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2.

KACHEL

Capacitelt

11.000 Kcaf bii een watertemperatuur van 80-85o
C en een luchtdoorstroming van 500 m3/uur.

Blowers

Twee blowers, 12 Volt, in serie geschakeld.

Ultbouwen Yan een blowermotor

Ultbouwen van de kachel

Vervrijder de twee kruiskopschroeven waar-
mee de opbergbak c/q het flessenrek op de
windtunnel is vastgezet. Haak de opbergbak
uit het bekledingspaneel van de kachel.

Verwijder de drie lcruiskopschroeven waarmee
het bekledingspaneel van de kachel op de
windtunnel is vastgezet. Trek de onderste
knop van het middelste bedieningspaneel
van de kachel, van de hendel.
Verwijder de twee kruiskopschroeven waar-
mee het bekledingspaneel aan de dashboard-
rand is vastgezet.

3. Schuif het bekledingspaneel opzii.

4. Neem de twee kachelslangen los.

Neem de rechthoekige klembandbevestiging,
welke de bovenziide van de kachel verbindt
met de defrosters, los.

Verwijder het middenstuk van de grille.

Verwijder de bouten welke in fig. 2 met een
pijl zijn aangegeven.

De complete kachel kan nu uit de kabine wor-
den genomen.

fig. 1

5.

6.

7.

8.
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STANDVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit : 3500 Kcal/uur Regetthermostaat
Brandstofverbruik : 0,5 l/uur
Regeltemperatuur : 70-850 c A. Bij stijgende temperatuur:
Capaciteit waterpomp : 8,4 l/min (bij 1 m water- 0-700 c : contacten gesloten.

kolom) boven 70o C : contacten open.
Bedrijfsspanning : 24 V
Opgenomen vermogen B. Bij dalende temperatuur:
in continu bedrijf : 65 W tot 630 C : contacten open.
In het regelbereik, beneden 63o c : contacten gesloten.
d.w.z. dat de water-
temperatuur daalt Contiole geschiedt in een oliebad.
van 85 tot 70o C : 35 W

Waakbrander thermostaal

Gewichten A. Bij toenemende temperatuur:

Kachel : ca. 5 kg van 0 tot 1800 C: contacten open.

Verzorgingsunit : ca. 1, 5 kg boven 1800 C : contacten gesloten.

Zenderunit : ca' 0,35 kg B. Bil darende temperatuur:
tot 1500 C : contacten gesloten.

Inbouwmalen Oeneden 1500 C: contacten open.

Kachel LxBxH-450x115x215 mm Gloelthermostaat
Verzorgingsunit L x O - 175 x 170 mm
Zenderunit LxBxH-150x 45x115 mm A. Bijstijgenoetemperatuur:

van 0 tot 180o C: contacten open.
boven 180o C : contacten gesloten.

Brandslof

B. Bij dalende temperatuur:
Zie brandstofspecificatie motor (0-08). tot lSOo C : contacten gesloten.

beneden 150o C: contacten open.

Brandstofverbruik

cml
9 tot 10.tr{/min. bij een pomptoerental
n - 9400 omw/min.

Gloeibougie

Bij een testspanning van 12 V moet de stroom
8'lz tot 972 A bedragen:
Elektrodenafstand : 3 tot 37, mm

Ontstekingsspoel

Uitsluitend testen met voorschakelweerstand.
Totale weerstand : 16 Ohm
Opgenomen vermogen: 10 Watt

Maximum vol. o/o COz in uitlaatgas: 11-12,5.
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ONDERHOUD

Elke 300 branduren

1 . Hoofdzekering (16 A) losnemen.

2. Kartelmoer (1) losdraaien en kap (2) verwijde-
ren.

3. Bougiedop lostrekken.
Let op hoe de steker is aangesloten, zodat
pfus en min niet worden verwisseld.
De massakabel is gemerkt.

4. Bougie (3) met behulp van steeksleutel (22\
verwijderen.

5. Roetaanslag op de bougie met behulp van een
houten spatel verwijderen.
ln geen geval een staalborstel of zoiets ge-
bruiken !

6. Elektrodenafstand van de bougie instellen op
3-3'/z mm.
Eventueel een nieuwe bougie plaatsen. Losge-
nomen delen weer aanbrengen.

Elke 600 branduren

1. Hetzelfde als bij 330 branduren.

2. Schroef (4) losdraaien en kap (5) afnemen.

3. Steek twee schroevedraaiers in spleet (7.1) en
wip de brandstofsproeier (7 ) uit het huis.
Sproeier met een niet pluizende doek (b.v.
katoen) schoonvegen en met perslucht door-
blazen.
De vier boringen (9) mogen niet verstopt zijn.
Afdichtring vernieuwen.

4. Branderunit (8) met behulp van een trekker
losnemen.

5. Branderunit aan de binnenkant met behulp
van een sch raper rein igen.

Let op! Boring (12) is voorzien van scherpe
kanten, welke niet mogen worden be-
schad igd.

