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Topení pro vozy s motorem 1,3 a 1,6 I

.Montážní pøehled topení

2

.
3

4

.
1880-0043 I

1 -Skøíò ventilátoru 3 -Ovládáni topeni
.pøehled montáže ~ strana 80-6 .pøehled montáže ~ strana 80-22

2 -Skøiò topení 4 -Vedení vzduchu
.pøehled montáže ~ strana 80-12 .pøehled montáže ~ strana 80-29

.
Vydání 12.95 -80-1-
500.5207.02.15



80 Topení FELlCIA

Demontáž a montáž topení -

Demontáž

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód
autorádia.

-Demontovat akumulátor.

Platí pro vozy s motorem 1,31

Vyšroubovat šrouby pro tìleso vzdu-
chového filtru -1-, tìleso vzduchového filtru
-2- vytáhnout dopøedu a položit na hlavu
válcù. Pøitom dát pozor na to, aby se
nepoškodila nebo neodpojila žádná vedení. .

Pokraèování pro všechny vozy

-Vypustit chladící kapalinu
=> Motor 1,3 I -mechanická èást, Chlazení.

nebo
=> Motor 1,6 I -mechanická èást, Chlazení.

Povolit hadicové spony -1- a odpojit hadice
-2-

.
B

Odšroubovat matice -1- na pøíèné stìnì.

.
-80-2 -Vydání 12.95

SOO.5207 .02.15
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Vyjmout krytku šroubu -1- a vyšroubovat šroub ~

-R2-.k . t . I k 3 ( V, t v I -u ou vyjmou zas ep u --nepouzlva srou-

bovák) a vyšroubovat pod ní umístìný šroub.

.
Rukou vyjmout krytku šroubu na støedním otoè-
ném ofukovaèi.

-Vyšroubovat šroub -2-.

-Rukou vyjmout záslepky -3- (nepoužívat šrou-
bovák) a vyšroubovat pod nimi umístìné šrouby.

-Vyjmout panel pøístrojù z pøístrojové desky, až
jsou pøístupné šrouby na ovládání topení.

-Tìleso støedního ofukovaèe -1- demontovat vy-
tlaèením zezadu.

.
Kryt zapalovaèe cigaret pøelepit textilní páskou.

-Clonu -1- vyjmout pomocí šroubováku z panelu
ovládání topení -viz šipka -.

-Povolit šrouby -2-.

-Zatlaèit panel ovládání topení do pøístrojové

desky.

-Vyjmout popelník..
Vydání 11.94 -80-3 -
800.5207.00.15
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Uhlovým šroubovákem vyšroubovat šrouby -1-
pro vodící rám popelníku. I

.
Z pøístrojové desky vytáhnout rám popelníku -1-
a odpojit svorkovnici zásuvky zapalovaèe ciga-
ret -2-.

.
Odpojit koleno -1- pro vedení vzduchu do nož-
ního prostoru od skøínì topení -2- smìrem dolù.

-Odpojit topení od pøíèné stìny.

-Rozpojit 3-pólovou svorkovnici vzadu v pøístro-
jové desce.

-Vyjmout topení z motorového prostoru. Pøitom
musí druhý mechanik zevnitø vozidla pøidržet
ovládání topení.

I S80-0037 I .
-80-4 -Vydání 11.94

800.5207.00.15
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!

.Montáž

Sestavení se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující body:

.Poškozené tìsnìní vymìnit.

.Na konektory nepøipojovat žádné elektrické ka-

bely.

-Zajistit, aby koleno pro vedení vzduchu do nož-
ního prostoru øádnì zaskoèilo do skøínì topení.

-Po montáži topení nechat motor ohøát, až se
dosáhne provozní teploty (chladiè se ohøeje).

-Pøekontrolovat stav chladící kapaliny a mrazu-
vzdornost a v pøípadì potøeby zkorigovat..

.

