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61A-4

61A

TOPENÍ
Přední rozvodný vzduchovod: Demontáž a zpětná montáž

61A

DEMONTÁŽ

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

1 - Pravý přední rozvodný vzduchovod

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž) ,
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),

108099

- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),

Demontujte:
- upevňovací objímku kabelu antény na pravém
předním rozvodném vzduchovodu,

- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

- upevňovací šroub (1) pravého předního rozvodného vzduchovodu.

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).

Vysuňte pravý přední rozvodný vzduchovod v místě
(2) .
2 - Levý přední rozvodný vzduchovod

108101

Demontujte upevňovací šroub (3) levého předního
rozvodného vzduchovodu.
Vysuňte levý přední rozvodný vzduchovod v místě
(4) .

61A-5

TOPENÍ
Přední rozvodný vzduchovod: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Namontujte zpět:
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství),

1 - Pravý přední rozvodný vzduchovod

- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž) ,
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).
108099

Umístěte zpět pravý přední rozvodný vzduchovod.
Namontujte zpět:
- upevňovací šroub (5) pravého předního rozvodného vzduchovodu,
- kabel antény na pravý přední rozvodný vzduchovod.
2 - Levý přední rozvodný vzduchovod

108101

Umístěte zpět levý přední rozvodný vzduchovod.
Namontujte zpět upevňovací šroub (6) levého
předního rozvodného vzduchovodu.

61A-6

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Výměna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

TOPENÍ
Zadní rozvodný vzduchovod: Demontáž a zpětná montáž

61A

L90, a RENAULT – K90

DEMONTÁŽ
K90
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte:
- přední sedadla (viz Celé přední sedadlo:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 75A,
Výztuhy a kluznice předních sedadel),

Demontujte střední konzolu (viz Střední konzola:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitřní
příslušenství).

- sedák zadní lavice (viz Sedák zadní lavice:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel),
- kobercovou krytinu podlahy (viz Kobercová krytina podlahy: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 71A, Vnitřní obložení karoserie).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
K90

118627

Demontujte:
- obložení vedení topení (1) tahem v místě (2) ,
- obložení stř edního sloupku (viz Obložení
středního sloupku: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 389, 71A, Obložení karoserie),
- částečně těsnění předních dveří (viz Těsnění
předních bočních dveří: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 389, 65A, Utěsnění otevíratelných
částí).
118890

L90
Demontujte přední sedadlo na příslušné straně (viz
Celé přední sedadlo: Demontáž a zpě tná
montáž ) (MR 389, 75A, Výztuhy a kluznice
předních sedadel).
Přeložte kobercovou krytinu podlahy na příslušné
straně (viz Kobercová krytina podlahy: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 71A, Vnitřní obložení
karoserie).

61A-7

Vyjmě te zadní
vzduchovodů.

část

zadních

rozvodných

TOPENÍ
Zadní rozvodný vzduchovod: Demontáž a zpětná montáž

61A

L90, a RENAULT – K90
Na levé straně
K90
Umístěte zpět zadní část zadních rozvodných
vzduchovodů.

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
K90
Namontujte zpět:
- kobercovou krytinu podlahy (viz Kobercová krytina podlahy: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 71A, Vnitřní obložení karoserie),

118889

Demontujte sponu (3) levého zadního rozvodného
vzduchovodu.
Vyjmě te levý zadní
z rozvodné skříně.

rozvodný

- sedák zadní lavice (viz Sedák zadní lavice:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 76A,
Výztuhy a kluznice zadních sedadel),
- přední sedadla (viz Celé přední sedadlo:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 389, 75A,
Výztuhy a kluznice předních sedadel).

vzduchovod

Na pravé straně

L90

Demontujte sponu (4) pravého zadního rozvodného
vzduchovodu.
Vyjmě te pravý zadní rozvodný vzduchovod
z rozvodné skříně.

Složte kobercovou krytinu podlahy na příslušné
straně (viz Kobercová krytina podlahy: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 71A, Vnitřní obložení
karoserie).
Namontujte zpět přední sedadlo na příslušné straně
(viz Celé přední sedadlo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 389, 75A, Výztuhy a kluznice
předních sedadel).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Na pravé straně
Umístěte zpět pravý zadní rozvodný vzduchovod na
rozvodnou skříň.
Namontujte zpět sponu pravého zadního rozvodného vzduchovodu.
Na levé straně
Umístěte zpět levý zadní rozvodný vzduchovod na
rozvodnou skříň.
Namontujte zpět sponu levého zadního rozvodného
vzduchovodu.

61A-8

Namontujte zpět:
- těsnění předních dveř í (viz Těsnění předních
bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž) (MR
389, 65A, Utěsnění otevíratelných částí),
- obložení stř edního sloupku (viz Obložení
středního sloupku: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 389, 71A, Obložení karoserie),
- obložení vedení topení,
- střední konzolu (viz Střední konzola: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství).

TOPENÍ
Ovládací panel: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž) ,
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Přístroje přístrojové desky),
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).
Použijte:

108114

Pro lanko směšování vzduchu (1) demontujte:
- zarážku návleku po odklonění příchytky (2) ,
- lanko ovládacího panelu v místě (3) .
Pro lanko ovládání rozvodu vzduchu (4) demontujte:
- zarážku návleku po odklonění příchytky (5) ,
- lanko ovládacího panelu (6) .

- ovládání směšování vzduchu do polohy pro maximální teplotu,
- ovládání rozvodu vzduchu do polohy vzduchových
výstupů palubní desky,
- ovládání recirkulace vzduchu do polohy pro recirkulaci vzduchu.
Odstraňte ovládací panel klimatizace z palubní desky.
Odpojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

61A-9

TOPENÍ
Ovládací panel: Demontáž a zpětná montáž

61A

Namontujte zpět:
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Přístroje přístrojové desky),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž) ,
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).
108115

Pro lanko recirkulace vzduchu (7) demontujte:

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Výměna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

- zarážku návleku po odklonění příchytky (8) ,
- lanko ovládacího panelu v místě (9) .
Demontujte ovládací panel klimatizace.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět ovládací panel klimatizace.

Poznámka:
- Umístěte lanko ovládání rozvodu vzduchu jako
poslední.
- U lanka ovládání rozvodu vzduchu umístěte
nejdříve zarážku návleku a následně lanko na
ovládání.
Namontujte zpět:
- lanko recirkulace vzduchu,
- lanko směšování vzduchu,
- ovládací lanko rozvodu vzduchu.
Zkontrolujte, zda se mohou ovládání přemísťovat
v celém rozsahu jejich zdvihu.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Připojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

61A-10

TOPENÍ
Ovládací lanko recirkulace: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž) ,
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Přístroje přístrojové desky),
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).
Umístěte ovládání recirkulace vzduchu do polohy
pro recirkulaci vzduchu.
Odstraňte ovládací panel klimatizace z palubní desky.
Odpojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

61A-11

108115

Demontujte zarážku návleku po odklonění příchytky
(1) .
Vyjměte ovládací lanko recirkulace vzduchu (2)
z ovládacího panelu.

TOPENÍ
Ovládací lanko recirkulace: Demontáž a zpětná montáž

61A

Namontujte zpět:
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Přístroje přístrojové desky),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž) ,
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
108092

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Vyjměte konec ovládacího lanka recirkulace vzduchu v místě (4) .

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí) (MR 390 Diagnostika, 88C,
Airbagy a předpínače).

Demontujte návlek ze zarážky návleku (3) .

Poznámka:
Označte vedení ovládacího lanka recirkulace
vzduchu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Umístěte zpět:
- konec ovládacího lanka recirkulace na rozvodnou
skříň,
- návlek ovládacího lanka recirkulace na zarážku
návleku.
Namontujte zpět:
- ovládací lanko recirkulace na ovládací panel,
- zarážku návleku na ovládací panel.
Ujistěte se, ž e je klapka recirkulace vzduchu
v poloze pro recirkulaci.
Zkontrolujte, zda se může ovládání recirkulace
vzduchu přemísťovat v celém rozsahu jeho pohybu.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Připojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

61A-12

TOPENÍ
Lanko rozvodu vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Umístěte ovládání rozvodu vzduchu do polohy
vzduchových výstupů palubní desky.
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

108114

Demontujte zarážku návleku po odklonění příchytky
(1) .
Vyjmě te ovládací lanko rozvodu vzduchu (2)
z ovládacího panelu.

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).
Odpojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

117094

Demontujte návlek ze zarážky návleku (3) .

61A-13

TOPENÍ
Lanko rozvodu vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

61A

- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Výměna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

108093

Vyjměte konec ovládacího lanka rozvodu vzduchu
(4) .
Demontujte ovládací lanko rozvodu vzduchu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Namontujte zpět:
- lanko rozvodu vzduchu na ovládací panel,
- zarážku návleku na ovládací panel,
- lanko rozvodu vzduchu na rozvodnou skříň,
- zarážku návleku zpět na rozvodnou skříň, přičemž
za zarážku návleku mírně táhněte, abyste vymezili
vůli.
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Zkontrolujte, zda se může ovladač rozvodu vzduchu
přemísťovat v celém rozsahu jeho pohybu.
Připojte konektor ovládacího panelu klimatizace.
Namontujte zpět:
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

61A-14

TOPENÍ
Lanko směšování vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Umístěte ovládání směšování vzduchu klimatizace
do polohy pro maximální teplotu.
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).
Odpojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

61A-15

108114

Demontujte:
- zarážku návleku po odklonění příchytky (1) ,
- ovládací lanko směšování
z ovládacího panelu.

vzduchu

(2 )

TOPENÍ
Lanko směšování vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

61A

109538

Demontujte návlek ze zarážky návleku (3) .

