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TECHNISCHE GEGEVENS
Koelmiddel: Freon Rl2 (CC|2R ól getijkwaardtg produkt
Kookpunt.29,8oC bll 1 bar
Hoogst toelaatbare temperatuur van gevulde koelmiddelfles 45oC
Freon Rl2 is een velligheidskoelmiddel. Dit koelmiddel is:
- niet brandbaar
- niet exploslef
- nlet prikkelend
- praktisch nlet giftlg
- reukloos

Koercompressororie:'

Èlifilr.. slr-

of een gelijkwaardig produkt
Koelcompressor: York, tweezuigercompressor

werktoerental 650 - 5500 0mw./min.

Olieinhoud

t

300 cm3

Olieniveau 22 - 32 mm onder kontrolegat

Electromagnetlsche koppeling: Bekrachtigingsspoel 12

V

V-snaar compressoraandrijving: 13 X 225 A 48Vz

Schakelpunt temperatuurschakelaar in de sland "maximale koeling" ligt tussen -1o en OoC. Te kontroleren
door gever onder t6 dompelen in ijswater.
Temperatuurbeveillging op reservoir-waterafscheider opent bij 1120C a 11soC.
Uitschakeldruk van onderdrukbeveiliging: 2 * 0,2bar.
Opm. lnschakeldruk ligt max. 0,6 bar boven de uitschakeldruk.

VEI LIGHEIDSVOORSCH RI FTEN

Het koelcircult is gevuld met het veiligheidskoelmiddel Freon R12.
Dat wil zeggen, het koelmiddel is:
- nlet brandbaar
- nlot explosief
- nlet prlkkelend
- praktisch niet giltig
- reukloos

ilrcm dc volgende vclllghcldsvoorrchrlltcn In rcht:
Het is noodzakeliJk om bij het openen van het koelsysteem

-

-

(b.v. door een leldlng los te nemen) de
nodlge voozichtigheid te betrachten, omdat bij temperaturen boven het kookpunt de vloelstof altijcl
onder druk staat.
Elke aanraklng met het vloelbare koelmlddel moet worden vermsden.
Krugt men desondanks tóch koelmiddel In de ogen, dan onmlddalliJk een dokler waarschuwen.
In de rulmte waar het koelmlddel wordt afgetapt moel voldoende ventlletle zlJn. Omdat het koelmicldel
In gasyorm zwaarder ls als lucht, beslaat bij het aftappen van het koelmlddel In een smeerput of
algesloten ruimt€, de mogelljkheld van bedwelmen.
Onder g6en voorwaarde mogen onderdelen van de installatle van blnnen gerelnigd worden mst stoom.
Gebrulk hiervooralleen het koelmiddel Freon R11 en In gevalvan nood Freon R12.
Freon R12 ls bij normale temperaturen absoluut niet glftig, maar ontleed zlch blj aanraklng mst een
vlam of hoge temperaturen In chloorwaterstof en fluonraterstof. Deze gassen zlln schadeliJk voor de

gazondheid.

-

Het ls nlet toegestaan te lassen aan delen van hel gesloten clrcult of ln de onmlddelluke omgevlng
hiervan. Onafhankelijk of de Installatie gevuld ls ol niet, ontstaat er door verwarmlng een enorme
overdruk, die tot grote schade aan het systsom kan lelden an zelfs een explosle kan veroozaken.
Een gevulde koelmldctelfles mag nlet voor lange tiJd worden blootgesteld aan de zonnestrallng of een
andere warmtebron. De hoogst toelaatbare temperatuur van eon gevulde koelmlddellles bedraagt 45oG.
Als een onderdeel van het koelcircuit lekt of beschadigd is, b.v. na een ong€val, mag de
alrconditioning niot worden ingeschakeld omdat anders de compressor kan worden beschadigd.

DAFTrucks
WE

RK

PLAATS

I

N

ACCESSOTRES
AIRCONDITIONING

STR UCTI ES

WERKING EN BEDIENING
Algemeen

In principe is de airconditioning installatie
opgebouwd uit de volgende componenten
1. Compressor

2. Condenser
3. Reservoir-waterafscheider
4. Expansie ventiel
5. Verdamper
7. Temperatuur van het expansie ventief
8. Compensatie leiding
9. Temperatuur schakelaar

tr=t=t=.rl\
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10. Temperatuurgever van de temperatuur
schakelaar
1 1. Verbindingsslangen
De koelwerking van de airconditioning geschiedt
met behulp van het koelmiddel Freon R12. In het
systeem komt dit koelmiddel zowel voor in

vloeistotvorm afs in gasvorm. Het proces dat
doorlopen wordt om deze Yerschillende aggregatie
toestanden te verkriigen geschiedt in een gesloten
circuit dat is opgebouwd uit voornoemde
componenten.
Nadat in het expansieventlel 4 de druk is

weggenomen van het koelmlddel verdampt dit in
de verdamper 5. De hiervoor benodigde
verdampingswarmte wordt ontnomen aan de lucht
in het interieur van het voertuig, d.w.z. deze lucht
koelt af. Het nu gasvormige koelmiddel wordt door
de compressor 1 aangezogen, gecomprimeerd en
daarna naar de condenser 2 geperst. In de
condenser wordt de opgenomen
verdampingswarmte we€r afgegeven aan de
buitenlucht waardoor het koelmiddel condenseert
en dus weer als vloeistof aanwezig is.
Vanaf de condenser stroomt het koelmiddel naar

de reservoi r'waterafscheider 3.
Hier kan met behulp van een kijkglas het peil van
het koelmiddel gecontroleerd worden. Vanaf de
reservoir-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
gesloten.

