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VORSTBEVEILIGER

DOEL

De vorstbeveiliger heeft tot doel om bEvrlezen van
het luchtdruksysteem te voorkomen.

WERKING

De van de drukregelaar komende lucht stroomt bU
Ingedrukte handgreep rechtstreeks door het huls
naar de luchtketel en vervolgens naar de rem-
componenten. In de vorstbevelllger ls een kous
aangeFracht, welke ln brandspiritus ls onderge-
dompeld en dlt opzulgt.
TlJdens gebruik in de winter wordt de kous d,m.v.
de handgreep in de bovenste stand geplaatst.
Langs de bovenzijde van deze kous stroomt de
samengeperste lucht, welke nu de brandsplrltus
opnsemt en naar de leldlngen en remcomponen-
ten voert. Een compensatlegaatJe, dat de verbin-
dlng vormt tussen de toevoerlelding en de kolf,
vergemakkelljkt de bedlenlng.

ONDERHOUD

Om de vorstbevelliger te vullen of het pell te con-
troleren - of wanneer het niet vriest - wordt de
handgreep in de onderste stand gedrukt en door
deze 90o te verdraaien vergrendeld. Eerst nu wordt
de vulstop met peilstok uitgeschroefd en eventueel
brandspiritus bljgevuld. Wanneer de vulstop met
peilstok wordt venryiiderd, zal door het compen-
satiegaatje een zacht afblazen hoorbaar zijn. Het
is daarom aan te raden bij het vullen een trechter
te gebruiken en deze iets op te lichten, zodat tij-
dens het bijvullen de lucht kan ontwijken. Vervol-
gens de vulstop met pellstok aanbrengen en de
handgreep In de bovenste of onderste stand plaat-
sen, afhankelljk van de weersomstandigheden.
Alvorens biJ de aanvang van een koude periode
de vorstbeveiliger voor de eerste keer met spiritus
wordt gevuld, dlent de kolf te worden afgenomen
om deze inwendig te reinlgen. Dit reinigen is
noodzakelijk daar zich water in de kolf zal verza-
melen. Relnig tevens de kous.
Al naar gelang het gebruik dient de hoeveelheld
aanwezlge splrltus minstens één keer per week
te worden gecontroleerd.
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