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SPECIFIKATIONER
Freon 12 tdiklorodifluorometan)
A 206

Köldmedium. tyP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kom~essor.

typ LO.m. 1972 An mod,
Ir.o.m. 1973 S'1 mod .
amal cylindrar •.•.•••.
mu. varvtal . ..... . .. .

2
100 rIs (6000 rIm)

smörjaljeva1v m

0.3 dm 3 10.3 11

smOrjolj •. Iyp

•
•

A 209

•••.•••..•.••.. . • . .

TEXACO CAPELLA E 500
Elektfomaqoetisl<

Kompr", ..orkoppling. Iyp .••.
Kompressorrem, d imension

140, UI.n senostyrning .. .
140, med ser~oltyrn i ng ......••..•
164. utan servostyrning ... .
164. med w,vo.lyrn ing ••.. ,
Sy Item tryck ~id Q JOOcligtry.::knidan .•••..••.
högtr'{(:knidan

HCSOx 1350
HC50x 1500
HC50x 1325
HCSOKll38
1- 3 kp/cm2 (14- 40 IbsJsQ.in.1
10- 15 kplcm2 (140-220 lbs!iQ.in.l

. .

ATDRAGNINGSMOMENT
Remskiva pi motor~vl)Cel (erld. B 211)
Förskruvning,.. ex~nsionS\lenlil,ns tryckUljimn ingsrö<
expanoionS\lentilen

•.............

upansionsventilens slang
förlng"",ns lIang

kondenw.
kompreloSOr

torkare .
Kompresso" topplock.
bonenluck.

•
•

Kylkomprnsofolja uv :
SUNISO 5, BP ENERGOL
LPT 100, SHELL CLAVUS 33,

bak , .. lagerhus
veViuksskruvar
oljeplugg .

'Nm
25- 30 Nm

Komprt1so,kopplingens cef1\.umtluuv

"".t.

• Fö ' aU ....... ryCk~"''''''' .kl 0111 • .
IJO'I'O'" kon(lOn_n ""h kyl ... n motIVIIondo

120- 140 Nm
2<l Nm
50 Nm
42 Nm
42Nm
42Nm
42 Nm
30 Nm
21>-30 Nm
20-30 Nm
2<l Nm
2<l Nm

(12- 14 kpml
(2kpml
(5 kpm)
(4.2 kpml
(4,2 kpml
(4.2 kpm)
(4,2 kpm)
(3kpm)
(2- 3 kpm l
(2- 3 kpm)
(2kpm l
(2 kpml
(0,5 kpm)
(2,5- 3 kpm l

b ilon on. i..,... k&<_ . 0110, ""hl milt. on k'a"iI! Ui k' Inv. nd ..
Id;'n;"III.

10m

bl .... lull

I ",~, _~;,;

VERKTYG

2

•

4

Bild , . Utruuning för fyllning och licka.getest
l . Vakuumpump
2. ~iPl», . ,II"kuumpump, SK - 1229
3. Ucktio'.kIOf med
• . MarIOm . ...... med slongoor

lII"0I'''''''

"

,

BESKRIVNING
BHd 2. Kylanliiggniog montN.d i 140
1. 1("..........
2. I("",ptnoor

3. T",t ....
4. hpon • .on ....... '"
5. ' För"'oo'.

GRUNDPRINCIPEA FÖR
KYLANLÄGGNIN G
Syft~ med kylanlilggning i en bil ar Itt vid l\Ö9I
ytte,tempe"tufe. kOJnne sänk. temperatu,.o pllul·
ten i bilens kupe, och darmed e."'II. en fö, fÖra.e och
PillSaqe •••• behaglig lempe'alu,nivA. S.mtidigt med
lemperatu.sankningen erMII, ~ven en ""tuktning,
genom att den fukt som linnl i lufteo konden.e.u pA
de klll, Ilansarna när den panera, fOrlng",n .

En kylanlaggn,ng producera, inte kyl., ... tan den lede.
bort viltmen Irin 1",lten i bilens kupe till omgiv·
",ngen.
För att leda bort varme frin luhen i bilen lordra. ett
medium mI!(! lagre temperatur ån denna luft, d5 enligt
en n naturem gnmdl'9ll', virme alltid förflyttas Irlin

en varmare laremAI till ett k,II .., och aldrig tvartom.
Ledning. strilning och konvektion Inramning) är tre
olik, sitt pi vilka varme kan averfö,". En e~empel
pi överföring genom ledning visas j bild 3 A, dir en
met~IISlev !10m Vlrms i eOI lod,m .edln lede' v;Jolmen
genom ,uven upp mot ~nden. Vid överföring !lenom
",5lniog for flyttas v"me I,In elt Iö<emll till Itt
annat utao ett v"ma uPP det omrlde V;Jolmen
fo.flyn .. genom, t.ex. uppv"mn;ng med en strAI.

element ( B). Det nedje .atlet konvektion if nä.
v_me förf lyttl' \II!flOm ",ömn'ng i lull eller välska. t
en bils kyltySlem uloyttj •• exempelvi. värmeäver.
fewiflQHl genom konveluion. dl del cirkuleral1de
kylv.ttnet tJln.porter.r v..-men Ir.n moto.n till
kyl ..en. Även , biJkyllnlaggningen transporter., var.
men genom konvektIOn. med hjatp IV köldmediet
som pUmp.n runt i aggreoatet.
Fö' lit lA en sub,,,n, ett andra tillSlAnd mA,1I värme
antinoen t i1lför., eller avledas frAn denn•. Om vatten
värm, upp t ill l000C bö<jlr det koka. För att sedan
hAlla vattnet kok.nde 106 ett det överg.lr till Anga.
fordra, ett . " tra tillskott .... virma, latent värme.
Denna laten" virme ii< mycket betydelsefull ni!" det
galler ky lanliggningar. Vattnets kokpunkt ir ImIellertid för hölJ fo. att det ske kunn" UlnVttj., i
kv lanliggni~n. utan hir mhte en vitska som
öve,gAr till (II' eller Inga vid en '... veket 18gre
temperatur anvindas. Denna vanka. ell." köldmediet
killII. miste förutom ~tt det ska fO/;inga, vid lAg
tempe.ltur iven uppfylla vi,SiI .ndra krlv. Det tir
inte vara gifti9l. e xplo,ivt. frital1de eller eldfingt. Eli
koldmedium !10m uppfVller dessa k..". !)Ch därför
använd, i kylanliggnlllgar för bill< ar FfI!!)n 12.

Bild 3. exempel p.I V;ir"meoverförr"9
u..,~

8 St.tlning
C. Ko.-tt;"" I"ro",ni .. ~)

B

2

c

•
•
•
•

Freon '2 Iwor en konstInt förhill.nde tryck temperatur. Det betyder Itt nar temperaturen hÖjl
.lIer !ink!. 1.1 hojs ell.r 5ink~ ivan trycket liklledfl
om trycket höis .1Ie< SlInkJ. lA höjl eller !ink,
temperatur.n. Vid normalt lufttryck har Freon 12,
kokpunkten vid -J:l"C, och I en sluten benalIar. med

all Mrtry(:k

IH

0,5 kp/crn2 en tempe .. tur av ~

_ 2, oC.

"

KYLANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD
Kvl~nlil9lln'''9'In

•
•

som .nvands , VoillO ar ....

kom~es·

SOftyp, varmed menu att költlmed'ec"l<ulitio .... n
ombHörll av en kompressor. Anliggningen uppdells i

huvudkomponenlema, kondan$Orn (1 bild 21. kom·

pre'Uom 121. lorlulren (31, t"mon~tilkl expansionsvan"len (4) och förJng.u,n 151. Förlrogaren och
Ixp;anlions".nlllen ir plact"de Ir,mför värmesystemets c.llpakt' inne i kupeulrymmet, och de övriga
komponenter"" i motorrummet. Dilt,ibullonen iV
den k.lla luften Ik •• med hjälp Iv umma flaktrnotor
och luftk,n,I" $Om lor vjrmftyn.met (bIld 4). I
vagnar ildre in 1973 'r, modell är föringaren och en
Q'lklld IlliktmotO, Inbyggdil i tn sep;""t ,nhet.
vIIkan piKerats under instrumentbrädan (bIld 5).
För'n9l'ren brsd, ,ven rönllnga 16ri'fdd med Il,nur
lor varmeupptJinill9. T ill föringarens inlopplrör ar

Bild 5. Forln!lirallllrega t tid.utf.
4. För"'go, ........... '011
1 Fli~'~IUI
5. Forin,.... ...... u"df,OII
2. Fllk'mot"..
3. För"'go'.

den termonatiska upansionsventilen anSIUI9f1. vilken
reglerar mängden köldmedIum till h.i fAnga'lm. Den
wkyllndnga kolykompreuorn är IÖnedd med en
ele!<tromagn,ni,k koppli!l9 och d"", med en kil,em
frln bilem moto,. Kondensorn bestA, av en ,ij.rsjiOVll
föroedd med kylf.M .... och ir plaec ...d f.amfÖ. biiin.
ordinarie kylare. Den sisU komprmenten lo,karen Ilar
till UppgIft att abWrhefll eventuell fukl KIm kan
finnas i syl1emel. umt al1 h.g,a köld medIum. Köld·
medielfan,porlen mellan dl! olika komponenterru
sker g.nom II"mm"lan.ga, filuedd" med konade rÖ,
och förskr .... nlnga' ; ändarna.

.v

Start
anläggni1l9ln sker med en suömbryll<t
placerad pi rejjl,.gepanelen Inn-e i vagnen. Nar svÖm·
men siuIS. tillkopplas den eleku omagn-etlsk. kopp·
lingen och kompressorn börjar "bet•. En IlfÖmbry·
linde .."most't linns monterad vid förlOVllren för lit
förhind... nerisnlng.v denru.

•

Filr att eliminera risken för motorotopp 0If motorn
på wm~ng. och kompressorn koppla. in. finns en
magnetventil Insluten till briinslesystemet. S.mtidigt
$Om kompre~sorn startar öppnar magnet ventlle!1 en
Ö'lerströmningsk.nal 105 an molOrfIs tomgAng,vlIfv
hills konstant .
~r

Jo-- -

KYLANLÄGGNINGENS FUNKTION

2

Bild 4. Fö,ån9l"ens place"!l9 i vagnar med komhina ·
tionsanl~ln.g

l.

TUfbonr.t~ 1

2. V"...."oIl poo"-'
3. Or_ •..,....,.,

l. Fb< ......
6. luf""'"",ucQ

De olika komponenterna i kylanlaggr.,ngen bildar
med sina 51i1ngtörbindningar ett 51unt ~yllem dir
köldmediet med hjälp ilV kompr,ssofO hills i ~irkull'
tian. Sjiilva kylprocessen har
dlr.kt borjan
51ut , anlaggnlngen. utan arbetar kontInuerligt. med
k61dmedlet vulande moll"n 9lI1- och väUk, lorm. pi
grund
temptratu, och lfy~kl6r8ndringar i syst ..

,ng",

.U"

.v

m~ .

J

=

Vilsk. och IIIS med lAgt tryck

--

=

GlIs med II.gt I'yck

,Gas med tlögt ('ye k
Välska och II"S med hÖgt tryc k
Vänk. med hÖgllryck

Bild 6. KÖldmediedrkulf\ionen i kylanläggningen
1. hpol ... "'..... n"l

a. lCompr'''O'

2, Fli ••

S. KonOrn.."
6. Tor"""

3.

F&~.