Hoge druk vloeistof
IIII

Hoge druk gas

-ooooo

Lage druk vloeistof
Lage druk gas

A Hoge druk zijde
B Lage druk zijde

Het clrcuit bestaat uit het hoge druk gedeelte en
het lage druk gedeelte. Het hoge druk gedeelte
foopt vanaf de uitgang van de compressor tot de
ingang van het expansieventiel.
Het lage. druk gedeelte loopt vanaf de uitgang van
het expansieventiel tot de ingang van de
compressor.
De temperatuur yan de lucht die ult de verdamper
komt wordt geregeld door de

temperatuurschakelaar 4.
De temperatuur van de lucht In het Interieur van het
voertuig wordt geregefd door de hoeveelheid en de
temperatuur van de lucht die door de ventifator van
de verdamper het interieur binnen wordt geblazen.
De gewenste hoeveelheid lucht kan worden
Ingesteld met de ventilatorschakelaar 3.
Wanneer de ventllatorschakelaar 3 helemaal naar
llnks is gedraald is de afr-conditlonlng
ultgeschakeld.
De alrcondltionfng kan worden Ingeschakeld door
de ventilatorschakelaar naar rechts te draaien. Er is
dan een keuzemogelijkheid van drie snelheden
resp. yan de lage naar de hoge snelheid.

fs de temp. schakelaer 4 geheel naar llnks
1. Sigareaansteker
2. Asbak
3. Ventilator schakelaar
4. Temperatuur schakefaar

gedraald dan ls de koelwerklng mlnlmaal.
Naarmate de temperatuur meor near rechts wordt
gedraaid zal de koefwerking toenemen. tle op deze
manier ingestefde temperatuur yan de koude fucht
wordt automatisch geregeld door de thermostaat
die de efectrische koppeling "in" erì,llult" schakelt.
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'Comptussor
De compressor is een tweezuigercompressor en
werkt als een poffip, die koud gas met een
betrekkelijk lage druk aanzuigt uit de verdamper.
Dit gas koelt de compressor.
In de compressor wordt het gas gecomprlmeerd,
waardoor de temperatuur van dit gas weor stiigt, en
daarna naar de condenser wordt geperst.

Let op
Deze compressor is alleen becloeld voor het

comprimeren van gasyormlge Freon R12.
De compressor wordt aangedreven door middel van
e€n V-riem via een electromagnetische koppefing.
De compressor heeft twee dubbelwerkende
kfeppen; één voor elke cilindet. Deze kfeppen zijn
gemonteerd in een plaat welke zich bevindt tussen
de kop en de cilinder van de compressor.
De lagers van de compressor worden gesmeerd
door middel van spatsmering. fn verband met de
smering en de koppellng kan de compressor maar
in één draairichting gebruikt worden.
Ongeveer 10o/o van de olie, waarmee de
compressor wordt gevuld, vermengt zich met het
koelmiddef en circuleert constant mee in het circuit
en smeert zo de bewegende delen van het circuit,
zoals bijv. het expansleventiel en de zuigers.

Electpmegnetlrchc

koppel f ng

De electromagnetische koppef ing brengt in

bekrachtigde toestand de verbinding tot stand

tussen po€lie en compressor.
Let op
De bekrachtigingsspoel is e€n 12V-spo€1. Voor het
testen van e€n losse compressor c.q. koppellng
moet derhalve e€n 12V-voedingsbron gebruikt
worden.

Bij nieuwe koppelingen kan het voorkomen dat de
veerplaat aan een zijde meer wordt aangetrokken
dan op de rest van de omtrek. In een dergelijk geval
is het aan te bevelen om de koppeling bij een
hoger toerental meerdere malen in te laten
schakelen.
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Hoge druk
Lage druk

Koelcompressor olie

Condensor
De condenser is gemonteerd vÓór de radiateur c.q.
Intercooler.
Het vermogen yan de condenser wordt
daadwerkelijk beTnvfoed door de buitentemperatuur
en de hoeveelheid lucht die door de condenser
gevo€rd wordt. Deze hoeveelheid lucht wordt
bepaald door de rijwind.
Door de compressor wordt heet gasvormig
koelmiddel het pijpenstelsel van de condenser
binnengevoerd.

De buitenlucht neemt de warmte op, welke aan het
pljpenstelsel en de lamellen is afgegeven.
Zodra de temperatuur van het koelmiddel gedaald
is tot e€n bepaalde *aarde, afhankelif k van de
druk, dan condenseett het fioelmlddel en wordt dus
vloeibaar.
Resewd r-we teru lrcfieldcr
De reservoir-waterafscheider is m.b.y. oen steun
gemonteerd achter het voorfront, tegen de
kabinewand, fuist onder de vulopenlng van de
motorkoelvf oelstof.
Het reservolr met Ingebouwde waterafscheider
heeft de funktie om als buffertank het vloeibare
koelmiddel op te slaan en de eventueel aanwezige
waterdruppels op te ngmen.
De reservolr-waterafschefder moet foodrecht
gemonteerd worden. Het vloelbare koelmiddel komt
aan de zijkant het reservoir blnnen. In het reservoir
stroomt het koelmiddel door een bepaald
filtermateriaal, waardoor water en vuil worden
opgenomen.

tot op

\fl

\,__.1

De opnamecapaclteit van het materiaal is natuurlijk
beperkt. Wanneer de hoeveelheld water yan
meerdere ladingen koelmlddel zlJn opgenomen, of
wanneor het clrcult yoor langere tfld geheel of
gedeelteliJk leeg is geweest ten gevolge yan een
lekkage, mo€t de reseryoir-waterafschelder worden

tl

vernleuwd.

