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Anslutning av kontrollampor

Felsökningslista

Vid all kontroll av värmarens funktion skall kontroll ~
lafT1por anslutas. Volvo verktyg nr 999 9933.

FelL

Anslut:
1.

2.
3.

klass

Grän ledning IAI till + pol på tändstiftets g'öd~
spiral.
Brun ledning (8) till brilnsleventilens bruna mat-

2.
3.

arlednmg.

4.
5.

Jordledning (elliII bränslerör.

Arbetsordning vid felsökning
lo

Anslut kontrollampor enligt ovan.

2.

Starta värmaren med tiduret.

3.

Klassa feltyp efter felsökningslist a.

4.

Precisera och åtgärda felet \ enlighet med felsökningsschernat.

Vännaren Slartar ej lingen matning till fläktar och
kontrollampor).
Värmaren startar men tänder ej.
Värm aren startar och tänder men slocknar efter

90 sek.

6,
7,
8,
9.
'10.

Värmaren brinner ojämt.
Värmaren drar slut på batteriet eller tandningen
är påslagen onormalt länge,
Överheuningstermostaten löser Ul.
Värmaren blåser kalluh,
Reläklapper i styrenhet vid tändningstillslag,
Värmaren brinner m ed hög ljudnivå, "råmar" ,
Sönderbränd tändkabelhatt och överhettat
tändstift.

I det följande avser:

O

lampa ej tänd

•

lampa länd

()

blinkande lampa

' -.J

•
Orsak

Kontroll

Åtgärd

Huvudsäkring trasig

Ko rt slu tni ng elsystem

Sök kOrlslutningsstället

Åtgärda kOMSlutrIIngen od'1

Överhe t tningslerrnostat ullOst

Överhet lningstermOslat

Felklass

Symtom
Yttre

1. Värmaren startar ei

Inga fläktar gå,

Lampor
Röd Gul

O O

byt sakrirog

-

felaktig eller enl fel -

A terställ termostat:
Varmaren startar ej

klass 6

Värmaren startar

För låg battenspänning
Se även felklass 5

Kontrollera batteflspänning

Byt överhellninRslermostal
Se under felklass 6
Ladda baltene\. kontrollera

därefter all värmaren ej
är orsaken

-

Kablagelel

Kontro llera kablaget

}., tgarda kablaget

Kontrollera att ingen
spänning finns på stift b

Byt tidur

bal ten-tidur -styrenl"1e t -jord
rtdur felaktigt

-

vid tills!aget tid ur

2. Värmaren startar
tander ej

m"

Flä~ 'arn.a Stannar ej fö rrän
tiduret slas av

Fläk tarna st annar elter
90+ 70 sek

O O
O

•

•
••
••
O

Styrenhet felaktig

-

BY' styrenhet

Kor tslu ten flamva kt

Kontrol lera att motståndet
genom flamvakten är nära

By' flamvak.t

Styrenhet lelaktig

Prova med ny styrenhet

Byt styrenl"tet

Ingen Ström till ,ändstift

Kontrollera kablaget

Åtgärda kabtaget

Ingen str öm till bninslevenTilen

Kontrollera kablagel

Åtgärda kablaget

Prova med ny styrenhe\
Ibränslereläet drar eil

Byl slyrenhet

Anslut stif tet synlrgt och
iakttag funktionen

Byt tändstift

Fel pA tändstift

00"

Fel på bransletillförsel:
Bränsleventil öppnar ej

Bränsle kommer ej fram
1111 ventilen

Ingel "klK;K" höres Vid
anslutning av ventilens ena
st,l t:
Kontrollera al t batterispännmgen ar större än <OV

ladda b alleriet

Prova med ny ventil

Byt ventil

Lossa bränsleslangen Vid
vent ilen och kontro"era
att inge t bränsle kommer
kontrollera kablaget hll
pumpen

Åtgärda kablaget

Prova med ny pump

Byt pump

Felklass

2. Värmaren startar

mo"

tänder ej

3. Värmaren stanar och
tänder men slocknar efter
90 sek

Symtom
Yu re

lampor
Röd Gul

Fläktarna stannar efter
90+ 70 sek

••

Röd lampa Uiindnl tänds
oregelbundet

w

c
"

'.
,

•

O

()

•

()

Metalliskt skrammel I
brännarenhel

•

Kontroll

Atgård

SIOPP I bransleror

Demontera brännarenhclen och
kontrollera med tryckluft

Blås brilnsleröret med tryckluft. Om detta ej hjäper
byt branslerOr.

(Felak11g bränsleanslUlning
vid tank (E-mOlor)

Kontrollera all T-nippeln
är monterad på returröret

Anslut nippeln lill returroret
Ev. byt bränslepumpen

Fel på förbriinnlngsfläkt

Kontrollera ka bla get

Atgärda kablage!

