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AIRCONDITIONING

Algefiieen

tn principe is de air conditioning installatie oP
gebouud uit de volgende componenten

1. Compressor
2. Condenser

3. Reservoir-unterafscheider
4. Expansie ventiel
5. Verdamper

7. Temperatuurgever van het expansie

ventiel
8. Compensatie leiding
9. Temperatuur schakef aar

10. Temperatuurgever van de temperatuur

schakelaar

1 1. Verbindingsslangen

Hoge druk vloeistof

Hoge druk gas

Lage druk vloeistof-
ITII

ooooo

- Lage druk gas

A Hoge druk ziide
B Lage druk zijde

De koelwerking van de air-conditioning 9e'

schiedt met behulp van het koelrniddel Freon

R12. In het systeem komt dit koelmiddel zo-

ual voor in vloeistofuorm als in gasvorm. Het

proces dat doorlopen wordt om deze verschil'

lende aggregatie toestanden te verkriigen ge-

schiedt in een gesloten circuit dat is opgebouvtd

uit voornoemde componenten.
Nadat in het expansiewntiel (4) de druk is weg-

genornen van het koelmiddel verdampt dit in
de verdamper (5). De hiervoor benodigde ver'

dampingswarmte wordt ontnomen aan de lucht
in het interieur van het voertuig, d.trv.z. deze

lucht koelt af. Het nu gasvormige koelmiddel
wordt door de compressor (1 ) aangezogen, ge'

comprimeerd en daarna naar de condenser (21

geperst. ln de condenser wordt de opgenomen

Fig. 1

verdampingswarmte weer afgegeven aan de bui-
tenlucht waardoor het koelmiddel condenseert
en dus weer als vloeistof aanrnezig is.

Vanaf de condenser stroomt het koefmiddel
naar de reservoir-waterafscheider (3).

Hier kan met behuf p van een kiikglas het peil

van het koelmiddel gecontroleerd worden. h

Vanaf de reservoi r-waterafscheider stroomt het

koelmiddel weer naar het expansieventiel, waar

de druk weer wordt weggenomen en opnieuw
in de verdamper wordt gespoten.

De kringloop van het koelmiddel is hiermee gE-

sf oten.

Het circuit bestaat uit het hoge druk gedeefte

en het lage druk gedeefte. Het hoge druk gedeef'

te loopt vanaf de uitgang van de compressor

tot de ingàng van het expansieventiel.

Het lage druk gedeefte loopt vanaf de uitgang

van het expansieventiel tot de ingang van de

compressor.
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De temperatuur van de lucht die uit de verdam-
per komt wordt geregeld door de temperatuur-
schakelaar (pos. 4)

De temperatuur yan de lucht in het interieur
van het voertuig wordt geregeld door de hoeveel-
heid en de temperatuur van de lucht die door
de ventifator van de verdamper het interieur
binnen wordt geblazen.

De gevrrenste hoeveelheid lucht kan worden in-
gesteld met de ventilatorschakelaar (pos. 3).
Wanneer de ventilatorschakelaar (pos. 3) hele-
maaf naar links is gedraaid is de air-conditioning
uitgeschakeld.
Met lopende motor kan de air-conditioning
Irrrorden ingeschakeld door de ventilatorschake-
faar naar rechts te draaien. Er is dan een keuze-
mogelijkheid van drie snelheden resp. van de

lage naar de hoge snelheid.
ls de t€mp. schakelaar (pos. 4l geheel naar
links gedraaid dan is de koelwerking minimaal.
Naarmate de temperatuur schakelaar meer
naar rechts wordt gedraaid zal de koelwerking toe-
nemen. De op deze manier ingestelde tempera-
tuur van de koude lucht wordt automatisch ge-

regeld door de thermostaat die de electrische
koppeling "in" en "uit" schakelt.

Fig. 2

1 . Sigareaansteker
2. Asbak
3. Ventilator schakelaar
4. Temperatuur schakelaar
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De koelcomprcsor

De compressor is een tìi/ee zuigercompressor
en ì,verkt als een pomp, die koud gas met een

betrekkelijk lage druk aanzuigt uit de verdam-
per. Dit gas koelt de compressor. In de com-
pressor wordt het gas gecomprirneerd waardoor
de temperatuur van dit gas wBer stijgt, en daar-
na naar de 'condenser geperst.

Let opl Koefcompressoren zijn alleen bedoeld
voor het comprimeren van gasvormig

Freon R 1 2.

Zúra het voorkomt dat er vloeistof wordt aan-
gezogen en gBcomprimeerd, wordt de compres-
sor zodanig begchadigd, dat reparatie niet meer
mogPlijk is.

De compressor wordt door middel van een V-
riern aangedreven via de electromagnetische
koppeling. Het werk toerentaf gebied van de com-
pressor ligt tussen de 650 en 5500 omvyente-
lingen Wr minuut. De compressor heeft twee
dubbelwerkende kf eppen; één voor elke cilinder.
Deze kleppen zijn gemonteerd in een plaat wel-
ke zich bevindt tussen de kop en de cilinder
van de compressor.

Smering

De koelcompressor is gevufd met t 300 cm3
speciale olie. Van deze olie vermengrt een deel
(t rc %) zich met het koelmiddel en circuleert
op deze manier constant mee in het circuit en

smeert zo de beuregende delen van het circuit,
zoals bijv. het expansieventiel en de zuigers.

De lagers van de compressor worden gesmeerd

door middef van spatsrnering. In verband met
de smering en de koppeling kan de compressor
maar in één draairichting gebruikt worden.

Of iepeif

Het vullen van de compressor rnet cJe voorge-
schreven hoeveelheid olie moet gebeuren voor-
dat het circuit rnet het koelmiddef gevuld wordt.

Ook het controleren van het of iepeil in de com-

ffi
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Hoge druk

Lage druk

Koel compressor olie
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pressor is af leen dan mogeliik af s er geen koel-
middel in het circuit is.

Het controf eren van het oliepeil kan als volgt
gebeuren.

De krukas van de compressor zo zetten
dat de spie naar boven wijst.

- De oliepeilcontrof e bout aan de rechterzij-
de van de compressor n€gnemen.

- Met behulp van een peilstok hét of iepeil
meten.

- De afstand van het controf egat tot het of ie-

niveau moet 22 - 32 mm bedragen.

Wanneer de compressor wordt vernieuwd, hoeft
men geen rekening te houden met de hoeveel-

heid olie, welke zich gemengd heeft met het
koelmiddel, en kan het bovengenoemde peil

worden aangehouden, hetgeen moet overeen-

stemmen met de van fabriekswege gevulde hoe-

veelheid olie.
Ook is het niet noodzakelijk om bij het uitbou-
u€n of vernieuwen van de compressor het cir-
cuit opníeuw te vullen met koelmiddel R12.

Oliesoort

compressor toegestane ol iesoorten

She!f Clavus Nr. 129
Texaco Capella E

Denisoil 6
Suniso Nr. 5

Van fabriekswege zijn de compressoren gevuld

met Shelf Clavus Nr. 129.
Zonodig kan men echter in een later stadium
evenwel een van de andere genoemcje oliesoor-
ten toepassen bij het vulfen van de compressor.

Onderhoud

- Elke keer dat het circuit opnieuw gevuld

wordt met het koelrniddel, bijv. bij een

eventuele reparatie moet het oliepeil ge-

controleerd worden.

V-riem controleren.

Bevestigingsbouten en -moeren van com-
pressor en zadel controleren.