6. Afdichtring (11) van branderunit vernieuwen.

7. Waterslangen en slangkoppelingen contro-
leren.

Opmerking 1

Gedurende de zomermaanden, als de standver-
warming niet wordt gebruikt, deze elke 4 weken
een half uur laten draaien met ingeschakelde ka-
bi nekachel.

Opmerking 2

Na het verversen van het motorkoelwater moet de
standverwarming altijd worden ontlucht.
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fig. 1

1. Kartelmoer

2. Afdekkap

3. Gloeibougie

4. Schroef

5. Afdekkap

6. Waakbranderthermostaat

7. Sproeier

7.1 . Groef in sproeier
8. Branderunit
8.1. Groef in branderunit
9. Sproeierboringen

10. Afdichtring

11. Afdichtring
12. Scherphoekige boring
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STORINGEN

1. Slandverwarming werkl niet, bedrlifscontrole- 3. Standvervuarming slaat aan en slaat na ca. 4
lampje werkt ook niet minuten weer af.

Het bedrijfscontrolelampje lichl ca. 2 minuten
1. Contacten van de hoofdzekering (16 A) na het Inschakelen op en gaat na oa. 4 mlnu-

reinigen. ten weer uit
, ls de zekering doorgebrand, dan moet de

installatie op kortsluiting worden getest. 1. Controleerdetemperatuurzekering.

2. Installatie op werking controleren. 2. Controleer de verzorgingsunit.
De aandrijving in de verzorgingsunit en de
pomp moeten bij het aanlopen direct met 3. Controfeer de regelthermostaat.
het volle toerental draaien. In koude toestand moeten de contacten

gesloten zijn.
3. Klemspanning van de accu testen.

4. Ventilator voor de luchttoevoer naar de

2. standverwarming staat niet aan. Bedrljfscon- 
verbrandingsruimte controleren'

frofelamp licht ca' 2 minuten na het inschake- 5. Gloeibougie controleren.Bij 12 Volt is de
len niel oP stroom g,s-9,5 A.

1' Temperatuurzekering controleren' 6. Elektrodenafstand instellen (3-3,5 mm).
ls de zekering defect, dan deze vervangen
en de verwarming testen' 7. Voorschakelweerstand van zenderunit

controleren.
2. Smelt de zekering weer door, controleer

dan de werking van de regelthermostaat. g. Ontstekingsspoel uitsluitend met voor_
De contacten van de regelthermostaat schakelweerstand controleren (16 Ohm,
moeten boven de 70o C opengaan. 10 Watt).

3. Standverwarming aanzetten en controle-
ren of de waterpomp werkt.
Indien de waterpomp na het omschakelen
van de waakbranderthermostaat niet werkt.
controleer dan de klemspanning van de
waterpomp.

9. Regelverwarmingsunit controleren, zono-
dig vervangen.

1 0. Waakbranderthermostaat in koude toe-
stand controleren. De contacten moeten
open staan.

4. Controleer de waakbranderthermostaat. 11. Gloeithermostaat in koude toestand con-
De contacten moeten boven de 180o C troleren. De contacten moeten open
gesloten ziin. staan.

5. Werkt de installatie nog niet, vervang dan 12. Brandstoftoevoer controleren.
de zenderunit. Bij een motortoerental van g400 omw/min.

moet er 9 tot 10 cm3/min. worden gele-
6. ls de klemspanning van de waterpomp vero.

correct maar draaiî de pomp desondanks
niet, controleer dan of de pompas licht 13. Brandstofsproeier reinigen.
draaibaar is.

Eventueel de waterpomp vervangen. 14. Uilaat controleren (eventueel ijsvorming!).

7. Controleer de waterslangen op lekkage of
knikken in de teidingen. 4. Standverwarming gaat tiidens het in bedrlil

stand van het koelwater van de motor zijn uit

controleren Zie onder 2.1 en 3.12.
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5. Standvemarming werkt slecht en walmt

Luchttoevoer- en uitlaatleiding controleren.
COr-gehalte testen (10 tot 12,5 volumeprocen-
ten COr).

ls het COr-gehalte te hoog, controleer dan het
volgende:

1. Gloeibougie doormeten. Bii een spanning
van 12 V moet er een stroom van 8,5 tot
9,5 A lopen.
Efektrodenafstand 3-3'lz mm.

2. Platte steker en massa aansluiten op de
gloeibougiesteker en de standverwarming
inschakelen. Bij het aanslaan van de mo-
tor van de verzorgingsunit moet tussen de

elektroden van de gloeibougie een vonk
overspringen.

3. Ontstekingsspoel uitsluitend met voor-
schakelweerstand 16 Ohm/10 Watt con-
troleren.

Branderunit en sproeier controleren (zie

Onderhoud).

Spanning controleren. Aan de motor moet
een minimum spanning van 20 Volt aan-
wezig zijn.