Op de reservoir-waterafschelder ls een
drukschakelaar gemonteerd om de alrcondltioningInstallatie te beschermen In geval yan
koelmiddelverlles (lekkages, fefdlngbreuk e.d,).
Wanneer de druk In het systeem daalt tot 2
0,2
bar, dan onderbreekt de schakelaar de
electromagnetlsche koppeling van de compressor,
waardoor deze wordt ultgeschakeld.

i

A Ingang

K klJkglas

B ultgang
T temp. zekering

Z zeel

F flltermateriaal

DAFTnfcks
W ER

KPI-AA

S IN

STRUCTI ES

ACCESSOTRES
AIRCONDITIONING

Opmettlrtg
De schakelaar dient tiJdens het vullen van de
installatie overbrugt te worden omdat de
inschakeldruk max. 0,6 bar boven de uitschakeldruk

ligt.

ls het koelmictdel het filter gepasseerd, dan stroomt
het naar boven en via de uitgang naar het
expansieventiel.
Het niveau van het koelmiddel kan gekontrofeerd
worden in eerr kijkglas, welke is aangebracht biJ de
uitgang aan de bovenziide van het reservoir (zia
hoofdstuk ONDERHOUD).

I

Wanneer onder extreme omstandigheden (b.v. in
een moffeloven) de installatie wordt blootgesteld
aan zeeÍ hoge temperaturen, dan zal bii het over'
schrijden van de 112oC A 11soQ de zekering T
doorslaan en de Freon R12 worden afgeblazen.
In dit geval moet de complete reservolr'
waterafscheider worden vernieuwd.
Expansleventlel
Het expansieventiel is gemonteerd aan de ingang
van de verdamper. De temperatuurgwer en de
cofTlpensatieleiding voor de druk ziin verbonden
met de verdamper'uitgang.
Het expansieventiel heeft de opgave zoveel
koelmiddel de verdamp€r in te spuiten (verstuiven)
als daar ma:timaal in verdampen kan.
Deze regeling moet plaats kunnen vinden ongeacht
de buitenternperatuur en het geleverde vermogen
van de compressor, temiil tevens rekening moet
worden gehouden met de druk c.q. temperatuur aan
de uitgang van de verdamper.

van reservoir
naar verdamper
van temP. voeler

compensatie leiding

Verdampor
De verdamper bevindt zich in de verdamperkast,
welke op de kabinevloer ls aangebracht.
Hierln zljn tevens twee ventilatoren aangebracht,
welke op drie verschllfende snelheden kunnen
worden ingeschakefd. De grootte yan de hiervoor
veroozaakte luchtstroom is mede bepalend voor de
capaciteit van de verdamper.
De verdamper heett de volgende funkties:

In vloeibare toestand wordt het koelmiddel
in het verdamperblok ingespoten. De warmte
die nodig is om het koelmiddel te laten
verdamp€n wordt ontnomen aan de lucht die
d.m.y. de ventilatoren wordt aangezogen.
Hierna wordt deze lucht met eon lagere
temperatuur door dezelfde venti latoren
weggeblazen.

Bij het afkoelen van de lucht condenseert de
vochtighelC die zich hlerin bevindt. Het hierdoor
ontstane gecondenaaerde water yezameft zich
in een lekbak en wordt naar buiten afgeyoerd.
De afgekoefde lucht wordt via afstelbare geleiders
in het verdamperhuis weer teruggeblazen in het
interieur Yan het voertuig.
Temperatuunegcllng
De temperatuurregeling kan traploos worden
ingesteld. De gever, welke gevuld is met een
bepaald materiaal, is gemonteerd tussen de
lamef len van de verdamp€r. De gevei is tevens
verbonden met een drukdoos welke een schakelaar
bedient, die op zijn beurt de electromagnetische
koppeling van de compressor in- en uitschakelt.
Let op
De gever van de regelschakelaar mag niet

geknikt worden of lek zijn.
Het schakelpunt van de temperatuurschakelaar
kan gekontroleerd worden door de gever onder
te dompelen in ijswater.
In de stand "maximale koeling" moet het
schakelpunt llggen tussen -1 en 0oC.

I
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oe I com pre$orro n t e len
Deze ventielen ztJn gemonteerd boven op de
compressc,r.
De toegepaste ventielen zijn driewegventielen,
K

I

waarvan de splndel door middel yan een ratel in de
verschillende noodzakeliJke standen kan worden
gezet.

Wanneer de spindel geheel naar rechts is gedraaid,
is het ventiel gesloten en de compressor van de
buitenlucht afgesloten.
In deze stand wordt de compressor van
fabriekswege geleverd.

Wanneer de spindel geheel naar f inks is gedraaid,
is er een verbinding tussen compressoraansluiting
en slangaansluiting. In deze stand staat het ventiel
onder normale bedrijfsomstandigheden.

Tijdens het testen en vullen moet ook aansluiting 3
verbonden zijn met de aansluitingen 1 en 2. Om dit
te bewerkstelflgen moet de spindel eerst helemaal
naar links gedraaid worden en daarna we€r
2 x 3600 naar rechts.
Op aansluiting kan het test-, c.Q. vulgereedschap
worden aangeslotgn.