- De cornpressor moet ook in de koude jaar-

getijden minstens één keer per maand onge-
veer 10 minuten in gebruik worden geno-

men, omdat anders de keerring van de
krukas lrn gaan lekken.
Het is aan te raden om een fekkende olie-
keerring niet onmiddeffiik te vernieuwen.
Veelal is de keerring na t 10 min. lopen
van de compressor weer in orde.

Wanneer de compressor wordt opgeslagen,
bijv. in het magaziin, dan moet dit zo ge-

beuren dat de krukastap van de koppeling
naar onder wijst.

- Als het koelmiddelcircuit niet geheef gevuld
is, mag de compressor niet worden inge-
schakef d.

Electro magnetische koppeling

Met behulp van de electromagnetische koppe-
ling wordt de verbinding tot stand gebracht
tussen de poelie en de compressor.
De koppeling bestaat uit een magneetspoel,
poelie met lagers en veerplaat.
De magneetspoel is rechtstreeks aan de com-
pressor bevestigd.
De veerplaat is gemonteerd op de krukas van de

compressor en de poef ie is gelagerd op de kruk-
as van de compressot .

De poelie wordt door middel van een V-riem aange-

dreven door de motor van het voertuig. Dat be-

tekent dat de poelie altijd draait als de motor
loopt. Als de magneetspoel bekrachtigd is, wordt
de veerpf aat zo sterk tegen de poelie aangetrok-
ken , dat de veerpf aat wordt meegenomen en de

compressor in werking is.

Als de magnedt niet bekrachtigd is, drukt de

veerplaat zich los van de poelie zodat de com-
pressor níet mee:' werct aangecjreven.

De in de
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Bij nieuw€ koppelingen kan het voorkomen
dat de veerplaat aan een ziide meer wordt aan-

getrokken dan op de rest van de omtrek. f n

een dergef ijk geval is het aan te bevelen om
de koppeling bii een hoger toerental meerdere

malen in te laten schakefen.

Bij een e\Gntuele reparatie aan de koppeling
kan deze alleen maar \ren/angen worden als één

compleet onderdeel.

De bekrachtigingsspoel van de electro-magnetische
koppeling is een 12V spoel. Omdat het boord-
net 24 Volt spanning heeft, wordt de spoel in
serie geschakeld met een weerstand, die zich
in de verdamper bevindt. Voor het testen van
een Iosse compressor c.q. koppeling moet der-
halve een î 2 Volt voedingsbron gebruikt worden.

Verdamper en Yentifator motor

De verdamper heeft de volgende functies :

- De lucht, die moet worden gekoeld, wordt
door een ventilator $/eggezogen uit het in-
terieur van het voertuig. Daarna wordt deze
f ucht door het verdamperbf ok gpvoerd en
daar afgekoeld.
Na het afkoelen wordt deze lucht via de af-
stef bare geleiders weer terug gebfazen in het
interieur van het voertuig.

- ln vloeibare toestand wordt het koelmiddel
in het verdamperbf ok ingespoten. Het buizen-
stelsel tesarnen met de lamef len vormen het
verdamperblok. De warmte die nodig is om
het koelmiddel te laten verdampen wordt
ontnomen aan de lucht die door middel van
de ventilatorrnotoren wordt aangezogen en
daarna door het verdamperblok wordt gebla-

zen. Hierdoor krijgt deze lucht een lagere
temperatuu r.

- Bii het af koelen van de lucht condenseeft de
vochtigheid die zich hierin bevindt. Het hier-
door ontstane gecondenseerde water verza-
meft zich in een lekbak en wordt naar buiten
afgevoerd.

Opmerking

Zorg ervoor dat de afvoerpijpen voor het gecon-
denseerde water zo gemonreerd zijn dat zich
niet te veel water kan \Erzamelen.

F,.rrtrc{ itr rho Ncr}rorlrnr{. 7505



Expanrieventiel

van reservotr

naar verdamper

van temp. voeler

compensatie leiding

Het expansieventief heeft de opgave zoveel
koef middel de verdamper in te spuiten (ver-

stuiver) als daar maximaal in verdampen kan.
Deze regeling moet plaats kunnen vinden on-
gBacht de buitentemperatuur en het gef everde
vermogpn van de compressor, terwijl tevens
rekening moet worden gehouden met de ver-
damper druk c.q. de temperatuur aan de uit-
gang van de verdamper.

Het expansieventiel is gemonteerd aan de in-
gang van de verdamper. Een temperatuurgever
en een compensatieleiding voor de druk zijn
verbonden rnet de verdamper uítgang.

Temperatuur regeling

Het regelen van de temperatuur kan trappen-
f oos worden ingesteld. De gever van de regel-
schakelaar is gemonteerd tussen de lamellen
van de verdamper.
De gever is met een bepaald materiaal gevuld
en op deze manier met een drukdoos verbon-
den. Deze drukdoos bedient een schaketaar, die
op zijn beurt de ef ectromagnetische koppeling
in- en uítschakelt.

Oprnerkíng

- De gever van de regelschakelaar mag niet

Fig. 4

geknikt worden of lek zijn.

- Het schakelpunt van de temperatuurscha-
kelaar kan [pcontroleerd worden door de
gever onder te dompelen in ijnuater.

- In de stand "maximale koeling" moet het
schakelpunt liggen tussen -î en OoC.

Ventilator schakelaar

Door middel van de ventilatorschakelaar wordt
de air-conditioning ingeschakeld en de f ucht-
stroom van de verdamperventilatoren geregeld.
De grootte van deze luchtstroom is mede bepa-
lend voor de capaciteit van de verdamper.
De schakelaar is door middel van weerstanden
zo geconstrueerd dat drie verschillende snelheden
kunnen worden ingeschakeld.

Condenser

Het vermogen van de condenser wordt daadìfifBr-
kef ijk beîhvloed door de buitentemperatuur en
de hoeveef heid lucht die door de condenser ge-

voerd wordt. Deze hoeveelheid lucht wordt be-
werkstelf igd door de rijwind en de ventilatoren.
De condenser bestaat uit een piipenstelsel, offi-
geven door lamellen. Dit om een zo groot rnoge-
lijk koefoppervlakte krijgen.

A
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Door de compressor wordt heet gawormig
koelmiddel de condenser binnengevoerd. Het
pijpenstelsl en de lamellen nemen zeer snel

deze warmte op.
Deze warmte wordt door de buitenlucht opge-

nomen, zodat het gasvormige koelmiddel ver-

der in temperatuur kan dalen.
Zodra de temperatuur van het koelmiddel ge-

daald is tot een bepaalde waarde afhankelijk
van de druk, dan condenseen het koelmiddel
en wordt dus vloeibaar.

Onderhoud

De condenser moet regef matig gecontroleerd

worden op vervuif ing door stof, insecten e.d.
Het reinigen Fan geschieden door perslucht
tussen de lamdllen door te blazen.

Tevens moet bij een mogef iike storing steeds

vrorden gecontroleerd of de ventilatormotoren
in orde zijn. Het correct functioneren van de

condenser is nl. niet afhankelijk van de rijwind,
maar ucl van de door de ventilatormotoren ge-

creèerde Iuchrtroom.

Wanneer een component van de ventilatormo-
tor (bi;v. de koolborstels) defect raakt, moet
de complete ventilatormotor tesamen met de

fan worden vervangBn.