Voorverwarming testen. Bij 24 Volt uitvoe-
ring, testen met 12 V. Er moet dan een
stroom van 10,8 A lopen.

ls het Cq-gehalte nu nog te hoog, dan

moeten de verwarming en de verzor-
gingsunit worden vernieuwd.

ls het COr-gehalte te faag, dan sfaat de
verwarming, speciaal bij koud weer, slecht
aan. In dit geval moet alleen de verzor-
gingsunit worden vernieuwd.

5
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INBOUWAANWIJZINGEN

1. Controleer de afstand tussen de vloer van de
kabine en het spatbord. Eventueel het spat-
bord 3 cm lager monteren. Let op, dat bij ge-
bruik van sneeuwkettingen het voorwiel niet
kan aanlopen !

2. Standverwarming compleet opbouwen volgens
tekening 508624 - ft I (fig . 2) en 509031 - ft o

, (f ig. 3).

3. Elektrische leidingen aansluiten volgens teke-
ning 509359 - tt 7 (fig. 6).

Let op ! Schakelaar (9) van kabinekachel (8)
is in de plus-leiding getekend. Dit is
niet juist.
Sluit contact (30) van relais (10) aan
op de plus-leiding van de kabine-
kachel.

4. Aansluitingen en bevestigingen controleren !

Standverwarming Nl ET inschakelen.

5. Koelwater vullen, motor starten en laten
draaien. Koelwater bijvullen. Motor ca. 5 min.
op 1000 omw./min. laten draaien.
Het koelwatercircuit moet absoluut goed ont-
lucht zijn.

6. Motor afzetten.

7. Stekker (D) van verzorgingsunit (2) lostrek-
ken. Brandstofslang lostrekken van het ver-
warmingsapparaat (1). Contact (2) van stekker
(D) met de massa verbinden. Contact (1) van
stekker (D) met +24 V verbinden.
Brandstofpomp (3) gaat nu brandstof opvoe-
ren. Na ca. 2 tot 3 minuten loopt er brandstof
uit de losgenomen slang.
Schuif de slang weer terug op het verwar-
mingsapparaat. Trek de proef kabels los van
de contacten (1 en 2) van stekker (D).
Stekker (D) weer aansluiten.

8. standverwarming inschakelen met schakelaar
(5) of met de tijdschakelaar (1 1).
Na ca. 2'h minuut moet de verwarming aan-
slaan.

Opmerking 1

slaat de standverwarming niet aan, dan moet het
worden afgezet. Meet met behulp van een weer-
standsmeter of een proeflampje het smefiloodje
(1.9) door op doorverbinding. Aanbevolen wordt
enige smeltloodjes in voorraad te hebben. smelt-
loodje (1.9) brand door, als het koelwatercircuit
niet goed is ontlucht.

Opmerking 2

De kachelklep van de kabinekachel moet open
staan.

Opmerking 3

De eerste minuten rookt de standverwarming, het-
geen normaal is. Daarna brandt het schoon.

Opmerking 4

De,,Webasto" standverwarming verwarmt zowel
het koefwater van de motor, afs het water voor de
kabinekachel. Met andere woorden, zowel de
kachel als de motor nemen warmte op.
Onder bepaalde koude omstandigheden kan de
kabinekachel als onvoldoende ervaren worden.
Op eigen initiatief kan dan een kraan worden ge-
monteerd tussen ,,T"-stuk (8, fig. 2) en de retour-
leiding van de radiateur naar de waterpomp. De
kraanaansluitingen zijn Q l8 mm. Zet de kraan op
een schetsplaatje vast en zorg dat de kraan vanuit
de kabine kan worden bediend via bowdenkabel
(s).
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Onderdelenlijst, behorend bij fig. 2

1 . Verwarmingsappa raat
4. Verzorgingsunit
5. Stuurapparaat (zenderunit)
7. Geluiddemper met uitlaat
8. T-stuk 18 x 15 x 18

9. T-stuk 8x 5x 8

10. Gummislang 15 lg. 3 m
11. Gummislang 15 lg. 4 m
'12. Brandstofslang B 14 x 20 lg. 7z m

13. BrandstofslangB 5x I lg.7zm
14. BrandstofslangB 5x 9 fg.2m
15. R.V.S. flex. slang LW.22 lg. 1 m

16. Klembeugel O 20 361 N

17. Slangklem O 15-24 370 N

18. Slangklem LW 10

1 9. Verwarmingsapparaatbeugel
20. Hoekbeugel
21 . Bevestigingsstrip
22. Montageplaat, lassam. Kpl.
23. Kap lassam. Kpl.
24. Klemstrip
25. Leidingpijp
26. Verbindingspijp

Onderdelenlijst, behorend bii fig. 3

1. Relais (2 x)
2. Ph.schroef
3. Sluitring
4. Veerring
5. Kabelboom
6. Plaatschroef
7. Kamerthermostaat
8. Thermostaatschakel aar

