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OVERSTROOMKLEP

DOEL

De overstroomklep (overstroomdruk 4,5 kg/cm2l
met begrensde terugstroommogelijkheid wordt
toegepast, wanneer een gedeeltelijke terugstro-
ming van de lucht nodig is. De samengeperste
lucht kan in pijlrichting eerst dan de overstroom-
klep passeren, wanneer de druk vóór de over-
stroomklep de bovengenoemde waarde heeft be-
reikt. Wanneer de druk vóór de overstroomklep
daalt, kan de lucht zolang terugstromen tot de
sfuitdruk (4,O kg/cmzl van het membraan (3) is
bereikt.

WERKING

De lucht komt volgens de richting aangegeven
door de pijl op het huis binnen en komt door
boring (2) onder het membraan (3). Het membraan
wordt door de instelbare veer (4) en zuiger (5)
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op de zitting gedrukt. Bij het bereiken van de over-
stroomdruk wordt de druk van de instelbare veer
oveni/onnen, het membraan komt van zijn zitting
en de boring komt vrij.
De samengeperste lucht kan nu passeren via het
kanaal in het midden onder het membraan. ln-
dien de druk vóór de overstroomklep daalt, kan de
lucht terugstromen tot het membraan de doorlaat
afsluit. Deze sluitdruk ligt lager dan de openings-
druk, aangezien hierbij het gehele membraanop-
pervlak onder druk staat.
De overstroomdruk van de overstroomklep kan
met de stelbout worden geregeld, waarbij dan
tevens de sluitdruk wijzigt.

ONDERHOUD

De overstroomklep heeft geen bijzonder onder-
houd nodig.
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Wlizlglngen voorbohouden
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TESTEN VAN DE OVERSTROOMKLEP OP HET VOERTUIG

Blaas de beide luchtketels af. Sluit op beide lucht-
ketels een manometer aan. Laat de compressor nu
de beide luchtketels vullen.
De manometer aangesloten op de luchtketel voor-
afgegaan door de terugslagklep zal direct een aan-
wijzing geven.
De manometer aangesloten op de luchtketel voor-
afgegaan door de overstroomklep moet eerst dan
uitslaan wanneer de andere manometer een waar-
de van 4,5 kg/cm2 aangeeft.

Dit is de overstroomdruk van de overstroomklep,
deze druk kan worden ingesteld d.m.v. de stelbout
met borgmoer.
De terugstroomdruk kan als volgt worden geme-
ten. Vul beide luchtketels tot aan de maximale
druk (7 kg/cm2\. Laat de luchtketel voorafgegaan
door de terugslagklep leegstromen (gebruik hier-
voor de water afblaasklep). De druk in de lucht-
ketel voorafgegaan door de overstroomklep mag
niet onder 4 kg/cm2 dalen.
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OVERSTROOMKLEP

DOEL

De overstroomklep (overstroomdruk 5,0 kg/cm2)
met begrensde terugstroommogelijkheid wordt
toegepast, wanneer een gedeeltelijke terugstroming
van de lucht nodig is. De samengeperste lucht kan
in pijlrichting eerst dan de overstroomklep passe-
ren, wanneer de druk vóór de overstroomklep de
bovengenoemde waarde heeft bereikt. Wanneer de
druk vóór de overstroomklep daalt, kan de lucht
zofang terugstromen tot de sluitdruk (4,5 kg/cmz)
van het membraan (3) is bereikt.

WERKING

De lucht komt volgens de richting aangegeven
door de pijl op het huis binnen en komt door bo-
ring (2) onder het membraan (3). Het membraan
wordt door de instelbare veer (4) en zuiger (5) op
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de zitting gedrukt. Bij het bereiken van de over-
stroomdruk wordt de druk van de instelbare veer
overwonnen, het membraan komt van zijn zitting
en de boring komt vrij.
De samengeperste lucht kan nu passeren via het
kanaal in het midden onder het membraan. lndien
de druk vóór de overstroomklep daalt, kan de
lucht terugstromen tot het membraan de doorlaat
afsluit. Deze sluitdruk ligt lager dan de openings-
druk, aangezien hierbij het gehele membraanop-
pervlak onder druk staat.
De overstroomdruk van de overstroomklep kan
met de stelbout worden geregeld, waarbij dan te-
vens de sluitdruk wijzigt.

ONDERHOUD

De overstroomklep heeft geen bijzonder onder-
houd nodig.
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Wiizlglngsn voorbehouden
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TESTEN VAN DE OVERSTROOMKLEP OP HET VOERTUIG

Blaas de beide luchtketels af. Sluit op beide lucht-
ketels een manometer aan. Laat de compressor nu
de beide luchtketels vullen.
De manometer aangesloten op de luchtketel voor-
afgegaan door de terugslagklep zal direct een aan-
wijzing geven.
De manometer aangesloten op de luchtketel voor-
afgegaan door de overstroomklep moet eerst dan
uitslaan wanneer de andere manometer een waar-
de van 5,0 kglcm2 aangeeft.

Dit.is de overstroomdruk van de overstroomklep,
deze druk kan worden ingesteld d.m.v. de stel-
bout met borgmoer.
De terugstroomdruk kan als volgt worden geme-
ten. Vul beide luchtketels tot aan de maximale
druk (7 kg/cm2). Laat de luchtketel voorafgegaan
door de terugslagklep leegstromen (gebruik hier-
voor de water afblaasklep). De druk in de lucht-
ketel voorafgegaan door de overstroomklep mag
niet onder 4,5 kglcm'z dalen.