De reservoi r-waterafscheider

Het reservoir rnet ingebouwde waterafscheider
heeft de functie om als buffertank het vloei-
bare koelmiddel op te slaan en de eventueel
aanwezige vsaterdruppels op te nenlÈn,

De reservoir-waterafscheider moet loodrecht
gpmonteerd worden. Het vloeibare koelrniddel
komt aan eJe zijkant het reseryoir binnen.
In het reseruoir stroomt het koelmiddel door een

bepaald filtermateriaal, waardoor water en

vuif worden opgenomen. Let urelrdit rnateriaal
kan slechts een bepaalde hoeveelheid water op-
nglT)en,

Wanneer nu dit materiaal de hoeveelheid water
van meerdere ladingen koelmiddel heeft opge-
nomen, of wanneer heî circuit voor langere
tijd gpheel of gedeeltelijk leeg is geweest ten ge-

volge van een lekkage, moet de reservoir-mter-
afscheider worden \€rnieuwd.
ls het koelmiddel het filter gepasseerd, dan stroomt
het naar boven en via de uitgang naar het expansie-
ventiel. Het niveau van het koelmiddef kan gpcon.

troleerd worden in een kiikgfas, welke is aange-

bracht bij de uitgang aan de bovenzijde van het
reservoir. De koelvloeistof moet bii lopende mG
tor en de air-conditioning ingeschakefd op de
stand "hoog" zonder luchtbellen door het kiik-
glas van het koelvloeistofreservoir stromen, Op
het moment echter dat de compressor wordt in-
geschakeld zal ook bíj een goed gevuld circuit
steeds even enkefe luchtbellen ontstaan.
Wanneer onder extreme omstandigheden (bijv. in
een moffelovenl de installatie wordt blootgp.
stef d aan zer-r hoge temperaturen, dan zal bij het
overschrijden van de 1 1zoC à 1 1soC de zekering
T doorslaan en de R 1 2 worden afgeblazen.
ln voornoemd geval moet de complete rìeservoir-

afscheider worden vernieuwd.

K

z

F

A ingang

B u itgang

T temp. zekering

K kijkglas
F f iltermateriaal
Z zeet
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Opmerking

- De afdichtkappen op de aansluitingen van
het reservoir pas dan vr€gnemen als de lei-
dingen onmiddel liik daarna gemonteerd
worden.

- Als zich in het kijkglaS roestsporen voor-
doen, moet het reservoir worden ver-

' nieuud.

lfet in bedrijf stellen van de air-conditioning
instalf atie

Het koef middel en de waterafscheider kunnen,
afhankelijk van de temperatuur, slechts een be-
paalde hoeveelheid water opnemen. Het is
daarom mogelijk dat bij het afkoelen van het
koelmiddel water afgescheiden wordt.
Dit unater bevriest op de zitting van het expan-
sieventiel, waardoor het systeem wordt uitgp-
schakeld.

Opm. De groo8te vijand van de air-conditio-
ning kringloop is vocht.

Een bevroren expansieventiel kan men consta-
teren aan :

- Als de aanzuigdruk in het vacuumgebied
is

- Als de aanzuigdruk heel laag is en de over-
wrhitting van het koef middel zeer groot
is

- Als de aanzuigleiding tot aan de compres-
sor bevroren is

Opmerking

- oververhitting van het koelmidder is het
temperatuurversch i I tussen de verdam-
pingstemperatuur en de gemeten tempe-
ratuur aan de verdamperuitgangen.

Het is beslist niet toegestaan om met be-
hulp van een vf am te proberen het expan-
sieventiel te ontdooien. De oorzaak zou

hierdoor trouvvens ook niet worden verholperr
Bij het opnieuw inschakelen van de A.C.
zal het bevriezen van het ventiel zich weer
herhalen. In een dergelijk gevaf moet de
waterafscheider worden vervangen en het
systeem worden doorgespoeld met R I I ,

alvorens het opnieuw gevuld wordt met
R12.
Doordat er zich water in het circuit be-
vindt, kunnen niet alleen de voornoemde
problemen ontstaan, maar kan tengevof ge

van zuuivorming ook het inwendige van
het koelcircuit worden aangetast.

Vocht kan bijv. door de volgende oorzaken in
het circuit komen :

- Door het monteren van de Airco instal-
latie in de buitenlucht bij vochtige weers-
omstandigheden.

Door het inbouwen van afgesloten compo-
nenten waarin zich ten gevolge van tempe-
ratuurschommel ingen vochtigheid vena-
meld heeft.

Door het in gebruik hebben van een niet
fekvrije instalfatie, waarbij vochtigheid aan-
gezogen wordt ten gevolgre van het lek.

Door het aanzuigen van vocht bij het op
peil brengen van het koelmiddel, doordat
bijv. de vulleidingen niet afgesloten zijn ge-

weest.

Door het vullen van koelcompressorolie
uit een niet afgesloten reservoir.
De koelcompressorolie wordt geleverd in
"blikken". Wanneer een dergelijk bf ik ge-

opend is, mag de olie niet fanger in dat
blik bewaard bf ijven, maar moet de totale
inhoud in een afgesfoten oliekan worden
gedaan.

Als één of meer componenten voor lan-
gere tijd worden opgesf agen zonder dat de
aansluitingen zijn voorzien van afsluitkappen.
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Ulist van noodzakeliik speciaal gereedschap

En behoeve yan de airconditiorring installatie.

1 fles koelmiddel Freon R12, CCI2F.

Kookpunt - 29,8oC.

1 verloopstuk vanaf de R 12 f les naar de

slang van het testapParaat.

1 nrlstation, bestaande uit
- vulcilinder met een capaciteit van 2 kg

koelmiddel
- vacuum- en drukmeters met kranen
- vacuurnpomp met een capaciteit van

meer dan 30 Ltr./min.
- vulslang van ca. 900 mm lang;

kleur : rood, blauw, g*1.

1 ratel met sen 114" aandriiving om de

\€ntielen op de comprlessor mse te openen

en te sluiten. Deze werkzaamheden kun-
nen evenì/vel ook geschieden met normaal

stan daa rd ge reedsch a p.

- 1 electrische lek detector met een aanslui-

ting op het lichtnet.

- 1 bout bedoeld als trekker voor de elec-

tromagnetische koppeling van de compres-

sor.

- 1 oliepeilstok voor de York compressor.

- 1 oliekan met afdichtkap voor de koel-

compressorolie

- 1 bus met koelcompresserolie, 1 ltr.

De volgende soorten koelcompressorolie kun-
nen gebruikt worden :

Shell Clavus Nr. 129
Texaco Capella E

Denisoil 6
Suniso Nr. 5

Ve i I i gh e i d svoorsch ri ften

Het koelcircuit is gevuld met het veiligheid-

koelmiddel Freon R12. Dat wil zeggen, het

koelmiddel is

-
-
-
-
-

niet brandbaar
niet explosief
praktisch niet giftig
niet prikkelend
en reukloos

Het kookpunt van R 12 is -29,8oC bii 1

bar. Bij temperaturen bornn dit kookpunt
sEt de vf oeistof daarom altiid onder druk.
Het is daarom noodzakeliik om bii het
openen van het koelsysteem (door biiv. een

leiding los te nemen) Oe nodige voozich-
tigheid te betrachten

Elke aanraking met het uloeibare koelmid'
del moet worden \rermeden.

Krijgrt men desondanks toch koelmiddel
R12 in de ogen dan onmiddelliik een dok'
ter raadplegen.

Bij reparatie aan de airconditioning moet
het systeem geledigd worden. Omdat het

koelmiddel in gasvorrn zwaarder is als lucht
bestaat bij het aftappen van het koelmid'
del in een smeerput of afgesf oten ruimte

de mogeliikheid van bedwelm€n.

Daarom moet in de ruimte waar het koel-

middel wordt afgetapt voldoende ventila-

tie zijn.

Onder geen voorwaarde mogen onderdelen

van de installatie van binnen gereinigd wor'
den met stoom
Gebruik hiervoor alleen het koelmiddef

Freon R 1 1 en in geval van nood R Î 2.