9. Thermostaatlamp
10. Kabelboom

27. Slangklem O 68-85 370 N 522160

28. Gummi bochtstuk 15 (90") 513413
29. Veerring Qq 451 N251936
30. Plaatschroef bol 6 x 7z 192 N 521730
31. Slangklem o 19-28 370 N 173555
32. Klemband 208412
33.Moer M6 206N251274
34. Veerring Q0 451 N251927
35.Tapbout M6x16 276N126718
36.Tapbout M8x25 276N251623
37. Veerring QA 451 N251928
38.Moer MB 206N251275
39.Tapbout MOx2O 276N251612
40. Veerring QA 451 N251938
41. Tapbout M5x12 276N251605
42. Veerring QS 451 N 251926

43. Moer M5 206N251273
44. Slangklem Q ZS 370 N 217066
45. Klembeugel o 10 361 N 251895
46. Steun voor bevestiging leidingen 506141

47. Beugel 513379
48. Sfangklem 370 N 577401

1 1. Schakelklok 508975
12. Lamp schakelklok 568 N 119038
30. Voor schakelklok zie detail ,,C".
31. Naar thermostaat en verwarming zie detail ,,A".
32, Voor aansluitschem a, zte tig. 4.

Voor bevestiging relais, zie detail ,,8".
33. Naar lamp en schakelaar, zie detail ,,4".
34. Naar relais van detail ,,8".
35. Naar schakelaar verwarming.

I
Wilzi gi ngen voorbehouden

51 3378
508963
508965
508964
508970
508966
50897 1

508984
508969
508968
508983
508974
251891

325423
508967
508977
509098
509099
507905
508031

508038
508651

508655

118159
188 N 318916
455 N 324252
451 N 251938

5121 43
193 N 522092

51 1 876
265 1 86

21 7639
51 3658
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Lifst van servicedelen
(Zle fig. 4 en 5)

4. Bougiedop
5. Gloeibougie
6. Gloeithermostaat
9. Vlamthermostaat

1 1. (Kabine) kachelthermostaat
12. Regelthermostaat
14. Smeltloodje
27. Verstuiver
29. Brander
30. O-ring
33. Ringverwarmer
36. Bobine
40. Pomp
41 . O-ring
71. Pomp
96. Uitlaatdemper

512831

512832
51 2833
5 1 2836
5 1 2834
51 2835
512837
512841
512842
51 2843
5 1 2839
508982
508981

512840
512844
s08964

10
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Kabelkf euren
wt wit
Rd Rood
Ge Geel
Br Bruin
Gn Groen
BI Blauw
Gr Grijs
Zw Zwart

ELEKTRISCH SCHEMA

1.

1.1.

1 .2.

1.3.

1 .4.

1.5.

1 .6.

\.7.
r.8.
i.9.
2.

2.1 .

2.2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11.1.

11.2.

12.
13.

Verwarm ingsapparaat
Circulatiepomp
Gever voor ontsteking
Gloeibougie
Brander
Regelthermostaat
Gf oeithermostaat
Thermostaat, ci rculatie brandstofpomp
Thermostaat, ventilatormotor
Smef tloodje
Verzorgingsunit
Blower verbrandingslucht met brandstofpomp
Weerstand
Kabelboom
Sturi ngsapparaat (zenderunit)
Schakelaar
Controlelamp (storing)
Zekering
Verwarming, kabine
Schake laar kabi neverwarm i ng
Relais
Schakef klok
Controlelamp (in bedriif)
Schaalverlichting
Thermostaat (kabinetemperatuu r)

Relais
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STANDVERWARMING

INLEIDING

De Webasto standverwarming, type D.B.\/ìI. 2010
dient voor het voorverwarmen en/of warmhou'
den van watergekoelde motoren. Tevens kan het
hiermee in verbinding staande verwarmingscir-
cuit van de cabine op temperatuur gebracht en
gehouden worden.
De standverwarming werkt onafhankelijk van

de motor en wordt aangesf oten op het bestaande
water- en efektrisch-systeem van het voertuig.

3

Fig. 1

L Deksel

2. E lectromotor
3. Lucht in laat

4. KoPpeling
5. Vent ilator
6 K ogel lager

7 . Tandwie loverbreng ing

8. Brandstof pornp

6 913

9. Relais k lep

10. Verstu iverhouder
l l.Verstuiver
l2.Electrode
1 3. Steker
1 4. Overdru kven t iel

1 5. Foto-electrische cel

1 6. Sch ijf

14 10 12

17 .Brandstof toevoerleid ing

1 8. Brandstof retourleiding
19. Verbrandingskamer
20. Wervelkamer
21 .Euitenmantel
22.Binnenmantel
23.U it laat

24.W atertoevoer

25. Water afvoer
26. Montage steu n

27 .Montage steun
28 Bobine
29. Therm ische zekering
30. Thermostaat(max. temp.l 70o