I

I
1
2
3
4

compressoraansf uiting

slangaansluiting
test-, vulgereedschapaansluiting
spindel

ONDERHOUD

Koclcompreeror
- Oliepeil
Het vullen van de compressor mel de
voorgeschreven hoevaelheld olle moet
gebeuren voordal het clrcult mat het
koelmiddel wordt gevuld.
Het kontroleren yan het oliepell in de
compressor ls alleen dan mogelllk als er geen
koelmiddel in het systeem aanwezlg ls. Dlt
kan dan als volgt gebeuren:
De krukas van de compr€sgor zo zett€n dat de
spie naar boven wljst.
De oliepeilkontrole bout aan de rechtezljde
van de compressor wegnemsn.
Met behulp van een peilstok het ollepeil
meten (zie hooldstuk TECHN., GEG.).
Wanneor de compressor wordt vernieuwd,
hoeft men geen rekening te houden met de
hoeveelheld olle, welke zich vermengd hs€ft
mot hel koelmiddel, en kan het
bovengenoemde peil worden aangehouden.
- Ollesoort
Zle hooldgtuk rEcHN'

GEGE,ENS'

- Onderhoud
Elke keer dat h€t circult opnieuw gevuld
wordt met het koelmiddel, b.v. bij een
eventuele reparatie, moet het oliepeil
gekontroleerd worden.
V-snaar kontroleren.
Bsvestigingsbouten en mooren Yan
compressor en zadel kontroleren.
Als het koelmiddelcircuit nlet geheel gevuld
is, mag de compressor nist worden
ingeschakeld.
Bclangrllk
De goed gevulde alrcondltioning-lnstallatie dient
minimaal elke 4 weken gedurende 10 minuten in
werking te worden gesteld.

zich bij
stilstand korrosie gaan vormen. Hier kan
koelmiddelverlies op gaan treden, omdat in de
installatie altiid een overdruk aanwezig is.
Het is aan te raden om een lekkende keerring
nlet onmiddellijk te vernieuwen. Veelal is de
BiJ de keerring van de compressor zal

keerring na t 10 mlnuten lopen van de
compressor weer in orde. Wanneer de
compressor wordt opgeslagen, dan moet dil zo
gebeuren, dat de krukastap van de koppeling
naar onder wijsl.
Condcnrcr
Ds condenser moel regelmatig gekonlroleerd
worden op vervuiling door stof, insecten e.d. Het
reinigen kan geschleden door perslucht tussen
de lamellen door te blazen.

10

Rcrcruolr. watcrdrcholdrr
Het nlveau van het koelmlddel kan gekontroleerd
wordsn In het kljkglas, welke ls aangebracht blj
de ultgang aan de bovenzljde van het regervolr.
De koelvloeletof moet biJ lopende motor en de
airconditlonlng Ingeschakeld op de stand "hoog"
zonder luchtbellen door het kflkglas van het
yloelstofreservolr stromen. Op het momont echter
dat de compressor wordt Ingeschakeld zal ook
bij een goed gevuld clrcult sta€ds aven enkele
luchtbellen ontgtaan.
De reservoir-*aterafschelder moet worden
vernieuwd:
Wanneer de hoeveelheid water van meerdere
ladlngen koelmlddel is opgenomen.
Wanneer het clrcult voor langere tlld geheel
of gedeeltelijk leeg is geweest.
Wanneer onder axtreme omstandlghodsn een
temperatuur van 112oC a 115oC wordt
ovsrschreden, waardoor zekerlng T zal
doorslaan en de Freon R12 zal worden
afgeblazen.
Wanneer zlch In het kllkglas roestsporen

-

-

-

LTi,i?"J:orspoeren van her systeem wanneer
het expansieventlel bevroren is geweggt.
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VULLEN EN TESTEN
De grootste vifand Yan de airconditioning ls
vocht ln het systeem.
Bij het afkoelen van het koelmiddel kan water
worden afgescheiden, wat bevriest op de zitting
van het expansieventiel. Hierdoor wordt het
systeem u itgeschakeld.
Een bevroren expansieventiel kan men
constateren:
Als de aanzuigdruk in het vacuumgebied is;
AIs de aanzuigdruk heel laag is en de
oververhitting van het koelmiddel zeeÍ groot is;
Als de aanzuigleiding tot aan de compressor

Om het circuit leeg te zuigen moeten de volgende
handelingen worden verricht:
Sf uit de gele slang 7 aan tussen de
vacuumpomp 8 en het test-/vulgereedschap 2
(zie schema).
De rode slang 6 moet worden aangesloten op
het ventiel D aan de uitlaatzijde (Disch)

van

de compressor 1.
De blauwe slang 5 moet worden aangesloten
op het ventiel C aan de inlaatzijde (suction)
van de compressor 1.
Vacuumpomp 8 inschakelen en kraan 15

bevroren is.

openen.
Open de beide kranen A en B, die zich op het

Opmerking

test-/vu I gereedschap bevi nden.

Oververhitting van het koelmiddel is het
temperatuurversch i I tussen
verdampingstemperatuur en gemeten
temperatuur aan de verdamperuitgangen.

Open daarna de ventielen C en D, door de
spindel van deze ventielen eerst geheel
linksom te draaien en daarna weer 2X 3600
naar rechts.
Na minimaal één uur vacuumzuigen kunnen
de kranen A en B op het test'/vulgereedschap
worden geslotsn. De waarde, aangegeven op
de manometer, mag dan niet hoger ziin dan
0,2 bar.
Daarna vacuumpomp 8 uitschakelen.
Kontroleer nu over een tijdsduur van ca. 10
minuten of de druk aangegeven door de
manometer constant bltift. Als deze druk
oploopt, komt dit ten gevolge van een lekkagà
en moet dit eerst worden verholpen.

Het bevriezen van het expansieventiel kan alleen
worden tegengegaan door het vervangen van de
reservoir-waterafscheider en het doorspoelen van
het systeem met Freon R1 1. Daarna het systeem
opnieuw vullen met Freon R12.
Let op
Het is beslist niet toegestaan om met behulp van
een vlam te proberen het expansieventiel te
ontdooien.
f n verband met de diverse werkzaamheden aan
de airconditioning dient U te beschikken over het

volgende:

fles koelmiddel Freon R12;
verloopstuk vanaf de koelmiddelfles naar de
slang van het test', vulgereedschap;
vulstation, bestaande uit:
vulcilinder met een capaciteit van 2 kg
koelmiddel;
vacuum- en drukmeters met kranen;
vacuumpomp met een capaciteit van meer
dan 30 ltr./min.;
vulslang van ca. 900 mm lang (kleur: rood,
blauw en geel);
lekdetector;
ol iepeilstok voor de York'cpmpressor;
koelcompressorolie in afsluitbare oliekan.
Vacuum zulgen
Wanneer het koelmiddelcircuit leeg is, moet door
middel van een vacuumpomp vochtdelen, niet
geoorloofde gassen en stoffen voor het
merendeel worden verwijderd.
De tijd benodigd voor het vacuumzuigen bedraagt
mlnimaal 1 uur.
Wanneer alleen maar bijgevuld moet worden, is
het vacuumpompen niet nodig.