Het is niet toegestaan te lassen aan delen van

het gesloten circuit of in de onmiddelliike
omgeving hiervan. Onafhankeliik of de in'
stallatie gevuld is of niet ontstaat er door

verwarming een enorme overdruk, die tot
grote schade aan het systeem kan leiden en

zeffs een explosie kan veroonaken.
R12 is bij normale temperaturen absoluut
niet giftig maar ontleed zich bij aanraking

9
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met een vlam of hoge temperaturen in
chf oorwaterstof en fluorwaterstof. Omdat
deze gassen schadelijk zijn voor de ge-

zondheid is speciale voorzichtigheid gebo-

den.

Er mag niet worden geworpen met de

koelmiddelflessen. '

Ook mag een gevulde fles niet voor lange

tijd worden blootgesteld aan de zonne-
straling of een andere warmtebron. De

hoogt toelaatbare temperatuur van een
gevulde koel middelffes bedraagt 45oC.

Als een onderdeel van het koef circuit fekt
of beschadigd is, hetgeen bijv. na een on-
geval kan voorkomen, mag de air-condi-
tioning niet worden ingeschakeld omdat
anders de compressor kan worden bescha-

digd.

De bcchrijving en het aansluiten yan het vuf -

gBreedschap.

Belangrijk : alle slangen van het vulgereedschap
moeten onmiddelliik na het weg-

nemen van de afdichtkap met R 12

worden doorgeblazen en lucht-
dicht aangesf oten worden.

Koe I co m pressorYen t i el en

De toegepaste \€ntielen zijn drieuegventielen,
waarvan de spindel door middel van een ratel
in de verschillende noodzakelijke standen kan

worden gezet.

Wanneer de spindel geheel naar rechts is ge-

draaid, is het ventief gesloten en de compres-
sor van de buitenlucht afgesloten (pos 1 l.
ln deze stand wordt de compressor van fa-
brieks\ rege ge|everd,

Wanneer de spindel geheef naar links is ge-

draaid, is er een verbinding tussen de punten
1 en 2. (pos. 3) In deze stand staat het ventief
onder norma fe bedrijfsomstandigheden.

Tiidens het testen moet ook aansluiting 3 zijn

verbonden met de aansluitingen 1 en 2. Om dit
te bewerkstelligen moet de spindel eerst hele-
maal naar links gedraaid worden en daarna weer
2 x 3600 naar rechts. (pos 2).
Op aansluiting 3 kan het test- cq. vulgereedschap
worden aangesloten.

pos. 1

pos.2

pos.3

Fig. 6

compressor aansl u iti ng

slang aansluiting

bst-, cq. vulgereedschapaansf uiting

spindel

8)

pos. 1

pos. 2

pos. 3

Magazijn stand. Ventiel dicht.
Test-, cq vulstand. Alle drie aanslui-
tingen met elkaar verbonden.

Bed rilfstan d.

Aansluitingen 1 en 2 doorverbonden.

10
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Schematische aansluiting van het test/vulgereed-

tchEp.

V
-rrr{>

K

A
B

c
D

V
K
î
2

3
4
5

6
7

I

-kraan bii de lage druk manometer

-kraan bij de hoge drukmeter

-inlaatzijdeventiel van de compressor

-uitlaatzijdeventiel van de compressor

-van de verdarnper

-naar de condenser

-koef compressor

-test- cg. vulgereedschap

-fage druk manometer

-hoge druk manometer

-slang - blauw
--slang - rood

-slang - geel of wit

-vacuurnpomp

Fig. 7

12 -fles met koefmiddef R12
13 -kraan aan koelmiddelfles

Optnerking

lata: lkg/cm2
0 atú
0,981 bar

1l
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Vacuum zuigen.

Elk koelmiddelcircuit moet voor het vullen met nen de kranen A en B op het test/vulge-

koelmiddel door middel van een vacuumpomp reedschap worden gesloten. De waarde,

leeg grezogpn worden. aangegeven op de manometer, mag dan

Daardoor worden vochtdelen, niet geoorloofde niet hoger zijn dan 0,2 ata.

gassen en stoffen voor het merendeel verwij'
derd. vacuumpomp 8 uitschakelen. Let wel :

De tijd benodigd voor het vacuum zuigen be- Dit mag pas dan gebeuren als eerst de

draagrt minimaal 1 uur. kranen A en B op het test/vulgereedschap
zijn gesloten en dus niet in omgekeerde

Hierbij geldt : Hoe langer hoe beter ! volgorde.

Ats er zich nog koelmiddel in het circuit be- controleer nu over een tijdsduur van t
vrndt en er hoeft alleen maar bijgevuld te wor- 10 minuten of de druk aangegeven door
den, is het vacuumpompen niet nodig. de manometer constant blijft.

Als deze druk oploopt, komt dit ten ge-

Om het circuit leeg te zuigen moeten de vol- volge van een lekkage en moet dit euvel

gende handelingen worden verricht : eerst worden verholpen.
Wanneer de aangegeven druk constant

Sluit de gele slang 7 aan tussen de vacuum- blijft, kan worden begonnen met het vul-
pomp 8 en het test/vulgereedschap 2, zo- len van het circuit.
als weergegeven in de schematische aan-

sluiting. Het vullen.

de rode slang 6 moet worden aangesloten Het vullen van het koelcircuit mag gbeuren
op het ventiel D aan de uitlaatzijde (Disch) nadat het vacuumzuigen is gebeurd, zoals in

van de compressor 1. het voorgaande omschreven. Hiervoor moeten
. de volgende handelingen worden verricht :

de blauwe slang 5 moet worden aangesloten

op het ventiel C aan de inlaatzijde (suc- neem de gele slang 7 los van de vacuum-

tion) van de compressor 1. pomp 8 en het test-vulgpreedschap 2.

vacuumpomp 8 inschakelen en kraan 15 sluit deze gele slang 7 aan op de fles 12

openen. rnet het koelmiddel R12.

open de beide kranen A en B, die zich op de gele slang 7 moet nu kortstondig met
het test/vulgereedschap bevinden terplaats Rî2 worden doorgeblazen en onmiddellijk '

van de lage en hoge druk manometers hierna moet het andere einde van deze

slang luchtdicht worden aangesloten op de

open daarna de ventielen C en D, resp. het middelste aansluiting van het test/vulge-
in- en uitlaatventiel van de compressor, teedschap.

door de spindel van deze ventielen eerst
geheel linksom te draaien en daarna weer plaats de fles 12 met het koelmiddel Rl2
2 x 3600 naar rechG. ondersteboven.

Controle open kraan 13 van de koelmiddelf les 12.

Na minimaal één uur vacuumzuigen kun- open kraan B bii de hoge druk manome-

12
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ter 4 rran het test/vulgereedschap. Vanuit
de koelmiddelfles 12 zal nu vloeibaar koet-

middel het hoge druk gedeelte van het
koelci rcu it bi nnenstromen .

dit gedeelte moet zich zover vullen tot de

druk op de manometer een waarde bereikt
van 2à3ata.

sluit daarna kraan B bii de hoge druk ma-

nometer 4.

