen slås

Pumpen är försedd med en kombinerad överström-

till, detta för att förhindra att motorn fylls med

nings- och backventil vilken även tjänstgör som av-

bensin av läckande startventil eller insprutare. Se-

luftning om pumpen gått tom och sugit IUlt, bild

dan arbetar pumpen endast då startmotorn är
inkopplad eller då motorn är igång.

2-17 och 2-19.
Då pumpen börjar arbeta och det finns luft i pumpen pressas luften ut i överströmningsledningen
via spalten i kolven. 1 bild 2-17. Spalten är ej stor

VOLVO
105168

VOLVO
104423

Bild 2-13.

2-8

Bränslepump, 1800

Bild 2-15.

Bränslefilter, tank, 140 \~()
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Bild 2-18.

Overströmningsventilens
funktion, 140

.Undertryck (sugsida)

VOL V O
1051 67

II

Avluftning
Overströmningsventil öppen

Trycklöst (luft + bensin)
Ca 4,5 kpfcm 2

Bild 2-19.

Bränslepump , P 1800

1. Inlopp
2. Utlopp
3. Overströmningskanal
4. Fjäder
5. Kombinerad överströmningsoch backventil
6. Pumprotor
7. Rotor för elmotor

Bild 2-20.

Bränslepump, 140

1. Pumpmotor
2. Overströmningsventil

3 ~~~~
2---r

3. Overströmningskanal
4. Inlopp
5. Rotor för elmotor
6. Utlopp

2-10
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Detta innebär att insprutare 1 och 4 sprutar in då
respektive insugningsventil är öppen men att insprutare 2 och 3 sprutar in då resp. insugningsventil ar stängd och att brånslet i det senare fallet

~

lagras i Insugningskanalen--.!ills insugningsventilen

\\

~utaren

består av ett hus som innehåller en tätningsnål, magnetlindning samt returfjäder,

bild 2-25. Då magnetlindningen (2) är strömlös

2

pressar returfjädern (3) tätningsnålen (5) mot ett
säte varvid nålen stänger av bränsletillförseln .
När magfletlindningen erhåller ström från styrenheten attraherar magnetlindningen bakre delen av tätningsnålen (4), vilken är utformad som magnet-

---J,---- 3

ankare, varvid nålen lyfter ca 0,5 mm från sätet och
släpper fram bränslet. Då nål och öppning i ventilen är noggrant kalibrerade och brärisletrycket är
konstant är det endast ventilens öppningstid (210millisek. [0,002-0,01

sek.]) som bestämmer

4

bränslemängden.

\\'-1._--- 5
VOLVO

104353

Bild 2-25.

Insprutare

1. Filter
2. Magnetlindning

3 . Returfjäder
4. . Magnetankare
5. Tätningsnål

KALLSTARTVENTIL
Kallstartventilen, vilken är monterad

I

Insugnings-

röret efter luftspjället, ger motorn tillskottsbränsle
under startförlop'pet v~~_ ~ allstarter. Insprutningstiden regleras

Bild 2-24.

Insprutare med hållare

av _~§re~~~ vilken

i sin tur erhåller\... \.c..,\'::"~

information av temperaturgivaren för kylvätska . öo,\
Vid _20 0 C och kallare ger kallstartventilen till\ ')
-t 3 :0
skottsbränsle ilO -sek., vid +55 0 C slutar kallstartventilen att ge tillskottsbränsle vid start.

1. Låsring
2. Stålbricka
3. Gummitätning
4. Gummitätning
5. O-ring

2-12

Kallstartventilen sprutar in endast då startmotorn
körs. Går motorn igång och startmotorn stängs av
innan den av styrenheten tillmätta insprutningstiden
är till ända slutar kallstartventilen också att spruta
in bränsle.