Namontujte zpět:

Vyjměte konec ovládacího lanka směšování vzduchu (4) .

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství),

Demontujte ovládací lanko směšování vzduchu.

- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),

Namontujte zpět:
- lanko směšování vzduchu na ovládací panel,

- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),

- zarážku návleku na ovládací panel,
- lanko směšování vzduchu na rozvodnou skříň,

- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).

- zarážku návleku na rozvodnou skříň.

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Zkontrolujte, zda se může ovládání směšování
vzduchu přemísťovat v celém rozsahu jeho pohybu.
Připojte konektor ovládacího panelu klimatizace.

61A-16

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Výměna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

TOPENÍ
Rozvodná skříň: Demontáž a zpětná montáž

61A

Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby příčníku palubní
desky

21 Nm

úchyty vzpěry příčníku
palubní desky

21 Nm

šrouby přípojek potrubí

8 Nm
108112

DEMONTÁŽ

Demontujte šrouby (1) přípojek potrubí na expandéru.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odpojte potrubí z expandéru.
UPOZORNĚNÍ

KLIMATIZACE
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
Odstraň te protihlukovou izolaci čelní
z motorového prostoru.

Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte na otvory zaslepovací uzávěry.

příčky

108111

Instalujte svorky na duritová potrubí v místech (2) .
Demontujte upevňovací objímky (3) duritových potrubí topení.
Odpojte duritová potrubí topení.
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

61A-17

TOPENÍ
Rozvodná skříň: Demontáž a zpětná montáž

61A

Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),

K9K

- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství),
- přední rozvodné vzduchovody (viz 61A, Topení,
Přední rozvodný vzduchovod: Demontáž a
zpětná montáž, strana 61A-5) .

24757

Demontujte:
- šroub (8) držáku relé topných odporů,
- držák relé topných odporů.
Odpojte konektor (9) bloku topných odporů.

Částečně nadzvedněte kobercovou krytinu podlahy,
abyste získali přístup ke šroubu vzpěry.
Před demontáží označte polohu vzpěry na karoserii.

117093

Odepněte:
- kabelový svazek upevněný na vzpěře v místě (4) ,
- kabelový svazek na rozvodné skříni v místě (5) .
Odepněte:
- kabelový svazek upevněný na vzpěře v místě (6) ,
- konektor (7) startovacího spínače z jeho držáku.

61A-18

TOPENÍ
Rozvodná skříň: Demontáž a zpětná montáž

61A

108098

Demontujte šrouby (12) rozvodné vzduchové skříně.

108102

Demontujte:
- obě horní matice (10) vzpěry,
- oba dolní šrouby (11) vzpěry,
- vzpěru.
Ochraňte kobercovou krytinu.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Odpojte:

108100

- konektor ovládacího panelu klimatizace.
- konektor kabinové ventilační jednotky.

Před demontáží označte pozici příčníku palubní
desky na karoserii.

- konektor odporové skříňky ventilační jednotky kabiny.

Demontujte šrouby (13) příčníku palubní desky na
obou stranách vozidla.
Nadzvedněte příčník palubní desky, abyste mohli
demontovat rozvodnou skříň.

IRÁN
Odpojte konektor snímače výparníku.

L90, a RENAULT – K90
Vysuňte rozvodné vzduchovody zadních prostorů
pro nohy z rozvodné skříně.

Demontujte rozvodnou skříň.
Umístěte nádobu pro zachycení chladicí kapaliny.
Z rozvodné skříně odeberte:
- ovládací panel,
- ovládací lanko recirkulace vzduchu,
- lanko rozvodu vzduchu,

61A-19

TOPENÍ
Rozvodná skříň: Demontáž a zpětná montáž
- lanko směšování vzduchu,

- sadu obložení,

- kabinovou ventilační jednotku,

- vypouštěcí kroužek,

- odporovou skříňku ventilátoru kabiny,

- ovládací panel.

61A

- potrubí výměníku topení,
IRÁN

- výměník topení,

Namontujte zpět snímač výparníku.

- vypouštěcí kroužek.
IRÁN
Odeberte snímač výparníku.

K9K
Namontujte zpět blok topných odporů.

KLIMATIZACE
Odeberte expandér.

KLIMATIZACE
Namontujte zpět expandér.

K9K
Odeberte blok topných odporů.

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Namontujte zpět rozvodnou skříň.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

L90, a RENAULT – K90
Nasuňte rozvodné vzduchovody zadních prostorů
pro nohy na rozvodnou skříň.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

UPOZORNĚNÍ
Namontujte zpět šrouby příčníku palubní desky na
obou stranách vozidla, přičemž dodržte označení
provedené před demontáží.

Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Bezpodmínečně vyměňte těsnění mezi potrubím
výměníku topení a výměníkem topení.

Utáhněte na předepsaný moment šrouby příčníku
palubní desky (21 Nm).
Namontujte zpět šrouby rozvodné skříně.

Namontujte zpět na rozvodnou skříň:

Připojte:

- výměník topení,

- konektor odporové skříňky ventilační jednotky kabiny,

- potrubí výměníku topení,

- konektor kabinové ventilační jednotky,

- snímač výparníku (podle úrovně vybavení),

- konektor ovládacího panelu klimatizace.

- odporovou skříňku ventilátoru kabiny,
- kabinovou ventilační jednotku,

IRÁN

- lanko směšování vzduchu,

Připojte konektor snímače výparníku.

- lanko rozvodu vzduchu,
- ovládací lanko recirkulace vzduchu,

61A-20

TOPENÍ
Rozvodná skříň: Demontáž a zpětná montáž

61A

Připněte:

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

- kabelový svazek na rozvodnou skříň,
- kabelový svazek na vzpěře.
Namontujte zpět:
- přední rozvodné vzduchovody (viz 61A, Topení,
Přední rozvodný vzduchovod: Demontáž a
zpětná montáž, strana 61A-5) ,
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),

117092

Namontujte zpět:
- vzpěru, přičemž úchyt (14) vzpěry zasuňte do otvoru (15) rozvodné skříně,
- dva dolní šrouby vzpěry, přičemž dodržte označení
provedené při demontáži,

- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).
Připojte duritová potrubí topení.

- dvě horní matice vzpěry.
Utáhněte na předepsaný moment úchyty vzpěry
příčníku palubní desky (21 Nm).

Namontujte zpět upevňovací objímky duritových potrubí topení.
Odstraňte svorky z duritových potrubí.

Umístěte zpět kobercovou krytinu podlahy.
KLIMATIZACE
Poznámka:
Zkontrolujte, zda je kobercová krytina podlahy
umístěna pod dorazem pedálu akcelerace.

UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být čistý
a bez rýh.

K9K
Připojte konektor bloku topných odporů.

Namontujte přípojky potrubí na expandér.

Namontujte zpět:

Namontujte zpět šrouby přípojek potrubí na expandéru.

- držák relé topných odporů,
- šroub držáku relé topných odporů.

Utáhněte na předepsaný moment šrouby přípojek
potrubí (8 Nm).
Umístě te protihlukovou izolaci čelní
v motorovém prostoru.

Připněte:

příčky

Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

- konektor startovacího spínače na jeho držák,
- kabelový svazek upevněný na vzpěře.

61A-21

TOPENÍ
Rozvodná skříň: Demontáž a zpětná montáž
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Odvzdušněte chladicí okruh (viz Chladicí systém:
Odvzdušnění) (MR 388, 19A, Chlazení).
Zkontrolujte chladicí okruh (viz Kontrola) (MR 388,
19A, Chlazení).
Proveďte kontrolu těsnosti (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)
.
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Vý měna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

61A-22

61A

TOPENÍ
Ohřívák vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství).

Utahovací momentym
úchyty vzpěry příčníku
palubní desky

61A

21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

117093

Odepněte kabelový svazek v místě (3) .
Odepněte:
- kabelový svazek v místě (4) ,
- konektor (5) startovacího spínače z jeho držáku.

108111

Instalujte svorky na duritová potrubí v místech (1) .
Demontujte upevňovací objímky (2) duritových potrubí topení.
Odpojte duritová potrubí topení.
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

61A-23

TOPENÍ
Ohřívák vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

61A

K9K

108102

Demontujte:
24757

- obě horní matice (8) vzpěry,

Demontujte:

- oba dolní šrouby (9) vzpěry,

- šroub (6) držáku relé topných odporů,

- vzpěru.

- držák relé topných odporů.

Umístěte nádobu pro zachycení chladicí kapaliny.

Odpojte konektor (7) bloku topných odporů.

Částečně nadzvedněte kobercovou krytinu podlahy,
abyste získali přístup ke šroubu vzpěry.
Před demontáží označte polohu vzpěry na karoserii.