Lyft av fläktinloppet (gummiröretioch prova om lläkthjulet går trögt

Byt brännarenhet

Flamvakt nedsmutsad

Lossa flamva kt och
kontrollera skyddsglaset

Rengör skyddsglaset med
trasa fuktad i bensin

Flamvak thäl igensall

Kontrollera passagen med
hjillp av spegel

Rensa hålet

Avbrott I flamvaktens elkrets

Kontrollera att motståndet
är mer än 20 k!2 vid belyst
fla mvakl

Byt flamvakt

Styrenhet felaktig

Prova med ny styrenhet

Byt styrenhet

I

••

Röd lampa (tändnl slocknar
ej då förbränningen startar.
Bada lamporna slocknar eher
90 sek

Röda lampan fortsätter att
lysa ,Ws huvudsäkringen
bofttages
4. Värmaren brinner ojamt

Or sak

Klibbat täodrelä i st yr enheten, se fel klass 10

Kontrollera enl felklass 2
"Iel på bränsletlllförsel"'

Låg bränsletilllörsel

•

I•

vä~\arens

Hög tidursresIstans

Kontrollera enl felklass 8

Spridarkoppar lösa

Lossa brännarenhet och
kontrollera

,

•

Rengör vattenvärme.växlaren

Demontera vauenvärmeInsa ts

Sotbelaggning i vattenvarmevä~lare (eller annan strypning av lörbrannmgslultenl

'

I

'

,j

' .
l

Byt felaktiga detaljer
rcparationsanvisn.

'

I
•

'"

"

•

.,
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!
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5. Värmare" drar slut på
baltene!
(S ymtomen konstateras vid

provkörning eher all balleriel laddats)

Klibbat tänd relä

Prova med ny styrenhel

AllbfOlI I l1amvaktens elkrets

Se felkJass- 3

Ingen gnis\f unk tiOn

länge l> 10 sekt lIid varje

Kontrollera;
tändstift, kablage och

tän d f1 lng

tilndspole (jordning)

Röd lampa lyser även under
svallas och SeQCln värmaren
stilng ts av

Rad lampa lyser hela
ntngsllden

fÖfbr~n

•

O

••

Röd lampa lyser onormalt

Byt styrenIlet

Byt eventuellt defekta
detaljer

Kontrollera hål och Ila mI/akt

Se felklass 3

Överhettnll1gstermoslat för
längt instoppad

KonuolIera montering

Drag ut termostaten en bit

Dro/ttermostat har avbrott

Prova med ny termostat

Byt termostat

Kon trolle ra slangar, kablage
OCh flakt

Atga rd a Strypning. kablage
eiler byt kupeflakt

Ko,WOllera anslutrllngarna
v,d tiduret

Putsa av kolltaktylor

Igensatt flamvaktshA l eller
smu ts på flaml/a kt ens skydds-

glas

6, Överhettnlngsl ermostaten
löser 1.11

Normalt förlopp tills termo·
s taten loser ul

O •

Dåligt eller ,nget kupaluftflöde

O •

LuftsIda strypt, kab lagefel
eller fläktIei

7, Värmaren blåser "'allu!1

Ingen lampa lyser

O O

Se felklass 2

8 Reläklapper i styrenhet

Klapper upptrader Vid tiindnlngstillslag. RQd och gul
lampa blmkar

fl fl

FÖf hög resrstans , tidurskrelS ellar t,dur

SWrel1!1e1 defekt
9. Värmaren bnnner med hög
ljudnivå. ··råmar"·.

Normalt forlopp men värma ren
··råmar··

O •

10. Sönderorand till1dk.abelhan och överhellat tändstift

Rad lampa lyser hela liden
Normal funktion

fl •

•O ••

Byt tidur

Prova med ny styrenhet

Byt styrenhe t

För högt bransleflöde:
Felaktigt pumptryck (för högt)

Prova med annan pump

Byt pump

Felaktigt btänslerör

Kontrollera brilOsleroret
Prova med nytt ror
Lossa tank locket

Byt ror

Strypt luft flöde

Kontrollera f~k\lnlopp och
vallenvarme\läxlare

Åtgärda strypningen

Fel pli förbrännlngsfliik t
(fbr lägt varvIal)

Kontrollera om mölligt va rv ta let (nou'rlalt 7700 rI m ini
eller prova med ny brannarenIlat

Byt brännarenhet

Klibbat tändrela

Prova med ny Sl yrenhet

By t styrenhe t och kabell)att

Tidigare klibbat tändrela

Prova med ny st yrenhet

Byt styrenhet och kabelha tt

För högt tal1ktryck
BnnMl" dessutom oroligt.
R6da lampan blinkar

Prova med nyll tidur

För lägt förbranmngsluftflöde:

Kont rollera tankens urluftnlngssystem på brlar med
el -motar
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