Controfe

Controleer met behulp van de electrische fek

detestor het circuit op lekkage. f ndien tijdens
deze controle een lek wordt gevonden, moet
deze lekkage eerst worden verholpen en moet
daarna opnieuw worden begonnen met vacuum-
zuigen, etc.
Indien het circuit dicht blijkt te zijn kan wor-
den rrervolgd nret het vullen van het circuit.

zet de fles 12 rechtop met de kraan 13

naar boven.

start de motor.

schakel de ventífatormotoren \ran de ver-

damper in op het hoogtste toerental.

zet de temperatuurschakelaar in de posí-

tie "maximale koeling", Wordt de air-
conditioning opgebouwd bij koude weers-

omstandigheden dan kan het gebeuren

dat de compressorkoppelingsspoel toch
niet bekrachtigd wordt en de compressor
derhalve niet goed gaat werken. Om dit
toch te bereiken kan rlen de ramen slui-
ten en de verwarming van het voertuig
aanzetten . Zodra de motor op bedrijfstem-
pefatuur is en de kachel warme lucht
blaast zal de air-conditioning beslist in
vYerking treden.

open daarna opnieuw kraan 13 van de

koelmiddelfles 12.

open kraan A bii de lage druk rnanometer
3 van het tesVvul gereedschap.

geliiktijdig moet met de assistentie van een

tvveede persoon het kijkglas in de reser-

voi r-wate rafscheider worden gecontroleerd.

er moet nl. nog zotang met R12 worden
gevuld tot in het kijkglas van de reservoir
rmterafscheider geen luchtbelfen meer
zichtb aar zijn.

afs het schuimen (luchtbelvormingl op
houdt, moet kraan A bij de lage druk Jro-
nometer 3 onmiddelf iík worden gesloten,
omdat het koelcircuit anders met een te
grote hoeveelheid koelmiddel R 1 2 ge-

vuld wordt.
Oprn. Het is beter een keer te vroeg te

stoppen met vuf fen, dan het circuit
met tweel R12 te wlfen.

sluit kraan 13 van de koelmiddelfles 12.

controleer nogmaals met behulp van de

fek detector het circuit op fekkage. In-
dien tiidens deze controle een lek wordt
gevonden, moet deze lekkage eerst wor-
den verholpen en moet daarna de hele
procedure van vacuumzuigen, vullen etc.
ureer worden herhaald.

- indien het circuit dicht bliikt te zijn, moet
de spindel van de compressorveotielen C

en D geheel naar links worden gedraaid in
de "bedrijfsstand".

- de slangen van het test/vulgereedschap
losnemen van de compressor en voorzien
van de afsluitkappen.

Opmerking :

Wanneer het circuit gevuld is met een te grote
hoeveelheid R12:

a. stijE de druk in de condenser naar een

veel te hoge waarde.

b. wordt niet alle R 12 omgezet in vloeistof.

13

W r1 z rgr ngen voorbefr ourden
Printd in ttre Nethertands 7605



c. wordt teveel olie uit de compressor mee-
gpnomen in het circuit.

Wanneer het circuit gevuld is met een te kleine
hoeveelheid R 12 worden geen onderdelen be-

schadigd, maar zal onder moeif ijke omstandig-
heden het rendement van de air-conditioning
geringer zijn.

Air-conditionering : ten behoeve van de FZB00.

Het opbouwen van de airconsitioning bestaat
in principe uit de vofgende punten :

A. Het monteren van de poelie en compres-
sor.

B. Het monteren van reservoir-waterafschei-
der.

C. Het monteren van de verdamper.

D. Het monteren van de condenser.

E. Het leggen en aansluiten van de slangen
voor het koelmiddel.

F. Het aansf uiten van de electrische bedra-

ding volgens schema.

G. Het laden van het systeem met het koel-
middel.

14
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A. Montenen van poef ie en compreseor.

1. De nieuvye poelie heeft drie Vgroe-
\ren. De extra groef is bedoeld voor
de extra V-riem ter aandrijving van de

compressor.
V-riem 12,5 x 1275.

2. De compressor wordt door middel van
een zadel gemonteerd tegen de motor
juist boven de dynamo.
De componenten, u/aaruit dit zadel be-
staat, zijn weergegeven in nevenstaande
tekening.

Steun a wordt met bouten gemonteerd
op de cilinderkop tegen de hijsoogsteun
aan.
Door de dikte van de compressorsteun
zijn de bouten waarmee de hijsoogsteun
aan de cilinderkop is bevestigd, te kort
om beide steunen verantwoord te mon-
teren.
Het is daarom nodig om de daarvoor
in het pakket aann€zige bouten te ge-

bruiken, t.w. :

2x bout M8 x25
1 x bout M12 x 35

Prntd in the Netherlands
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.9teun b wordt met twee bouten gemon-
teerd op het waterpomphuis. Ook hier zijn
de in het waterpomphuis aanvrrezige bouten
te kort en moeten deze vervangen worden
door de bouten
2x bout MB x 60

Deel c moet zo op de steunen a en b wor-
den aangebracht dat de vier boutgaten cor-
responderen met de sleufgaten van de defen
a en b, terwijl de omgebogen kant naar be-
neden moet zijn gericht.

Aan de onderzijde van de compressor moe-
ten vier tapeinden worden gemonteerd, die
met Loctite nr. 241 moeten worden ge-

borgd. Het hier gebruikte tapeind heeft
tvree verschi I lende soorten sch roefdraad.
Het gedeelte dat in de compressor moet
worden gemonteerd is voorzien van schroef-
draad 3/8" - 16 UNS, en het gedeelte, waar
de moer op moet worden gedraaid is voor-
zien van schroefdraad 3/8" - 24 UNF.
De totale lengte van het tapeind is 59 mm.
De lengte van de UNS schroefdraad is 27
mm. De fengte van de UNF schroefdraad
is 22 mm. De lengte van de schacht is 10
mm. De schroefdraad in het compressorhuis
is 3/8" - 16 UNC.

Nadat de vier tapeinde n zijn gemonteerd
rnoet de compressor zodanig op steun c
worden geplaatst, dat de tapeinden door de
sfeufgnten van de steunen a en b steken,
waarna het geheel met behulp van vier
zef fborgpnde moeren (3/8" - 24 UN F)
wordt vastgeschroefd.

Tussen de moeren en steun b moeten ook
nog platen e worden gemonteerd en vref zo-
danig dat de afgeschuinde kant zich bevindt
in de positie zoals in de tekeningen zijn
rrvBergege\€n.

In de omgezette kant van steun c bevindt
zich een gat. In dit gat moet stelbout d met
een contramoer worden aangebracht.
bout M10x 1,25 x45
moer Ml0x 1,25

Door deze bout links of rechts om te
draaien kan steun c resp. naar de motor toe
of van de motor weg worden bewogerì. Op
deze manier kan de spanning van de V-riem
worden afgestefd.

Fig. 11

Fig. 12
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Aan de zijkant van de compressor be-

vinden zich vier gnten, w€lke zijn voor-
zien van schroefdraad.
De bovenste tvyee moeten worden 9e-
bruikt om de steunen f en g te monte-
ren zoals weergegeven ín de tekening
2 x bout 318 x 1"
Tesamen met beugel h moeten de steunen
f en g worden bevestigd aan de hiisoog-
steun S.

Het daarvoor benodigde gat N moet
nog worden geboord. De plaats waar
gat N moet worden geboord stelt men
op de volgende manier vast :

- de bouten, waarmee de compressor
op het zadel is bevestigd, moeten wor-
den gefost.

- de compressor moet zover mogelijk
van de motor af worden geplaatst.

- de plaats waar gat N moet worden
geboord kan nu worden afgetekend
aan het einde van het sleufgat van de

steunen f en g, zover mogelijk naar
de hartlijn van de motor.