61A-24

TOPENÍ
Ohřívák vzduchu: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

109538

Demontujte:

- šroub potrubí výměníku topení,

- šrouby (10) příruby potrubí výměníku topení na rozvodné skříni,

- šrouby příruby potrubí výměníku topení na rozvodné skříni.

- šroub (11) potrubí výměníku topení,
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

- oba šrouby (12) výměníku topení.

Namontujte zpět:

Odpojte potrubí výměníku topení s výměníkem topení.

- vzpěru,

Demontujte výměnek topení.

- dva dolní šrouby vzpěry, přičemž dodržte označení
provedené při demontáži,
- dvě horní matice vzpěry.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Utáhněte na předepsaný moment úchyty vzpěry
příčníku palubní desky (21 Nm).

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

Umístěte kobercovou krytinu podlahy.

Namontujte výměnek topení.
Vyměňte těsnění mezi potrubím výměníku topení
a výměníkem topení.
Umístěte potrubí výměníku topení na výměník topení.
Namontujte zpět:

Poznámka:
Zkontrolujte, zda je kobercová krytina podlahy
umístěna pod dorazem pedálu akcelerace.

K9K

- oba šrouby výměníku topení,

Připojte konektor bloku topných odporů.

61A-25

TOPENÍ
Ohřívák vzduchu: Demontáž a zpětná montáž
Namontujte zpět:
- držák relé topných odporů,
- šroub držáku relé topných odporů.

Připněte:
- konektor startovacího spínače na jeho držák,
- kabelový svazek upevněný na vzpěře.
Připněte kabelový svazek upevněný na vzpěře.
Namontujte zpět:
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).
Připojte duritová potrubí topení.
Namontujte zpět upevňovací objímky duritových potrubí topení.
Odstraňte svorky z duritových potrubí.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Proveďte naplnění chladicího okruhu (viz Chladicí
systém: Vypuštění a naplnění) (MR 388, 19A,
Chlazení).
Odvzdušněte chladicí okruh (viz Chladicí systém:
Odvzdušnění) (MR 388, 19A, Chlazení).
Zkontrolujte chladicí okruh (viz Kontrola) (MR 388,
19A, Chlazení).
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Vý měna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

61A-26

61A

TOPENÍ
Ventilační jednotka: Demontáž a zpětná montáž

61A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),

108094

Stiskně te jazýček a otočte ventilační jednotku
o čtvrtinu otáčky ve smě ru chodu hodinových
ručiček.

- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).

Demontujte ventilační jednotku.
Odpojte konektor ventilační jednotky (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU
Připojte konektor ventilační jednotky.
Namontujte zpět ventilační jednotku.
Otočte ventilační jednotku o čtvrtinu otáčky proti
směru chodu hodinových ručiček.

Poznámka:
Při zpětné montáži ventilační jednotky se musí
ozvat cvaknutí.

II - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř n í
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

61A-27

TOPENÍ
Ventilační jednotka: Demontáž a zpětná montáž
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),
- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),
- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),
- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Vý měna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

61A-28

61A

TOPENÍ
Relé topných odporů: Demontáž a zpětná montáž
K9K

Poznámka:
Nedemontujte palubní desku.

DEMONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24756

Demontujte relé topných odporů na držáku (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět relé topných odporů.

61A-29

61A

TOPENÍ
Topné odpory: Demontáž a zpětná montáž

61A

K9K

Utahovací momentym
šrouby bloku topných
odporů
šrouby vzpěry
šroub drž áku
topných odporů

2 Nm

21 Nm
relé

2 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika Výmě na součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

24757

Demontujte:

Demontujte:

- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače),

- šroub (1) držáku relé topných odporů,
- držák relé topných odporů.

- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),

Odepněte:

- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpě tná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),

- kabelový svazek upevněný na vzpěře,
- konektor startovacího spínače z jeho držáku.

- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),

Částečně nadzvedněte kobercovou krytinu podlahy,
abyste získali přístup ke šroubu vzpěry.

- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),

Zhotovte značku mezi vzpě rou aplechem
navařeným na tunelu, aby byla při zpětné montáži
zajištěna správná geometrie.

- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství).

Demontujte:
- obě horní matice (2) vzpěry,
- oba dolní šrouby (3) vzpěry,
- vzpěru.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Odpojte konektor (4) bloku topných odporů.
Demontujte:
- šrouby (5) bloku topných odporů,
- blok topných odporů.

61A-30

TOPENÍ
Topné odpory: Demontáž a zpětná montáž

61A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- sestavu ovládání pod volantem (viz Sestava
ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 84A, Ovládání - signalizace),

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO
DÍLU

- volant (viz Volant: Demontáž a zpětná montáž)
(MR 388, 36A, Řízení),

Namontujte zpět:

- čelní airbag řidiče (viz Čelní airbag řidiče:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 388, 88C, Airbagy a předpínače).

- blok topných odporů,
- šrouby bloku topných odporů.
Utáhněte na předepsaný moment šrouby bloku
topných odporů (2 Nm).

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz Diagnostika
- Výměna součástí) (MR 390, 88C, Airbagy
a předpínače).

Připojte konektor bloku topných odporů.
II - KONEČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- vzpěru, přičemž umístěte úchyt vzpěry do otvoru
rozvodné skříně za dodržení označení provedeného při demontáži,
- dva dolní šrouby vzpěry,
- dvě horní matice vzpěry.
Utáhněte na předepsaný moment šrouby vzpěry
(21 Nm).
Umístěte kobercovou krytinu podlahy.
Poznámka:
Zkontrolujte, zda je kobercová krytina podlahy
umístěna pod dorazem pedálu akcelerace.
Připněte:
- konektor startovacího spínače na jeho držák,
- kabelový svazek na vzpěře.
Namontujte zpět:
- držák relé topných odporů,
- šroub držáku relé topných odporů.
Utáhněte na předepsaný moment šroub držáku
relé topných odporů (2 Nm).
Namontujte zpět:
- palubní desku (viz Palubní deska: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 389, 57A, Vnitř ní
příslušenství),
- autorádio (viz Autorádio: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 86A, Autorádio),
- přístrojovou desku (viz Přístrojová deska:
Demontáž a zpě tná montáž) (MR 388, 83A,
Přístroje přístrojové desky),

61A-31

TOPENÍ
Ovládací modul kabinové ventilační jednotky: Demontáž a zpětná montáž
L90

DEMONTÁŽ

2

1

108102

Odpojte konektor (2) .
Demontujte:
- upevňovací šroub (1) ,
- ovládací modul kabinové ventilační jednotky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

61A-32

61A

TOPENÍ
Ovládací modul kabinové ventilační jednotky: Demontáž a zpětná montáž

DEMONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108102

Odpojte konektor (1) .
Demontujte:
- šroub (2) ovládacího modulu,
- ovládací modul kabinové ventilační jednotky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Namontujte zpět:
- ovládací modul kabinové ventilační jednotky,
- šroub ovládacího modulu.

Připojte konektor ovládacího modulu ventilační jednotky kabiny.

61A-33

61A

KLIMATIZACE
Klimatizace: Opatření při opravě

62A

I - BEZPEČNOST
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ

Je přísně zakázáno opravovat vadné prvky klimatizace.

Při manipulaci s chladicím médiem bezpodmínečně
použijte:

Každý vadný prvek vždy vyměňte.

- rukavice,

Bezpodmínečně dodržte vedení potrubí.

- ochranné brýle (pokud možno s bočními kr yty).

Zkontrolujte, zda jsou potrubí pro vedení chladicího
média správně upevněna, abyste zamezili jakémukoliv
styku s kovovými díly motorového prostoru.

V případě kontaktu chladicího média s očima je bez
přerušení vyplachujte proudem čisté vody po dobu
15 minut. Pokud možno mějte připraveno zařízení
pro výplach očí.

UPOZORNĚNÍ

V případě kontaktu chladicího média s očima se
ihned obraťte na lékaře. Sdělte lékaři, že popáleniny jsou způsobeny chladicím médiem R134A.

Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili vniknutí vlhkosti do okruhu.

V případě styku s jinými nechráněnými částmi těla
(i přes dodržení bezpečnostních opatření) tyto části
nepřetržitě oplachujte proudem čisté vody po dobu
15 minut.

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ

Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být čistý a bez
rýh.

Zákroky vyžadující použití chladicího média se
musejí provádět na dokonale odvětrávaném místě.
Chladicí médium neskladujte v šachtách, jámách,
hermeticky uzavřených prostorách atd.

UPOZORNĚNÍ
Vždy dodržte předepsané typy a množství oleje pro
každý kompresor, i pro doplnění, jinak by hrozilo
zničení součástí studeného okruhu.

Chladicí média jsou bez barvy a zápachu.
Chladicí médium je těžší než vzduch. Důsledkem je
pak nebezpečí udušení osob pracujících v blízkosti
země ve vzdálenosti méně než 5 m od pracoviště
(rampa, jáma, vedení vzduchu atd.).
Použijte systémy pro odvádění plynu.
Při teplotách nad 100 ˚C se chladicí médium rozkládá
a dochází k tvorbě silně dráždivého plynu.

DŮLEŽITÉ
Je přísně zakázáno kouřit v blízkosti otevřeného
okruhu chladicího média.
II - TECHNICKÉ INSTRUKCE
Průchody pecí po aplikaci nátěru nebo práce
v blízkosti systému lze provést, pokud teplota
nepřekročí 80 ˚C.