För att kl"!lÖra köndelselörleppet under kylproc.,s·
$Iln ar det limpligt att börj, v,d den te,mostatis.ka
ex p,msionsV<!ntilen e!le-r TEV:n vanligen kallad ~ I bild
6). Före TEV:n jr köldmedlet i flytande form och
med hÖgt tryck. Nir köldmedlet upande-r,r i fÖf·
ång.aren, ~unk., koldmedllu temperatur gennt och
det omtJ.l~s ull delvIS 9". delvis vaUka. Eftersom
koldmedieu kokpunkt Iogger vid -3ZOC vid norm.l t
IlJfnryck, börjar det kok, och ov,,~r till Inga i
forlnga"ns rOrsling. (31, medan det .bsorberar vänne
fr~n den va. ma luft som fliktmQlorn (2) wolar .unt
rÖulingan. G,nom .tt värme ,bsorberas f.Jn luft..,
kommer din lit kimn k.llere. O.,t ir denna kalla
luft som geroom luftk.nale. bI"'s ut pi olika ställen i
Vilgnen. I förAng.arem rÖl"slinga hl< den latenta värmen
Un köldmediet In helt ÖIIlrgIi till ~Iorm, utan
temperitu.förlind.ing, Innan kÖldmedIII nJn ,lutet
av 'ÖI"shngan absorberar det ,mll'llen,d ytter liga.e en
del varme och gilSttmparat ..en noga<.
F., ... fö.lngn"'gsaggrt9it~t sugs det lorgasade köld·
med"t till komprlssorn (4 ) dar det komprimeras
vuv,d tempe'ituren niger. o.t hetl köldmed"t
trycks därlf ter vidare lill kondensorns rÖl"shnga (51.
RÖfslingan som a. foriedd med kylllltlsar omspolas
ay luh med hlalp iY b.lens kylllik t . G,room iII yj,ml
allt .d förflytlas trin In varmari till ett klllul
loremfl, kommar dit hell köldmediel .tt Ivg. I'" d.1
ay sin varm. t ill den kall". luften. 01 det hll'
91sfo.miga köldmed"t lörlorar en del lY sin värme,
börjar det kondenSefa och öye'~ till vätska.
o.t till .ätska kondenseritde köldmediet, fonfa,ande
med högt tryck och hög temperatur, t'ycks sedan
vidare lill tork ... n ~6) . To.k;o.e ... .om innahllier ett

•

fuktabso.berar>de mtdel, ha. förut(lrr, an den sk.
.bsorbera e •• nl..-II lukt 1.ln kÖldmeod'@I, även t ill
uppg,ft .11 lag.a köldmedium . Fdn ttorka'en I.ycks
köldmeditt vi~.e vi. TEV:n till för~nga'tn och
därmed har krelsloppet beskriviU.
För an kli.goö. a TEV:ns funktion . •'ilken ha, till
uppg ,ft att regle .. de ... mingd köldmedli um som skall
t,lIforas fÖf~nga .. n, forOras e meller t id en mIn in~nde beskrivning. I ventilkroppl!n finns en Ijide.·
bel aSlad ku l..ntil som vII Ifycksti"ll''' påyefkas av
ett membrin. Membunet påve.k .. i sin lUr "" en
!IiIsfylld kapillarspole. som ar fllSts.a11 Yid lö.Angarens
utloppsrö< . När gasen absorberar .irm,. U\VidgiU den
och tryck" mol membranet . Membranet plyerkar
d<!,efter tryckstilflQtt'nl, varvid fjide"krllten o ..r·
vinns och kul.antiten öppni'. NI. k ul",.n\,l.., Oppnar
strömmar kö ldmedium in i läringaren {tJ.1d 11.

Bi ld 1. EKpansionsvent,llI'Il ; ö ppet läge

•
•
•
•

.--",
Sild 8. E.pa,uionsvent ilen i stängt tage

•
•

Nar kÖldmedi'1 $lfÖmma.- in i forAnge.en blir den
kallare. Gasel1 i kapilli,spolen känner denr\il sl<il1n.ad,
".rvid Iryt:ke' mot membranet ri!'duceras oct> kulven.
tilen !linge. vidare tillförsel lY köldmedium (bild 8).

Genom alt TEV:n på detta sitt kln regi ... den .lotl.
köldmediemang<:!en till för5f19<1'ln. ir det mOjlogi lo.
denna att II Nmd om olika "irm..,.lann,ngar och
kunn.l avge In jimn temperatur pi den kVida luflen.

Tilllnliggnu'l9lllS kontroll1ystem hor även den ström·
brytande termostaten, vilken t\ilr t,1I l>ppgift att

fö,h indra roer iming av för5ngoo'en,
t det tidigar. utförandet lt'I anliggni~n (bild 91. da.
fOflngllre .. ,ill$;lmmans med fl~ktmotorll if placerad I
en Wp.llrat enhet, är termostaten 19) förledd med ett
v.idreglage och pI-.-ad !lA reglilgeP.lnelen. Med
reglag.el stilIs termostatens brytlemperatu' on, sA att

B,ld 10. Kopplir>g$$Chema for sen.utf. IV .nliggnong
I. Saluong..,M,
5. Ko",,,,, ... ,,,
2. K_lkrOf!l>
8. ~, ... "'iI
3. Hd"...'
7. SIta"'.tVC~'
4. S.,Ombtv,...
8. Te"noo,u

en reglering IV den kylda luh'~<i tlmper~tur kan
göras.. Termomt8f11 kin~lk.opp (10) lir dragen
genom ,n luftkanalIram till lörl"ljaren (121 där den
iluck,u ,n mo:!lJn den Ilänsar.
Det nnare utfÖ(anOel (bild 10) linn. i vagnar med
kombinat ,onsanliggning (frln och med 1973 Atf
modell!. Termost~l,n 181 ;ir dir pI;icerild vid föringa·
ren med k,n"lk.oppen instucke n m~l.n tlinsarna.
Denna typ lY termos,,! g.Ii. ej att .egll'~ ut,n ä.
instalId " lit den bryter ItfÖmmolf1 till kompressor.
kOppl,ngen nlir lö.ang.artempefltu.en sjunkit till ca
.. ]Oe. När fÖ(lnga.ens tempe'itU'
igen. IlulS
strömkretsen och komprl$sorn börjar I' .. ,gen arbeta.

",ger

Rtgle<ingen av den kylda luhens temper,'ur skÖlS i
denna typ iV Jnljggning med virmesyShtmets "mpe·
riturreglage. Luften som wömrroar genom anli!9ll"
ningen kyls först ner nii. den pa$Sl"a. fo.lngaren och
virms sedan upp till önskild temperatur nar den
puw.ar värmecellp;!ke\et (bild 11).

•

8ild 9. Koppl ing\schema fÖl" t id .ulf . av .rlIiggning
R. lli
S"ömbtVII' .

.,,.,. St.ft"""'"
•

••

K"",,,.....-

SltarYstvcu
~

.......

Sik....

,~

,.
•,.

.

Sik,, ~jn l

T.,.moot.IIl
K~b"PI>

u . "-sh",

"

F&I"90"

8,1d 11 Lu h w ömningen genorn c entr. len heten
2. V .. ..-,. lIpok. '

, . F",,,-.

5

Bild 12. EXPlns;onlvt·nt;1
l. F ~lit.
2. Fi_

3. V..,tit~ut.
4. TtycIts"no
5.. Ttyclwfiitnttlngokon al
6. TtyCkutiimn,"II"O<
7.

toWmbr_UI

8. toWmbron

9. er",""
10. Kop;,lir_lt
11. Sil

12. V..,,,lk,OP!>

t

•
•

--.-

E)(pansionsventil

Den termostat,$kl upan,ionlventilen I.Uer TEV:n).
vars funktion beskrivIts; färeg5ende kapitel, har \,11
uppgift att regletl mängden köldmedjum som !.ka
tinför.s fÖl'Angllren.

Der",. reglering bntäms IV lemperUuren i förlnga rens .rtIOP!H<Öf, vilken paverka. \l8wn i kapiUi.spolen
(10 bild 12). Nä. tempe .. turen Sliger, u tv idgas gasen
och membranet (81 trycker yi, en bricka (9) tryckttir-oerna (4) mot ventilen 131. vilken ÖpprntS sA att

PI lör'ngarenl IJUid/l bild/l1 under drift konelensvatlen. dA den är kall"e än den omgivande lulten.
Dett. kOndemvatten samlas up p i bcIU,ndel,n n
förangart>u~! och dt"inell1 genom wi;lcilda Illrogar
som mynnar ut "nder bilen Ibild 4 o<:h 5).

kÖldme(lium kln strömma igenom.

Nir tör6noartempereturen sjunker, minsk". g.ilsvoly·
men i k,piUjnpo len och trycket mot membranet
lätt ••. Di tryck't mol membranet linar, trycks
""tilkulan mot silet .. Ijiidern (2), si att koldml!d,.
genomftrömnin.gen nängs.

•
•

4

Mellan IXPilnlionsventilen och forA"9&rens utlopp

finns ett tryckut jimningSför (6), Yllk.t vi. kinalen
15) mynna. ut i m...,br,nhuset.
För Itt förhindra frimmande plIrtikla, Itt komlN in i
.-.ntil.n och därigenom förorsaka driftnörningar hi'
en finmalkig Iii ( 11) plaea'lU i inloppet.

Föringare
Förlngarem uppgllt är an absorber. nrm, Irln
luften i bil.nl palsager.rvtrymme. O.n beJtlr.v tn
kopparrorslInga. lorsedd med Ilin""r av ,lumlnH.lm
(bild 13). In· och vtlöppsrör,n ir ko .... de och
IÖfIoldda med fÖfskruvnirogar lör eKpanllOmy.ntll
resp. komprHlOI"llang.

6

1
Bild 13. För'n!l"ft "n.Ul f.
l

HlI fö< ,................

ki""W"o~",

2. Flw."' .... n1nv f6r ua-..Iot1...n,1I
3. F;;".k,uyni"ll , .... "",_,,,,"nO
4 . ....... ulnlnv 160 tryckuljim"'"",-a..

2

) \

2

3

4

5

I

•,
B

--

••

~

Bild 16. SPilrln,ullar

•
•

-

A. TidillO'l ~,!Or.ndo
I . s. ...,. utlö<_

l. BrickO'
2. U ... ,"II
1 u~

4. H ..... ''''
Ii. R....lIci,.
6. Sk,,,,

I» bil.ns motor är igAog men magnetkoppllr>goen ej är

Ii. Kul'.,

tillkopplad j r del endas, remskiun som roter" (2
bild 14). Ni! ~nellindning.enl strömkrets .hrts.
med wÖmbrV.a,en inne i vagnen, bildas ett magnet·
fält vilket dfar den yttre ~tAlringen mot remikiv~n (Je
pilarna, bild IS). Friktionen mellan rem.ivan och
wl1ri"ll"n (lÖt all denn •. och dinne!! även kompre,·
sOrbein, följer med remskivII'I$ rotatPon.

Kompreswrkoppling

Kompressorrem och spännano,rdning

Kompr,norkoppling.en if 8\1 elelmo~netjsl< IVP

Kompressorn driv~ med en kilram frln remskivan p5
motorns vevlKIl. PI vagnar medl servostyrnIng Jnviind, .amma drivrem som fÖl' $8rvopumpen, varVId
denna anv30ds vid iu'teringen ... remspännlngan.
Övriga vIgnar har en speciell winflfulle lagrad pi In
hiNarm, $Om skruuU falt p5 mo torns cylmderlock
(bild 16). Spinnrullen ir lagrad <ned ttt spI<kull.,och finm i ell tidi~ra och ett "'OlIre utför,nde. De
olika varianterOll p5 remmar och winnanordnirqar
viS<l' i bild 17 och 18.

Bild 14.

Komprenorkop~ ing

(ingen Ström genom

magnetllodningen)
, . Vw • • tII,,"II
2. R.m .... iw
3. Mo_'Jlndnl"ll
• . Maptk.....

6. N..
7. Sk"",., Iö<"-,",
8. KumprlOSloroxll
~.

EI'lOdnillQ

med fau magnet. EleI<tromegM!!!f1 OOIJr aven
lindning i3 bild 14) lagd i en kima i41 med U ·profil,
vilket gör att den funge.,.,. wm en hjotslwmagnet.
Den roterande delen belt'" IV ett ",v (6) I~SIS"1! IlA
komprlHlOraxeln lB). en yttre nJlring n ) samt
rem"'-;van (2). StJlringen är IleIC ibelt hopni tad med
1'111""', ..-!an remskivan är lign.d pi detU med ett
kutlll9ll" (5).