.
-

Vydání 11.94 -80-5 -
500.5207.00.15
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.
Skøíò ventilátoru topení !

.I
Montážní pøehled skøínì ventilátoru topení I

1 2 3 4 5

~i~~~~~~

.

.15 14 13 12 11 10 ~

I 880-0001 I

1 -Tìsnìní k víku motorového prostoru, 5 -lankové táhlo pro zavírací klapku
pøední + demontáž a montáž =:> strana 80-24, De-
+ nasunuto na horní díl skøínì montáž a montáž ovládacích táhel

2 -Sací møížka 6 -Páka pro zavírací klapku
+ demontáž a montáž =:> strana 80-10, De-

3 -Horní díl skøínì montáž a montáž zavírací klapky
+ demontáž a montáž =:> strana 80-8, De-

montáž a montáž motoru ventilátoru to- 7 -Torx -šroubpení .
4 -Zavírací klapka

+ demontáž a montáž =:> strana 80-10

-80-6 -Vydání 11.94
500.5207.00.15



FELlCIA Topení 80.
1 2 3 4 5

~i~~~~~~

.

15 14 13 12 11 10.
I 880-0001 I

8 -Svorkovnice pro motor ventilátoru topeni 12 -Uchyceni
+ pro motor ventilátoru topení

9 -Kryt ventilátoru + demontáž a montáž ~ strana 80-8, De-
+ demontáž a montáž ~ strana 80-8, De- montáž a montáž motoru ventilátoru topení

montáž a montáž motoru ventilátoru topení
13 -Spodní díl skøínì

10 -Šroub s podložkou a gumovou podložkou + demontáž a montáž ~ strana 80-8

11 -Motor ventilátoru topení (V2) 14 -Pøedøadný odpors tepelnou pojistkou pro
+ demontáž a montáž ~ strana 80-8 motor ventilátoru topení (N24)

+ demontáž a montáž ~ strana 80-9

15 -Svorkovnice pro pøedøadný odpor

.16 -Pružina

Vydání 11.94 -80-7-
SOO.5207.00.15



80 Topení FELICIA

Demontáž a montáž motoru ventilá- ...

toru topení (V2)

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód auto-
rádia.

Demontáž

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru

Demontovat pružiny -1- podél dìlícího místa
mezi horním a dolním dílem skøínì ventilátoru

topení.

-Odejmout horní díl skøínì ventilátoru topení -2-
smìrem nahoru.O .
Vyšroubovat šrouby-Torx -1- vlevo a vpravo
nahoøe v uložení ventilátoru topení a motor ven-
tilátoru topení -2- vyjmout s uložením ze spodní
èásti skøínì ventilátoru topení -3- smìrem naho-
ru.

-Rozpojit svorkovnici -4- pro motor ventilátoru
-2- a vysunout z vedení.

-Vyháknout a odejmout jazýèky -6- z krytu ven-
tilátoru -5- a kryt odejmout.

6 Upozornìní:
.Musí být demontovány oba kryty. .
.Každý kryt je nahoøe a dole držen dvìma ja-

zýèky.

1 Vyšroubovat šroub -1- a motor ventilátoru topení

-2- vytáhnout z krytu -3-.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je
tøeba dodržet následující body:

.Ventilátor se musí po nasazení krytù volnì otá-
èet.

.Uložení s ventilátorem topení musí sedìt
3 2 v uchycení spodní èásti skøínì ventilátoru to- .I 880-0004 I pení.

-80-8 -Vydání 11.94
500.5207.00.15
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.Demontáž a montáž pøedøadného !

odporu s tepelnou pojistkou pro
Imotor ventilátoru topení (N 24)

Demontáž

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód
autorádia.

-Demontovat akumulátor.

-Odejmout svorkovnici -1- od pøedøadného
odporu -2-.