62A-1

Po použití vždy pečlivě uzavřete plechovky
s olejem, abyste zabránili vniknutí vlhkosti, a nikdy
nepoužívejte olej obsažený v plechovce, která
zůstala dlouhodobě otevřena (vazký vzhled).

KLIMATIZACE
Klimatizace: Díly a přípravky pro opravu

62A

Objednací číslo oleje viz (viz Vozidlo: Díly a
přípravky pro opravu) MR 388, 04B, Prostředky
a přípravky.
Tabulka objemů chladicího média pro vozidla v závislosti na jejich motoru a různých specifikách:
Typ motoru

Množství chladicího média (g)

Kompresor

Typ oleje

Celkové množ ství
oleje v okruhu (ml
nebo cm3 )

K4M
K7J

750 ± 35

K7M

SANDEN

SANDEN SP10

SD7V16

135 ± 10

K9K
Tabulka množství oleje, která je třeba přidat při výměně součástí:
Zásah na okruhu klimatizace

Množství oleje (ml nebo cm3 )

Vypuštění okruhu

Změřte odebrané množství a naplňte okruh stejným
množstvím nového oleje.

Prasknutí potrubí nebo jiný rychlý únik

100

Výměna kondenzátoru

Odebrané množství + 30

Výměna výparníku

Odebrané množství + 30

Výměna vysoušecí nádobky

Odebrané množství + 15

Výměna potrubí

Odebrané množství + 10

Demontáž a zpětná montáž kompresoru

Odebrané množství

Výměna kompresoru

Bez přídavku oleje

Výmě na kompresoru a jednoho nebo více prvků
okruhu klimatizace

Bez přídavku oleje

Výměna kompresoru s repasovaným dílem

Doplňte hladinu příslušným olejem.

Výměna kompresoru s repasovaným dílem a jednoho
nebo více prvků okruhu klimatizace

Doplňte hladinu příslušným olejem.

62A-2

KLIMATIZACE
Klimatizace: Funkční schéma

62A

114636

62A-3

KLIMATIZACE
Klimatizace: Funkční schéma
(1) Kompresor
(2) Kondenzátor
(3) Vysoušecí nádobka
(4) Snímač tlaku
(5) Expandér
(6) Výparník
(7) Ventilační jednotka
(8) Ventilátor chlazení
(9) Chladič
(10) Vysokotlaká kapalina
(11) Nízkotlaká pára
(12) Vysokotlaká pára
(13) Kabina
(14) Motorový prostor
(15) Venkovní vzduch
(16) Do skříně pro směšování vzduchu
(17) Čelní příčka
(18) Venkovní nebo recirkulovaný vzduch
(19) Ventil pro vysokotlaké plnění
(20) Ventil pro nízkotlaké plnění

62A-4

62A

KLIMATIZACE
Klimatizace: Seznam a umístění prvků

Označení

Popis

(1)

Kondenzátor

(2)

Spojovací potrubí kompresoru a kondenzátoru

(3)

Vysoušecí nádobka

(4)

Potrubí mezi vysoušecí nádobkou a kondenzátorem

(5)

Potrubí mezi vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem

(6)

Kompresor

(7)

Potrubí mezi škrticím ventilem a kompresorem

(8)

Snímač tlaku

(9)

Škrticí ventil

(10)

Výparník

(11)

Snímač výparníku (podle úrovně vybavení)

62A

119682

Sestava výše uvedených prvků
v motorovém prostoru.

je umístě na

62A-5

KLIMATIZACE
Klimatizace: Seznam a umístění prvků

62A

K4M nebo K7J nebo K7M

108112

108107

Odstraňte přípojky potrubí, abyste získali přístup
k expandéru (9) .

Snímač tlaku (8) se nachází na pravé straně kondenzátoru.

K9K

108097

Výparník (10) je dodáván namontován v rozvodné
skříni a je umístěn pod palubní deskou.

24780

Snímač tlaku (8) se nachází na levé straně kondenzátoru.

62A-6

KLIMATIZACE
Klimatizace: Seznam a umístění prvků

L90, a K4M, a IRÁN

119431

Snímač výparníku (11) je umístěn v rozvodné skříni.

62A-7

62A

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Kontrola

62A

Diagnostika:
Část

Oblast detekce

Díl vyměňovaný
první kontrole

Kondenzátor

Na vstupu nebo výstupu

Potrubí

Kondenzátor

Výparník

Spojovací příruba

Potrubí

Spojovací příruba a/nebo
výparník

Kompresor

Na vstupu nebo výstupu

Potrubí

Kompresor

Vysoušecí nádobka

Na vstupu nebo výstupu

Potrubí

Vysoušecí nádobka

Existuje několik typů přístrojů pro vyhledávání úniků:

po

Díl vymě ňovaný po
naplnění a druhé kontrole

II - INDIKAČNÍ DETEKTORY
Indikační detekce úniků spočívá v zavedení barviva
do chladicího média a lokalizaci míst úniků náplně
pomocí ultrafialové lampy.

- elektronické detektory,
- indikační detektory.

Poznámka:

DŮLEŽITÉ

Začněte vyhledávat úniky elektronickým detektorem, než použijete indikační detektor.

Při práci na studeném okruhu bezpodmínečně
dodržt e
b e z p ečn o s t n í
p ra v i d l a
(viz
Bezpečnostní pravidla) .

I - ELEKTRONICKÉ DETEKTORY

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně dodržte popsaný postup.

UPOZORNĚNÍ
Před každým zásahem si pře čtě te návod
k použití přístroje.

Poznámka:

Tento přístroj měří změnu množství chladicího média ve vzduchu: vysílá zvukový signál v závislosti na
této změně.
Před kontrolou přístroj bezpodmínečně inicializujte.
Za tímto účelem:
- znehybněte přístroj,
- kalibrujte přístroj na některém místě v motorovém
prostoru.
Tato referenční poloha bude následně sloužit jako
kalibr pro detekci míry kontaminace.
Tento materiál je velmi citlivý: při detekci se omezte
pouze na bezprostřední okolí okruhu, abyste omezili
změny způsobené jinými plyny.
Tento materiál detekuje pouze relativně velké úniky.

UPOZORNĚNÍ
Dbejte, aby byla sonda na konci tyče dokonale
čistá a v dobrém stavu.

62A-8

Použijte tento postup detekce úniků až jako poslední možnost v případě «nevyhledatelných
úniků » .

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Kontrola

62A

1 - Aplikace barevného indikátoru do okruhu

2

1

3

105944
105944

(2) Postup detekce úniků chladicího média je
založen na použití barevného indikátoru dodávaného v kapslích na jedno použití: stopy úniků jsou
zjišťovány pomocí ultrafialové lampy (1) .

Instalujte systém pro zavedení barviva na nízkotlaký
ventil, přičemž dodržte směr zavádění přípravku
prostřednictvím přípojky (3) u vozidel, která jsou vybavena pouze jedním ventilem.

Barvivo zůstává v systému klimatizace.

Aplikujte barevný indikátor do okruhu.

Lze bez jeho opětného zavedení zkontrolovat stav
okruhu klimatizace pomocí ultrafialové lampy.

Nechte běžet klimatizaci po dobu přibližně 15 min.
2 - Postup detekce úniků

Bez indikace signalizující předchozí použití barviva
(etiketa atd.):

Proveďte první kontrolu (při zastaveném motoru)
průchodem ultrafialové lampy po okruhu.

- umístěte hadřík,
- vypusťte tenký proud chladicího média na obou
ventilech,

Poznámka:
Na obtížně přístupných místech použijte nastavitelné zrcátko.

- osvětlete vnitřek ventilů,

Pokud se neobjeví žádný únik:

- zkontrolujte přítomnost fluorescenčních stop.

- Zvnějšku pečlivě vyčistěte okruh chladicího média.
UPOZORNĚNÍ

- nechte běžet klimatizaci až do detekce úniku (vždy
zkontrolujte stav výparníku).

Pokud se objeví fluorescenční stopy, je zakázáno
aplikovat barevný indikátor do studeného okruhu.
V případě absence fluorescenč ních stop
a signalizační etikety zaveďte dávku detekčního
barviva.
Nalepte etiketu.
Zaznamenejte datum zavedení barviva.

62A-9

UPOZORNĚNÍ
Po použití barviva
v chladicím médiu
bezpodmínečně nalepte na vozidlo etiketu (dodanou s kapslí barviva) označující použití barviva
a datum zásahu. Etiketa musí být viditelně
umístě na v blízkosti plnicích ventilů studeného
okruhu (na upevňovací kupoli tlumiče).

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Kontrola

62A
Potřebný materiál

diagnostický přístroj
Diagnostika pro vyhledávání úniků
Část

Oblast detekce

Díl vyměňovaný
první kontrole

Kondenzátor

Na vstupu nebo výstupu

Potrubí

Kondenzátor

Výparník

Spojovací příruba

Potrubí

Spojovací příruba a/nebo
výparník

Kompresor

Na vstupu nebo výstupu

Potrubí

Kompresor

Vysoušecí nádobka

Na vstupu nebo výstupu

Potrubí

Vysoušecí nádobka

po

Díl vyměňovaný pro
naplnění a druhé kontrole

Existuje několik typů přístrojů pro vyhledávání úniků:

Před kontrolou přístroj bezpodmínečně inicializujte.