- de diameter van dit gat is 1 1 mm 0

De hiervoor gebruikte bout is

M10 x 1,25 x 45, €D moer M10 x 1,25

3. Stellen van de V-riem.

Om de V-ríem te stellen moeten eerst de

vier tîoeren waarmee de compressor op
het zadel is bevestigd worden gelost en tÈ
vens de bout waarmee ds steunen f en g
aan de hijsoogsteun zijn bevestigd. De borg-
moer van stelbout d moet worden terugge-
draaid. Door nu de stelbout links om te
draaien kan men de compressor naar de

motor toe duwen , zodat de V-riem min-
der gespannen is en zonodig gedemon-
teerd kan worden. Door de stelbout d
rechtsom te draaien wordt de compressor
automatisch van de motor af bewogen,
waardoor de riemspanning hoger wordt.
Na het verkrijgen van de correcte riem-
spanning moeten de nperen waarmee de com-
pressor op het zadel is bevestigd weer wor-
den vastgezet, alsmede de bout waarmee
de steunen f en g aan het hijsoogsteun zijn
bevestigd. Ook de contramoer van de stel-

Prrntd rn ths NethcrlanCls

Fig. 14

bout d moet v\reer worden vastgezet.

4. Waterslang.

In rrerband met het plaatsen van de corn-
pressor moet ook de waterslang van de

radiateur naar de waterpomp worden ver'
vangen.
De nieuwe waterslang moet dan zo wor-
den gemonteerd dat de compressor niet
in aanraking komt met deze slang.

Tevens moet in verband met de nieuwe
poelie de waterpiip van de warmtewis-
selaar naar het pomphuis zodanig wor-
den verbogen dat de poelie niet meer

aan foopt.
Zonodig moet de beugel voor deze piip
worden aangepast. '

I
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B. lVfonteren yan reservoi r-waterafrcheider.

De reservoir-waterafscheider wordt gemon-
teerd achter het voorfront, tegen de cabi-
newaod, iuist onder de vuf opening van de
motorkoelvloeistof .

Om de reservoir-afscheider te bevestigen
uprdt gebruik gemaakt van een steun, die
vootz ien is van 2 gaten 5 0 en 2 moeren
M5. Met behuf p van 2 zelftappende schroe-
ven (4,8 x 16) wordt de steun tegen de ca-
binewand gemonteerd, zodanig dat het
bovenste gat t 20 crn van boven af t 10 cm
van onderaf, en t 7 cm vanaf de voorkant
van het plaatrrrrerk zit.

Daarna wordt met behulp van 2 bouten
M5 x 10 het reservoir aan de steun gemon-

teerd , zodanig dat aansf uitingen aan de
bovenzijde zitten.

Opm. De afdichtkappen op de aansluitingen
eerst dan wegnernen als de slangen on-
middelliik daarna gemonteerd worden.

M5

56-

Fiq. 15

Fiq. 16

18
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C. I'fet monteren yan de verdamper.

1. Verwijder de tr,rce kruiskopschroeven
wiaarmee de opbergbak (flessen-

reklop de motorkap-- is vastgezet. Haak
de opbergbak uit het bekledingspaneel
van de kachel. De sigareaansteker , de
verlichting, de draadboom en de asbakken
moeten gedemonteerd worden en later
vìGer worden overgebouwd in de verdam-
per.

2. Plaats het chabloon op de cabinevloer,
zodanig dat de gaten 3 en 4 correspon-
deren met de montagepunten van de
opbergbak (flessenrek ).
Teken de pf aats van de gaten 1 ,2,5, 6,
en 7 ai.
De gaten 1 en 2 behoren met een 9 mm
0 geboord te worden terwijl de gaten 5
en 6 aen diameter behoren te hebben
van 16 mm.
Het gat7 moet overeenkomstig het
model in de chabloon \^orden gemaakt.

3. Demonteer het deksel van de verdamper
en breng de verdamperkast op de cabine
vloer aan. Maar alvorens de verdamper-
kast wordt vastgernaakt op de cabine-
vloer, moeten eerst de stekers van de be-
drading worden aangesloten (zie: elec-
trische aansluitingen). De groene d raad,
met de platte kabelschoen ( +O raadl ,

en de blauwe draad met de geiboleerde
draadverbinder (voor de compressrJr'
koppeling), moeten sarnen met de rv\ree

aderige kabel (voor de condenser) r ioor
gat 7 gevoerd worden.

Fig. 18

Fig. 19
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De bruine massa draad en de groen/wine
draad vanaf de D +aansluiting (faadstroom-

controlelamp) moeten reeds vrij van de rnr-
damperbak gelegd worden.

4. De uerdamper wordt bevestigd met vier
bouten op de plaatsen N, O, P en O.
Voor de belrestigingspunten P en Q wordt
gebruik gemaakt van de lasmoeren in de

cabinevf oer waarmee de opbergbak was
gEmonteerd. De bouten, waarmee ook de
opbergbak was bevestigd, moeten dan
ook van boven af door de verdamperkast
vYorden aangebracht.
Op de plaatsen N en O zijn de lasmoeren
in de verdamperkast aany\€zig. Hier moe-
ten de bouten vanaf de onderzijde van de
cabinevloer worden aangebracht, De hier-
voor gebruikte boutsoort is M6 x 35 tesamen
met bijbehorende veerring,
De gaten S en R corresponderen met de
gaten 6 en 5 in de cabinevf oer. Deze gaten

zijn bedoeld ter afvoering van het corì-
denswater.

5. Door deze gaten S en R cq. 6 en 5 moeten
de korte stukjes slang van boven af door
de cabinevloer gestoken worden. (1)

Daarna moeten de koperen pijpen (2) van
onder af door de korte stukjes slang naar
boven worden geduwd. Gelijktiidig moet
dan een trryeede peroon de reeds eerder
gemonteerde slangstukken aan de boverì-
zijde vasthouden. De onderzijde van de

koperen pijpen moeten worden voorzien
van de bolvormige rubberen klepperì. (31

De rubberen kleppen moeten met behuf p

v8n een slangkfem worden vastgezet aan

de koperen pijpen.
Het geheel moet met een beugel aan de
cabine worden bevestigd (4). Omdat de
pijpen bedoeld zijn ter afvoering van het
condenswater, dat is verzameld in de ver-
damperbak, moet men er voor zorgen
dat de koperen pijp en/of rubberen
slang niet meer dan enkele milimeters
boven de bodem van de verdamperkast
uitsteekt.

6. De sigareaanstekers en asbakken rrvelke

gedemonteerd zijn uit de opbergbak lno€-
ten aangebracht worden in het deksel van
de verdamper. Daarna kan het deksel
yleer worden gemonteerd nadat eerst de

Fig. 20
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bedrading van de sigareaansteker etc. ziin

aangesloten. .

Tenslotte moeten de knop voor de venti-
latormotoren (3) en de knop voor de tem-
peratuurschfkelaar (4) nog worden aange-

bracht.
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat
onder de knop voor de ventilatormotoren
een plaat behooft te worden aangebracht.

D. Het monteren Yan de condenser.

H

b2

Fig. 23

- De condenser wordt aangpbracht boven
de cabine door middel van een beugel die
is bevestid aan de dakgoot en de rand
\nan de wntilatie€pening in het dak. Voor
de schematische voorstelling zie biigaande
tekening.

- Verwíjder de tochtstrip van de rand van

de venti latied<lepopeni ng.

- Leg de verbindingplaat A tesarnen met
rubber C op de rand van de rrentilatie
klepopening zodanig dat het middelste
gat al op de hartlijn ligt van deze opening.

- Teken de drie gaten al af op de rand van de

de ventilatieklepopening, waarna op de

afgetekende plaatsen een gat geboord

moet worden van 7 mm 0 .