-04 -Vytáhnout pøedøadný odpor z dolní èásti skøínì
ventilátoru topení -3-. K tomu vyháknout oba ja-

. zýèky nahoøe a dole -viz šipka -a pøedøadný
odpor vyzvednout šroubovákem.

Montáž

-Pøedøadný odpor v dolní èásti skøínì ventilátoru
topení nasadit až k zarážce.

-Nasunout svorkovnici.

-Pøipojit akumulátor.

-Zkontrolovat, zda motor ventilátoru topení bìží
ve všech stupních otáèek.

.

.
Vydání 11.94 -80-9 -
800.5207.00.15



80 Topení FELlCIA

!,

~ I
Demontáž a montáž zavírací klapky

IDemontáž

Vyvìsit svorky -1- kolem dokola podél dìlícího
místa mezi horní a dolní èástí skøínì ventilátoru

topení.

-Horní èást skøínì ventilátoru topení -2- odejmout
smìrem nahoru.

() .
Vyšroubovat Torxovy šrouby -1- vlevo a vpravo.

-Rozpojit konektorové spojení -2- pro motor ven-
tílátoru -3-.

-Motor ventilátoru topení vyjmout s uložením ze
spodní èásti skøínì ventilátoru topení -4- smì-
rem nahoru.

6) .
Pružnou svorku -1- vyvìsít z lankového táhla
pro zavírací klapku -2-.

-Lankové táhlo stáhnout z páky -3-.

I 880-0015 I .

-80-10 -Vydání 11.94

500.5207.00.15



FELlCIA Topení 80

.-04 -Šroubovákem zatlaèit mírnì jazýèek páky zaví-
rací klapky -viz šipka A -a páku -1- odejmout -

viz šipka B.

-Oznaèit montážní polohu zavírací klapky -2-.

1880-0017 I

.
-04 -Zavírací klapku mírnì prohnout -viz šipka -a

opátrnì vyjmout z dolní èásti skøínì ventilátoru

topení.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Zavírací klapku ve skøíni pro ventilátor topení
nasadit podle døíve provedených oznaèení a
pøekontrolovat správný chod.

-Nastavit ovládací lankové táhlo ~ strana 80-25.

I 880-0044 I

.

i'.
Vydání 11.94 -80-11-

ISOO.5207.00.15



80 Topení FELICIA

Skøíò rozvodu vzduchu ..Montážní pøehled skøínì rozvodu vzduchu ..'

1 2 3 4 5

6

7 .

8

9

1011 .
12

15 14 13
I 880-0018 I

1 -lankové táhlo teplotních klapek se svor- 3 -Skøíò topení
kou .vlevo
.demontáž a montáž => strana 80-24, .rozebrání a sestavení => strana 80-15

Demontáž a montáž ovládacích táhel
4 -Táhlo

2 -Páèky teplotních klapek
.demontáž a montáž => strana 80-15, Ro- 5 -Teplotní klapky

zebrání a sestavení skøínì rozvodu vzdu- .demontáž a montáž => strana 80-15, Ro-
chu zebrání a sestavení skøínì rozvodu vzdu-chu .

-80-12 -Vydání 11.94
800.5207.00.15
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.1 2 3 4 5

7.
8

10

11

12.
15 14 13

I 880-0018 I

6 -Kryt pøívodu vzduchu 11 -Páèka regulaèní klapky dolní
.demontáž a montáž ~ strana 80-15, Ro-

7 -Tìsnìní zebrání a sestavení skøínì rozvodu vzdu-
.jednostrannì samolepící chu

8 -Výmìník tepla 12 -Lankové táhlo regulaèní klapky dolní
.demontáž a montáž ~ strana 80-18 .demontáž a montáž ~ strana 80-24

9 -Páèka regulaèní klapky horní 13 -Skøíò rozvodu vzduchu
.demontáž a montáž ~ strana 80-15, Ro- .vpravo

zebrání a sestavení skøínì rozvodu vzdu- .rozebrání a sestavení ~ strana 80-15
chu

10 -Lankové táhlo regulaèní klapky horní
..demontáž a montáž ~ strana 80-24

Vydání 11.94 -80-13-
800.5207.00.15
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...
1 2 3 4 5

6

7 .
í-,

16 fo
! 8
I.'- ! 9

I
i

I --

..-10
11
12 .