- elektronické detektory,

Za tímto účelem:

- indikační detektory.

- znehybněte přístroj,
- kalibrujte přístroj v motorovém prostoru,

Poznámka:

- nespouštějte motor.

Začněte vyhledávat úniky elektronickým detektorem, než použijete indikační detektor.

Tato referenční poloha bude následně sloužit jako
kalibr pro detekci míry kontaminace.
Tento materiál je velmi citlivý: při detekci se omezte
pouze na bezprostřední okolí okruhu, abyste omezili
změny způsobené jinými plyny.

I - ELEKTRONICKÉ DETEKTORY

Tento materiál detekuje pouze relativně velké úniky.
Poznámka:
Před každým zásahem si pře čtě te návod
k použití přístroje.

Poznámka:

Tento přístroj měří změnu množství chladicího média ve vzduchu: vysílá zvukový signál v závislosti na
této změně.

62A-10

Dbejte, aby byla sonda na konci tyče dokonale
čistá a v dobrém stavu.

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Kontrola

62A

II - INDIKAČNÍ DETEKTORY
Indikační detekce úniků spočívá v zavedení barviva
do chladicího média a lokalizaci míst úniků náplně
pomocí ultrafialové lampy.
Poznámka:
Při práci na okruhu klimatizace bezpodmínečně
dodržte bezpečnostní pokyny (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace: Opatření při opravě).

Poznámka:
Bezpodmínečně dodržte popsaný postup.

Poznámka:
Použijte tento postup detekce úniků až jako poslední možnost v případě «nevyhledatelných
úniků » .

105944

(2) Postup detekce úniků chladicího média je
založen na použití barevného indikátoru dodávaného v kapslích na jedno použití: stopy úniků jsou
zjišťovány pomocí ultrafialové lampy (1) .
Barvivo zůstává v systému klimatizace.
Lze bez jeho opětného zavedení zkontrolovat stav
okruhu klimatizace pomocí ultrafialové lampy.
Bez indikace signalizující předchozí použití barviva
(etiketa atd.):
- umístěte hadřík,
- vypusťte tenký proud chladicího média na obou
ventilech,
- osvětlete vnitřek ventilů,
- zkontrolujte přítomnost fluorescenčních stop.

UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili prvky studeného okruhu
(koroze…), nepoužívejte barviva, jestliže stopy
ukazují, že přípravek byl již vpraven.
V případě absence fluorescenč ních stop
a signalizační etikety zaveďte dávku detekčního
barviva.
Nalepte etiketu.
Zaznamenejte datum zavedení barviva.

62A-11

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Kontrola
1 - Aplikace barevného indikátoru do okruhu

62A

2 - Postup detekce úniků

Poznámka:
Po každém zásahu pro úniky na okruhu klimatizace u vozidel Laguna II, Vel Satis a Espace IV
bezpodmínečně vymažte poruchu „Chladicí
médium DF033“ pomocí diagnostický přístroj.
Kompresor bude moci fungovat až po vymazání
poruchy.
Proveďte první kontrolu (při zastaveném motoru)
průchodem ultrafialové lampy po okruhu.
Poznámka:
Na obtížně přístupných místech použijte nastavitelné zrcátko.
Pokud se neobjeví žádný únik:
- Zvnějšku pečlivě vyčistěte okruh chladicího média.
105944

Instalujte systém pro zavedení barviva na nízkotlaký
ventil, přičemž dodržte směr zavádění přípravku
prostřednictvím přípojky (3) u vozidel, která jsou vybavena pouze jedním ventilem.
Aplikujte barevný indikátor do okruhu.
Nechejte systém klimatizace fungovat po dobu
přibližně 15 min.

- Nechte běžet systém klimatizace až do detekce
úniku (obecně zkontrolujte stav výparníku).
UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili prvky studeného okruhu
(koroze…), nepoužívejte barviva, jestliže stopy
ukazují, že přípravek byl již vpraven.

UPOZORNĚNÍ
Po použití barviva
v chladicím médiu
bezpodmínečně nalepte na vozidlo etiketu (dodanou s kapslí barviva) označující použití barviva
a datum zásahu. Nalepte etiketu viditelně
k plnicímu ventilu studeného okruhu.

62A-12

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Vypuštění a naplnění

62A

Při výměně kompresoru a jednoho či více prvků
okruhu klimatizace, stačí množství oleje kompresoru
pro mazání celého okruhu. Nepřidávejte olej.

Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

UPOZORNĚNÍ
Maziva nejsou vzájemně slučitelná: Vždy dodržte
předepsané typy a množství oleje pro každý
kompresor, i pro doplnění, jinak by hrozilo
zničení studeného okruhu.

I - CHLADICÍ MÉDIUM

Poznámka:

Po použití vždy pečlivě uzavřete plechovky
s olejem, abyste zabránili vniknutí vlhkosti,
a nikdy nepoužívejte olej obsažený v plechovce,
která byla dlouhodobě otevřena (vazký vzhled).

Všechna vozidla používající médium R134A jsou
opatřena etiketou v motorovém prostoru, která
specifikuje jeho použití.

III - DODÁVANÉ OLEJE
Typ a objednací číslo oleje viz (viz Vozidlo: Díly a
přípravky pro opravu) MR 388, 04B, Prostředky
a přípravky.

119683

Chladicí médium R134A je v tekutém stavu bezbarvé a v plynném stavu bez zápachu a neviditelné.
Poznámka:
Při práci na okruhu klimatizace bezpodmínečně
dodržte opatření pro opravu (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace: Opatření při opravě, strana
62A-1)

II - OLEJ
Ve studeném okruhu je obsažen speciální olej pro
zajištění mazání turbokompresoru.
Při plnění musíte bezpodmínečně použít stejné
množství oleje, jako bylo odebráno při vypuštění.
Při výměně některého prvku doplňte množství oleje
odpovídající vyměňovanému prvku (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace: Díly a přípravky pro opravu,
strana 62A-2) .

62A-13

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Vypuštění a naplnění
IV - ODEBRÁNÍ CHLADICÍHO MÉDIA

62A

- Nechte běžet motor až do dvou spuštění ventilační
jednotky chlazení.

Poznámka:

- Proveďte druhé vypuštění (zaznamenejte tuto hodnotu).

- Okruh klimatizace je vybaven dvěma plnicími
ventily.

- Opakujte další cykly vypouštění, dokud nebude relativní tlak nižší nebo roven 0 barů.

- Podle případu před odebráním chladicího
média na několik minut spusťte systém, abyste
zlepšili jeho odvádění.

- Sečtěte hodnoty jednotlivých vypuštění, náplň je
správně odebrána, pokud je součet roven + 35 g
nebo - 100 g specifikované náplně.
Případ C:

DŮLEŽITÉ

- Proveďte první vypuštění (zaznamenejte tuto hodnotu).

Bezpodmínečně dodržte tyto postupy, abyste
předešli:

- Počkejte 2 h.

- výstřikům plynu při otevření okruhu,

- Opakujte další cykly vypouštění, dokud nebude relativní tlak nižší nebo roven 0 barů.

- nedodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí uvolněním plynu do atmosféry při
otevření okruhu nebo vytvoření podtlaku.

- Sečtěte hodnoty jednotlivých vypuštění, náplň je
správně odebrána, pokud je součet roven + 35 g
nebo - 100 g specifikované náplně.

Při vypouštění nebo kontrole náplně chladicího média je třeba vzít v úvahu tři případy:

V - VYTVOŘENÍ PODTLAKU

- motor a klimatizace fungují (případ A),

Před naplněním musíte vytvořit správný podtlak, jinak by klimatizace nefungovala správně.

- motor funguje, ale klimatizace nikoliv (případ B),

Je třeba vzít v úvahu dva případy:

- motor ani klimatizace nefunguje (případ C).

- podtlak je vytvářen ihned po vypuštění (případ A),

Případ A:

- podtlak je vytvářen po uplynutí několika hodin nebo
dní (případ B).

- Nechte běžet klimatizaci až do dvou spuštění
ventilační jednotky chlazení.

Případ A:

- Vypněte motor.

- vakuování je 20 min.

- Proveďte první vypuštění (zaznamenejte tuto první
hodnotu).

Případ B:
- vakuování je 45 min,aby došlo k eliminaci stop vlhkosti.

- Počkejte 15 min.
- Zkontrolujte, zda je relativní tlak nižší nebo roven 0
barů.

Na konci fáze vytváření podtlaku proveďte test
těsnosti (některé plnicí stanice jej provádějí automaticky).

- Opakujte další cykly vypouštění, dokud nebude relativní tlak nižší nebo roven 0 barů.
- Sečtěte hodnoty jednotlivých vypuštění, náplň je
správně odebrána, pokud je součet roven + 35 g
nebo - 100 g specifikované náplně.

VI - NAPLNĚNÍ

Případ B:
- Nechte běžet motor až do dvou spuštění ventilační
jednotky chlazení.
- Vypněte motor.

Přidejte olej podle předepsaného typu a množství
oleje a provedeného zásahu.
Proveďte naplně ní za dodržení předepsaného
množství chladicího média (viz 62A, Klimatizace,
Klimatizace: Díly a přípravky pro opravu, strana
62A-2) .
Vypusťte potrubí stanice pro plnění klimatizace.