31 . Thermostaat (schakelt kachel-
motor | 40o C

32. Bescherm kap
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PRINCIPE WERKING
Zie f ig. 1.

fig.2 : Bovenaanzicht

fig.3:Onderaanzicht

f ig. 4 : Water circuit

A. Cabine kachel
41. Kachelkraan
B. Motor rad iateu r
C. Thermostaathu is

D. Motor
E. Verwarmingsapparaat
E1. Circulatiepomp
E2. Terugslagklep
E3. Verdeelkraan

2't 18

2.
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Wanneer het verwarmingsapparaat in werking
gezet wordt, zal de electromotor 2 d.m.v.
koppeling 4, de ventilator 5 en via de tandwiel
overbrenging 7 de brandstofpomp 8 aandrijven.
De ventilator 5 zuigt lucht aan via luchtinf aat
3 en bfaast deze door de wervelkame r 2A in
verbrandingskamer 19.
Brandstofpomp 8 zuigt via aansluiting 17
brandstof aan en brengt deze onder druk.
Vanuit de brandstofpomp 8 gaat de brandstof
door een boring in de verstuiverhouder l0
naar de verstuiver 11 , welke de brandstof f ijn
verneveld in de verbrandingskamer spuit.
De "overtolf ige" brandstof wordt via het over-
drukventiel 14 en aansluiting 18 naar de brand-
stoftank teruggevoerd. Relaisklep g opent en
sluit de brandstoftoevoer naar de verstuiver
1 1 en wordt efektrisch bediend.
De ingespoten branCstof wordt ontstoken
door een vonkbrug tussen de twee elektrode
12. De hiervoor benodigCe hoogspanning
wordt door de bobine 28 opgewekt. Om het
verbrandingsproces te controleren en eventu-
eel te sturen, is de foto-efektrische cel 15 ge-
monteerd.
In het watercircuit is een circulatie pomp E1
(fig. 4) opgenomen, welke het koeiwater laat
circuleren. Het koelwater zaf hierdoor bij aan-
sf uiting 24 met verwarmingsapparaat binnen-
stromen, en in de ruimte tussen buitenmantel
21 en binnenmantel 22 verwarmd worden om
vervolgens via aansluitin g 25 weer het verwar-
mingsapparaat te verlaten. Om een optimale
warmteoverdracht te verkrijgen is de binnen-
mantel 22 van lamellen voorzien.
Oncer beschermkap 32 zijn de thermische
zekering 29 en de thermostaten 30 en 31 ge-

monteerd. De thermische zekering 29 (f ig. 5) be-
schermt het verwarmingsapparaat tegen over-
hitting. Deze zekering schakelt het verwar-
mingsapparaat u it, als de tempera-
tuur hoger wordt dan 1260 C. De functie van
de thermostaten 30 en 31, en de elektrische
besturing van het verwarmingsapparaat wor-
den vermeld in Hoofdstuk b-90-Z brincipe en
werking elektro).

Fig. 5
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INBOUWPAKKET

Alle componenten die nodig zijn voor de op-
bouw van de Webasto standverwarming worden
als inbouwpakket geleverd en zijn in een hou-
ten kist verpakt.

Inhoud inbouwpakket

1 . Webasto verwarmingsapparaat
2. Stuurunit
3. Uitlaat
4. Steunen verwarmingsapparaat
5. Strip
6. Strip
7. Schoor
8, Verdeeldoos
9. Beugels voor uitlaatpijp
10. Steun verdeeldoos
1 1 . Steun voor sch oor 7
12. Steun voor circulatiepomp 35
1 3, Schakelklok
14. Steun voor zekeringkastje
1 5. Zekeringkastje
1 6. Instructieboekje
17 . Steun voor micro-schakelaar
18. Micro schakelaar
1 g Montageplaat stuurunit 2 en relais 20
20. Relais
21 . Draad boom
22. "Webasto" schakelaar en controlelamp
23. Afstelbeugel
24. Standpijpen
25. Steun voor verdeelkraan
26. Verdeelkraan
27 . Brandstoff ilter
28. Brandstofslang
29. Cabine thermostaat
30. Draadboom
31. Kabel
32. T-stuk
33. Slangpilaar
34. Terugslagklep
35. Circulatiepomp
36. Waterpijp
37 . Waterpijp
38. Waterslang
39. lsolatiemantel

Fig. 6
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DAF r'#'atsinsrruct'es Sîa rrdverwarm ing 1 -To-2

TECHNISCHE GEGEVENS

Bij onderstaande technische gegevens moet,
zover geen grenswaarden aangegeven ziin,
een tolerantie in acht genomen worden van

ca. 10%

1. Verwarmingsapparaat DBW 2010

Warmt€ capaciteit
B ran dstof
B randstof verbru ik
Nominale spanning
Bedrijfsspan n ing
Opgenomen vermogen zonder
watercircu latiepomp
Toelaatbare omgevings temperatu ur
a. Stuurunit
b. Verwarmi ngsapparaat
Toe laatbare bedri jfsdru k
Waterinhoud van de standverwarming
Minimale waterinhoud van het circuit
Afmetingen (tolerantie t 3 mm)