15 14 13
I 880-0018 I

14 -Regulaèní klapka pøívodu vzduchu horní 15 -Regulaèní klapka pøívodu vzduchu dolní
.demontáž a montáž => strana 80-15, Ro- .demontáž a montáž => strana 80-15, Ro-

zebráni a sestavení skøínì rozvodu vzdu- zebrání a sestavení skøínì rozvodu vzdu-
chu chu

16 -Svorky

.
-80-14- Vydání 11.94

800.5207.00.15
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.Rozebrání a sestavení skøínì rozvodu
vzduchu

-Demontáž topení => strana 80-2.

Rozebráni

Pružnou svorku -1- vyvìsit z lankového táhla
pro zavírací klapku -2-.

-lankové táhlo stáhnout z páèky -3-.

.
1580-0015 I

Svorkovnici pro ventilátor topení -1- odpojit od
ovládání topení.

-Uvolnit kabelovou vìtev a vytáhnout ze skøínì

topení.

/

2

.I 580-0045 I

Vyvìsit spojovací svorky -1- kolem dokola podél
1 I I I 1 dìlícího místa mezi skøíní ventilátoru topení a

4 II -~- 1\ skøíní rozvodu vzduchu, vyšroubovat šrouby -2-
a skøíò ventilátoru topení -3- odejmout od skøínì
rozvodu vzduchu -4-.

q

.3 ~ 580-0016

Vydání 11.94 -80-15-
500.5207.00.15



80 Topení FELICIA

Pružnou svorku -1- vyvìsit od lankového táhla ...

pro teplotní klapky -2-.

-Lankové táhlo odpojit od páèky -3-.

.
Vyvìsit lan ková táhla pro regulaèní klapky horní
a pro regulaèní klapky dolní -viz šipka -.

-Lanková táhla odpojit od páèek -1-.

-Všechna lan ková táhla vytáhnout ze skøínì roz-
vodu vzduchu a odejmout ovládání topení.

Vyvìsit spojovací svorky -1- kolem dokola podél .

dìlícího místa mezi skøíní rozvodu vzduchu vle-
vo a skøíní rozvodu vzduchu vpravo a skøíò roz-
vodu vzduchu opatrnì rozdìlit. Pøitom dát pozor
na montážní polohu krytu pøívodu vzduchu -2-
(=> strana 80-12, pozice -6-).

I 880-0022 I .
-80-16 -Vydání 11.94

SOO.5207.00.15
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Zarážku páèky pro teplotní klapku mírnì zatlaèit
1 šroubovákem a páèku -1- demontovat.

\ -Oznaèit montážní polohu pro teplotní klapky -2-.

-Teplotní klapky opatrnì vyjmout vlevo ze skøínì
topení, aniž by se poškodilo táhlo -3-.

1880-0023 I

8 Zarážky páèek regulaèní klapky horní a regulaè-
ní klapky dolní mírnì zatlaèit šroubovákem a
páèku -1- demontovat.

-Oznaèit montážní polohu regulaèních klapek -2-
a regulaèní klapky opatrnì vyjmout vpravo ze
skøínì rozvodu vzduchu.

Sestavení

Sestavení se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující bod:

.Teplotní a regulaèní klapky nasadit do obou po-
I 880-0024 I lovin skøínì rozvodu vzduchu podle pøedtím pro-

vedeného oznaèení a pøezkoušet správný chod.

-Nastavit ovládací lan ková táhla => strana 80-25.

-Montáž topení => strana 80-5.