-~
~BIld I S. Kompre..orkoppli"ll (wöm genom magnet·
lindni"ll"nL

Blid 17. Remarrangemang lör 164
A.. Ut... _Il',n;ng

8. Mad _Iytning

,

B,ld 18. Remarn.ngeIniIngfö.,40
~ ......

A

A

::::

C. Höge"t"I''''

B

Kom preslO' med servicevent iler
Komp.-eI$Ofn är den drlunde delen i kyl~nläggningen.
Den fUI19M" som en poJmp i Ivstemet d~ den suger
det förA~de köld mediet hAn föringaren och sedan
trycke. det vidare till koooen$Ofn.
Kompn'"$OOn är ty3cyllnc!,;g och av kolvtyp med
vevhulet 14 bild 19) gjutet; alum'nlum Vevhu..." h.r
ingjut .... cylinderfode. 15) By gjutjärn . Vevanln (8) iir
tillve.kad i ett lIycke ,y JtålgjuloodJ. och h.grad i tyA
kuU.,.. Ent frimre lag.et (10) är mOnterat direkt i
vevhu~t. och det bIIkre (12) i ett layerhuJl13) JOnl
5k.uv,u faJt i vevhulCt. Den frimre vevlXeltitni~
(9) hll en fiiderbelaJlad kOlbricka som folie. med
vev..elm rot.,ion. Kolbrlchns talningsyti glider
mot en finllipad yt. pli den främ.e g.ilyeln (7).
Kolvarna (17) är av aluminium och förse-dda med en

:::

(

kolvring varde". V...."'ka.na (14) är ockd av alum ,·
nium oct. lagradt! direkt mot ""vuein. Kolvtappen
(16) iir lagrad direkt i vevstaken, och lAst i kolven
med en IIspinne 1\5). VentTlplottln (3) ii. tillverkad
8\1 nSI och ~r borrade kanaler för inwgs· och
utblAlwntilerna, vilka är av blacltyp och skruv.u fast
pi ventilplat1iiln. Servi(:ft.mtilerna (1) har anJlut·
ningar. föroedda med backventiler. som "winds vid
fyllning iy köldmedium l anliggningen. p~ ventilernJ
finns iwn anslutninga. för förlngar· och kcmpr ... sor·
J1an9"rna. Köldmediega",,"" väg genom ventiler ... "id
wg. re'll. t.yckve..kJn viOl!' i bild 20.

•
•

För kompromorn, IIfTIÖfjning utnyttjai den trydskill·
n.ad $Om uppnAr mellan vevhlllCt och !lJQ,idln,
hlhum. Genom en kanal (6 bild 19) mellan VI!Yl>llset
och hålrummet le-th det o ljesl<llm. $Om bildal "id

Bild 19.

Kom~nSOf

,.,
,• v .."",

s.M ........,1I
TOPl>lock

1

v....,~pI.".

Cy''''derlodt<

,• v...x.,

OIjo ..... '

CM"'bti<:"

..• V"''''',iln'''!I

W. V..... II.fIt<.I'om ..

..ox."_.
"" VBo"""IOC"
,." V....,.k.

b1~'.

a. k"'_~""

-S

-.ostyrn,"!I

B _ _ tv.n,"II

!

..

l(olvuppoIkni"!l
" ,1(01"'_
"

"

•
•

•
•

,

•
•

::.:

A
Bild 20. Komprtnor, fl,mklion

B,ld 22. TOfk.r.

1I!, . ~Qn

\. Solcluk

I TfY"_tan

2. F~t .........
3. F"k'_,*_ _

.~-

v....l<tll11 rO"'I()n. lill ......"tln. f..m •• I. , . odI

S. SOktgl"

"mint- OV''!Ii dlla. smörJI IV oIlflkumn'leI: 10m

q"., omk"O'I(j , ....vhuset.

Komprtno<trn. finns , tvi lltfÖtanMn l'lseenöe
cylindervolymin Dell. h.Io. I.Udkommiu genom lit
Ylvular med olik. Ylvrld",'windl. Kyt.nliggnil'lill'
mom.... l Y'9"'" ".v.m, 1973 ,,"I modell h.,
komoreuorer med den nOHa cylmdervolymen.

Konden wr
Kondensorn lir ::len

~

i .,liil;Jgningen dar del uno:Ie,

hÖgt tryek, v."n och gasformiga köld mediet kyls

ner

OCh ÖVlfP' i flytande form . Konden$Ol'n ir montl,ad
i biiini frlmpar,i, f •.."flir motorns kyl, ... Den be" ••

•

••

III In .Ö<1I'" med Itinur, och if hll ....'hd helt ;
.Ium,,,,um, För .nllutnll'lg IV kÖldme<!,.slanglfn. er
.ör.n. iodar gänogade och konade ~bild 21).

Torka re
TOlk., ... n.r förutom uPPII,hen In absorbera ........
1~1 fukl 10m un fi""'t i $VUImM, aven "n UPPII,lt
.It 18'l" del flyu,ndtI kÖldm..:!iet ,nnan det t.ycks
.idlo" till eMpans,o ...... nt ;len. Ott l ukt,bIorber.nde
medlet (3 bild 221. $Om k61dmediet to'ngas pan....
genom innan det ni. utloppet, .. ,nlagt mtll.n tvi
IiIt.lok,vor (2).
Det köldll'Mdium $Om kommer till to.k,.en .r till
stÖrstl delen i Yl1skeform. för .tt .... entu.11! 91"01·
mig! kOloo..lium ej ..... kunna paner. torka.en oeh
ni Yida.e t,1I expan,ion,.,.nt,len, hoar utloppet fonetu
med IU .ör 14f draoet frin behill.rtni botten. Oetll
gör 111 sllanll'l det f,nns t;lhickligt med kOldmed'um
i Iy,temet föreligger ing.en d$k for att koldmed,egls
ni. lr,m till expans'ons .... nt,l ...

Om kö ldmed,emangdtn i lYttemIt " ollll,ad<hg oeh
kÖldmedi., paUIfI. lIIf'Of" tOlk.ren, Y'_ S>Q 0.111
pli utlopps,odal'l
ly torkl.en.

oenorn.tI bubblor svn, i l,ktgllMlt (5f

Kö ldmedi"langar
Köldm..:!,.,II"9I'''' " hll... rk ........ gumm, och
Ibrsedda med kO...o. rör och fO'lokn,oyn'ngI' i.ndIr
1\1. V.rje uarog jr ..... It __ nid, be".tf'" 1""9d
och dim_ion, 1111 lin weciell, IOUi ; ......"ngM.

•

Bild 23. Termostat tid.ulf.
I.

----

-- '"

Bild 25. M'grwNefllil

"-bol.ni/u."",,,

2. " ...... k'OI>P
3. ,,,...u"'''90'ovI~

Termostat

. egl ..." den kylda lufttns temperat ",- i'tlil le, med
varme"'tglaget, pi s.I UtI att den kyldi. luftl" varms
upp "II ön,k~d temillrat", vid p;!u~en Iv virmeuU·
paket".

"If

TemlOstall!f1 som ii, IV viuketyp
till uppgift an
f~ lera kompesso.kopplingen. Slfömkrall. Den beIIIr r; ffi mömbrvt~'" AmI en bilg med en
känselkropp, octl finn.; Id utföranden. I det tidiga,.
ulför.ndet (bild 23). som 11nm i vagnar I.o.m. 1972
Ars modell, är ~ försedd med ett v';dreglag. för
,nställning av olika brYllempe"tur.r. Denna ty p av
UtlJTlO$li' är montefild på reglagepanelen och h"
känselk roppen dntgen genom kyllultklf1.llen Iram lill
fÖfAngilren där den nuckiu in mellan defS flinSilr.
Termostat Iv senare utfiifandt (bild 241 ir monterade
vid lörlng.a,en och ii, ej reoler!»'I_ I deua vagnar

TermOiI,l em bilg ,",mi kinselkroppen, vars ena ände
ir instucken mellan lör'ngarens Il in,",r jr fyllda med
en valika, likn,nde kÖldmed,rt. Vid l1J1'T1P1'alurför·
ändringar i förlngaren ind.-s; vankans YOlym I känsel .
kroppen . Denn. volymändring pll/mhr bilgens
längod, vilket i sin tur plvtrkar wÖmbrytaren. Termost i lens bryllempe:ralur är inllälld pi ca +JOC, yar·
igenom ..risning lIV läringaren lörhindras.

Strömbrytare
Strömbrytarna finns iven i III' utförarldo!n . Med del
tidigar. utlärandet Iv strömbrytar. reogleras strömliII.
förseln till blde kompressorkopplinge" och den sär·
skildll fläktmotorn som l inns för den kylda luften.
Den har ett vridrllglage med ligen för tre fläkthastighete<. Det sen"e utförandet av strömbrytare är en
e"'k,1 vippSlrömbryt"•. m.,j vilken modut komprl!'S'
iOrkoppHngens strömkrets reogleras.

Magnetventil

Bild 24. Termostat sen.utl.
l K"' ... kropp
2. K.~_'u''';'9 r
3. FiJl kl."'mo

--

•
•

Magnet .... nti le", har till uppgift att hllll motorns
tom!l3"11'1v"v konSlant när kompressorn är inkopp,
lad, och pi s.i satt Ilimi ....... riik.", för motontopp .id
loll"llJingsllÖrning. Genom ,(I ven t ilen är parallellkopplad med kompreuorkoppli"l/fl'1s $\rönlkreu Oppn.r
den ",mtidigt som kompreuor'" start,,·, PI t orga.·
moto.er är yen tile", enslUlen till en ov,rSlromnings'
k.r\81 för brinsleluftblandning i föroa:""en, och pi
insprut"',ngsmolorer är den placerad Melll'" tiUsalslufUlidens slanoa'.

•
•

REPARATIONSANVISNINGAR

",

•

-

Bild 28. Oemont,.,ng av

agg.,gu

Ild.utf.

A. Skf ....... 10m 1ft,... _ . , .. ,.11 , ... tr~""""b<~~

S,id 26 TOmlll"llU kOldmed,um

BYTE AV EXPAN$IONSVENTIL I VAG·
NAR T.O.M. 1972 A RS MODELL

"- ..."""""'......i...-.e

1. Töm anllollll""" pi kOldmtd,um Inlogt l idogIrl

TÖMN ING AV KÖ l DMEDIUM

2 Lo", koldmldles'-"iI'rnll Irin kompresiOfns sug.
lIo. oeh tork ... _ utlopp.

Vid demontering ,lIer bytt .. kompOnenter cbr
kölclmediel"tuen m'"t öPPnu, gC)u tÖfnJllngen IV
kÖldmedi"m lämpligen med rojilp IV mllOOmlll."I·
se n , v~" IlJn(lill' .nlluU t,lI Mrvic ..... m'lerna. Innan
UII'9'1\& _1,,1$ kontroll ..." -'I m.nom". ...... k.a!\il' ir .Iängda.
OBSI Anvind gornm'haodlk.. 10m skydd vid lOmningsarlxun.
Den bU slangtn kopplIII till komprlssorns sugs..IU
mlrkl "loUCtion". !k" .Ö(iII lI~n till t'Yck.~n
mirkt "disch" och den VIII sI.ngen leds in i ,n
• ...gasutsugningul..... (bild 261 . Kr ........... ÖQpf\as dartf t .... mycket SlIkii, dl fl. Innan !inM In kom",,,,·
lCIroli.n följer med köldmediet .

_'$1\1"91'.
J. hll f•• m rtgllgePlnel"", lon. t...no$tlten frin
~JMI.n. Slmt I,nda ihop känselkroppen si myc.... t
Itt den. kan pl,c....$ j l örll9rhtlMtl öppning
{b,ld 27 l.
4. Lo", klbl ..".. frin fläktmotorn lImt frln mot·
$~"

I förl"9'rhtlselt överdel.

5. Slcruvl 1011 mutl .." för Rage\ frin melllnbrjdln.

6. Loua.rUVlrnll lA bild 28) och lyf t
ur vl!GM".

IM"

I9IIr.ttt

7. T. bort isol ... muSln frln vent,I"" .
8. LOISl Iryckutj.mnil'l(lSl"ÖO"eu lörlkruvn,"II Il bild
29) frlo fÖO"i~fen1 utlopp IIml demoni ....

kl.m......, 121 som 1l11i... k.pillirj,pOl.n mot rÖrn.