- Proveďte první vypuštění (zaznamenejte tuto hodnotu).
- Počkejte 15 min.

62A-14

Zkontrolujte správnou funkci systému (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího média: Kontrola,
strana 62A-8) .

KLIMATIZACE
Okruh chladicího média: Vypuštění a naplnění
Proveďte vyhledání úniků. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

62A-15

62A

KLIMATIZACE
Kondenzátor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby kondenzátoru na
chladiči

2 Nm

šrouby přípojek potrubí
na kondenzátoru

8 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .

24780

Demontujte šrouby (1) přípojek potrubí na kondenzátoru.

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Odpojte potrubí.

Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.

K9K, a 792 nebo 794
Demontujte výměník vzduch - vzduch (viz Výměník
vzduch-vzduch: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 12B, Přeplňování).

Umístěte uzávěry na přípojky potrubí.

24785

Demontujte:
- šrouby (2) kondenzátoru,
- kondenzátor.

62A-16

KLIMATIZACE
Kondenzátor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

UPOZORNĚNÍ

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět:
- kondenzátor,
- šrouby kondenzátoru.
Namontujte přípojky potrubí na kondenzátor.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby kondenzátoru na chladiči (2 Nm) ,
- šrouby přípojek potrubí na kondenzátoru (8
Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
K9K, a 792 nebo 794
Namontujte výměník vzduch - vzduch (viz Výměník
vzduch-vzduch: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 12B, Přeplňování).

Namontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).
Poznámka:
Při výměně kondenzátoru při d e j t e 30 ml
p ředepsaného oleje kodebranému množství
oleje.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

62A-17

KLIMATIZACE
Kondenzátor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby kondenzátoru na
radiátoru

2 Nm

šrouby přípojek potrubí

8 Nm

šrouby vysoušecí nádobky

2 Nm

108105

Vyšroubujte šrouby (3) vysoušecí nádobky.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

108106

Demontujte:
- šroub (4) přípojky potrubí,
- šroub (5) kondenzátoru.
Odpojte potrubí.
UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte na přípojku potrubí uzávěr.

108104

Demontujte:
- upevnění (1) vzduchového deflektoru,
- vzduchový deflektor (2) .

62A-18

KLIMATIZACE
Kondenzátor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
Utáhněte předepsaným
přípojek potrubí (8 Nm).

m o m e n t e m šrouby

Namontujte zpět šrouby vysoušecí nádobky.
Utáhněte předepsaným
m o m e n t e m šrouby
vysoušecí nádobky (2 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Umístěte vzduchový deflektor.
Namontujte zpět:
- upevnění vzduchového deflektoru,

108107

- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).

Demontujte šroub (6) přípojky potrubí.
Odpojte potrubí.

Poznámka:

Umístěte na přípojku potrubí uzávěr.

Př i výměně kondenzátoru přidejte 30 ml
předepsaného oleje kodebranému množství
oleje.

Demontujte:
- šroub (7) kondenzátoru,

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- kondenzátor.

Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Vyměňte těsnění.

Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Instalujte kondenzátor.
Namontujte zpět šrouby kondenzátoru.
Utáhněte předepsaným momentem šrouby kondenzátoru na radiátoru (2 Nm).
Umístě te přípojky potrubí na kondenzátor a na
vysoušecí nádobku.
Namontujte zpět:
- šroub přípojky potrubí na kondenzátoru,
- šroub přípojky potrubí na vysoušecí nádobce.

62A-19

KLIMATIZACE
Vysoušecí nádobka: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby přípojek potrubí
na vysoušecí nádobce

8 Nm

šrouby vysoušecí nádobky

2 Nm

DEMONTÁŽ

108106

Demontujte šrouby (2) přípojek potrubí na vysoušecí
nádobce.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odpojte potrubí.
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .

UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte uzávěry na přípojky potrubí.

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

108105

Demontujte:
- šrouby (3) vysoušecí nádobky,
- vysoušecí nádobku.

108104

Demontujte:
- upevnění (1) vzduchového deflektoru,
- vzduchový deflektor.

62A-20

KLIMATIZACE
Vysoušecí nádobka: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

Vyměňte těsnění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět:
- vysoušecí nádobku,
- šrouby vysoušecí nádobky.
Umístěte přípojky potrubí na vysoušecí nádobku.
Namontujte zpět šrouby přípojek potrubí na
vysoušecí nádobku.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby přípojek potrubí na vysoušecí nádobce
(8 Nm) ,
- šrouby vysoušecí nádobky (2 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Umístěte vzduchový deflektor.
Namontujte zpět:
- upevnění vzduchového deflektoru,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
Poznámka:
Při výměně vysoušecí nádobky přidejte 15 ml
předepsaného oleje k odebranému množství.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

62A-21

KLIMATIZACE
Vysoušecí nádobka: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby přípojek potrubí
na vysoušecí nádobce

8 Nm

šrouby vysoušecí nádobky

2 Nm

DEMONTÁŽ
24778

Demontujte šrouby (1) přípojek potrubí na vysoušecí
nádobce.

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .

Odpojte potrubí.
UPOZORNĚNÍ

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.

Demontujte:
- masku motoru,

Umístěte uzávěry na přípojky potrubí.

- přívodní vzduchovou trubici.

Demontujte:
- šrouby (2) vysoušecí nádobky,
- vysoušecí nádobku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být čistý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět:
- vysoušecí nádobku,
- šrouby vysoušecí nádobky.

62A-22

KLIMATIZACE
Vysoušecí nádobka: Demontáž a zpětná montáž
K9K
Umístěte přípojky potrubí na vysoušecí nádobku.
Namontujte zpět šrouby přípojek potrubí na
vysoušecí nádobku.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby přípojek potrubí na vysoušecí nádobce
(8 Nm) ,
- šrouby vysoušecí nádobky (2 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- přívodní vzduchovou trubici,
- kryt motoru.
Poznámka:
Při výměně vysoušecí nádobky přidejte 15 ml
p ředepsaného oleje kodebranému množství
oleje.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .
Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.
Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

62A-23

62A

KLIMATIZACE
Kompresor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby kompresoru
šrouby přípojek potrubí
šroub úchytu potrubí na
kompresoru

21 Nm
8 Nm
21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

24791

Demontujte:
- šroub upevňovací spony (1) potrubí na kompresoru,
- šroub upevňovacího úchytu (2) potrubí na kompresoru,
- šrouby (3) přípojek potrubí na kompresoru.

Demontujte:
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen pohonu pří s l ušenství (viz Řemen
příslušenství: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 11A, Horní a přední část motoru).

62A-24

Odpojte potrubí.
UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte na otvory ochranné uzávěry.

KLIMATIZACE
Kompresor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
- šroub upevňovacího úchytu potrubí na kompresoru,
- šroub upevňovací spony potrubí na kompresoru.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby kompresoru (21 Nm) ,
- šrouby přípojek potrubí (8 Nm) ,
- šroub úchytu potrubí na kompresoru (21 Nm).
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- ř emen pohonu příslušenství (viz Ř emen
příslušenství: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 11A, Horní a přední část motoru),
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
24790

Odpojte konektor (4) kompresoru.
Demontujte:

- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
Poznámka:

- šrouby (5) kompresoru,

Po výměně kompresoru nepřidávejte olej.

- kompresor.

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

Vyměňte těsnění.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Instalujte kompresor.
Namontujte zpět šrouby kompresoru.
Namontujte přípojky potrubí na kompresor.
Připojte konektor kompresoru.
Namontujte zpět:
- šrouby přípojek potrubí na kompresoru,

62A-25

KLIMATIZACE
Kompresor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby kompresoru

21 Nm

šr o u b
p o t rubí
posilovače řízení

21 Nm

šroub úchytu potrubí na
kompresoru

21 Nm

šrouby přípojek potrubí
šrouby
ochranného
krytu rampy vstřikování
na předepsaný moment

8 Nm

108107

21 Nm

Demontujte šrouby (1) přípojek potrubí na kompresoru.
Odpojte potrubí.

DEMONTÁŽ
UPOZORNĚNÍ
ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .

Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte na potrubí zaslepovací uzávěry.
Odpojte konektor kompresoru.

K4M

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- řemen pohonu pří s l ušenství (viz Řemen
příslušenství: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 11A, Horní a přední část motoru).
116644

K4M

Vyšroubujte šroub upevňovacího úchytu (2) potrubí
na kompresoru.

Demontujte ochranný kryt rampy vstřikování.

62A-26

KLIMATIZACE
Kompresor: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M

K7J nebo K7M

K7J nebo K7M

Namontujte zpět šroub potrubí posilovače řízení.
Utáhněte na předepsaný moment š roub potrubí
posilovače řízení (21 Nm).

K4M
Našroubujte zpět šroub upevňovacího úchytu potrubí na kompresoru.
Utáhněte předepsaným momentem šroub úchytu
potrubí na kompresoru (21 Nm).
108108

Demontujte šroub (4) potrubí posilovače řízení.

Namontujte přípojky potrubí na kompresor.
Namontujte zpět šrouby přípojek potrubí na kompresoru.
m o m e n t e m šrouby

Demontujte:

Utáhněte předepsaným
přípojek potrubí (8 Nm).