11
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12
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kraan bij de lage druk manometer
kraan bij de hoge drukmeter
Inlaatzijdeventiel van de compressor
uitfaatzijdeventiel van de compressor
Yan de verdamper
naar de condenser
koelcompressor
test- cq. Yulgereedschap
fage druk manometer
hoge druk manometer
sfang - blauw
sfang - rood
slang - geel of wlt
Yacuumpomp

fles met koelmiddel

R12

kraan aan koelmlddelfles

K
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Na het vacuumzuigen mag het koelcircuit worden
gevuld. Hiervoor moeten de volgende
handelingen worden verricht:
Neem de gele slan g 7 los van de
vacuumpomp 8 en het test-/vulgereedschap 2.
Sf uit deze gele slang 7 aan op de fles 12 met
het koelmiddef Freon R12.
De gele slang 7 moet nu kortstondig met R12
worden doorgeblaven en onmiddellijk hierna
moet het andere einde van deze slang
luchtdicht worden aangesloten op de
middelste aansluiting van het test/vulgereedschap.

Plaats de fles 12 met het koelmiddel R12
ondersteboven.

Open kraan 13 van de koelmiddelfles 12.
Open kraan B bij de hoge druk manometer 4
van het test-/vulgereedschap.
Vanuit de koelmiddelf les '12 zal nu vloeibaar
koelmiddel het hoge druk gedeelte van het
koelci rcuit bi nnenstromen.
Dit gedeelte moet zich zover vuf len tot de
druk op de manometer een waarde bereikt
van minimaal 2 a 3 bar (absolute druk).
Sluit daarna kraan B bij de hoge druk

manometer

4.

Opmerklng
Kontroleer nu met behulp van de lekdetector het
circuit op lekkage. Indien tijdens deze kontrole
een fek wordt gevonden, moet dit eerst worden
verholpen en moet daarna opnieuw worden
begonnen met vacuumzuigen, etc.
Wanneer het circuit dicht blijkt te zijn, kan
worden vervolgd met het vuf len van het circuit:
Zet de f les 12 rechtop met de kraan 13 naar
boven.

Start de motor.
Schakel de ventilatormotoren in op het
hoogste toerental.
Zel de temperatuurschakelaar in de positie

"maximale koeling". Bij koude
weersomstandigheden kan het gebeuren dat
de compressorkoppelingsspoel niet wordt
bekrachtigd en de compressor niet goed gaat
werken. Om dit toch te bereiken kan men de
ramen sluiten en de verwarming van het
voertuig aanzetten. Zodra de motor op
bedrijfstemperatuur is en de kachel warme
lucht blaast zal de airconditioning beslist in
werking treden.
Open daarna opnieuw kraan 13 van de
l<oelmiddelfles 12.
Open kraan A bij de lage druk manometer 3
van het test-/vulgereedschap.

AIRCONDITIONING

Gelijktijdig moet met de assistentie van een
tweede persoon het kijkglas in de reservoir'
waterafscheider worden gekontroleerd.
Er moet zolang met R12 worden gevuld tot in
het kijkglas geen luchtbellen meer zichtbaaî
zijn.

Als het schuimen (luchtbefvorming) ophoudt,
moet kraan A bij de lage druk manometer 3
onmiddellijk worden gesloten, omdat het
koelcircuit anders met een te grote
hoeveelheid koelmiddel R12 wordt gevuld.
Let op
Het is beter een keer te vroeg te stoppen met
vullen, dan het circuit met teveel R12 te vullen.

uit de kraan 13 van de koelmiddelfles 12.
Kontroleer nogmaals met behulp van de
lekdetector het circuit op lekkage.
Na het verhelpen van een eventueel lekkage
moet de hele procedure van vacuumzuigen,
vullen etc. weer worden herhaald.
Wanneer het circuit dicht blijkt te ziin, moet
de spindel van de compressorventielen C en
D geheel naar links worden gedraaid in de
" bed rijf sstand".
De slangen van het test-/vulgereedschap los
nemen van de compressor en voorzien van de
Sf

af slu

itkappen.

Opmerking
Wanneer het circuit gevuld is met een te grote
hoeveelheid R12:
a. stijgt de druk in de condenser naar een veel te
hoge waarde.
b. wordt niet alf e R12 omgezet in vloeistof.
c. wordt teveel olie uit de compressor
meegenomen in het circuit.
Wanneer het circuit gevuld is met een te kleine
hoeveelheid R12 worden geen onderdelen
beschadigd,maar zal onder moeiliike
omstandigheden het rendement van de
airconditioning geringer zijn.
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Monteren ven snamchlff en compressor
De nieuwe snaarschijf heeft drie V-groeven en
moet gemonteerd worden op de
waterpompposlie. De extra V-groef is bedoeld
voor de V-riem ter aandrijving yan de compressor.
De compressor wordt door middel van een zadel
gemonteerd tegen de motor juist boven de
dynamo.
De benodigde bevestigingsmiddelen voor de

compressor ziin in nevenstaande tekening
weergeg€ven.

ol

Steun a wordt met bouten gemonteerd op de
cilinderkop tegen de hiisoogsteun aan.
Door de dikte van de compressorsteun ziin de
bouten waarmee de hiisoogsteun aan de
cilinderkop is bevestigd, te kort om beide
steunen verantwoord te monteren.
Het is daarom nodig om de daarvoor in het
pakket aanwezige bouten te gebruiken, t.w.:

2xboutM8x25
1 x bout M12 x 35

t\
p\

,z----

?..,

,tt

)

t/
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Steun b wordt met twee bouten gemonteerd op
het waterpomphuis. Ook hier zijn de aanwezige
bouten te kort en moeteh deze vervangen worden
door twee bouten MB X 60.
Deel c moet zo op de steunen a en b worden
aangebracht dat de vler boutgaten
corresponderen met de sfeufgaten van de delen a
en b, terwijf de omgebogen kant naar beneden
moet zijn gericht.