Gewicht

2. Circulatiepomp U 4810

Capac ite it
Opgenomen vermogen
Nominale spanning
Bedrijfsspan n ing
Af metingen

Gewicht

9,3 kW (8000 kcal/h)
Dieselolie of huisbrandolie

1 kg/h
24 volt

20 tot 28 volt

70 watt

--400 C tot 600 C

-40o C tot 1000 C
0,4 tot 2,O bar

1 ,1 liter
5 liter

Lengte 553 mm
Breedte 203 mm
Hoogte 230 mm

15 k9

1,8 m3 /h (bij 0,15 bar)
40 watt
24 volt

20 tot 28 volt
Lengte 166 mm
Breedte 94 mm
Hoogte 7 7 mm

0,8 kg

Belangrijk

Bij inbouw van het verwarmingsapparaat in
speciale voertuigen (b.v. V.L.G.) moeten de
daarvoor geldende voorschriften aangehouden
worCen.
Voordat men aan het voertuig elektrisch
gaat lassefl, ffioeten de aansluitingen van de

stuurunit los genomen worden, offi blijvende
beschad iging l'r iervan te voorkomen .

Bij het bezoeken van pompstation of tank-
complex moet het Webasto verwarmings-
apparaat u itgeschakeld zijn. (Wettelijk
voorschrift in sommige landen)

Het verwarmingsapparaat mag niet in wer-
king ztjn afs het voertuig in een gesloten
ruimte staat, tenzij de uitlaat verbonden is
met een atzuigsysteem.
De stuurunit mag in geen geval aan een
hogere temperatuur dan 850 C (b.v. in een
spuitbox) bloot gesteld staan.

7,



Fig. 8

Fig. 9

OPBOUW, MECHANISCH GEDEELTE

Algemeen

De opbouwrichtliinen zoals deze in dit hoofd'
stuk beschreven ziin, moeten strikt oPgevofgd
worden. lndien men componenten op andore
wijze dan weergggeven op' of inbouwt, kan
dit het goed funktioneren yan de standver'
warrning negatief beinvf oedsn.
De hierna omschreven opbouw is onderver'
deeld in een aantal handelingen welke betrek-
king hebben op fig. 58. (ter verduideliiking
u itslaander u itleggen.)

Voordat tot de montage van de Webasto delen

wordt overgegaan, moet het koelwater geheel

afgetapt worden (f ig. 8). Tevens moet de

accuklem losgenomen worden.

Handeling 1

Aanpassen van de spatbordstoun

De standaard spatbordsteun, welke de linker
achterzijde van de cabine is bevestigd, moet
gedemonteerd worden.

Monteer hiervoor in de plaats steun 11 waar-

aan de gemodificeerde schoor 7 bevestigd
wordt.

B.

Fig. 10



DAF Jilaaîsinstructies Standverwarm ing 1-To-2

Handeling 2
Bevestiging van montage steuJt.

De steun is samengesteld uit de delen 4,5 en 6
en wordt aan de cabinesteun bevestigd.

Voor de montage kan men gebruik maken van

het bestaande gatenpatroon. Bij het monteren
van de steunen 5 en 6 moet men deze zodanig
samenvoegen, dat de situatie ontstaat welke
weergegeven is in fig.l 1 ,

Handeling 3
Montagp Yerwarm i ngsapparaat.

Voordat het verwarmingsapparaat 1 op de steun
gemonteerd wordt, moet eerst de steker uit de
stuuru nit 2 genomen worden. De stuurunit plus
klem, kan nu van de Webasto afgescho-
ven worden.

Het verwarmingsapparaat kan nu op de steun
geplaatst worden.

c

\

I

I
I

I
I
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I
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A:B

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12
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Na montage moet er

afstand aanwezig is,

fig. 14.

op gefet worden, dat de

zoafs weergegeven in

Fig . 14

Fig. 15

Fig. 16

Handeling 4
Montage van verdeeldoos

De verdeeldoos 8 wordt aan steun 10 gemon-

teerd, w€lke met twee bouten aan de steun 4
van het verwarmingsapparaat is bevestigd.

In de verwarmingssteun is een gat aanvuezig,
dat niet gebruikt mag worden, daar anders de
deksel van verdeeldoos 8 niet gedemonteerd
kan worden.

\

10.
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Handeling 5
Montage van uitlaatPiiP

De flexibele uitlaatpiip 3 wordt over de uit-
faat van het apparaat geschoven en met de

montagebeugels 9 aan het spatscherm be-

vestigd . (Zie f ig. 17 en 1 8)

Indien door plaatsgebrek of warmtestraling
de uitlaat niet op bovenomschreven wiize 9e'
monteerd kan worden, kan deze b,v. gelegd

worden zoals weergegeven is in fig. 19.

1-To-2Standverwarm ing

Fig. 18

I

Fig. 17

11

Fig. 19



Fig. 20

Handeling 6
Montage van standpijpen in tank.

