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DRUKREGELAAR

DOEL

Het regelen van de bedrijfsdruk (6,2-7,35 kg/cm2)
en filtreren van de lucht, waardoor vervuiling van
componenten en leidingen wordt voorkomen.

WERKING

Vanaf de compressor wordt de lucht via de aan-
sluiting (2) door filter (3) via kanaal (4) door de
ruimte (7) langs de terugslagklep (14) in de leiding
naar de luchtketels geperst.
Wanneer de werkdruk is bereikt, wordt de zuiger
(11) tegen de veer (10) omhoog bewogen. De ont-
luchting (9) voor de ruimte (15) wordt gesloten en
de inlaat (12) wordt geopend. Door de in de ruimte
(15) binnenstromende samengeperste lucht, wordt
de zuiger met drukstang naar beneden gedrukt,
waardoor tevens klep (1) tegen de veerdruk in
wordt geopend.
De compressor werkt nu onbelast, totdat in de
ruimte (8) de druk onder de inschakeldruk van de
drukregelaar is gedaald. Wanneer dit het geval is,
gaat de zuiger (11) naar beneden, de inlaat (12)
wordt gesloten en de ruimte (15) wordt ontlucht.
De klep (1) wordt gesloten en de luchtketels wor-
den gevuld.
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BANDEN POMPEN

Door hgt afschroeven van de schroefdop kan een
luchtslang met schroefwartel worden aangesloten.
Wanneer lucht wordt afgenomen, moet de motor
draaien. Indien de druk in de ketel maximaal is,
dus 7,35 kg/cm2, kan geen lucht worden afgeno-
men, doordat de drukregelaar afblaast en daarbij
het bandenvulapparaat kortsluit.
De druk in de ketels dient iets lager te zijn dan de
druk waarbij de drukregelaar afblaast.
Dit kan worden bereikt door het rempedaal een
paar keer in te trappen.

ONDERHOUD

AfhankeliJk van de bedrijfsomstandigheden, maar
zeker elke drie maanden, filterpatroon demonteren,
met trichlooraethyleen reinigen, droog blazen en
monteren.
Wanneer de onderste kap is gedemonteerd om het
filter te reinigen, moet tevens de zitting van de
daar aanwezige klep worden gereinigd.
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TESTEN VAN DE DRUKREGELAAR OP HET VOERTUIG

Sluit een manometer aan op de koppelingskop
van de voedingsleiding (1) (indien aanwezig) of op
de luchtketel.
Laat de luchtketels afblazen.

Start de motor en laat de compressor de luchtke-
tels vullen. De drukregelaar moet bij een waarde
van 7,2 kg/cm2, af te lezen op de manometer,
omschakelen en afblazen.
Bij een waarde van 6,35 kg/cm2 moet de drukre-
gelaar weer omschakelen en de ketels vullen.