Aan de ondezijde van de compressor moeten
vier tapeinden worden gemonteerd, die met
Loctite nr.241 moeten worden geborgd. Het hier
gebruikte tapeind heeft twee verschillende
soorten schroefdraad. Het gedeelte dat in de
compressor moet worden gemonteerd is voorzien
van schroefdraad 3/8" - 16 UNS, en het gedeelte,
waar de moer op moet worden gedraaid is
voorzien 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 scroefdraad ts 22 mm. De
lengte van de schacht is 10 mm. De schroefdraad
in het compressorhuis is 3/8" - 16 UNC.
Nadat de vier tapeinden zijn gemonteerd moet de
compressor zodanig op steun c worden
geplaatst, dat de tapeinden door de sleufgaten
van de steunen a en b steken, waarna het geheel
met behulp van vier zelfborgende moeren (3/8"
-24 UNF) wordt vastgeschroefd.
Tussen de moeren en steun b moeten ook nog
platen e worden gemonteerd en wel zodanig dat
de afgeschuinde kant zich bevindt in de positie
zoals in de tekeningen zijn weergegeven.
In de omgezette kant van steun c bevindt zich
een gat. In dit gat moet stelbout d met een

contramoer worden aangebracht.
bout M10 x 1,25 x 45
moer M 10 x 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 bewogen. Op deze manier kan de
spanning van de V-riem worden afgesteld.
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Aan de zijkant van de compressor bevinden zich
vier gaten, welke zlln voorzien van schroefdraad.
De bovenste twee moeten worden gebruikt om de
steunen f en g te monteren zoals weergegeven in
de tekening (2 x bout 3/8 x 1").
Tezamen m€t beugef h moeten de steunen f en g
worden bevestigd aan de hiJsoogsteun 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 worden gelost.
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 dlt gat is 11 mm a.

De hiervoor gebruikte bout is M10 x 1,25 x 45 en
moer M10 x 1,25.

Stellen Yan de V-rlem
Om de V-riem te stellen moeten eerst de vier
moeren waarmee de compressor op het zadel is
bevestigd worden gelost en tevens de bout
waarmee de steunen f en g aan de hijsoogsteun
ziln bevestigd. De borgmoer van stelbout d moet

worden teruggedraaid. Door nu de stelbout links
om te draaien kan men de compressor naar de
motor toe duwen, zodat de V-riem minder
gespannen is en zonodig gedemonteerd 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
riemspanning moeten de moeren waarmee de
compressor op het zadel is bevestigd weer
worden vastgezet, alsmede de bout waarmee de
steunen f en g aan het hijsoogsteun zijn
bevestigd. Ook de contramoer van cte stelbout d
moet weer worden vastgezet.

'17

Waterslang
In verband met het plaatsen van de compressor
moet ook de waterslang van de radiateur naar de
waterpomp worden vervangen.
De nieuwe waterslang moet dan zo worden
gemonteerd dat de compressor niet in aanraking

komt met deze slang.
Tevens moet in verband met de nieuwe poelie de
waterpijp van de warmtewisselaar naar het

pomphuis zodanig worden verbogen dat de poelie
niet meer aan loopt.
Zonodig moet de beugel voor deze piip worden
aangepast.

Monteren van resen oir-wlterafschelder
De reservoir-waterafscheider wordt gemonteerd
achter het voorfront, tegen de cabinewand, iuist
onder de vulopening van de motorkoelvloeistof.
Om de reservoir-afscheider te bevestigen wordt
gebruik gemaakt van een steuo, die voorzien is
van 2 gaten 5 Q en 2 moeren M5. Met behulp van
2 zelftappende schroeven (4,8 x 16) wordt de
steun tegen de cabinewand gemonteerd.
Let op
In verband met het aanbrengen van de
schakel aar dient de steun, welke een hoek van
90o heeft, te worden teruggebogen naar 120o,
daar anders de schakel aaî het voorfront raakt.
Daarna wordt met behulp van 2 bouten M5 x 10
het reservoir aan de steun gemonteerd, zodanig
dat aansluitingen aan de bovenzijde zitten.

Opmerking
De afdichtkappen op de aansluitingen eerst dan
wegnemen als de slangen onmiddellijk daarna
gemonteerd worden.
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Monteren van de verdamper
Verwijder de opbergbak door de drie bouten qemerkt
A uit te nemen Haak de opbergbak utt het
bekledingspaneel varì de kachel Bedradrng van de
sigareaanstekers fosmaken. sigareaanstekers en
asbakken verwrldel'en Deze worden later weer
ingebouwd in cle verdamper
Demonteer de twee steuntjes op de kabinevloer lutst
voor de cerrlraalkast

Plaats het sjabloon op de kabinevloer, zodanig dat de
gaten 3 en 4 corresponderen met de montagepunten
van de opbergbak. Teken de plaats van de gaten 1 2,

9

>l<

q

'.9.