8

8

Vydání 11.94 -80-17-
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..
Demontáž a montáž výmìníku tepla

Demontáž

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód auto-
rádia.

-Demontovat akumulátor.

Pozor!

.Nebezpeèí opaøení!

.Chladící systém je pøí provoznì teplém motoru
pod tlakem!

.Motor nechat vychladnout así na 40°C.

.Pøed povolením hadícových spojení opatrnì .otevøít uzávìr vyrovnávací nádržky (vypustít

tlak).

Povolit hadicové spony -1-, stáhnout hadice -2- a vy-
tékající chladící kapalinu vypustit do zachycovací vany.

Odšroubovat matice -1- na dìlící stìnì. .

O

.
-80-18- Vydání 11.94 I
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FELlCIA Topení 80

Vyjmout krytku šroubu -1- a vyšroubovat šroub
-2-.

-Rukou vyjmout záslepku -3- (nepoužívat šrou-
bovák) a vyšroubovat pod ní umístìný šroub.

.
Rukou vyjmout krytku šroubu na støedním otoè-
ném ofukovaèi.

-Vyšroubovat šroub -2-.

-Rukou vytáhnout záslepky -3- (nepoužívat šrou-
bovák) a vyšroubovat pod nimi umístìné šrouby.

-Vyjmout panel pøístrojù z pøístrojové desky až
jsou pøístupné šrouby na ovládání topení.

-Tìleso støedního ofukovaèe -1- demontovat vy-
tlaèením zezadu.

.
-Kryt zapalovaèe cigaret pøelepit textilní páskou.

Clonu -1- vyjmout pomocí šroubováku z panelu
ovládání topení -viz šipka-.

-Povolit šrouby -2-.

-Zatlaèit panel ovládání topení do pøístrojové

desky.

-Vyjmout popelník.

.
Vydání 11.94 -80-19-
500.5207.00.15
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!

-- U.hl .. b .k . b t . b 1 ...i ---ovym srou ova em vysrou ova srou y --

pro vodící rám popelníku. I

.
Z pøístrojové desky vytáhnout rám -1- a odpojit
svorkovnici zásuvky zapalovaèe cigaret -2-.

.
Koleno -1- pro vedení vzduchu do nožního pros-
toru odpojit smìrem dolù od skøínì topení -2-.

I S80-0037 I .
-80-20 -Vydání 11.94
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.~ -Vyšroubovat šroub -1- pro výmìník tepla. !

Pozor! I

Lamely výmìníku tepla jsou velmi ostré. Bezpod- I
míneènì použít ochranné rukavice. !

-Odtáhnout topení od dìlící stìny tak, až mùže
být výmìník tepla vytažen ze skøínì topení. Pøi-
tom musí druhý mechanik zevnitø vozidla
pøidržet ovládání topení.

Upozornìní

.Neni nutné topení zcela vyjmout.

.Pøi vytahování nepoškodit lamely výmìníku

tepla.

.-Výmìník tepla vytáhnout ze skøínì topení.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je
tøeba dodržet následující body:

.Poškozené tìsnìní vymìnit.

.Výmìník tepla nasunout až na doraz do skøínì
rozvodu vzduchu.

.Na konektory nepøipojovat žádné elektrické ka-

bely.

-Zajistit, aby koleno pro vedení vzduchu do nož-
ního prostoru zaskoèilo do skøínì topení.

-Po montáži topení nechat motor ohøát, až se
.dosáhne provozní teploty (chladiè se ohøeje).

-Pøekontrolovat stav chladící kapaliny a mrazu-
vzdornost a v pøípadì potøeby zkorigovat.