- šrouby (3) kompresoru,

Připojte konektor kompresoru.

- kompresor.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

K4M
Namontujte zpět ochranný kryt rampy vstřikování.
Utáhnět e šrouby ochranného krytu rampy
vstřikování na předepsaný moment (21 Nm).

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.

UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, ujistěte
se před umístěním nového těsnění o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.

II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Instalujte kompresor.
Namontujte zpět šrouby kompresoru.
Utáhněte předepsaným momentem šrouby kompresoru (21 Nm).

62A-27

KLIMATIZACE
Kompresor: Demontáž a zpětná montáž
K4M nebo K7J nebo K7M
Namontujte zpět:
- řemen pohonu př íslušenství (viz Řemen
příslušenství: Demontáž a zpětná montáž) (MR
388, 11A, Horní a přední část motoru),
- pravé přední kolo (viz Kolo: Demontáž a zpětná
montáž) (MR 388, 35A, Kola a pneumatiky),
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
Poznámka:
Po výměně kompresoru nepřidávejte olej.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .
Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.
Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

62A-28

62A

KLIMATIZACE
Redukční ventil: Demontáž a zpětná montáž

62A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby redukčního ventilu

6 Nm

šrouby přípojek potrubí

8 Nm

DEMONTÁŽ
108112

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
K9K

Vyšroubujte šrouby (1) přípojek potrubí.
Odpojte potrubí.
UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte uzávěry na přípojky potrubí.

Demontujte masku motoru.
Odstraňte odhlučňovací izolaci z čelní příčky motorového prostoru.

2

108111

Demontujte:
- šrouby (2) redukčního ventilu,
- redukční ventil.

62A-29

KLIMATIZACE
Redukční ventil: Demontáž a zpětná montáž

62A

Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

UPOZORNĚNÍ

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět:
- redukční ventil,
- šrouby redukčního ventilu na rozvodné jednotce.

Poznámka:
Postupně utáhně te šrouby redukčního ventilu,
abyste rovnoměrně umístili redukční ventil na
potrubí.
Utáhněte předepsaným momentem
redukčního ventilu (6 Nm).

šrouby

Namontujte přípojky potrubí na redukční ventil.
Namontujte zpět šrouby přípojek potrubí na
redukčním ventilu.
Utáhněte předepsaným
přípojek potrubí (8 Nm).

momentem

šrouby

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
K9K
Namontujte zpět:
- protihlukovou izolaci na čelní příčku,
- kryt motoru.

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

62A-30

KLIMATIZACE
Výparník: Čištění

Poznámka:
Pro údržbu klimatizace je tř eba v každé zemi
používat schválené prostředky, uvedené vservisní
knížce.

UPOZORNĚNÍ
Nerozprašujte čisticí přípravek přes přívod vzduchu,
protože by tak mohlo dojít k poškození ventilátoru.
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

119684

Rozprašte veškerý č isticí přípravek, obsažený ve
spreji opatřeném nástavcem, přes otvor pro
odvádění kondenzátu, umístěný pod vozidlem. (1)
Nechte působit 15 min.
Nechte ventilátor velmi pomalu běžet po dobu 5 minut.

62A-31

62A

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí mezi vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby přípojek potrubí

8 Nm

šroub spony potrubí na
ventilační jednotce

2 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
24784

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Demontujte:

Demontujte:

- matice (1) upevňovacích svorek potrubí na karoserii,

- masku motoru,

- upevňovací svorky potrubí na karoserii.

- přívodní vzduchovou trubici.
Odstraňte odhlučňovací izolaci z čelní příčky.

108112

Demontujte šroub (2) přípojky potrubí na redukčním
ventilu.
Odpojte potrubí.
Umístěte na otvor škrticího ventilu uzávěr.

62A-32

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí mezi vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby přípojek potrubí (8 Nm) ,
- šroub spony potrubí na ventilační jednotce (2
Nm).
Namontujte zpět matice upevňovacích spon potrubí
na karoserii.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Nasaďte odhlučňovací izolaci na čelní příčku.
Namontujte zpět:
- přívodní vzduchovou trubici,
24778

- kryt motoru.

Demontujte:
- šroub (3) upevňovací spony potrubí na ventilační
jednotce,
- šroub (4) přípojky potrubí na vysoušecí nádobce.

Poznámka:
Při výměně potrubí přidejte 10 ml předepsaného
oleje k odebranému množství.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Odpojte potrubí.
Umístěte na otvor vysoušecí nádobky uzávěr.
Demontujte spojovací potrubí vysoušecí nádobky
a škrticího ventilu.

Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

Vyměňte těsnění.

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)
UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Umístě te přípojku potrubí na kondenzátor a na
redukční ventil.
Namontujte zpět:
- šroub přípojky potrubí na vysoušecí nádobce,
- šroub přípojky potrubí na redukčním ventilu,
- šroub upevňovací spony potrubí na ventilační jednotce.

62A-33

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí mezi vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M

Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby přípojek potrubí

8 Nm

DEMONTÁŽ
108112

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Vypusťte z okruhu chladicí médium pomocí (viz
6 2 A , Klimatizace, Okruh chladicího média:
Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) plnicí stanice .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte přívodní vzduchovou trubici.

Demontujte šroub (2) přípojky potrubí.
Odpojte potrubí.
UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.
Umístěte na otvor škrticího ventilu uzávěr.

Odepněte:
- nádržku posilovače řízení,
- kabel motoru pro seřízení výšky světlometu.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108106

Demontujte šroub (3) přípojky potrubí.
Odpojte potrubí.
Umístěte na otvor vysoušecí nádobky uzávěr.

108109

Demontujte:
- matice (1) upevňovacích svorek potrubí na karoserii,
- upevňovací svorky potrubí na karoserii.

62A-34

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí mezi vysoušecí nádobkou a škrticím ventilem: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
- šroub přípojky potrubí na redukčním ventilu.
Utáhněte předepsaným
přípojek potrubí (8 Nm).

m o m e n t e m šrouby

Namontujte zpět matice upevňovacích spon potrubí
na karoserii.
III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Připněte:
- kabel motoru pro seřízení výšky světlometu,
- nádržku posilovače řízení.
Namontujte zpět přívodní vzduchovou trubici.
Poznámka:
Při výměně potrubí přidejte 10 ml předepsaného
oleje k odebranému množství.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod.
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .
108549

Demontujte spojovací potrubí vysoušecí nádobky
a škrticího ventilu (4) .

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.
Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Umístěte přípojky potrubí na vysoušecí nádobku
a na redukční ventil.
Namontujte zpět:
- šroub přípojky potrubí na vysoušecí nádobce,

62A-35

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí mezi vysoušecí nádobka - kondenzátor Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
šrouby přípojek potrubí

8 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte:

24780

Demontujte šroub (1) přípojky potrubí na kondenzátoru.
Odpojte potrubí kondenzátoru.

- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky),

UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.

- masku motoru,
- přívodní vzduchovou trubici.

Umístěte na otvor kondenzátoru uzávěr.

24778

Vyšroubujte šroub (2) přípojky potrubí na vysoušecí
nádobce.
Odpojte potrubí od vysoušecí nádobky.
Umístěte na otvor vysoušecí nádobky uzávěr.

62A-36

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí mezi vysoušecí nádobka - kondenzátor Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
Demontujte spojovací potrubí vysoušecí nádobky
a kondenzátoru.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
II - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Umístě te přípojky potrubí na kondenzátor a na
vysoušecí nádobku.
Namontujte zpět šrouby přípojek potrubí na kondenzátoru a na vysoušecí nádobce.
Utáhněte předepsaným
přípojek potrubí (8 Nm).

momentem

šrouby

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte zpět:
- přívodní vzduchovou trubici,
- masku motoru,
- přední nárazník (viz Přední nárazník: Demontáž
a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější ochranné
prvky).
Poznámka:
Při výměně potrubí přidejte 10 ml předepsaného
oleje k odebranému množství.
Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .
Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

62A-37

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí škrticího ventilu a kompresoru: Demontáž a zpětná montáž

62A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
upevňovací šroub spojovacího potrubí

8 Nm

upevňov a c í
šroub
přípojky potrubí na kompresoru

8 Nm

upevňov a c í
šroub
přípojky potrubí na
redukčním ventilu

8 Nm

upevňov a c í
šrouby
ochranného krytu rampy
vstřikování

21 Nm

108112

Vyšroubujte upevňovací šroub (1) přípojky potrubí
na škrticím ventilu.
Odpojte potrubí redukčního ventilu.
Umístěte na otvor škrticího ventilu uzávěr.

DEMONTÁŽ
I - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Vypusťte okruh pomocí přípravku stanice pro
plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh
chladicího média: Vypuštění a naplnění, strana
62A-13) .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
K4M
Demontujte ochranný kryt rampy vstřikování.

K9K

24784

Demontujte masku motoru.

Demontujte:

Odstraňte odhlučňovací izolaci z čelní příčky.

- upevňovací matice (2) příchytných svorek potrubí
na karoserii,
- upevňovací svorky potrubí na karoserii.

62A-38

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí škrticího ventilu a kompresoru: Demontáž a zpětná montáž

62A

Odpojte potrubí kompresoru.
Umístěte na otvor kompresoru uzávěr.