B,ld 29. Oemonle,,"9 IV ex~nllonlv.nt ,1 tod.utf.
Bild 27. Placarll'U IV Ill'InOSll\ ; lör1fliil' tggreg'II1U
opp,ung

F&<.kt""n' ..... 16< tfVC~y"ilmn',....Öf
2. K' ......... I... 1<aQo1 ....""".

.

Bild 30. Demontering 'v fl(pansionmmtil med tva
nyckl"

Bild 32. Oamontefl"9 Iv IÖfånga<lock
t. I("m"", röt , ........,.,

9. SkrllVa lon köldmedifilangen frln ventilen samt
101511 ventilen frJn IÖfAng~rrÖfet . Använd 'va
nycklar sa "I lörlnglltrÖfet ej deform~n tbild

JOI

17. Anslut köldmedieslang'lfn, trll kompressorn och

to,k.ren. Vid kompressorn Invänds an kupH!
kopp..ubricka (det.nr 12119421, och vid tork".n
k,agade brickör (det.nr 1214817).

11. Stryk kylkompressofOljl pj ventilen, lö"kru.·
nlngar och skruva IlIsl ~n pi föringaren. Använd
Id nycklar.

13. Isole<. e~pansionsventil.n och lör,k'uvning.mll
vit si "t aUa metllllytor ticks med isolermDlsa
{bIld 31 l.
14. Satt upp aggregatet pi pl~ts uode, inl\rumentbridjn s.amtKhgt som köldmedi,langama tris genom
mell,nbridan.
15. Sk'uva fast aggregatet SIImt 8Il,Ivt keblarni fÖl"
fliktmotorn och motst5ndet i fö,5ngarhusel.
16. Räta ut lerl1>Ql.tltens kinsel kropp försi ktigt sA att

"

•

OBSI Vid ... a'je arbete dir kÖldmediekreuen
öppnas, sA att den komme< i konUkt med
ytterluften, bör torka,an bytas ul.

18. Kontroller. 'Ijjktmotorns funktion samt fyll anliggningen med köldmedium I!f1ligt anyill1;ngarna
sid. 27 .

BYTE AV EXPANSIONSVENTIL I VAG NAR MED KOMBINATI ONSANLÄGGNING
(FR .O.M. 1973 ARS MODELL)
1.

Töm anliggni~n pi kÖldmedium enligt tidi9are
anvisningar.

2.

SkrllVa 1011 köldmedies/angarn, frAn kompres50fnl sug$ida och !ork"ans utlopp.

Bild 33. Tätning .. förin9llrlock
BIld 31. Isol."ng .. venIii och utloPPS'ör tid.u tf.

~k

den aj d'n ur föringaren samt monu!r~ ta,mostalen pi r"!lIag<!~""len. Tri ner d'ineringulangen
genom vheIlAdIt"nneln.

10. In""n ~n nya yentilen monte<as, kont rolle"5 111
Iilen i ventileni inlapp fiM5 pi plan (11 bild 12).

12. Sk'lIVa InI lryc kutjämningvÖfet och köldmediesl'r>gen samt klamml fest kapiUä"polen mot
förlIngarens utloppsrör.

2. I(limmof IOf

A . I(itt

•
•

•

•

•
•

Bild 34. Demonteung iN överdel fär

Bild 35. PIKering av kiinselkropp i forAngare

agQre~1

los,," tlrmo1Olatens kabl~r och fi1tklamma 11
blid 32) samt de båda fästIdammorna (2) för
IÖtlnlli'.ens lock.

3..

4.

Te bon lock'l och dra ut fÖflngarln ur centrll·
enheten.

UtfOr pk! 7 I.o.m. 13; löregåel1:le ~nvllnir<l vid

5.

byte av vemilen.
OBSI Vid monteringen IV ~ntilen används en
ku~d koppa.bricka (det,nr 1211943) vilken
liQQi mellan ,xpamionsYlntilan och föring,,·

6. Kontroller. att fliktmotorn ligger min i hU58U
und..-d,l. samt lägg på öv..-delen och skruv. f,st

litnna. Dfl runt flikthjulen nlgra
kontrollera an d, roterar fritt.

VirY

för att

7. In"..n .~panstornventil.n och köldmediMlangen
skrU\Ou last kontroller" lIt i"93 pluggilr finns i
!/\ringa"Öfen. Stryk därelter kylkompreswroljl
på utloppsslangens lörskruvning samt skruva fast
denn •. Arwimd td nycklar.
8. Ulför pkt. 11 t.o.m. 18 under rubriken "Byte iV
e~pan.ionsvent;llid. uti. IV anliggning" .

•öret.
6.

7.

•

a

Monter. lörlngil.en i centralenheten samtidigt
$Om köldmedieslangarN tris genom hillro ,
mellanbridan.
Montera lock.t med lvi klämmor \.11m! te.most~·
ten med dess kabl ... Tita dM,her med kil! runt
förlf19ll"ö,en och termostatens kln~lIuopp
(bild 33l.
Utför pk! 17 ocll 18 enligt töregknde anvlsn'ng.

BYTE AV Fö AÄNGARE I VAGNAR ME D
KOMBINATIONSANLÄGGNING
1.

Utför pkt 1 I.O.m. 4 under rub<ik.n "BYlI Iv
upon,ion.vtntil i va9nar mod kombon.tloman.
läggning".

2.

Ta bort isolerrnassan kring ventilen och förskruv'
nlng3rna Silmt lossa tryckutjimning"öret O bild
36) och klamlNn l2) IÖI" kappillärspolen.

BYTE AV Fö RANGARE I VAGNAR T.a.M.
1972 AR S MODELL
1. Utför pk! l I.o.m. B under rubriken "Bytt
•• pamiomvemil, I,d.utf. IV ,nlaggmng".

JV

2. SkruYI los, Utloppslar.gen frlin !Öfingaren. An·
vand

tv. nyeklar.

3. Demontera lörAngarhuseu overdel!blld 34), .amt
lyft ur löringaren med termostat.
4. Dr. ur termostatens kiin58lkropp ur fåf5ngaren.
5. Placera den ny. 'Öringar.n i husen underdel
Slmt tryCk in den dubbelvikta änden ~ kansel·
kroppen mellan forlngarlns lliinSilr. Kän58lkrop.
pen trycks in ; överkanten od\ snett n.~t enligt
bi ld 3'5.

Bild 36. Demontering IV upansionwe<1ti l sen.utl .
1. FÖ"'~lu.nlngf", "yd~ljimn"".r",
2. Kl.""'" 101" upollilro.polo

"

Bild 37.

3.

4.

6.

6.

Mont~ring IV termost.t och kamelkropp i
lörAngar, av seo.utl.

Skrwa 1011 ventilen och kOldme(h,slang.n IrAn
fÖringaran. Använd tvt nyckl~r sA ~tt förlngar·
rören ej deformeras.
LosSiI änden på termostatens känselkropp som är
irnt ueken mellan fÖf6ngarens flinSiI' !laml d ra ur
känselkroppen ur f Öf~ngaren.
Vid rr\C)f1teringen ~ termostaten i den nya
för'ngaren trii kinselkroppen genom h51en i
flinurna. Känselkroppem linde bockat och Iris
In mell.n !Iinsarna enligt m5l.tlnvllningarna ;
bild 37.
Konlrollerl lIt ;rl9I pluggar finm i f Ö!'5ngarlr"l1
rör inn.n ....."il.n och köldmedieslangan monteris.. Mellan köldmedil'$larlg8n och utloppsröret
ska en kOPPi' rbricka med lItvikt krage iws
(det.nr 12148161 odI mellan Ixpan,ionsvanti.
I,n och inloppet en kupad bricka (det.nr
12 11 9431. Stryk kylkompreuorol j. I fÖ!'s.kr",,·
ningarna och dr. last med tvA nyck I,..

7.

SkrllYl IIIt tryckutjämningsröret Jamt kliImm.
falt kappillär$.jXllen mot utloppsröret (bild 361.

8.

Isol ..., expanllonsvent ileni forskruvningar ocll
förjngarem rÖ!' val sS alt .lIa met,llytor ticks
(bild 38).

8ild 39. Demonte<i"ll

IV

kompre$1orremskiva

A. SI<nAI 518" UNe

9.

Utför pkt. 6 t.o.m. 8 under rubriken '"Byte .v
expansions.enl il i vagnar med komDirlationsan·
liggnIng".

DEMONTERING AV KOMPRESSORKOPP·
LING
Kopplingen kan demont"a. med kompressorn kvar;
vagnen om kåpan tör motorns kylfläkt fÖfSI demonte·

".
1.

Lom remskivans cent rumskruv. Kopplingen lisas
.nklut genom 1111 strÖmmen koppl" t ill odl
rem..,ivan hAlis emot med kompressorremmen.

2.

D.. av remskivan Ir5n axeln genom att gäng.; en
6/8" UNe skru. j cenlrum (bIld 391.

3.

Koppla iw magnetens kaoel i $karvstycket.

4.

Skrwa u. de lyr. $kruvarna (1 bild 40) SlIml Iii
bort magneten.

Bild 40. Demont"iog h" elektromagnet
8ild 38. Isol"iflg

"
I.

h"

vent il ocll utloppuÖ!" Mn.utf.

•

2. EIl.cln,"II

•
•

•

•

..

Bild 43. Ipressning .. lager, $pinnrulIt I,d.utl.

Bild 41. Dr.g'''ng ~y ,ems!<.,vanl OIntrumskruv

MONTERING

AV

KOMPAESSORKOpp·

LING
1.

Sk.uv. Ian .lektrom-une1en pi komp<luorn.
mad k,beln (2 bild 40) vänd "ppAt, Silmt .nllut
kabeln till sklr.nycket.

2.

KontrollllfB.1I kil.1l (3) ligger riktigt i axelns
spi, och monter. därefter remsk,van. Or. cen·

3.

SI' ur l.gret ur remskivan med en limplig dorn.

4.

Pre.S1 i det nya lagrttlbild 43).

5.

Momer. I,,,ingen för lagret och skrU\la ihop
remskivan och hivar men. Li9\! $Imma am.,1
brickor mellan lagrtt och hh.rm8fl som bnns
där innan ,loinagnongen.

6.

Montera sPinnrullen och jUSl~,..a 'tmspinni~n.

Irumsk'""en mad 25-30 Nm 12,5-3 kpm),

Koppla till mömmel1 och hlU emot med kilrem·
men när skrINall dr.s 51 (bild 41 l.
3.
4.

KomrollMI. genom Itt ... ida runt remskivan
nig •• vary, "I d,m ej >lipa. i elektromagneten.

Monn•• kilremmen och juner. remspi!1ning.m.

BVTE AV LAGER I SPÄNN RULLE SEN .
UTF.
I.

2.

Skruva IoS! spännrull8fl l rln e-"hnderlocktl.
Demonter. Ilsringen frln u_luppen och pressa
r.mskinn.

IV

BYTE AV LAGER I SPÄNNAULLE TIO.

UTF .
l.

Skruva lou spinnrullen f.in cylif\de,locke l.

2.

Ta bort 15sringen (1 bild 42) oeIl skrUVI loss
lk. uv,,' (2) pi vilken remskivan lag •• s. Spar.
bricko.... som ligger mellan hiyarmen och rem·
skiy,n,

3.

O.mOll t". IAuingen fOr IlIgrtt och preS$I ur
lagret ur r.mski~.,n.

4.

Prl1A i del nya lagret och monter, lI .. ingen.

5.

Pf'S$I remskivan pi ulln (bind 44) och monter.
lAsringen.

6.

Monter. spinnrullen och jusu.. remspiinningen.

Bild 42. lUrtagning ly 'Plinn,,,lle tid.utl.
2.

Sk'""

Bild 44. Hoppreuning Iv ilH'nnrUUI ten. ull.