~I.e..... ~

/

Justering Q Tryckgivare

Volt III startmotor

Volt II stydon

Volt i styrdon

I

9,0-12,0
(9,0-12,0 volt)

11,0-12,5
(11,0-12,5 volt)

11,0-12,5
(11,0-12,5 volt)

Resistansen mellan tryckgivarens lindning och
stomme
Q)

0,5-1 på Q-skalan
(ca 90 Q)

( 00

00

genom att vrida justerknappen

Tryck in "Primär"-knappen I Resistansen i tryckgivarens primärlindning

Tryck in " Gods"-knappen

00

Spänningen på ansl. 50
på startmotorn

Spänningsförsörjningen
för styrenheten

Ställ in instrumentet på

Koppla in startmotor en
kort stund

Slå till tändningen

(Felsökning)

Mätarutslaget lägre än 11:
1. Urladdat batteri. (Kontrollera batterispänningen.)
2. Spänningsfall i ledningarna 16 eller 11. Spänningsfall

reläkontakterna.

Instrumentet ger inget utslag:
1. Avbrott i ledning 16, från ans!. 87 på huvudreläet till styrenheten.
2. Huvudreläet slår ej til!' (Kontrollera spänningen på ans!. 86. Finns ingen spänning på ans!.
86 kontrollera då ledningen~~ ellan ans!. 86 och ans!. 15 på tändspolen. Kontrollera stomanslutningen från reläets ans!. 85 samt ledning 11 från styrenheten till stomme. Kontrollera
spänningen på ans!. 30/51 .
Föreligger inget fel, byt relä .)

Fel

0te.,

00,

byt då givaren,

I

( lS

Instrumentet visar 00:
Avbrott i givare eller lednin gar. Ta loss stickproppen
från givaren. Koppla över i stickproppen enligt bild ,":da"'
ändrar sig utslaget till O byt då givaren, i annat fall
kontrollera ledningar 7 och 15.)

10

D

8

D

VOLVO
104369

~J

Instrumentet visar O:
Stomanslutning eller kortslutning i givaren. (Ta loss stickproppen från givaren, ändrar sig
utslaget till 00, byt då givaren, i annat fall kontrollera ledningar 7 och 15.)

Mätarutslaget större än normalt:
Spänningsfall i ledningar eller kontakter.
(Kontrollera ledningar och kontakter.)

Mätarutslaget lägre än normalt:
Isolationsskador. (Ta loss stickproppen från givaren, ändrar sig utslaget till
i annat fall kontrollera ledningarna 7 och 15.)

Instrumentet visar mellan O och 00:
Isolationsskador. (Felsökning, se ovan.)

l

Instrumentet visar O:
Stomanslutning i ledningar eller tryckgivare. (Ta loss stickproppen från givaren, ändrar sig
utslaget till 00, byt då till utgivaren. Blir utslaget oförändrat O finns felet i ledningarna 7, 8, 10
eller .15.)
\
~
~

Kan man inte uppnå 00 med justerskruven är batterispänningen i vagnen för låg.
(Se under '"Volt Istyrdon '·.)

Mätarutslaget lägre än 9,0:
1. Batteriet dåligt laddat.
2. Spänningsfall i ledningen från tändlåset till ans I. 50 på startmotorn.
3. Spänningsfall i ledning 18.

Instrumentet ger inget utslag och startmotorn går ej :
1. Tändlåset defekt.
2. Avbrott i ledningen mellan tändlås och ans I. 50 på startmotorn.

Instrumentet ger inget utslag men startmotorn går:
Avbrott i ledning 18, från ansl. 50 på startmotorn till styrenheten.

I Se under "Volt I styrdon". Kontrollera dessutom ledning 24.

~--------------------~~--------------------~----~Mätnina av~r-~------~---------------:·

I

.

I

Fördelarkontakt I

Spjällkontakt "

Spjällkontakt III

n

n

Temperaturgivare I

Temperaturgivare "

n

n

\

Spjällkontakt I

n

il Fördelarkontakt "

n

,

Omkopplare "B" i läge

I

I

--

.-

-

-

Oppna luftspjället ca 1 °
(Lägg ett 0,50 mm bladmått mellan stoppskruv
och anslaget på spjällaxeln)

Kontrollera att luftspjället
är stängt

Oppna och stäng luftspjället långsamt.