,1

2-''

5.6 en7 at

t De gaten 1 en 2 boren tot 9 mm.
De gaten 5 en 6 tot 16 mm. Het getal 7 moet

-60,-236

overeenkomstig het model ln het siabloon wordert
gemaakt.

/ît

[,l3p

f->"'70

rG

4\eiv

dj3
t 436

Demonteer het deksel van de verdanìper Haaf tnrJrcn
noodzakelrlk een hoekle weg uit de zi;kant van de
verdamperkast iv rn leidingen en draadboorn Slult
de bijgeleverde kabelboom aan aan de verdamper.
Verwi;der de berde roosters uit de voorztlde van de

I

18-
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verdam perki-tst
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Snrl rnet een scherp mes voor zover mogelijk de
opstaande rand weg ult het bekledingspaneel van de
kachel

Alvorens cle verdamperkast op de kabinevloer aan te
brengen. moelen de volgende punten worden
afgewerkt
bedrading verdamper aansluiten in kabine;
cle blauwe draad met de geisoleerde
clraadverbrnder (voor de schakelaar
reservoirwalerafscheider) moet door gat 7 gevoerd
worden:
de groene draad met platte kabelschoen
(+ draad). de bruine rnassadraad en de
qroen/witte draad vanaf de D + aansluiting
(laadstroom-controlelample) moeten vrij van de
verdamperkast worden gelegd.

Ter plaatse van de gaten 1 en 2 kunnen nu vanaf de
rzilde van de kabine de hevestigingsbouten
worden aangebracht
V;rnrrrt rle brnnenzrjde van de kabine kunnen ter
piaatse varì de galen 3 en 4 de bouten door de
verrjarnperkasl worcJen inqeschroefd in de reeds
aanwrrztqe Iasrnoeren
NatJat cJe vordamperkast rs vastgezet moeten doclr de
c;aten 5 err 6 de korte stuk;es slang ter afvoering van
het r:rlntJerìsvúater varì bovenuit worden aangebracht.
crnde

e1 .-<
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Nu kunnen de.koperen pijpen 2 ven onder af door
de korte stukjes slang naar boven worden
geduwd. Gelijktijdig moet dan een tweede
persoon de reeds eerder gemonteerde stukjes
sfang aan de bovenzljde tegenhouden. Aan de
andere ziide van de koperen pijpen moeten de
bolvormige rubberen kleppen 3 worden
gemonteerd, wefke met een slangklem worden
vastgezet. Het geheel moet dan nog met een
beugel 4 aan de kabinevfoer worden bevestigd.
Let op
Omdat de pijpen bedoef d zijn ter afvoering van
het condenswater, dat zich verzamefd in de
verdamperbak, mogen deze pijpen en/of de
stukjes sfang niet meer dan enkefe mif f imeters
boven de bodem van de verdamperbak uitsteken.

AIRCONDITIONING

ff

De sigareaanstekers en asbakken welke
gedemonteerd z[n uit de opbergbak, moeten
worden aangebracht in het deksel van de
verdamper. Sluit de bedrading van de sigar+
aanstekers aan en monteer het deksel.
Breng nu de knop voor de ventilatormotoren 3
aan met het bijbehorende plaatfe. Breng ook de
knop voor de temperatuurschakel aat aan.

Het afwerken van de zijwanden van de
verdamperkast dient op de volgende manier te
gebeuren:
Zaag de zijkanten yan de gedemonteerde
opbergbak af, zodanig dat de zaagsnede recht is
en zo kort mogef ijk langs de asbak en het
ffesserek loopt.

21

De zijkanten hebben dan een opstaande rand van

ca. 10 mm.

Zaag het zojuist ontstane opstaande randje aan
de achterkant van het deel nu hefemaal weg.

Kontroleer of de beide zijkanten goed aansluiten
op de zijkanten van de verdamperkast en pas hen
zonodig verder aan.
Werk vervolgens het gehele deel netjes af door
de bramen weg te vijfen. Zet nu op de opstaande
randen yan de zijkanten een rubber profiel.
Monteer de paneeltjes bijvoorbeeld m.b.v.
trekmoeren tegen de verdamperkast.

22
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Aanpassen yan dekscl centraelkert
De luchtaanzuiging van de airconditlon-lnstallatie
wordt belemmerd door de centraalkagt. Ds
airconditioning werkt hierdoor niet op volle
kapaciteit, waardoor blf een sterk verhitte kabine
niet de minlmale afkoeltfid wordt berelkt.
Maak daarom een opening in de schuin
opstaande rand van het deksel van de
centraalkast volgens nevenstaand flguur. Boor
tevens de aangegeven gaten.
Ontbraam de zichtbarc rand van deze openlng.

ACCESSOf RES
AIRCONDITIONING
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Bevestig het biigeleverde stuk gaas m.b.Y. de
popnagels en de ringen aan de binnenzijde van
het deksel.

s4O172(8x)
623741(8x)
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Monteren van de condenser
De condenser wordt gemonteerd vóór de
radiateur c.q. intercooler.
Waterpijp links van radiateur losnemen.
Waterpijp en zijbeugel van condenser monteren
als in nevenstaand figuur.

Lel op
Alvorens de kabine terug te kantelen, moet het
voorste kogelgewricht op de kniehefboom van de
gasbediening nog worden omgezet. Anders zal de
stang van de gasbediening klem gaan zitten
tegen de zijsteun van de condenser.

Onderste draagbeugel van condenser monteren;
hiervoor de opstaande rand van de
radiateursteun voor zover noodzakel ijk
wegslijpen.

Zijbeugel van condenser rechts van radiateur
monteren. Daarna de condenser zó monteren dat
de aansluiting 314' ' rechtsboven en de aansluiting
5/16" rechtsonder is gesitueerd.