B

A

----

!Slid 45. Indentifie.ing Iv kompressorn'"
A. A 206

B. A 209

KOMPRESSOR
Kompressorn finns i tvi modeller avseende cv1inde.VOlymen. Komprenorer med den mindre volymen ha.
betKkningen A 206 och linns i 1'19'-" t.o.m. 1972
5" modell. 0111'1 slOr.e, mad beteckningen A 209.
finns i 1'1!InI' f'.o.m. 19731" modell.
Modellbeteck nlngen finnl instanuo:! pi en plAt monte·
rad i framkant pi kompressorn. Kompre'SSore."" klin
Mil sk dju 5t genom att de har olika utformning 81'

\1vu,'inden (bild 451RePilfiltionsanv'sningarl\i ar i stort sett lik, för bkla
modell8<l\i, och de olikheter som fö"komrrer tM
upp i teKtln under de o lika 8fbetsbeskr;vninga.NI.

a

Bild 47 . Kontrol l Iv olj.nid i kompr.uor

Limpligil ol jor i r $uniso 5. BP E .... rgOl LPT HlO,
StlllI Clavus 33, T'~.co CalMlla E 500 1"11" mol$va·
.ande. In .... n oljepluggen d<ruva, i kontroll .. l' Itt
O·. i"9'" är hel $lmt 1\1 i"9l' d<.oo. finm pi plO\l!)ens
ell.,. ",vhusen titningsytor. Oljeplugge" dr" med ca
5 Nm (0,5 "pm).

a:

,4
I

4

Kontroll av oljenivå
För kontroll IV olj. " ivln i kompreuorn .nvinds en
mitni<:b, v,lk, n \ ,lIverk.s enligt mitten I bild 46.
Limplig! mlt"i.' jr 3 mm miuingt.t<!. Gr»der.
sti<:k.ftS neOrt del med 1011 3 mm delltreck.

Demontering
Vrd vis$I motorar~t." . dA det il" lIÖd'Iindlgt IU ta
lO" kompr,ssorn frJn motorn, kln det" göra, ulln
IU köldmtdi,kr,uen öppnat. Det rick" mtd ett

Vid oljekonlroll p5 en mont erad kompfltssor Sr det
viktigt att anliggningen fOrst töms pi kOldmedium,
'fVl.n olj,pluggen ,kruvas ur. Genom att kompres·
IIOrns .... vhus nlr i förbind,lse med <J.t övriga
$'fn'me!, kommer i
t faU köldmtdi" att 5j)'"utl
ut gtnom plfyUningshJlet och $Imtidigt 11 med den
olja som liMS i kompreuorn.

a

.n . . .

Tömningen

.v

kÖ ldmtditt görs ,nligt ,,,visninga"'"

a

pi .idilM I I.

N.... olj,nivin kontrolleras d<, mitstic:klns gr~er~
del IIJlln i rill v,nkel mot kompressorns botten Iblld
Rätt nid är 28-29 mm 10,3 dm3). Vid
plfylln i"9 får endast kylkomj:WeUOfolj. användat.

4n

--

Brld 48. Vtv .. ~.l t ätning

Bild 46. Oljenick, för kompressor

"

I . Gummil>yl..

6. HIllofO tO. kol.i ....

2. "...."In""..
J. F~

7. Kolrl"ll
8. G...n"lc....

4 . V"'~UI
&. Gnel'iln,"t

I

4

.4

I
j

•
•

Bild 49. Oemonledog av IIiIvelbrick.
l. lI;il

2. c...lbnc;koo

Bild 51. Kontroll Iv tlilning

----

kiiflmmen tas n actl .n de l •• Peru" •• n, som 11311«
konsolen till motorn 100S1tI. KompflHsorn k&n där.
efter place,as pl5idan lY motorn i mOtorrummet.

J. Demont, •• titningen genom att vaxelvis bända
med NI mejslar enligt bild SO. Bänd föniktigt Il
aU ~ ... hUlell ellfl'l" .~,Ins titnings"" ej $ktd30s.

Sk, kompreuorn tal ur vlgnoen mine .nliggningen
törn tömmas pi köldmedium. vilket QÖr~ enligt
anvisningar", IlA lid 11. innan köldmedj,sI.ngarna
fkruns IOIL Direfter IOIMI kopplirogenl k.beI frJn

4. Byt ut gavelbrickln1 titningsring i vevhuset mot
en ny ~oäller endast kompreuor A 206).

sl<arvltycl<el samt $k.uvarna för konsolen.

Byte 8V vev8xeltiitning
l. Demontera komjlrllSOtkopplingen .ami demon.
ter. kompressom frln motorn enligt tidiga"
Invisnjr19lr.
2. T. bor! kilen (1 bild 49) Irl" kQmprenorax,ln
ilml skruva 1011 gavelbrickln (2).

5. Innan den nya tätningen monteras, kontrolleru
lit inga rellOr ,lIorr grlder finns p6 kompreuor·
axeln, !.amt att inga Irimmloo, partiklllr finns i
utrvmmet för titningen.
S. Kontroll." iv.n den nyl tätningen genom .tt
tryckt ihop den ""grl !l8J"9tr. KI..:k .. "" (1 bild
51) pi hill.rM1 skl dl kunn. rör. sig lXi.llt i
uttagen! 2) i medbring ..en.

7. Doppa titningen i kylkompreuorOlj. och tryd
Iler den pi I)(tln. Li9glo;olr ingen j IlIller.n med
den fiosiipade titningsyt.n uppAt (A, bild 52).

I

I

Bild 52. Monte,;"" .... titning
Bild 50. Oel'llOl1ll1fing .. titfl lng

... 1(01.1 _ _ ....., 11....1"'""" VU" upj>l'

"

"

Bild 55. Demontering IV ilyrnil1
Bild 53. Montering damm~kyddsbf;ckl iendast kom·
prlssor A 209)
B.

Mild hjilp IV 9l'nlbf'ckan priSAS titningen ner
pi axlln tills dan ligger an mOllagrell ,"n/l<rlng.

9. al l. in 9l'velbfie\<ans till n'fl9'Iytor m.cl kylkom.
prlnorolja umt c.ntrer. dan pl axeln innan
"'ruvarn. dr" Ii. f ör kompressor A 209 monte·
rH ny titn,ngsring i gavllb"ckan.

10. I tätlll'9uttlln t,1I kompressor A 209 m.clföljer
In diommlk~ddsbf'ck •. Briel<in bel>över endast
tty(:ku fut pi IXtln med fingrama (b,ld 53).
Ollon lkjuu on pi Ixeln i rän lag. nar kopplingen
montern.
11. Mont"l kopplingen enligt anvisningarna sid. 15.
Centrumskr..-n dr;rs lämpligen Md",n komprnsorn monteriU pi motorn, med en moment 1'1
25-30 Nm i2.5-3 k pm).

Byte av V80tilplatta
Vent ilplinan 'onns Indalt som komplett emlt med
vant,I.., och kan bytlS utan all kompreuorn demo,,·
terll frin motorn.
l. Töm anlilgg"ingen pi köldmedium enligt anvis·

ni<l9irna "d. 11.

2. Sk ruva 1015 _v 'ca",nt,ler.... $.lIm i loni lkruvarna
lä.- komprU$Oftoppen.
3. Lossa topplocket genom III fö"iktigt $Ii med tn
plasthammare under da uu.kjutlnde hör",n pi
lockl1 (b,ld 5 4 ).
4. Ta bort stV"I ,I1,n il bi ld 551 umt IVft av
Vlnt ,lplatUn. Om pI.ttan SItter fli! 101$11 d.n
mild nlgr. litll sli9 mild en pllstn.mmare undGr
de ut lkjutande hÖrnen av platun.

12. Kant rollera oijwivJn i kompressorn och fyll
kÖldmed ium .ntig! anvisningarna sidan 16 och

5. Sk rapa Iä.-siktigt bort eventuella ~k ningsr"ter
Irin VIvhui oc h loppIock, si att titningsytorna ej
skadas.

A" m. Denna typ IV tätning lordn.r Ol1iSt In tkh
ni"körning" lä.- l it ge lullQod tätning.

6. Stryk kylkompreuorolj. pi vtvhu$I!u. vtntil·
plallans och loppIocki" tätningsytor, samt montera Sly,,,i/ttn i vtvhu$l!t ,

".

Bild 54. Demontering IV topplock

"

Blid 56. Monllrong Iv venlilplill'

'j

•
,
•

Bild 57. Atd'lI9Jlingnl;kema för komprenortopp

7. PI;ocer. en n.,. packning pa -nvhuset och lägg pi
ventilpl,!!an. Ventilplattan 'lindi lA ~1I ventil.,.._
"II muttrar pekar upplt!bild 56).
8. Place<a en ny tOf>plocknillQ pi ventilp lall.n och
ligg pi topplocket.
9. Olja in service.entilens tinnings.,.!o. med kyl kom.
pl"HSO,oljl, samt ligg ny, tilllinguingar i splren i

topplocket.

tO. Montera ventilltl'rII med de lyra längsta skruva."I
samt dr. i de övriga skrwlrna, i ordning,följd
enligt silferma.kefiogarn. i bild 57 och med ell
moment Iv 20-30 Nm (2-3 kpm) .
11. Fyll Inliggningen med köldmedium samt lick."
gltesta enligt anvisningarna sid 27.

Bild 58. Mj.kning IV v.v1\.lhhllvor

1. Kontroll .... att vevaKelns lage'tappar ej iir skada.
de, ",mt Imör; i" kolven och VII/stakens lagO!'fY lor
m<td IM kylkompre$$Ofolja.

8. Nir "n nya kolve" och "'v".ken morlt..."
vj"ds kolven sJ . tt koMappec"" I5spinne (A, blid
59) kommtf mot mitt." lIN kompre.wr". Detta
är särskilt viktigt p.!I kompreuor A 209, dir
IAspi",.",n i ."nilt fall kommer Ut ta i vevuelns
bal'AI.ik"r.
9. Sill ihop II1tvnak,h.lvorna enligt den tidigare
gjorda märkningllrl samt dr. ,,""unrn. med 2Q
Nm 12 kpm).
10. Ko"troller. fun!o:tion,,, genom att dra ru"t kompressoranln Iligra varv.
11 . Monlera botu... luckan mtd en "y packning och
dra skruv.. na korsvis med 21)-30 Nm (2-3
kpm) .

•

Byte av kolv med vevstake
KOlv och WMt.ke tillt..r>dah.llls SOm en komplau
enhet i vilken ivan kOlvtapp, Ii. pinne, kol .... ing och
vevilah,k'uvar ingA •. A'bet" utföu pi lantagen

12. Montera .entilplana och topplock ."ligt pkt, 6
t .o.m. 10 under rubrik.n "Byte :av ventilplatU".

13. Fyll kompreuorolja ,nligt ,nVlsnlng.r". "d. 16.

kQmprenof.

1. Töm kompressorn pi olja.
2. Oamor.tera topplock och ventilplatl •• n"V1 pkt 2
t.o.m. 5 under rubrik." "Byte av v."tilplillla",

3. Skruva 101$ bolle"luch" och 'VlägSl1i1 It\:."tuella
pack"i~e5ter fra" vlvhu$ och lucka.
4. Om "Sgo" n vev$t&kar~ Ittf ,k. monteras är
det nödvärldigt all märk..... vstaklhalvor~ i""a"
de In i"'r (bild 58),
5. Skrwa lo .. vevstakUkruva",a, Iylt bort urldre
.,.Ivan och tryck ut vevllak, och kolv genom
cylindern.
6. Märk de" "Yl vevstakeM halvor i"'",n de"
$k'WIS iii<.

Bild 59. Mont,ri,,!!IV kolv med vevstake
A. Uo:>Innon vinds """ m~t .......

""""pr_,.,

"

Bild 62. Mont..-ing

Byte av vevaxel och/ eller lager
Vid byte 11\1 vevlxeln bör lagren bylll'l dA sk,dor litt
upPSl4r v<d <»monleringen. Framre ~Ixeltatninge-n
bör wen byta,. Följ~nde anvi,"i"",r utfö" pi 10'"
tlgen kompressor.
,. Töm kompressorn pi olja och demontera kopp ·
ling. vev~xeltiilni"!l. vemilpll tlö<. bottenlucka
~mt

kolvar med vevuakar enligt

anvi~nifl!jarnil

,id 14. 17, 18, 19.