De twee extra standpijpen 24 zijn noodza-
kelijk om de brandstofvoorziening voor het
verwarmingsapparaat goed te laten verlopen.
Voor de standpijpen moeten gaten van A
25 mm in de tank geboord worden zoals
weergegeven is in fig, 20 en 21 .

Om te voorkomen dat er tijdens het boren
spaanders in de tank vallen, doet men er goed

aan een opvang mogelijkheid te creéren.

Wanneer de gaten geboord zijn, kunnen via
de vulopening de standpijpen 24 gemonteerd
worden. Waarbij er op gelet moet worden,
dat de rubber ring aan de binnenziide van de
tan k komt.

t\ -'2smmTT -r-l-t25,.-
-O

Fig. 21

12.

6
Fig. 22



DAF ::'#"aîs'nstruct'es Standverwarm ing 1-To-2

Monteer vervofgens de metalen ring en moer
en draai deze vast.

OPME R KING
Bii de pfaatsbepaling van de gat€tr, moet er
op gelet worden dat de standpijpen de wer-
king van het vfottersysteem niet belemmeren.

Handeling 7
Brandstofsf angen monteren.

I/./
l

\J /./ \///
tq.a.

27 2gevaa*-r\
.r--Y\r.\a,.^\
tlllt--\/\b

\

De brandstofslangen 28 moeten op lengte ge-

maakt worden en kunnen gefegd worden zoaf s
weergegeven is in fig. 24.

Fig. 24

24. Standpif pen
27. Brandstoff ilter
28, Brandstofslang

24

13.



f n f i5.25 wordt de
tan k getoond.

wijze van aansluiten bii de

Fig. 25

27

Fig. 26

Bij het aansluiten van de brandstofslangen op
het verwarmingsapparaat moet er op gelet
worden, dat het brandstoffilter 27 op de
juiste wijze in de toevoerleiding geplaatst
wordt.

14.
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Standverwarm ing 1-To-z
l

Om eventuele misverstanden te voorkomen,
zijn de aansluitingen 17 en 18 voorzien van
een letter symbool.

Handeling I
Montage van de circulatiepomp.

Voor het monteren van de circulatiepomp
35 wordt gebruik gemaakt van steun 12.
Voor de montage van steun 12 wordt gebruik
gemaakt van de claxon bevestiging.

S_
R

Aanzuigleiding (17lr
RetourleiCing (l 8)

Fig. 28

Fig. 27

15.



Fig. 29

Fig.30

F ig. 31

A- Kachelslang
B - Aansluiting naar circulatiepomp

Handeling 9
Wijzigen van waterpijp.

f ndien de motor voorzien is van een waterpiip
waarin slechts één slang aansluiting gemon-
teerd is (fig.29), moet deze vervangen worden
door de bijgeleverde waterpijp 36, welke voor-
zien is van twee slangaansluitingen (f ig. 30).
In de waterpijp 36 moeten de slang aanslui-
tingen 33 geschroefd worden welke een door-
f aat hebben van A 15 mm.

Bij het monteren van de slangen aan de
waterpijp 36, moet er op gelet worden dat de
slang naar de kachel op de bovenste aanslui-
ting bevestigd wordt, en de slang naar de
circulatiepomp op de onderste aansluiting.

16.



DAF l;H'atsinstructies Standverwarm ing 1-To-2
l

Handeling 10
Aanslu iting van thermostaaÚtu is.

lndien de kachelaansluiting bii het thermos'
taathuis een doorlaat heelt van O 12 mm
i.p.v, g 15 mm, moet t.b.v. de standverwar-
ming de wijze van aansluiten gewiizigd worden.
De sfangpif aar wordt dan uit het huis ge'
schroefd, waarna het vriigekomen tapgt door
middel van een plug wordt afgesloten, zie
fig. 32,33 en 34.

0

Fig. 32

----
-?
-
-r

--a

a-' a

aa- r

---.D
1-

.D

-r-

Fig. 33

Fig.34

17.



De kachelaansluiting wordt
door middel van de pijp 37 ,

ket is opgenomen.

dan gerea liseerd
welke in het pak-

F ig. 35

.-''

Fig. 37

De pijp 37 wordt aan de linkerzijde van het
thermostaathuis gemonteerd, nadat het af-
d ichtplaatje verwiiderd is.

Voor het monteren van de piip 37 moeten
twee MB bouten (A) gebruikt worden, die
versch illend van lengte zijn .

Let op, dat de bouten niet te lang ziin i.v.m.
het beschadigen van de thermostaat.

=-_ 
-------=_:-

-

Fig.36

19.
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Handeling 11

Montagg van verdeelkraan.

Wanneer de kraan 26 in de stand "gesloten"
totaaf geen doorlaat meer heeft, moet de

kraan voorzien worden van een gEt met een

diameter va n ú 4 mm, zoals weergegeven is

in fig.38. Dit is om er zeker van te ziin, dat
in gesloten toestand een doorlaat van 2OTo

aan wezig is.

