
DAF ::'fJiH"'lfuc,es Drukregelaar 6-9+tGlt

DRUKREGEL/MR

DOEL

Het regefen van de bedrllfsdruk 6,G'7,3 bar (6,7-7,4
kg/cm2) en flltreren van de lucht, waardoor ver-
vullen van componenten en leldlngen wordt voor-
komen.
Dient tevens als velllgheldsklep, als de druk te
hoog zou oplopen.

WERKING

Vanaf de compressor wordt de lucht via de aan-
sluiting 1 door het fllter 2 ln de ruimte a geperst.
Vervolgens wordt de terugslagklep 3 geopend en
via de aanslulting 4 stroomt de samengeperste
lucht naar de luchtketels. Tegelljkertlld wordt in
de ruimte b onder de membraanzuiger 5 een druk
opgebouwd.
BiJ het bereiken van de afschakeldruk wordt de
membraanzulger 5 tegen de spanning van de veer
6 naar boven bewogen.
De uitlaat 7 voor de rulmte c wordt gesloten en de
inlaat I wordt geopend.
Samengeperste lucht ult de rulmte b kan nu In de
ruimte c boven de zulger 9 stromen. De zulger 9
wordt naar beneden bewogen en de afblaasklep
10 wordt geopend.

a

De compressor werkt nu onbelast totdat door
luchtverbrulk ult de voorraadketels In de rulmte b
de druk onder de Inschakeldruk van de druk-
regelaar ls gedaald. De membraanzulger 5 wordt
door de veer 6 naar beneden gedrukt. De Inlaat 8
wordt gesloten, de ultlaat 7 wordt geopend. De
ruimte c wordt nu vla de ontluchtlngsborlng e
ontlucht.
De luchtdruk boven de zuiger 9 valt weg, zodat de
afblaasklep 10 slult en vulllng van de voorraad-
ketels weer begint.
Zou de druk in het systeem onverhoopt toch te
hoog oplopen door een defect In de regelaar, dan
zal bi| ca. 10 bar (10 kg/cm2) klep 10 vanzelf
openen en blaast de regelaar af.

ONDERHOUD

Verurijder het fllter 2 nadat de ondezilde 11 van
de drukregelaar ls venvilderd. Reinig het fllter 2
met benzine en blaas het droog.
Wanneer de onderste kap is gedemonteerd om het
filter te relnlgen, moet tevens de zlttlng 10 worden
gereinlgd.
Aan de bovenzljde bevlndt zlch een stelbout 12
waarmee de afstelling kan worden bewerkstelllgd.
Stel de drukregelaar af op een lnschakeldruk
6,6 bar (6,7 kg/cm2) en een uitschakeldruk 7,3 bar
(7,4 kg/cm2l.
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TESTEN VAN DE DRUKREGEI-AAR OP HET VOERTUIG

Slult een manometer aan op dE vulaanslultlng aan
het chassls.
Laat de luchtketels afblazen.
Start de motor en laat de compresltor de lucht-
ketels vullen. De drukregelaar moet b[ een waards

van 7,3 bar (7A kg/cm2) af te lezen op de mano-
meter omschakelen en afblazen.
Blf een waarde van 6,6 bar (6,7 kg/cm1 moet de
drukregelaar weor omschakelen en de ketels
wllen.