2. SkrINa ur de fyrl skrIN ...... fÖ!' bakre 18gerhuset
samt demontera lagerhuWl genom In binda med
tvi mejslar enligt bild 60. 8ind pi $.I silt lit
l.gerhU$lt IO$S~r ~ .. IIe1lt med v... huset.
3. Tvatta rent och torkl vevhuset med axal $.I Itt
del blir h,lt f .. 1t frln olj •.
4. Virm wvhuset till

ca 1500C. Virmefl miste

fÖidelu jamt ö.er hela .....huat, di sprickor
IMa" lit! kin uppsti.

IV

tNkra ..... xullager

---

6. Om .... vaxeln ar felfri och ,ndI<,t lag.ln skl byns
satts Ixeln upp i en Ikruvstyek, rned kjifu,na
kring den mitt,. obe"bell<» delln [bild 61).

7. Lagren kan sedan tNndas lon med tvi mejsi"
ibild 61).
v'VaKl~n. Anbring.a
presskraften pi Ilgf.ts .onerring (b<ld 62).

8. PfeU8 det nya bak" lagrel på

9. Kontrollera Itt I.gerläget. for framre lagrt! i
vevhuset. är rant och fritt trh !lr~H', samt värm
därefter hela ve.huset till ca 1500c.
l O. Med vevhuseu främre \IiIvei vind ",,'It fOfS IfiI"t
in genom botteflÖppn<ngen och pl.eer.1 < lager.
liget (bild 631. Om det ar nödvändigt prllsa läl!
plII9"IU ytt.rring d att det bottnar i l'!Ierlägel.

p,

0851
komprHsor A 206 ir frirn,. lagrets
ytterbaIIiI bredilre lin innerbanan. lagret skl .id
montlrul(Ien vändll " in sidan mod olikl höjd
pi barorn" pel<ar utlt mot titningen (bild 64) .

5. Vid ca 1500c kin yevaxeln med lager demontt·
rU med 16t!lryck.

-

Bild 63. Monler<ng lY framre VIV.Kel l'lIIr I v<rVhu,

20

•
•

..
I..

..
..

1,.F'

--

Bild 64 . Montering.v främre vev.Kall.ger lA 2061

11 . Låt I/IIvhUlel ~II".. och placera det därefter i e"
pre$! med lIöd under främre !IInl"l p lan för
g<ll/IIlbr,dc.n,

12. Trä ner vevaxeln i vevhuset och rikta in den
noggrlnt mot lagrets innerring Slml p.elSil dir.111!<
ner ."eln tilll inre I.,-benan kommer i kontakt
med vevaxelns .nsats {bi ld 651. OBS! Om Ixel"
ej pta!SilS ner ordentligt till komakt med lag.au
inne";119 komme< lag •• t III skedn.

•

--

Bild 66. Monle<ing IV iJJmmir ing pi bak,. lagt,hus

Mont8f"ing
Om konsolen vDrit losstagen I.An kompressorn an·
vänds I'svaulea pi skruvarna vid monteringen. Innan
komprtuorn med konsol skruvas. Ian pi moto,n
kontrollerai , It konsolens oron I igge. i plan med
motorns listpunkttr, s.I att bfytnil'l!~r ej uppstAr . Om
det är nödvändigt just,.. med n,.tI."III99s.brickor,
01111 iir -.ärski l! viktigt pi B 30 motorer d., tvi

konsoler anvärlds. P3 140 vagn •• mod E·motor.r liggs

13. Tri pi en ny gummiring pi bakre lagerhuset (bild
661.

bens inslangarna mell.n motorn OCh komp'lssorkonsol.n enl iq! bild 67.

14. Lagerhuset monterll med litt pr.sskrah och dras
pil plats med .rUl/""'. Dr. sImJ.""' vixelvi.
med 20 Nm 12 kpm).

Vid anslutn Ingen 8\1 köldmedieslangarna skil kopparbr ickor Invinda. i fÖO"skrwningarna. PI sug.idon

16. Kont,oller,

lit kolvar, .-evslak•• , boneniuch,
ventilpllttl, toPplock, titning och kop()lir.g ii.
rena Silmt monlefl den. detaljer enligt anvili"
ninoarna sid. 14, 17, 18 och 19. Vid byte fI'I y~.

a".1 bÖr ive" vevstak.rn. bVI81 .
16. Fyll komprellO.olja enligt anviSflinga.na sod 16.

(märkt "SUCTION" pi kompressonoppen) .""inds
en kupad bricka med OH.nr 12'1942, och pi
trycksidiln (mark! "OISCH") en brich med 'flY ,kl
k'age och !MI.n. 1214816. For Itt mInska friktionen
vid åtdragningen tv fönkrwn,nga" ... är det lämpligt
~1t smörj. In dem med kylkomprenOJrolja.
Anslut däreftDf kompressorkopplo ogens kabel till
skuystycket. samt montera kIlremmen.

Il

Bild 65. Montero "9 av vevull I ve..hu,

Bild 67. Monte,, "1I ' v ko mpres sor (8 20 El

"

•
BIld 68. Monte"ng IV sll"II'" pi kondensor (1401

DEMONTERING AV KONDENSOR 140
I.

Töm .nlaggnlngen pi kOldmedium enligl anvos·
n,..,garna p5 sid. II.

2.

Skruva losslickplAte1l framför kyllren.

3.

Lossa kondensorsl.ngarna frln tork".n od.
komprnsorn. sam! slangarnas klammor frAn hjul .
hus och fr.m$l.ycke.

4.

Skruva loss kondensor konsolerna frln fram·
stycket och Iyll upp konder>SO<n med sI.ngar.

MONTERING AV KONDENSOR 140
1.

2.

22

I

Bdd 70. Montttring lIV slangar pi konde'nsor (1641

3.

För slingarna genom hllen i fremstye,ket film till
kompressorn och torklren. samt mor,tera gummi·
g.enomföringar .... i framstycket.

4.

Smörj fönkruvningarna med kylkonnpressorolj.,
lägg i kopparbrickor och .nsIut sI.ngarn.. I
kompressorfoSrskruvningen anvinds en br icka
med det.nr 1214816, och i torkarens förskruv"
ning en med det.nr 121481 7.

5.

KI.mrmr sl.ngarna t ill fr.m$l.yeke och hjulhus.

6.

fyll köldmedium och lickllllete5l1. Se sid. 27.

7.

Skruv. fau t ackplJten framför kylare",.

DEMONTERING AV KONDENSOR 164

Om en ""I kondensor sk. monteras skruvas
konsolerna och köldmediesllr\9llrrll pi konden.
sorrl innan denna monteras i vagnen. Smörj
fo.sk'uvningarna med kylkompressorolj. och
montera slangarna enligt bild 68. Arwind tvi
nyckla, vid fattd'lIgningen sA ell kondensorrören
ej vrids.

,.

Tom anliggnIngen pi köldmedIum enligt anvis'
nlngar .... p5 "d. 11 .

2.

T,i ner kondensorn fremför kyl".n och Pc:ruvl
konsolerna i framstycket. OBSI Oen gröv'e
slenganslutnlngen vands upplt (bild 69) .

TapP<' ur kylarvätsk.n, d.mon"r. kl'lar.n, kyl.r·
muk .... ngen och planloek.t över "jn$1t1" urll·
kestare.
Lossa kondensorns köldmedieslangaor frAn torka·
ren och kompressorn.

4.

f,"

•
•

J.

Skruv. loss kondensorn frln konsolerna , och lyft
ur den med sl.ngar .....

BIld 69. Kondensor monterad (1 40)

Bild 71. Kondensor monteriId (1 64 )

1. SI.ng till 'Ofka'.

l . 51_ ,iII ,orka..

•
•

5.

Mont." kvla.en och pla stlocket ÖVII' viin"er
n'lkula •• , samt fyll kylarvau.l".

6.

Fyll köldmedium och

lickag<lt~ta

e nligt

~n~is·

ning.arni sid 27.
7.

Montera kylarmaskeri"!lefl.

BYTE AV TORKARE

•
I
•

Bild 72.

To,k~/e

Vid ~lIrje lIrbete mfd kyla ... läggnir'lgefl där den töms
pi köldmfdium, bör torka'e ... bVtls ut. Tork... n
demonteras genom att sllng fÖflJuu~ninga,na umt de
tvi sk,u~a ....a för konsolen losus (t,ild 72 och 73).

140

l,

S~''''' ''

3.

S._ 1 ~116< 1"90'"

Vid mont.. ingen är det ~iktigt att tork.ren ~änds si
att mirkningen "OUT" peh' mot fö,fn9i"en. Smörj
fö<skruvning'lfn. mtd kylkompr.,;SQrolj. och ligg i
kopparbriekor mtd det.nr 1214BH innan sling.ar ...
• nsluU.

16< ...,,,..,.
2. SI."i I.", .... ndtnlO<

MONTERING AV KONDENSOR 164
1.

Om en ny kondenso ••ka mOnte. as bör kold·
m!ldinl'''9i''r\iI skruvas fast p6 konde'lSOl"n innan

de,.,na monle<1S i vagnen. Smörj tÖukruvniroga,n,
med kylkompressorolja och montera slangarna

en1i9t bild 70, Använd två nycklar vid lastd'lI9"
"ingen si att koodensor.ören ej vrids,

2.

Skruva fasl kanden$Orn pa konJQIer .... , OBS I
De". grövre slangilnslUln'ngen vands uppit (bild
71 ).
Dra f •• m k<ildmedieslaJl9ilrn~. genom
stycket, till kompr'$iQfn och torka.en.

••

•
•

Iram.

Sm&j fÖl'sk'vvnirogarna med kylkompressorolj. ,
lagg i kopp.:l.brickor och .nslut sI.~na. I

BYTE AV KÖLDMEDIESLAI\lGAR
Vid byte av köldmtdinlingilr är 'det vIktigt .tt ,itt
l.Iang monteras pi ,ätt plats, dl v,l. je slang är lingd·
och dimensionunpass.W till
speciella plats i
anliggningen.

,i...

Innan slangarna mont.... smörj'; förskruvningar ...
med kylkompr"sorol jil för al! mi" ,k. frikt ione ... vid
'tdragninge<1. I en del lörskru~n ingar ski koppar.
brickor anviindils. Brickorn" (letBljnummer od1
pI.<;erif\9 vius pi bild 74. Vid momering av slangar...
är det viktigt att de Idimml' lan si att de ej komme. i
kontilk! mil! valSa eller heta dela. i motorrummet.

komPflssodÖuktuvningen ,nvänds ,n bricka
med del.n. 1214816, oeh i torkar. ns förskruvning en med del.nr 1214817.

Bild 73, To,k".l64
1. Sk,u.. r f6< ko......
2. SlOfIG fr'"

!tondon.",

3. SlI "V ,~r löt"'-..

Bild 74. Placering av kopparbrickor i I nliggning sen.
utI.
A. DM .n, l2aS17. m.;Ic, "'iii (""ndrl)
B. Do' .nr 121481 S, u,';k, "'iii
C. DM ."" 121 1943, ku".d lminch l
O. DeI .n. 12119'2, kuPld Inot .. !
E. Dot,... 121~B16, ;""',1<1 "'liI ln6< ...1

2J
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9. Tryck in den böjda inden Iv kanselkroppe:n
mellan kylllänlollrna. unge!i< min pi oo:h i over·
klnt av cellpaketet. Känselkroppen trycks mett
nerAt st ell nela den dullOltvlktl delen anslUI1 n
kylllin,.arna (bild 76).
10. lindi ihop känwlkroppen sJ mycket att termo-

ilaten kan placeras i öppningen av förlfl9llrhu5f!t.
11 . Satt upp instrumentbrideP<lnelen med h,hkarull

under inslr"umentbrild.n.
12. Dra fön.okt '9t fram Itrmostaten genom luftkana·

len oo:h monte... termostaten pi reglagepanelen.
Bild 75.