De verdeelkraan 26 wordt d.m.v. tvvee bout-
jes aan steun 25 bevestigd.
Voor het monteren van steun 25 aan de

dwarsbalk (fig. 39 en 40) moeten de slang'

beugels met slang verwiiderd worden.

Fig. 38

Fig. 39

19.

Fig. 40



Fig. 41

Handefing 12
Waterslangen monteren.

A. lsolatiemantel monteren

De waterslangen 38 moeten, nadat deze
op maat gemaakt zijn, voorzien worden van
een isolatiemantel 39 (f ig . 41 en 42l, .

Deze isolatiemantel is noodzakelijk om zo
min mogelijk warmteverlies te krijgen, zodat
de eindtemperatuur zonder probleem bereikt
kan worden.

De isolatiemantel kan bij korte slangen ge-
makkelijk over de sf ang worden geschoven.
ls de slang langer dan 1 meter dan geeft dit
meer problemen, BD kan als onderstaand
gehandeld worden.

Steek een schroeved raaier in de waterslang
(f ig. 41 ).

Schuif de isolatiemantel iets op de water-
sfang en blaas in het uiteinde van de isolatie-
mantel lucht (fig .42), waardoor deze uitzet.

De watersfang 38 kan nu in de isolatiemantef
39 geschoven worden (f ig. 43).

Waarschuwing:
Sluit de isolatiemantel niet 100% af en laat
de druk niet te hoog oplopen.

Fig. 42

20

Fig. 43



DAF lffiaotsrnst^rct'es Sîandvervvarnì ing 1- To-2

B. Waterslang vanaf verwar mirìgsapparaat
naar T-stuk monteren.

tt' 

./

l
Fig. 44

Defiguren44,45,
overzicht hoe deze

46,47 en 48 geven een
slang gelegd moet worden.

Fig. 45

21 .



Fig. 46

Fig . 47

[-- Doorlaatrichting

Fig. 48
Kachelslang n aar
Kachelslang naar
Kachelslang naar
Extra waterslang
apparaat.

waterpijp 36.
verdeelkraan 28.
the rmostaath u is.

vanaf verwarmings'

In de waterslang aan de rechterzijde van de
motor is de terugslagklep 34 gemonteerd.

Figuur 47 toont duidelijk wat de stroom-
richting van het koelwater door de terugslag-
k lep.

In fig. 48 wordt een overzicht getoond hoe het
T-stuk 32 is gemonteerd en de bestaande
kachelslang aangepast moet worden.

OPMERKING:
Bestaande kachefslangen mooton ook yoorzicn
worden van de isolatiemantef 39.

A-
B:
c-
D=

22.
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C. Waterslangen monteren vanaf waterpijq,

via circu latiepomp n aar verwa rmingsap-
pa raa t.

IJ

-fl
a

Fig.49

Figuur 49 geeft een overzicht hoe deze slang-

en aan de linkerziide van de motor gelegd

moeten worden.

c- -L-Y-l

I,

// c
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Fig.51

Fig. 52

De wijze waarop de slangen op de circulatie-
pomp 32 aangesloten moeten worden, ziet
men in de figuren 50 en 51 . Tevens wordt
duidelijk getoond, dat de kachelslang op de

bovenste aansluiting in waterpijp 36 aange-

s loten is.

Nadat de bovengenoemde slangpn gelegd zijn,
dient gecontroleerd te worden, dat wanneer
de cabine terug gekanteld wordt, het binnen-
scherm A de waterslang niet raakt.

OPME R KING:
Er dient voor te worden gpzorgd, dat de watcr-
slangen zonder scherpe bochten of afkfem'
mingen worden gplegd, waardoor op wat voor
wijze dan ook een yernauwing (drukvorgro-

ting) in het systeem ontstaat Hierdoor wordt
de doorstroming en dus de warmteoverdracht
nadelig beinvloed.

24.



DAF l#aaîs'nstruct'es Standverwarm ing 1-To.2

Handeling 13
Kabel monteren

Teken de pfaats van de gaten volgens fig. 53
af op het dashbord. Neem daarna het dash'
bord los en controfeer voordat de reeds afge-
tekende gaten geboord worden, dat hierdoor
geen bedrading beschadigd kan worden.

Voor het doorvoeren van de kabel 31 door
de motorkap dient een gat aan de rechter'
zijde van de kachelinlaat geboord te worden
van 012 mm.

A-
$=
c-

Gat voor
Gat voor
Gat voor

Fig. 53

kabel
schakef aar
controlelamp

\s]r

Fig.il

25.



Fig. 55

Wanneer het gat geboord is, kan de motor'
kapbekleding t.p.v. dit gat doorgeprikt worden,
waarna de kabel 31 afgemonteerd kan worden
volgens fig. 55.
Daarbij moet er op gefet worden dat de door-
voertule goed gemonteerd wordt zoals weer-
gegeven in fig. 56.

Figuur 57 laat zien hoe de kabel 31 aan de
kraan bevestigd wordt.

Fig . 57

Fig.56

26.
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MONTAGE VOLGORDE
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