Koppla om till läge I. Kör
motorn med korta slag på
startmotorn tills instrumentet visar motsatt värde mot
första avläsningen. Koppla
om till läge" igen och
kontrollera att utslaget
växlar.

Avläs instrumentet med
omkopplaren i läge I.
Koppla om till läge II.
Visar instrumentet O i första
läget skall det visa 00 nu,
visade ·instrumentet 00 i
första läget skall det visa
O nu.

Tryck in "Sekundär"knappen

Atgärd

I

I

~

\.:::.

~

.
-

-

I~

~

Resistansen i temperaturgivaren för kylvatten

Resistansen i temperaturgivaren för insugningsluft

Kontakternas funktion i
luftspjällkontakten

Mätarutslag
(Normvärde)

n)

n)

f\'I
~&l4~~

20 14 17

D

-

-

--

~

~

,

~

~

~
v

Se under "Temperaturgivare l".
(Kontrollera ledningarna 23 och 32.)
C.
Starkt temperaturberoende. Mindre utslag vid
högre temperatu r).

+ 20°

0,5-3,5
(ca 2,5 K Q vid

Instrumentet visar O:
Luftspjällkontakten fel inställd eller sönder. Kortslutning i ledningarna. (Ta loss stickkontakten,
ändrar sig utslaget till 00 är ledningarna felfria . Anslut kontakten igen och kontrollera inst äll ningen enl. sid. 39. Byt luftspjällkontakt om den ej går att ställa iri.)

[ D9

Instrumentet visar 00:
Luftspjällkontakten fel inställd eller sönder. Avbrott i ledningarna till kontakten.
(Ta loss stickkontakten, koppla över i kontakten enligt bild
Andrar sig utslaget till O är ledningarna felfria. Anslut
kontakten igen .
Kontrollera luftspjällkontaktens inställning enligt sid.
39: Byt kontakt om den ej går att ställa in.)

Instrumentet visar O eller pendlar då luftspjället stängs:
Felaktig luftspjällkontakt. (Byt)

..

koppla då ihop ansl. 8 och 10 i stickproppen istället för 7 och 15.)

(Felsökning)

Instrumentet visar 00:
Avbrott. (T a loss stickkontakten och koppla ihop anslutningarna. Andrar sig utslaget ti ll O, byt
då givaren, i annat fall kontrollera ledningarna 1 och 13.)
Inst rumentet visar O:
Kortslutning. (Ta loss stickkontakten, blir utslaget oförändrat, kontrollera då ledningarn a 1 och
13. Andrar sig utslaget till 00 , byt ut givaren.)

+ 20°

00

00,

Fel

Instrumentet skiftar ej mellan O och 00:
(Kontrollera anslutn . på fördelaren. Kontroller,a ledn. 12, 21 och 22.)
(Föreligger inget fel på ansl. eller ledningar byt då kontaktinsatsen i fördelaren.)

(Visar instrumentet

1 Se under "Primär" .

I

C
starkt temperaturberoende.
Mindre utslag vid högre
temperatur)

2-5
(300 Q vid

(00

00

O
(O Q)

Instrumentet skall visa
då spjället stängs.

Visaren skall gå över från
till O ca 10 gånger då
luftspjället öppnas
(O och 00 Q)

00

O och 00
(O och 00

13-4 på .-skalan
(ca 350
)

I

Impulser för tillsatsbränsle
under acceleration

I mpu Iskontakternas funktion

Resistansen i tryckgivarens sekundärlindning

Mätning av

]

=..