PI~"if1(l

n termostat i lörAr.gara9\lregatlU

öppning

13. Amlut kablarna till Ie<mostaten och de Ö.figl!
reglagen. samt montera säkringsluckan.
14. Skruva fnl bal1erieli jordledning.

BYTE AV TERMOSTAT t TtO . UTF. AV
ANLÄGGNtNG
1. Skruv. lo" balter'." jordledning.

2. Demontera termostatens ratt genom an dra den
rakt ut.
3. Fill Iram reglagepanelen, los,.a k.blarna IrAn
termOStaten, Amt lkruvl lou denna Irln panelen.

TermmIIten kan byta5 utan att ,nläggningen töms p.Io
köldmedium.
l. Lossa klammar.... för f&lngarens köldmedi.
slang;lr i motorrummet.

4. Linda ihop termostaten oo:h känwlkroppen $i att

2. Pi 140 vagnar mhte torkaren lonas frAn konso-

den k.n skjutas in genom luftkanalen till utrym·
met Iramför lörJngaren Ibild 751.

len och placer" sJ när. mell.nbrådan som
5/anogen mell.n 10rkare<l och kondensorn ,illiter.

5. Ta loss luckan för säkringsplimen Amt 101$1
erforderli~ kablar pi övrig;! reglage för att

3. Demont"'. antralenhatens högrl panelibild 77).

plmelen sk. kunna demomern.

4. Lossa t",mostatans fane t 1 bild 78) frJn central·
anheten. IoIImt de bida klämmorna som häller

locket till för5fl1111ran.

6. Lossa därefter panelen under ;nJ!rumenlbridan
oo:h ta ner denna tillAmmans med luftkanalen.

5. DemOOt"'i k.bI .. na Ir&n ,,,,mOStaten.

7. Dra ut termostatens kan5f!lkropp ur föringaren.

6. Dra ut föringaren ur centralenheten. utln alt

8.

Inn~

elen nya termostaten monteras bockas den
ytter"a delen av kjnwlkroppen till an ca 75 mm
15ng slinga tA bild 76). OBSI Del är viktigt all
sli"g;!n gön med mjuke böj".

Bild 78. Montering av kiinselkropp tid.u tf.
A. · 7Smm
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BYTE AV TERMOSTAT t VAGNAR MED
KOMBINATtONSANLÄGGN ING

-~
>\110"

•
•

lossa nigr~ köldmediaslangar. Io8mt lagg den p6
golvet.

B,ld 77. Demonlerong lY höger täckpanel tör kom ·
bonat,onslnl899ning

•
•

",

•
•

Bild 78.
1

Oemont~jng

Klam"" fÖl'

,tf....,.,..

av

lÖffn~rlock
2

Bild 80. Magnetve<1t,1 monte"d ; Stromberg förglur.

Kllmmor ,.,.. lock

7. Demonteta Il!1mOSlat.n Ir'n 'örIngaren.
8. Den nva termostatens klinMlkropp träl genom
Mitt i f5rAnga.ens flänsa. samt bockas och tras
in mellan flil1$ll'r\iI enligt milIen; bild 79.

08S1 Det ii< viktigt an inga skarpe boCk" gO"
pi känselkroppen.
9. Montera förli!1Q.l' om i cen tralenheten. Silt l.st
locket med "" kliimll'lOf". samt läst termonaten pi
nedr. flirlSell.
10. Monte<. kablarna till termosIiuen. tita m.,d kitt

Bild Bl. Magnet\li!ntil mont..-ad i SU·fö,gaur.

runI löringarrÖfom och te.monatens känsel·
kropp. samt monlera tickpenelen.
11. Skruv. lut torkaren. iWlffit klamma fan kÖld.
medie$lll\VlI.na i motorrummet.

•
,.

BYTE AV MAGNETVENTIl
Magnet_.ntil"n il fårMdd med gänga I en. inden och
är pi lörQau.motor ... skruvad di'ekt j förgasar.n
!bild 80 och 811. PI E-moto •• r ir dM ,kruvad i
förbindelIoHOret ~Ian tillsatslulUlidens slingar Ibild
62 och 83). Fö< alt unde-rliua ~id demont.,.ing och
montering a•• en t ill!f1 ir den förse-dd med ett $e~k'nI.
grepp för en 13 mm öppen nvckel.

Bild 79. Montering •• termost.t och känlelkropp I
förfngare ,. ~n. lItf.

Bild B2. Magneto;entil monterad pli B 20 E moto,

Bild B3. M.gntto;ent il monterad pi B 30 E motor

"

~w

_m
BIld 84. Plle,nng IV termost" i förlngaraggreg;ltell
OPP'Hng

BYTE

AV

FLÄKTMQTOR

I

ANLÄGG·

NINGAR T.O.M. 1972 ARS MODELL
1.

Skruv~

lon bane,ieu jordledning.

köld~leslanaarna mell.n
lörIJlQa,e - komprnso. odllörångare- Iorkar •.

2. Lossa klammorna för

3. PI 140-vagnar lossas torkaren f.ln konsolen och
placefl' si nira mellanbrlidan som slangen mellan
10' karen och kondensorn tilliter.

4. Demontera le<mOSlatens falt genom att dra den
rakt ut.
5. Fäll frlm reglaglp;ilrwl.n, lossa IQbliorna Irln

termostaten, samt ,huvI Iou denna f.ln pane,~.

8. Skruva lon muttern för suget IrAn mellarlbridan,
9. LoslOl skruvarna (A bild 85) och lägg rlef aggre·
gatet pi golv.t i ~agnen.

10. Skruya ur samtliga skruvar som hJlI" förlngar ·

huselJ ÖV.rdel (bild 861. och lyft ly denna.

•
•

11 , LVft ur Ilikl mOlorn ur und.rdelen.
12. Los$l Iläk l hjulen 1, 5n molorlnl n med.n inse. ·

nyck.1. När hjul.n flvttas över till den nya
motorn jr del vikligt an de placeras pi umma
sida som de Siltt tidigar. i lörhJlllnde till
motorns rotationsri kt ning. Rotationsriktningen
yi$ls med pilen ( 1 bild 87) pi motorns kipa .
13. Placera motor n i underdelen med rOlftionspilen

6. Linda ihop termosu"nl känselkropp si It! de"
kan sl<Jutas in genom luftkanalen t ill utrymmet
I'imför lörA~"n ibild 84).
7. Lossa kablarrnl f.5n flåktmoto,n Hml frln mot·
slinden i förlngarhuwts Övtrdel.

(1 bild 87) pekande frln fÖfillQ8ren och kablarJll
(2) upplt.

14. Innan flikthjulen ~II bu IlA axeln. justerai de i
8)(iell led sA 811 lik8 swrt ~Irum finniIiII
förlngarhuseu sidor (bild 88).

•

-

Bild 85. Demontering ly l199.egat tid.uti .
Slu~ .., tom
'tt ,iII In."u.....ntDt_n

A..

"

f",.......

8,Id 87. Placering
I . Ro",,,,",,,!>,1

IV

fläklmOtOr i aggreg/ll

Vekuumpumpn ing

Bild 88. FtäktmolOrrl pi_ras

•

•
•

~

l.

Skruva bor, skyddsmuttr.rna frAll kompreuorns
ventiler.

2.

Anslut fllgtrycksm'l1Orneterns sling, de" bli, till
kompressorns sugsida (märkt ",u<;tio,," pli kom.
prenortoppen),
och
högtrycksmaIlOmeterns
slang, den röda, till trycksidan (märkt "disch").
Den _mittr. vita slafl!ll!n ansluU till vilkuumpum.
pens SoUgsida (bild 89). OBSI För att pack·
ningao-NI i nipplar ... ej skl skadils, 15r dessa
endfoSl dras fast med fingrarna nir de ansluts.

all ungefär lik,

mir' ~I .,Mlls mell,n hjul och hu~ vid
pilu/llI

15. Montera förlifl9&'hlJsets överdel och kontrolle-<.
dar.fler att fliikthjulen gir 1';11 genom Itt vrid.!a
.unt dem nlgfa Vlrv,

3.

OBSI Vid all t'yckutjimning i systemet ska
kralloll''''' öppnas mycket sakta, dl rilk ann"s
finns att komprtnoroljan sll9l ut.
4.

LIt vakuumpt.Jmpen!ll tills Ilgtrycksmll10metern
visar pi Itt vakuum Iv ca 28" u~ "tmosfi,·
tryck. Detta vakuum erh'lIs i regal9l'"ska fort,
men lör att VilII säker platt .11 fukt \81 bort ur
anliggningen miste pumpen köras minst 60 mill
vid tempelIIuI!!!" unde, JOOc och minst 30 mill
vid temperature' öve' JOOC. Därelter flängs
mal1Ometerkrlllollrn.o och SIOPpas pumpan.

S.

Om inte unde-rtry<:kel 28" u~s eller om det
sjunker myCket elter det kran.o.na hl! stängt.,
del ett stort lick"ll" i systemet, vilket torde
gA lätt IU lokaliSol!r •• Eller reparation lIV lick""""
gön pk! 3 och 4 om ~.

16. Salt upp aggregatet under iMtrumeo"11bridan 101m·
tidigt iOm det paS!.&s in mOl luftkanalen.
17. Skruv, last 899ftgattt med tre skruv... i inJlru-

mentbridiln ",mI med staget mot mellanbridan.
18. Anslut kablarna för lliiktmotorn och mol$tAnden
i förlrlgarhuset.

19. Linda ut '.<lnOJuten, känselkropp samt monter.

Start" ukuump.>mpen och ÖPPrnl dirllfter Wda
krl .... r"" vid mal10metflrna saku och samtidigt.

Ii"",

termcJ$lIten pi reglagepanelen.

20. Ans''''' ka~ar ... till termostaten <xh "ing pane-

'm.

21. Tri aggregaten drineringnlang genom hiltl i
vi)tellAdnullnel n.
22. Klam!Tl;l

•
•

f", köldmedi.slang;.rn. (pi 140 YI1lJlilr

mon! ....' iven tOtkaref\) i motor.ummet. samt
montera 9ummlgenomfiiringilrna i meUanbridan.
23. Montera

batlerlledni~n

och prOVI h.nktionen.

Läckaget~t

l,

lossa den vita slangef1 fr~n vakuumpumpan och
,"slut den till kOldmediebehlllaren (bild 90).
OBSI KöldmedieblhlllMln fAr under ing<! fÖl'

FY LLNING AV KÖLOMEDIUM
KylanliggrHngen far endast Iyllas med köldmed ium
lIY typ Freon 12 (d,klorodi/luo'ometan). Vid fyllnings.
arbetet. som uppdelas i momemen ~akuumpump"
n,n9, lackagoete$l och fyllning, erfordras lörutom den
ut.ustning som visas i bild " även en lämplig vig till
koldmediebehJllar.Il.
OBSI In .... n fyllningsarbetet p.§börj.s kOlltrolle ..s Itt
manometrar och slinga. är ordentl;gt iskruvade i
IÖfdelningmycket, IImt att kr ..... r.... är stängd •.
Kont.olle-r. aven att det finns distan:l$tycken i iod,
nipeller .... p.I de sl.ngar som ska .nslutas till kompelS""
$01" och vakuumpump resp, kÖldmediebehJllar •.

8ild 89. Anslutning

lIV

vakuumpump

27
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3.

Na. manomet.arna vi$.a' ninan nollnä"lls mano·
metrarnas kranar. Koppla den vila slangen till
vakuumpumpen. Starta pumpen och öppna krl '
narna Hk". Lit pumpen III u !VA min elt&< del
Bit lågtryck$lllanometern viHt 28" under almeslartryck. Slang diorefter kranarna och ItoPPa
pumpen.

4.

Losloll slingen frAn vaku"mpumpen och .n$lut
den till köldmediebeh5naren.

5.

PlitCef. beh511Bren pi en våg och avla. vikten med
.Ian!ll!n tillkopplad.

6.