Pnrrtrrl rn rhe Nethrrrlenrll
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- Bevestig de verbindingsplaat A tesamen
met onderlegrubber C met behulp van
drie pfat verzonken M6 boutjes D, moe-
ren, sluit- en \€erringen op de rand van
de venti latieklepopen i ng.

- Monteer de tochtstrip weer op de rand
van de ventilatieklepopening en breng
een kleine uitsparing aan voor Ce beves-

tigingsboutjes.

- Plaats de as b1 van drager B zodanig in de
dakgoot dat de gaten b2 corresponderen
met de twee rechter lasbouten E op de
verbindingsplaat A waîneer het voenuig
is uitgerust met linkse besturing (LHD).

f s het voertuig uitgerust met rechtse be-

sturing dan moet beugel B zo worden
gernonteerd Cat de gaten b2 correspon-
deren nret de twee iinker lasbouten E.

- Bevestíg drager B aan de ve:'binCingspfaat
A door middt.' van Ce lasbouten en M8
moeren met sluit- en veerringen.

- Klem drager B vast in de dakgoot aan de

achterzijde van de cabine dcor, rnet be-

hulp van de bouten MB x 45 en de bijbe-
horencie moeren, vBBr. en sluitringen, de
klemplaten G en do onderlegrubbers F

tegen de dakgootr€nd en de flens van
drager B te schroeven.

- Daarna kan de cc.ndenser zodanig op cie

Crager wo'dei', ?tngebracht dat aansluí-
tingen zich aan de linkerzijde bevinden.
Tussen de bevestigingspunteî van de dra-
ger en de condenser rnoeten de schijven
H nog vyorden aangebracht. Fl:t cevesti-
gen van de condenser op de cjr:ier moet
gebeuren met de 4 bouten lv18 x 25 en de
daarbij behorende sluit- en veerringen.

- Pas naCaî is gebleken dat de air-conditio-
ning installatie geheel foutloos f unctio-
neen kan ook de ccndenserl,.ap worden
gemonteerd; hetEeen behoort te gcschie-

den met 4 boutjes M6 x 16.

Fig .24
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l'let leggpn en het aansluiten yan de slangen
Yoor het koelmiddel.

Algernene rrenken.

- Zorg ervoor dat de slangen niet in aanra-
king komen met vocht en vuil.

- De afdichtkappen op de aansluitingen
van de verschíllende componenten mo-
gpn eerst dan yy€ggenomen worden als
de slangen onmiddelliik daarna gemon-
teerd worden.

- Bii het aandraaien van de wartelmoer op
een aansluiting moet steeds de zeskant
van het betreffende component vrorden
vastgehouden met :rn andere sleutel.

- Het is noodzakeliik om tussen de slang-
koppef ingsn en de venchillende compo-
nenten steeds de bijbehorende afdicht-
ringen te monteren

- Bii het monteren van de slangwrbindingen
moet zovvel de schroefdraad als de kope-
ren afdichtingringen steeds ingesmeerd
worden met de koelcornpressorolie.

- Er wordt gebruik gemaakt van tvvee soor-
ten slangen t.w. NW 8 en NW 13.
Deze aanduidingen hebben betrekking op
de invrrendige diameter van de slangen.

- De slangkoppef ing wordt bijvoorbeeld
als volgn aangeduid :

135o x 5/8" x NW I

135o : de hoek die het koppelstuk
maakt.

518" : schroefdraad van wartel en

aansluitpu nt.

NW I : type slang, slsmede de inrrven-

dige diameter hiervan.

E.

Fig, 25
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1. Slang leggen van de compressoruitlaat
naar de condenser-ingang.

De uitlaatpoort van de compressor is op
de cilinderkop gemerkt met "Disch".

De hier gebruikte slang is van het type
NW 13 (grote diameter) en aan de zijde
van de compressor voorzien van de

slangkoppeling 135o x7 /8" en aan de

condenser-ingang voorz ien van de slang-
koppeling 180o x718".
De lengte I van deze slang is 5950 mm.
Positie 1 op nevenstaande tekening.
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2. Daarna moet de slang yrorden gefegd nn
de condenser naar de reservoir-utaterat-
*heider overeenkomstig positie 2 van
na/enstaan de teken i n g.

De hier gebruikte slang is vsn het type
NW I (kleine dameter) en heeft een leng-
te van 4210 mm.
De ziide van de condenser-uitgang is

voorzien van de slangkoppeling 135o x
3/4" en aan de reservoir-ingang (onder-

ste aansluiting) voorzien van slangkoppe
ling 180 x 518" "

3. Vervolgens moet de slang worden ge-

fegd vanaf de uitgang van de reservoir-
waterafscheider (bornnste aansluiting)
naar het expansieventiel van de verd?rTì-
per oì/ereenkomstig positie 1 van neven-

staande tekening.
De hier gebruikte slang is van het type
NWB en aan de ziide van de reservoir-
uitgang voorzien van de slangkoppeling
135o x 518" en aan het inspuitventiel
voorzien van de sfangkoppeling 135o x
519".
De lengrte I van deze slang is 570 mrn.

4. Tenslotîe moet nog de slang worden ge-

legd vanaf de verdamper*uitgang naar de
compressor-ingang (suction) overeen-
komstig positie 3 en 4 van woorgaande

tekening en positie 2 van tekening 29.
De hier gebruíkte slang is van het îype
NW 13 en aan de ziide van de verdam-
per-uitgang voorrien van de slangkoppe-
ling 180o x 718" en aan de inf aat van
de compressor voorzien van de slang-
koppeling 135o x 7 /8" .

De leng[e I van deze slang is 3360 mm.

opm.
Nadat is gebleken dat de air-conditioning fout-
loos functioneert moet het gat in de cabine-
vloer, waar de slangen van de verdamper en de

bedrading doorheen ziin gevoerd, weer zodanig
worden afgedicht dat geen water of vuil de ca-

bine kan binnendringen en de geluid-isolerende
werking zo min mogelijk verstoord wordt.

25
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5. Bij het bewstigen van de slangen aan
het voertuig moet er rekening mee ge.
houden worden dat de bochten in de
slangen een zo groot mogelijke straal
hebben, omdat anders knik- en breuk-
plaatsen in de slangen kunnen optreden.
De twee slangen van de compressor
kunnen ter hoogte van de dynamo met
behulp van h,y€e grote langklemmen
en een bout MO x 30
bevestigd worden aan de beugel, die
daar op de fangslígger van het chassis
gemonteerd is ter geleiding van de plas-
tic pijp. Omdat in wrband met de extra
klemmen de bout te kon is, moet deze
tcrvangen worden door een bout M6 x
30.

Vervolgens worden deze twee slangen
nogrnaals met h,yee slangklembeugels
en een extra steun rechtsvoor onder de
cabine bevestigd, zoals ì,veergegeven
in bijgaande tekening. De steun wordt
bevestigd met bout MO x.20, moer en
veerring, terwijl de slangbeugels worden
bevestigd rnet een M5 x î 6 bout en
mogr.

Tek , U,35 en 36 gpven aan dat de
slangen onder de cabine op verschillen-
de plaatsen rnet behulp van kabelbin-
ders aan de aanurezige leidingen kunnen
worden vastgemaakt of met behulp van
klemmen en zelftappende schroeven tegen
de cabine kokers kunnen worden beves-
tigd. Het is natuurlijk aan te bevelen om
zoveel mogelijk gebruik te maken van
de aanvrezige beugels en gnten.

Fig. 32

Fig. 33
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6. Wanneer om welke reden dan ook een

slang moet worden ingekon gaat men
afs volgt te werk :

- zet wartel D in de bankschroef

- zet de pasende sfeutel op zeskant B
en verwiider de nippel (A,B; en C)

- nBBm wartel D en de slang uit de
bankschroef.