24
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Het leggen en aanslulten Yan de slangen Yoor het
koelmlddcl
Algemene wenken
De afdichtkappon op de aansluitingen van de
verschillende komponenten mogen eerst dan
weggenom€n worden als de sfangen
onmiddellljk daarna gemonteerd worden.
Bii het monteren van de slangverbindingen
moet zowel de schroefdraad als de
bijbehorende afdichtingsringen steeds
ingesmeerd worden met koelcompressorolie.
Bij het aandraaien van de wartelmoer op een
- aansluiting
moet steeds het zeskant van het
betreffende komponent worden vastgehouden
met een andere sleutel.
Monteer de bijgeleverde slangen als volgt:
De uitlaatpoort van de compressor is op de
cilinderkop gemerkt met "Dish". De inlaatpoort
met "Suction".

Vanaf de compressoruitlaat, voorzien van een
aansluiting van 718", naar de condenseringang
welke een aansluiting heeft van 314".
Ook moet een slang worden aangesloten vanaf
de compressoringang, voorzien van een
aansluiting van 718", naar de verdamperuitgang
welke een aansluitlng heeft van 718".
De hier gebruikte slangen zijn van het type NW
13 (grote diameter).

25

Er moet ook een slang worden aangesloten vanaf
de condenseruitgang, voozien van een
aansluiting van 5/16", naar de onderste
aansluiting van de reservoir'waterafscheider. Hier
bevindt zich een aansluiting van 5/8".
Vervolgens moet nog een slang worden
aangesloten vanaf de uitgang (bovenste
aansluitlng) van de reservoir.waterafscheider
naar het expansieventiel van de verdamper.
Beide hebben een aansluitlng Yan 5/8". De hier
gebruikte slangen ziin van het type NW I (kleine
diameter).

Bij het beveitigen van de slangen aan het
voertuig moet er rekening maa worden gehouden
dat de bochten in de slangen een zo groot
mogef ijke straal hebben, omdat anders knik' en
breukplaatsen in de slangen kunnen optreden.
De twee slangen van de compresgor kunnen ter
hoogte van de dynamo met behulp van twee
grote slangklemmen bevestigd worden aan de
óeugel, die daar op de fangsligger gemonteerd is.
Leg alle gemonteerde slangen op deze manier
vait of met behulp van kabelbinders aan de
reeds aanwezige leidingen.
Opmerking
Nadat is gebleken dat de airconditioning foutfoos
funktioneert moet het gat in de kabinevloer, waar
de slangen van de verdamper en de bedrading
doorheen zijn gevoerd, weer zodanig worden
afgedicht dat geen vuil of water de kabine kan
binnendringen en de geluid'isolerende werking zo
min mogelijk wordt verstoord.
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Aanslulten van elektrlsche bedradlng
De airconditioning'installatie moet worden
aangesloten volgens het onderstaand
bedrad ingsschema.
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1 Airconditioning verdamper'unit

A aanstekers
R relais

T

temperatuurschakelaar

V ventilatorschakel

aaÍ

M verdampermotoren'
W weerstand
2 Schakelaar reservoir.waterafscheider
3 Electro-magnetische koppeling compressor
4 Extra te plaatsen zekering van 15 ampères in
de centraalkast
Aanslu it ingen:

X vanuit de bestaande kabelboom
Y wordt niet aangesloten
27

FOUTENDIAGNOSE AI RCONDITIONING.INSTALLATI E

Algemccn
Voordat met de foutendiagnose mag worden gestart is het belangrijk na te gaan of aan alle voorwaarden
is voldaan t.a.v.:
inschakelen.
- Het
De weersomstandigheden en de temperatuur in het interieur.
- De omstandigheden op de truck (minimale spanning).
- Het onderhoud aan de airconditioning-installatie (V-snaar, niveau koelvloeistof).

Opmcrtlng
Zoe ook werkplaatsinstructies hoofdstuk 5 (storing zoeken).

ls dit ni€t het geval dan zouden aan de hand van bepaalde symptomen foute konklusies kunnen worden
verbonden.

Fout
Keerring van de compressor lekt.
Expansieventiel bevroren
c.q. aanzuigleiding
tot an de compressor bevroren.
Electro-magnetische
koppef ing van compressor

werkt niet.

Test, oplossing
Zie Onderhoud.
Zie Vullen en testen.
Systeem altijd doorspoelen en reservoir-waterafscheider

altijd vernieuwen.
Voeding kontroleren met een kontrolelampje.
V-snaar kontroleren
Temperatuurbeveiliging zekering T van reservoir-afscheider
kontrof eren.

Ventilatormotoren tn
verdamper werken
niet.

Bekrachtigingsspoef kontroferen met een 12-volt voedingsbron.
Schakelpunt van temperatuurschakel aar kontroferen
(zie Werking en bediening: temperatuurregeling).
Systeemdruk kontroleren (zie Vullen en testen).
Schake laar van onderdrukbevei I i g i ng op reservoi r-waterafscheider
kontroleren (zie Techinische gegevens).
Nagaan of: a. de rode ventif ator is aangebracht
aan de linkezijcle (in rijrichting
gezien);

b. de witte ventilator is aangebracht
aan de rechtezijde (in rijrichting
gezien);

c. de beide ventilatoren naar het midden
draaien, d.w.z. de rode, linker

ventilator moet rechtsom draaien en
de witte, rechter ventilator
f

inksom;

d. de draden op de juiste wijze zijn
aangesloten:
groene/groen-bruine draden aan de
rode ventilator, links;
bruine/bruin-groene draden aan de

witte ventilator, rechts.
Als bliikt dat bij montage de ventilatoren
verwisseld ziin, dan niet door ompolen de draairichting
wijzigen, doch de ventilatoren verwijderen
en op de juiste plaats aanbrengen als
vermeld onder punt a, b en d.
Ventilatorschakelaar
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kontroleren.
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