Öpp<1a k.,marna pi kÖldmediebehållaren och
bAda manometr~rna. Nä, det IoUlolInde ljudet
uppniin 51i"llS hÖgIrycksmanometerns kran.
OBS! Denna k.an 15. ej öppna. under det
fortuna •• betet.

Bild 90. Anslutnino;l n krndmlldiebehlllare
hlllaneMn lagga~ II"Iler vandas utan ska alltid ni
upprätt under fyllnlno;l av ~y~temet, dl i lInnat fall
vjjt~ka sug~ in I kompre$SCH"n och $kadar denna.
2.

Oppna k"f'Wn pi koldmediebehållaren $.amt bada
kranarna Vid manometrarna.

3.

När det w$.ande ljudet upphört har en tryckut·
jämning sk'tt i SYltemet, och ca 1 hg kÖld·
mechum tmn~ nu I detta. Genom att IAta alla
krirnlr forbl. oppna kom",. detta f örhAllande
all kvarnl jven om det fmnl nlgan läck;o i

7.

Koppla varv.iknara och anslut aYlJiSSllng. Starta
motorn och kö, den med ca 2000 .a",/min.
Starta kompres.o.n, stall "TEMP".reglage-t IlA
Ilö\JJtB kyl' och fläkten pi högsta hastighet.
Oppn. bildörr •• na och lit dem sli öppna, di
vagnen annars kyl. ned invändigt och den elektromagnetiska kopplingen pi kompressorn $lir
;t.An.

B.

När vigen viHlr 8 h9 mind'/l in vid ,vlälningen i
pkt 5. och bubblandet i tork,rens si"-tglas upp·
hört. sänks motor varvet till tomgl"ll och stings
Ilgt.ycksmanome-terns kran. Kan inga bubblor
iakttll i liktglalet Vid tomglng ir fylln ingen klar.
Om det fortfarande bubblar; ,iktglaset: Öppna
IIgt.yck,manometerns kran. höj mOIO""rvet och
Iyll pli ytterligare ca 0,5 hg kötdmedium.

9.

Stano;l Iig!:,ycklmanome-terns OI;h behllla,ens krana •. Stanna motorn. Lo.1olI slangarna och $kruve
fall kompresSOl"m skyddsmunrar.

syn""'eI.
4.

Tänd lickdetektorn och kontrollera hela anliggningen vid $.amtligil förskruvningar, ganom att
hllll indtn liV slangen int ill lö' Sk.uvni"9fn (bild
91). Om en lida finns fär9iS IAgan blIgrön.
Kontroll .., hela anliiggnino;len äv,n om lickor

Upptäckl pA ett tidigl stadie. OBSI Skydd ..
hinder och bar hud med gummihandikar. Av
F'lIOn .om kommer i kontakt med öP!l<'n liga
bilda. IOf!ll!ngas, vilken är skadlog att andu in.
5.

Om lickege upptickt tatas detta och därefter
testH anliggningen Ater .

Fyllning
l.

Stäng köldmlldiebetlAllarens och miroomelrarnas
krana •.

2.

Lona slangen Irln köldmed iebehlllaren och led
slangen i en .-.gawtsugnino;lulang. OPp<11
kranarna vid manometrarna ukta OCh slipp UI
den gas som linns i anläggningen. Genom att
släppa ut delU hg köldmedium lö ljer fukt som
kan finnas i Iy"emet med ut oel. min flr en
effektiv to.k"ing u systamet. Fukt ii< nimligo!f1
mycket skadligt fär luftkondi t ione.ingnystemet,
enär det lätt kan tryu till och p.oppa igen
TEV·ventilen vid färlngningsaggo-eg..u:!l .
nef

Bild 91. Lickagetesl

•
•
•
•

FELSÖKNING
Om !\Igot f,l uppstlu pi kvl.n1igQnlngen som int.
d,r.ln kln loklohser.., ir del limplowt att 10m föuu
itgird gör. In .lImin öw.. bliek i motorrummet
bellall.ndB komprluo",m, köldme<!i'JI.ng.r, elled·

"'IlIII' och öv' ~ komponenur.
8t1r.ff.ndc rubrik.., "Oljud i komp',"O''', mkt.
1,lIigga' lit en kolvkompr_ norm,l! h,r g.IIflIk.
hOg Ijooni.a.

V,d kll90mll Om olillrieklig kylning k." de'u. ibl.nd
be<o pi IU nigon venti l"ion,.. ell.,. dö<.uta ••",

•
•

FEL

c.pp.n . Njr Inlj(KInu'lIIIn ir igino jr dH vikliot.lI ..Ila
rutor jr ~. for . u elen sk. ge lull effekt .

För

II~d !lY

f.1 MI ..... n undH motsvarande rubriker

i r.pa.llionu""i'''lngI .....

För kontroll ... "'f(:kln i systemet, mist. bilen kÖf'S
elle!' ock" mkll en kr.ftlll flikt _indits.om bliser
luft IIfnom kondeniOrn och kyl .... " motwII.nde
fartvinden vid körning. I ..,nat f.U giller ej da tryck·
virdtn.om anges i S9'C,fiklotioner .....

ATGÄRO

SYMPTOM

Vibrat ioner i komPfll$SOrn
1. Loy ell. brun ... 'nul........ för komprl'lol()(
ko nsol.

.U.

A~"" ev. farg 10m finns pi konlOlens och motorns
anlown'l9ytor. Byt (lireft".,. ut ell,r drl i t IkruYIrn&.
Anviond liwitsk, för skruv," lOrTI 1lifl9a$ I komprts-

I.

~,

".1t

OBS! Innan okruvilfN dras it kontrOIl ...
konooan mot mOlorn i wmtlig. punkt .... " ,It
brytnil'lGllf Ii upptt" . Andnd mell.nl~lbri(:kor om
" ... fordras.
len

2. För

hOv! tryck pi. hogtryckuJdaro

S. unde<

molW". . . . rubrilc .

Oljud i kompressor

•
•

ol~,yln och

I . Ug smö.jolj,nivi.

KontrOller.

2. För Ilgt lfyck plllgt.yckuid.n.

S. under motwlf.nde rubrik.

3. Delekt.

kol~.

, 11er I. . ..

Isärtl9ning och byt.

ty

Iyll pi vid behov.

trlorderl91 deU,ljltf .

Oljud i koppling
Byte ty remskiY. med lager. Kont,oIlI" .tltr bytet
kllrltfTlmtn spir ....

I. Delekt I" ".

~t

Kontroll". lit I~.I, kil OCh kilspIr ,j är ok.dI<Ie.
Monl"" direfter ,.moki~.n med en ny cent,umokttrY
och d .. doenN med 25-30 Nm 12,5-3,0 kpm ).

Kopplingen in-- och urkopplar med korta intervaller
I . Gllpp-konl.k t i kOpplingenSlltömkreu.

Kontroll". mömbrytilf', elledn,ng.. och kOpplong ..
mll)rlet.

2. Def,kt ttrmo$lit.

Byt termostat.

29
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Kopplingen kopplar ej in
I. TrlS,g .. kring eli" avllton i strömkfttserl.

Kontrollera säkring. strömlltyt"e, termonat och el·
lednongar.

2. Defekt Itopplingsrmgnet.

Byt kopplingsmagnet.

Ingen kylning
Syuemet fUngelrar men kvler ej
I . läck. i köldmediekretWfl.

Kontrollera köldmediemingden samt liickagetena
hela kret!ien.

2. Defekt kompre»or.

Genom Itt ami..". m;lnometersatsen till kompressorns servicevent iler och av läsa trycken kln o rukan
länast spAru. Se vidare under rubrikerMi om felilktiga
t,.."ck.

3. Defekt eller igenMn e~pansionsventil .

•
•

Systemllt fu,.."r ej
I. Slirande eller !rISig kompreuorrem .

J""e •• eller byt .. m. KontfOlIera dät-efter al! rem·
men spAnu .

2. Truig säkring.

Byt sakring. OBSI En !fISig ";kring iir oftast ime det
direkta felet . Underoök dirfÖl" hela den elektri~,
kretsen.

3. Avbron i den elektriska kretsen.

Undersök lednifl\Pr, ansl"tningar och .amtli!la kom·
ponemer i kretsen .

Otillräcklig kylning
I. SlirandoI komprliSOrrlm.

2. Slirande kopplIng.

J"i1era ellar byt "m om sA ....ordr"'.
Demonllr~

kopplIngen octt kontroll ..., .Iektromag...·

ten.
3. Igensan kondensor.

B*'s ren kondensorn, flanuystem samt ratl Ul _n·
lu.lla vilna fl.'il"l$;lr
att I"ftgenommömningtn ej
hindr.s.

ca

4 . Isbeläggning pi förAngaren .

Kontrollera föu! Itt termostatens känselkropp iir
rätt monterad. KomfOlIera därefter om termOnaten
Iltyter VId för lig temperatur. Om sA är fallll by"
termostaten.

5. Termostaten kopplar ifrln för tidigt.

Byl lermostal .

6. För lite köldmedium. (S"bblor syns i tor ltarem
sikt91,S.)

Fyll köldmedium tills bubblandet "pphör, samt
lickagetesta hela anliggning8f1.
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•

Tidvis kylning
l. Slirande kompreuorrem.

Juster. eller byt fem om si erfordras.

2. ISbeläggn,ng pi, fo.!ogaren.

Kontroller. !Orst .n termostatens känselkropp är ritt
mor>terad. Kontrollera däralte. om termo,t"." bry·
ter vid för 119 temperalUr. Om " är f.llet byts
termostaten.

J. Isbildning j upansiOl'1$\1entilen.

Töm anliggningen pS köldmedium och byt torklt, •.
Vakuumpumpa, lickagetell' oo::h IVUI köld medium .

4. Glappkontakt i den elekttitlca kret sen.

Kontrollera ledningar. a",lutninvar ,;>ch $lImtlig. kom.
ponenter iluelien.

•
•

För högt tryck pI hägtryckuidan
I. Igensatt kondensor .

Bils ren kondensorns lIinssv".m l;aml l ita ut tventu,lIa vikta flänsar Il .tt lultgenc,mstromningel1 ej
hindru.

2. Luft i koldmediebelWn. IDet höga nycket som
",Illses pi manometern sjunker snabbt nä. kom.
pressorn noPQol.)

SIOppa komprenorn och vint. un!lef;. en halv
timm •. Luft," k,n sedan slipPM ut genom den mitt ••
sI."'gen nit högtryckssidaos kran öppna •. Oppna
saku och endan några sekund" ilt 9.1"11""- Starta
daefte. kompressorn och kont<olll!fl om trycket lir

normalt,
Om urluhningen ej lyckH mt'd dl!11n" metod, miste
lYstemet tOmrTlilS, nkuumpumpal (Ich fylla, p4 nyn
med köldmedium ,

•
•

3. För mycket köldme<lium. (Det högI trycket sjunker
llilrl,k. 15ngSllmt när kompressorn stOPJ}lIl.)

Oppna hÖgtryckUK1an, kr"n Sikt" och släpp ut en del
"" köldmt'diet genom de.1 minn! slangen. Stäng
kranen Simt st"",, komprlisorn od1 kontrollera
trycket. Kontrollera iv.n nt ingo' bubblor syns i
torkarens siktg!H. Om sJ i. faUet ~oås te köldmtdium
fylla, lilll bubblandet upphör.

4, För mycket olj. i kompressorn.

KOI1troll"" och justera olj,nidn.

För lågt tryck pllågtryckssidan
1. För lite köldmedium. IBubblor $Vns i torkarens
siktgla •. )

Fyll kÖldme(lium tilll bubblande! upphö<, samt
lickagetesta hela anlillgningen.

2. hbildning i e~PiInsicnsventilen.

Töm anläggningen på köldmt'dium och byt torkare.
Vakuumpumpa. lickaget!!$ta och fyll köldmedium.

3. Defekt

e~pansiomyentit.

4. Lackanode kompresso"'en\iler.

Kontrollera först aU IXp.ansicnsventilens kapillär·
spole .ine. fast klammad pi förA""""IJIl' utloPPSlÖ<
inrwrn ~ntilen demonie ....
Byt ven t ilplall' i kompreuorn.

"

",