- demonteer wartel D van de slang.
Let oP: D?heeft sen linkse spoed!

- Énij de slang rnet sen scherp mes af
op de juiste fengte.
Het is aan te bwefen om alvorens het
koppelstuk rreer ineen te zetten eerst
de slangdiameter te venrijden door
het tapstoelopende gedeelte C in de
slang heen en vueer te bevtregen.

- srrfeer de inwendige en de uitupndige
diameter ìran de slarg E, alsmede het
deel D2 in met de koelcompresserolie.

- breng de waftel op de slang (Denk
aan de linkse spoedl ) zover dat de
slang nog t 3 mm van de rechtse
schroefdraad D1 is venrvijderd.

- breng het tapse gedeefte C van kop-
pelstuk in de inwendigediameter van de

slang en draai de nippel in de schroef-
draad D1 \ran de wartef nadat eerst
het tapse gedeelte C en de rechtse
schroefdraad Dl met de koelcompres-
sorolie is ingesrneerd.
Draai met behuf p van een normale
standaardsleutel de nippel zover mo-
gelijk in wartel D.

Fig. 35

Fig. 36

A - wartel voor aansluiting aan het component

B - zeskant van de nippel

C - tapstoelopend gedeelte van de nippel

D - wartelmoer ter beveliging van de slang

Dl - rechtse rhroefdraad

D2- f inkse spoed

E - slang

De zeskant B en het tapstoelopende deel C ziin

één geheel.

D1 D2
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Aansluiting van de electrische bedrading.
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Fig. 38

G - ventilatorschakelaar
T - temperatuurschakelaar
W - Yv'eer5und
K - koppeling
Ml - ventilator motoren in de
ì'fl? - ventilator mobren in de
S - zekering 25 A

verdamper
condenser

Z - centrale steker rrerbinding
R 1 - relais 24 V
R - F€lais 24 V
LCL - taadcontrolelamp
V - verbindinglsdoos
HS - hoofdschakelaar
H - accu
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1. In de hoofdschakelaarkast bevindt zich

sen zekeringendoos. Eén van de daarin

aanvúezige drie zekeringen is een resne
zekering. Orn de airconditioning elec'
trisch te voeden wordt gebruik gernaakt

van deze zekering. Omdat de stroomafna-
me hoger kan ziin dan 5 A moet de aan'
vuezige 5 A zekering rnprden vervangen

door een 25 A zekering.

2. Van at deze zekering moet er een draad
worden getegd naar de verbindingsdoos
aan de rechtse ziide onder de cabine.
In deze verbindingsdoos bevinden zich
een aantal stekerverbindingen. Omdat
niet alle verbindingsmogeliikheden 9e-

bruikt zijn , kan een van de reserve aarì-

sluitingen benut worden om deze voe-

dingsdraad in te voeren.
Hierbii moet gebruik gemaakt worden
van een schuifcontact met een "vishaak'

ie". De voedingsdraad moet een door-
snede hebben van 2,5 mm2.

3. Aan de verdamper bevindt zich een cerì-

trale steker met vier aansluitingen die
genummerd ziin met de getallen van

1 t/m 4.
In aansluiting 3 bevindt zich een blauwe
draad, die tesamen met de groene draad

van aansluiting 4 door de opening in de

cabinevlo€r naar de onderziide van de

cabine kan worden geleid. De groene

draad, die aan het einde is voorzien van

een plat kabelschoentie, moet in de ver'
bindingsdoos zodanig in de contra-ste-
ker worden aangebracht dat er een elec-

trische verbinding bestaat rnet de voe'
dingsdraad voor de airconditioning.
De blauwe draad is bedoeld voor de

electro-magnetische koppeling van de

compressor en moet bevestigd worden
aan de draad van de compressor met
behulp van sen plastic kabelverbinder.
In aansluiting 1 bevindt zich een groen/witte
draad die aan het einde voorzien is van

een dubbel kabelschoentie.
Op deze draad moet aangesloten worden
draad 22 van de laadcontrole lamp op
het dashboard, waarna het geheel weer
wordt teruggebracht op de aansluiting
van de laadcontrolelamP.

Fig. 39
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ln aansluiting 2 bevindt zich een bruine
massa draad die aan het einde is voorzien
van een kabef oog. Dit oog moet vrorden
bevestigd aan het c€ntrale massapunt, dat
zich achter de zekeringdoos bevindt.

Tevens bevindt zich aan de verdamper
nog een tn€epof ige stekerverbinding
waarvan de contacten onder een hoek
ìran 9Oo t€n opzichte van elkaar staan.
Hierop kan worden aangesloten de trryee

aderige kabel, die aan beide einden is
voorzien van eenzelfde soort contra ste-
ker. Het andere uiteinde van deze kabel
moet urorden verbonden met de steker-
wrbinding van de condenser,
Ook deze kabel kan via de opening in
de cabinevloer naar buiten worden ge-

leid.

Tenslotte is er nog de bedrading voor
de sigpren-aansteker en de daarvoor be-
stemde verlichting. Omdat de bedrading
hiervan identiek is aan de oorspronke-
fijke schakeling kan deze bedrading het
eenvoudigst met behulp \ran een aantal
kabelverbinders worden verbonden met
de draadboom \rian het voertuig. De be-
nummering van de draadboom is als
volgt :

nr.92 - voedingsdraad van het sigaren-
aansteker element

nr.067 voedingsdraad voor de verlich-
ting

bruin - massadraad.

De bedrading van de condenser kan te-
$men met de slangen naar bovefì wor-
den gevoerd, waarbij men deze met be-
hulp van slangbinders bij eikaar kan hou-
den.

Fig. 41
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Met ingang van november 1977 zal in de
Behr airconditioning installatie een extra
schakelaar worden gemonteerd.
Het doel van deze schakelaar is het bescher-
men van de airco-instalfatie in gevaf van
koelmiddelverlies (lekkages, leidingbreuk
e.d. )

Indien'de druk in het systeem daaf t tot
2 t 0,2 úr dan onderbreekt de schakelaar
de electromagnetische koppeling van de
compressor, vyaardoor deze wordt uitgescha-
keld. Tijdens het vullen van de instaf latie
dient de schakelaar overbrugt te worden
omdat de inschakeldruk max. 0,6 bar boven
de uitschakeldruk f igt.
De schakefaar is gemonteerd op de reservoir-
water afscheider ( zie fig. 1 l welke achter
het voorfront tegen de cabinewand bevestigd
wordt d.m.v.een steun.
f n verband met het aanbrengen van de scha-
kefaar dient de steuD, rryelke mornenteel een
hoek van ggo heeft (zie f ig. 21 , te worden
teruggebogen naar 12Oo daar anders de scha-
kelaar het voorfront raakt (zie fig. 3)

Elctrische aansl u iti ng,

De schakelaar moet in serie Sschakeld wor-
den met de spoel van de compressor, m.a.vt/.

de blauvve draad urelke vanaf de verdamper
met de compressor is verbonden (zie Fig.4)
moet nu bii de schakelaar aangesloten wor-
den (zie Fig. 5).
Om beschadiging van de draad (schakelaar

naar compressorl tegen te gaan is het aan

te bevelen deze blauvne draad vanaf de scha-
kefaar via de bestaande bedradin5piipen
aan cùassis en motor naar de compressor
te voeren.
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Aansluiting yan de electrische bedrading
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Aansluiting van de electrische bedrfding.
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G -ventilatorschakelaar

T -temPeratuurschakelaar

W -\^reerstand

K -koPPeling

Ml -ventilator motoren in de
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