K4M nebo K7J nebo K7M

Vyjměte spojovací potrubí mezi redukčním ventilem
a kompresorem.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být čistý
a bez rýh.

108107

Demontujte upevňovací šroub (3) přípojky potrubí
na kompresoru.

Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
Poznámka:
Spojovací potrubí mezi redukční ventil
a kompresor se dodává nesmontované jako
náhradní díl.

K9K

Spojte oba díly spojovacího potrubí mezi redukčním
ventilem a kompresorem.
Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šroub spojovacího potrubí (8 Nm).
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Namontujte zpět spojovací potrubí mezi redukčním
ventilem a kompresorem.
Připojte přípojky potrubí:
- na kompresoru,
- na redukčním ventilu.
Utáhněte na předepsaný moment:
- upevňovací šroub přípojky potrubí na kompresoru (8 Nm) ,
24791

Demontujte:
- šroub (4) upevňovací spony potrubí na kompresoru,
- upevňovací šroub (5) přípojky potrubí na kompresoru.

62A-39

- upevňovací š roub př ípojky
redukčním ventilu (8 Nm) ,

potrubí

na

K9K
Našroubujte zpět šroub upevňovací spony potrubí
na kompresoru.

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí škrticího ventilu a kompresoru: Demontáž a zpětná montáž

Namontujte zpět:
- upevňovací svorky potrubí na karoserii,
- upevňovací matice spon pro uchycení potrubí na
karoserii.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

K9K
Namontujte zpět:
- odhlučnění čelní příčky,
- kryt motoru.

K4M
Namontujte zpět ochranný kryt rampy vstřikování.
Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby ochranného krytu rampy vstřikování (21
Nm).

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .
Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

Poznámka:
Při výměně potrubí přidejte 10 ml předepsaného
oleje k odebranému množství.
Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.
Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

62A-40

62A

KLIMATIZACE
Snímač tlaku: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Utahovací momentym
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
snímač tlaku momentem

9 Nm

Namontujte zpět snímač tlaku.
Dotáhnout snímač tlaku momentem (9 Nm).
Připojte snímač tlaku.

DEMONTÁŽ
II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
K4M
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

K4M
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Demontujte kryt pod motorem.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

108107

Odpojte snímač tlaku.

Poznámka:
Při demontáži je okruh izolován od vnějšího
prostředí automatickým závěrným ventilem,
nevypouštějte tedy z okruhu chladicí médium.
Demontujte snímač tlaku (1) .

62A-41

Namontujte ochranný kryt zpět pod motor.

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

KLIMATIZACE
Snímač tlaku: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Utahovací momentym
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
snímač tlaku momentem

9 Nm

Namontujte zpět snímač tlaku.
Dotáhnout snímač tlaku momentem (9 Nm).
Připojte snímač tlaku.

DEMONTÁŽ

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Namontujte zpět:
- přívodní vzduchovou trubici,

Demontujte:

- kryt motoru.

- masku motoru,

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

- přívodní vzduchovou trubici.
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

24780

Odpojte snímač tlaku.
Poznámka:
Při demontáži je okruh izolován od vnějšího
prostředí automatickým závěrným ventilem,
nevypouštějte tedy z okruhu chladicí médium.
Demontujte snímač tlaku (1) .

62A-42

KLIMATIZACE
Snímač výparníku: Demontáž a zpětná montáž

62A

L90, a K4M, a IRÁN

DEMONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

119431

Odepněte termostat (3) .
Pootočte snímač (4) čidla výparníku o čtvrt otáčky.
119597

Vymontujte snímač výparníku.

Odpojte konektor (1) čidla výparníku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Instalujte čidlo výparníku.
Otočte snímač čidla výparníku o čtvrt otáčky ve
směru hodinových ručiček.
Připněte termostat.
Našroubujte šrouby krytu snímače čidla výparníku.
Připojte konektor čidla výparníku.

118888

Vyšroubujte šrouby (2 ) krytu snímače č idla
výparníku.

62A-43

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí kompresoru a kondenzátoru: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
snímač tlaku momentem

9 Nm

šrouby přípojek potrubí

8 Nm

šroub úchytu potrubí na
kompresoru

21 Nm

DEMONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).

24780

Odpojte snímač tlaku (1) .

Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .

Demontujte šroub (2) přípojky potrubí na kondenzátoru.

Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

Umístěte na otvor kondenzátoru uzávěr.

Odpojte potrubí.

Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

24791

Demontujte:
- šroub upevňovacího úchytu (3) potrubí na kompresoru,
- šroub (4) přípojky potrubí na kompresoru.

62A-44

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí kompresoru a kondenzátoru: Demontáž a zpětná montáž

62A

K9K
Odpojte potrubí.

III - ZÁVĚREČNÁ ETAPA
Namontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

UPOZORNĚNÍ
Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.

Poznámka:
Při výměně potrubí přidejte 10 ml předepsaného
oleje k odebranému množství.

Umístěte na otvor kompresoru uzávěr.
Demontujte:
- spojovací potrubí
a kondenzátorem,

mezi

kompresorem

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

- snímač tlaku.

Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.

Vyměňte těsnění.

Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, před
umístěním nového těsnění se ujistěte o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.
Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
Namontujte zpět snímač tlaku.
Dotáhnout snímač tlaku momentem (9 Nm).
II - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Umístě te znovu přípojky potrubí na kompresor
a kondenzátor.
Namontujte zpět:
- šroub přípojky potrubí na kompresoru,
- šroub přípojky potrubí na kondenzátoru,
- šroub upevňovacího úchytu potrubí na kompresoru.
Utáhněte na předepsaný moment:
- šrouby přípojek potrubí (8 Nm) ,
- šroub úchytu potrubí na kompresoru (21 Nm).
Připojte snímač tlaku.

62A-45

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí kompresoru a kondenzátoru: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU
Potřebný materiál
K4M

stanice pro plnění klimatizace

Utahovací momentym
snímač tlaku momentem

9 Nm

šrouby přípojek potrubí

8 Nm

šroub úchytu potrubí na
kompresoru

21 Nm

DEMONTÁŽ
116644

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE
Umístěte vozidlo na dvousloupový zvedák (viz Vozidlo: Odtahování a zvedání) (MR 388, 02A, Zvedací
prostředky).
Vypusťte okruh chladicího média pomocí přípravku
stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatiz a c e , Okruh chladicího média: Vypuště ní a
naplnění, strana 62A-13) .
Odpojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).
Demontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

62A-46

Vyšroubujte šroub upevňovacího úchytu (1) potrubí
na kompresoru.

KLIMATIZACE
Spojovací potrubí kompresoru a kondenzátoru: Demontáž a zpětná montáž

62A

K4M nebo K7J nebo K7M
I - ETAPA DEMONTÁŽE ZKOUMANÉHO DÍLU
Umístě te znovu přípojky potrubí na kompresor
a kondenzátor.
Namontujte zpět:
- šroub přípojky potrubí na kompresoru,
- šroub přípojky potrubí na kondenzátoru.
Utáhněte předepsaným
přípojek potrubí (8 Nm).

m o m e n t e m šrouby

K4M

108107

Odpojte snímač tlaku (2) .

Našroubujte zpět šroub upevňovacího úchytu potrubí na kompresoru.

Demontujte:
- šroub (3) přípojky potrubí na kondenzátoru,

Utáhněte předepsaným momentem šroub úchytu
potrubí na kompresoru (21 Nm).

- šroub (4) přípojky potrubí na kompresoru.
Odpojte potrubí.
UPOZORNĚNÍ

Připojte snímač tlaku.

Umístěte na otevřené otvory součástí studeného
okruhu zaslepovací uzávěry, abyste zamezili
vniknutí vlhkosti do okruhu.

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

Umístěte na potrubí zaslepovací uzávěry.

Namontujte přední nárazník (viz Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž) (MR 389, 55A, Vnější
ochranné prvky).

Demontujte:
- spojovací potrubí
a kondenzátorem,

mezi

kompresorem
Poznámka:

- snímač tlaku.

Při výměně potrubí přidejte 10 ml předepsaného
oleje k odebranému množství.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Připojte akumulátor (viz Akumulátor: Demontáž a
zpětná montáž) (MR 388, 80A, Akumulátor).

ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE
Vyměňte těsnění.

Zjistěte si objemy chladicí kapaliny a oleje, než napustíte obvod (viz 62A, Klimatizace, Klimatizace:
Díly a přípravky pro opravu, strana 62A-2) .

UPOZORNĚNÍ
Abyste eliminovali jakékoliv riziko úniku, ujistěte
se před umístěním nového těsnění o dobrém
stavu povrchu potrubí. Povrch musí být č istý
a bez rýh.

Proveďte naplnění okruhu klimatizace chladicím
médiem pomocí přípravku stanice pro plnění klimatizace (viz 62A, Klimatizace, Okruh chladicího
média: Vypuštění a naplnění, strana 62A-13) .

Namažte těsnění předepsaným olejem do klimatizace, abyste usnadnili nasunutí.
Namontujte zpět snímač tlaku.

Zkontrolujte správnou funkci klimatizace při
ventilační jednotce běžící na maximum.
Proveďte kontrolu těsnosti. (viz 62A, Klimatizace,
Okruh chladicího média: Kontrola, strana 62A-8)

Dotáhnout snímač tlaku momentem (9 Nm).

62A-47

