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VERHOGEN VAN DE KABINE
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VERHOGEN VAN DE KABINE.TEMPERATUUR
Indien gewenst kan de temperatuur in de
kabine verhoo$ worden. De onderstaande
maatregelen moeten dan worden getroffen.
A. Eerst dient d.m.v. de temperatuurmeter op
het instrumentenbord te worden gecontroleerd of het koelwater een temperatuur van
minimaalT2o C heeft.
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B. De doorlaat van de kachelslang aansluitnippef s 228390 welke in de koelwater-

pijpen zijn aangebracht opboren tot
14,0 mm , zie Fig. 1a en 1b, of breng een
nieuwe aansluitnippel met 15 mm
doorlaat aan (DAF nummer 6329021 .
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Het isoleren Yan de kabine
Benodigde materialen (zie de schetsen voor
de afmetingen ) :
Glaswolplaat in de dikten: 10- 25- 40 en
50 mm,
Aluminium plaat, 1,5 mm di k,
Sponsrubberpfaat , c?. 5 mm dik,
Liim voor het aanbrengen van de glaswo lplaten.

Kachelaanslu iti n g, afvoer
Fig. 1b
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Uit te yoeren werkzaamheden
Verwíjder:
stoefen (moeren onder het spatscherm f osdraaien), beddsn, wand- en portierpanelen,
plastic afschermplaten links en rechB vooronder bij de voetruimten, gordijnraifs,
hemelbekfeding, rooster in de dakkfep.
Dakpaneel isoleren , zie Fig .2.
Begin met de glaswof plaat voor het midden-voor gedeelte van het dak.
Breng lijm aan op dakpaneel en glaswolpfaat en druk de plaat tegen het paneel.
Bij het aanbrengen van de andere gfaswolplaten voor het dakpaneel kunnen
pfaat en paneel vooraf met lijm worden
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Opmerking:
Voor het aanbrengen van de overige gfaswolplaten wordt géén lijm gebruikt.
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Da kpaneel

,A=580x 750 x 25 mm (6x)

$=580x 880 x 25 mm (2xl
Q=250x 880 x 25 mm (1 x)

D-400x
f=450x

220 x 25 mm (Zxl
80 x 25 mm (1x)
Fig.2

Fronthoeken isoleren , zie Fig. 3
Breng de glaswolplaten A via de bestaande openingen op hun pfaats.
De platen B kunnen zonder meer worden
aangebracht.
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Fronthoek
[ = 350 x 150 x 50 mm (2xl
$ = 800 x 150 x 50 mm (2x)
Fig. 3
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Zijwanden isoferen, zie Fig. 4
- Breng de gf aswofpraten A via de bestaande openingen op hun pfaats.
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Zijwand
{ = 530 x lg0 x S0 mm (gx)
Fig. 4
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Portieren isolere n, zie Fig. 5
snij de gfaswolpfaat wef ke bestemd is
voor de isolatie van het ponier overaf
2 cm kfeiner dan het bekredingspaneef
snij bovendien een gedeerte A uit de
plaat, zodat de werking van
het portier.

sf

ot niet wordt befemmerd

.

a_

tiilri-a

ii

lirl
il

ll

rL______:____________:j

"-;ÍÍJ:r

t
t /'2_/

a-a
Ponier
{ = portiersf ot mechanisme
B = portier paneel
C = glaswolpfaat l0 mm
Fig. 5

Achterwand isoleren , zie Fig. 6
Schuif de glaswolplaten zo goed mogpliik
tegen elk aar aansf uitend tussen de achterwand en de versterkingen.
Opmerk ing:
Het effect van de isolering is sterk afhankelijk
van de nauwgezetheid waarmede deze is aangebracht. Gebruik daarom de afvalstukken
voor alle plaatsen, welke nog onafgedekt zijn
na het aanbrengen van de grote stukken isolatiemateriaal.

Achterwand

A$=

410 x630x25mm
524 x 310 x 40 mm
Q = 1200 x 310 x 40 mm
P = 310 x 80x25mm

(3x

)

Qxl
(1x)
12xl
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Luchtinlaat opening in grille
[ = aluminium plaat 1,5 mm
B - sponsrubberPlaat 5 mm
Fig.7

-

Afsluiten van frisse luchtinlaat openingen,
zie Fig .7 .
De links en rechts achter de kunststof
grille aangebrachte opening voor het
doorlaten van frisse lucht kunnen worden afgesloten door het bestaande rooster te verwijderen en dit te vervangen
door een aluminium plaat met sponsrubber onderlaag.