I

I

Tangent
Tangent
Tangent
Tangent

1 =cy!.
2=cyl .
3=cyl .
4 = cy!.

y'-\

1, \oJ"!>
4
2, b
3, $

Ställ in instrumentet på
igen (med omkopplare
"B" i läge "g Insprutare"). Tryck in "tangenterna" en och en

(Xl

Atgärd
Resistensen i insprutarnas
magnetlindningar

I

"

(

läge

~b~

~C

Tryck-täthet inspr.

Omkopplare "A"

Atgärd

Mätning av

OBSl Följande kontroll
skall endast utföras då
man förmodar att någon
insprutare är felaktig. Demontera inspruta rna, se
sid. 41.
Tryck in "Pump"-knappen
på instrumentet och kontrollera att insprutarna
håller tätt.
Tryck därefter in tangenterna 1--4 en och en samtidigt med "Pump"-knappen och kontrollera att
insprutarna öppnar.
Var försiktig så insprutarnas nålar ej skadas.
Fånga upp den utsprutande bensinen så den ej
hamnar på avgasröret

Trycket får falla till ca
1,2 kp/ cm 2 då "Pump"knappen släpps. Därefter
får trycket endast falla
mycket långsamt.

L ,0 - L.'L ~ fr-"...,'\.

Manometerns utslag
2,0 kp/cm 2

l b L\

Insprutarnas funktion och
täthet

.J

Beränslesystemets täthet
(på trycksidan)

~f~

Tryck in "Pump"-knappen
en kort stund

Tryck in "Pump"-knappen
på instrumentet

Anslut manometern vid
ITrycket i bränslesystemet.
tryckregulatorn, se sid. 38.

I

C)

Mätarutslag
(Normvärde )

('L -"> \\..\

"}.-'-\

~ - ~. >j\,';

\-l.

+ 20°

Mätarutslag
(Normvärde )
2-3
(2,4 g vid

Ställ omkopplare "A" i läge "Tryck-täthet inspr". (Omkopplare "B"-s läge har ingen betydelse.)

ginsprutare

Omkopplare "B" i läge

U
I U Mätning a..
I

-V

U
Fel

(Felsökning)

(Xl,

byt då ut

"'~('>

~

(Felsökning)

,

'" '-\ G

s:

1,\

Ventilöppningen får bli våt, men insprutarna får ej läcka mer än 2 droppar/min vid 2\\kp/cm 2.

Trycket faller snabbt under " ,2 kp/cin 2 då "Pump".knappen släpps:
~
Läckage i bränslesystemets tryckdel, pump-tryckregulator.
(Kör upp trycket på nytt. Sätt en tång l SVO 2901) om bensinslangen mellan fördelningsröret
och bensinröret från pumpen. Faller ej trycket mera finns felet i pump eller bensinledning.
Faller trycket trots detta, ta bort tången, om slangen, kör upp trycket på nytt och sätt tången
om slangen mellan manometern och tryckregulaorn. (Efer att "Pump"-knappen släppts.)
~8U
Faller ej trycket mera är tryckregulatorn felaktig.
) \
Faller trycket fortfarande, ta bort tången om slangen. Kör upp trycket på nytt och sätt tånge .
om slangen mellan fördelningsrör och kallstartventi!.
Faller ej trycket mera finns felet i kallstartventilen, Faller trycket finns felet i någon av insprutarna, se nedan.

Inget tryck (pumpen fungerar ej):
Kontrollera om pumprelät slår till då "Pump"-knappen trycks in. Relät slår ej till: Avbrott i
ledning 28, från huvudreläts ans!. 87 till pumpreläts ans!. 86, resp. ledning 19 från pumpreläts
ans!. 85 till styrenheten. (Är ledningarna felfria, byt relä.)
Relät slår till: Avbrott i ledning 36, från ans!. 87 på pumpreiät till kontakten på pumpen eller
i ledning 35, från kontakt till stomme. Felaktig pump. (Kontrollera ledningarna, mät spänningen
i stickkontakten till pumpen . Är spänningen 12 volt, byt pump.)
Trycket över eller under 2,lkp/cm 2 :
Tryckregulatorn felinställd eller sönder.
(Justera eller byt regulatorn.)

