
Werkplaatsinstru cti es

TYPE AANDUIDING

Typu aanduiding van brandstoffoevoerpomp -brandsfof inspuitpomp - regulateur en verstuiyer.

Inleiding.

Het is noodzakelijk, dat de type aanduiding volledig
duidelijk is, voordat er aan een brandstoftoevoer-
pomp - brandstof inspuitpomp - regulateur of
verstuiver wordf gerepareerd.
Voordat hef type-plaatie in details wordt bekoken,
dienf er van te worden uifgogaan, dat onder de
linkezijde van de brandsfofinspuitpomp, die zijdo
wordt verstaan, welke als men met het gezicht naar
hei inspectiedeksel staat, links ligt. De linkerzijde van
de bandstofpomp wordf altijd met het cijfer I

en de rechtezijde met het cijfer 2 aangeduid.
In het uiteinde van de nokkenas bij de draad van de
pompkoppeling freft men dikwijls een kerf of zaag-
snede aan. Deze kerf of zaagsnede is bij monfage
zeer belangrijk, daar de nokkenas ook andersom kan
worden gemonteerd.
Bij de nokkenassen welke niet symetrisch zijn, wordi
de kerf weggelaten.
Hieronder volgen enkele voorbeelden met de befe-
kenis van de lefters en cijfers op de type plaaties,
welke zich op de brandstoftoevoerpomp - brand-
stof inspuilpomp en regulateur bevinden. Op de
verstuivers is de codering met slagcijfers aange-
9even.

Brandsf oftoevoerpomp.

Deze kan de volgende codering hebben bijv. BFP/
K22 P68.

De betekenis van de lefters en cijfers is als volgf.
B - gemaakt in Groot-Briftanié.
FP brandstoftoevoerpomp.
| - verdeelstreep.
K plun[er type.
P - codering nr. voor type wijziging.
ó8 fabricage nr.

voorbeeld 2

DFP 6/5
D - membraan type.
FP brandstoftoevoerpomp.
ó - aanduiding voor welk type deze toevoer-

pomp kan worden gebruikt.
l-voorBpomp
3-voorNpomp
ó - voor AA pomp

| - verdeelstreep.
5 - serie nr.

Brandsiofinspuilpomp.

Voorbeeld l. NNL6E80/8G
N type aanduiding.
N opgevoerdo serie.
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nokkenas.
aantal plun[ers.
codering voor type wijziging.
diam. v.d. plunier.
verdeelstreep.
vol9nummer.
met regulafeur.

De letter L of R geven aan of de regulaleur aan
de linker of aan de rechter zijde is gemonteerd.

De plunier diameters worden in tienden van mm.
aangegeven, bijv. 75-80-90-100.

Regulaleurs.

Voor de pneumafische regulateur bestaal de vol-
gende codering, bijv. RPE4.

R(L) deze geven aan, aan welke zijde van de
brandstofpomp de regulateur is ge-
monTeero.
R - rechlerzijde, L - linkerzijde.

P - type regulateur.
+ - volgnummer.

Voor de mechanische regulateurs is de codering
bijv. LWA 3

L(R) geeff aan, aan welke zijde van de
brandstofpomp de regulateur is gemon-

L - linkerzijde, R - rechterzijde.
W fype regulateur.
A onfwerp le1-ler.
3 - volgnummer.

W geeft aan dat het een mechanische
regulateur is.

Verstuivers.

Voor de verstuivers wordt bijv. de volgende code-
ring toegepast:
BDLLI50Só288A. = het no. van de nozzle. De ver-
stuiver is BKBL95S502lB.
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ln dii geval hebben de letters en cijfers
de volgende beiekenis.
gemaakf in Groot-Brittannié.
type verstuivermondsf uk.
hoek tussen verstuivergaien.
Ietter welke de maat aanoeeft.
serie nummer.

Verstuiver

Brits fabrikaat.
fvpe van de nozzle-houder -' 

flens of knevel.
warleldop voor,,longstem" nozzle.
versfuiverlichaam lengie
maataanduiding S - voor l7 mm diam.
codering voor type wijziging.
,,edge-wise" filter gemonfeerd.
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