Fel

Insprutaren är dåligt stomansluten .
'tb 1..'1 'to.. "3..~ ~
(Kontrollera stomledningarna för respektive ventil, 26, 2'9, 3d och 13b }

Instrumentet ger större utslag än 3:. \,:$

Instrumentet visar 00:
Avbrott i ledningen eller insprutaren. (Ta loss stickkontakten till den berörda insprutaren, koppla
ihop anslutningarna i kontakten. Ändrar sig utslaget till O är \isprutaren felaktig, i annat fall
kontrollera ledningarna till inspruta ~en.) ,

Instrumentet visar O:
Kortslutning i ledningar eller insprutare.
(Ta loss stickkontakten till den berörda insprutaren, ändrar sig utslaget till
insprutaren. Blir utslaget oförändrat, kontrollera ledningarna till insprutaren.)
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Kallstartventilens funktion
samt styrenhetens reglering av kallstartventilen
via kallstartrelät

Impulskontakternas funkStarta motorn och låt den
gå med ca 2000 r/m _ 5.~~< '> tion:
\ I
Koppla om instrumentet
mellan ZV-kontakt I och II.

--'

Se under ': a".

Trycket skall sjunka.
(Kallstartventilen skall
spruta in).

Visaren skall gå mot fullt
utslag och ställa in sig på
ett medelvärde. Vid omkoppling mellan ZV-kontakt I och II får visaren ej
flytta sig mer än 2 delstreck på spänningsskalan.
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Mätarutslaget avviker mer än 2 delstreck:
(Byt kontaktinsats i fördelaren.)
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Trycket faller ej då startmotorn körs:
(Kontrollera ledning 34, från kallstartventil till ans I. 87 på kallstartrelät, ledning 33, från kallstartventil till stomme, samt ledning 29, från startmotorns ans!. 50 till ans!. 86 på kallstartrelät.
Kontrollera relät. Är ledningar och relä hela, ta loss ledning 2 från ans I. 85 på relät och förbind
ans I. 85 med stomme. (Tillverka själv överkoppling .)
Faller trycket är styrenheten felaktig och bytes. I annat fall kontrolleras ventilen, 4,2 Q v id
+20 ° C.)

Trycket faller då startmotorn körs :
Temperaturgivare för kylvatten eller styrenhet felaktiga .
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Ta bort instrumentet och montera styrenheten.

-Volt-förd _kontakt I
Volt-förd. kontakt II
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Fel (Felsökning)

Trycket får ej falla märkbart.
(Kallstartventilen får ej
spruta in).

Trycket i bränsle ledningen
skall sjunka långsamt
(kallstartventilen skall
spruta in)

Slå ifrån tändningen. Demontera manometern. Montera stickkontakterna på fördelaren och tem peraturgivaren för kylvatten.
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För övrigt, se under

2. Ta loss stickkontakten
från temperaturgivaren
för kylvatten.

{Är ky lvattentemperaturen
under +40-50° C vid provets början kontrolleras
både enligt "a" ocb...."b"
(kör motorn varm), vid
varm motor endast enligt
" b").

Kör startmotorn en kort
stund.

1. Se under "a".
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b) Kylvattentemperatur
över +40-50 ° C

~~

Ta loss ledning 36 till
pumpen från ans I. 87 på
pumprelät.

Tryck in "Pump"-knappen
på instrumentet en kort
stund . .

a) Kylvattentemperatur
under +40-50° C
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Ta loss stickkontakten från
fördelaren.

Volt-förd. kontakt I

I

Slå ifrån tändningen. Koppla in styrenheten till andra sidan av anslutningen från instrumentet e nI. bild 2-32. Slå till tändningen
Mätarutslag
Mätning av
Atgärd
Omkopplare "A"
läge
(Normalvärde)