;J

.
Vydání 11.94 -80-21-
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Ovládání topení i

...I
Montážní pøehled ovládání topení I

1 2 3 4

.
5

6

, r23~ 7

~~~ ~
11 1 O ~~ ~ 8

~ ./\
t)" j

.
9

I S80-0027 I

1 -Spínaè pro motor ventilátoru topení (E9) 4 -lankové táhlo pro regulaèní klapku horní
+ demontáž a montáž => strana 80-26 + demontáž a montáž => strana 80-24, De-

montáž a montáž ovládacích táhel
I2 -Svorkovnice

5 -Ovládání topení
3 -lankové táhlo pro regulaèní klapku dolní + demontáž a montáž => strana 80-24, De-

+ demontáž a montáž => strana 80-24, De- montáž a montáž ovládacích táhel
montáž a montáž ovládacích táhel .

-80-22 -Vydání 11.94
800.5207.00.15
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.~
1 2 3 4 I

5

.6

n~7I ~ 1.::1)

~ ~ ~
11 1 O ~~ ~ ~ ?'\ 8

.*~c1 1.

,

.9

I S80-0027 I

6 -Žárovky pro osvìtlení ovládání topení 9 -Ovládací knoflíky
(L16) .stáhnout
.demontáž a montáž => strana 80-27
.12 V 1,2 Wobjímka 10 -Lankové táhlo pro teplotní klapku

.demontáž a montáž => strana 80-24, De-
7 -Svìtlovod montáž a montáž ovládacích táhel

.demontáž a montáž => strana 80-27, De-
montáž a montáž osvìtlení ovládání topení 11 -Lankové táhlo pro uzavírací klapku

.demontáž a montáž => strana 80-24, De-
S -Clona pro ovládání topení montáž a montáž ovládacích táhel

.vyjmout šroubovákem.
Vydání 11.94 -80-23 -
800.5207.00.15
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Demontáž a montáž ovládacích lanko- .j'

vých táhel

-Demontáž topení => strana 80-2.

Demontáž

Pružnou svorku -1- vyvìsit z lankového táhla
pro zavírací klapku -2-.

-Lankové táhlo stáhnout z páèky -3-.

I 880-0015 I .

Vyvìsit pružnou svorku -1- z táhla -2- pro teplot-
ní klapky.

-Odpojit lankové táhlo od páèky -3-.

.
Vyvìsit lanková táhla pro regulaèní klapky horní
a pro regulaèní klapky dolní -viz šipky -.

-Lanková táhla odejmout od páèek -1-.

-Rozpojit konektorové spojení ke spínaèi venti-
látoru.

-Vytáhnout všechna lanková táhla ze skøínì roz-
vodu vzduchu a vyjmout ovládání topení.

.
-80-24- Vydání 11.94
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.-Zaznamenat montážní polohu a barevné ozna- ~

1 èení jednotlivých lankových táhel. I

Vyháknout lan ková táhla -1- z ovládání topení
-2-.

-Lanková táhla demontovat z ovládacích páèek.

-Demontovat lan ková táhla na klapkách => stra-
na 80-15, Rozebrání a sestavení skøínì rozvodu
vzduchu.

2 1
1880-0028 I

.Montáž a nastavení

Upozornìní:
Lanková táhla pro regulaèní klapky horní a
regulaèní klapky dolní mohou být montovány pouze
v jedné poloze a nejsou nastavitelné.

-Lanková táhla -1- zavìsit do ovládání topení -

2- a do ovládací páèky pro klapky. Lanková táhla
na skøíò rozvodu vzduchu zatím neupevòovat.

-Otoèný knoflík pro nastavení teploty otoèit až
na doraz do polohy "Chladno".

Lankové táhlo klapky pro nastavení teploty -1-
upevnit v této poloze -viz šipka -pružnou svor-
kou -2-..

-Otoèný knoflík pro spínaè ventilátoru otoèit do-
leva až na doraz.

Lankové táhlo uzavírací klapky -1- v této poloze
-viz šipka -upevnit pružnou svorkou -2-.

-Montáž lankových táhel pro regulaèní klapky
=> strana 80-15, Rozebrání a sestavení skøínì
rozvodu vzduchu.

-Všechny otoèné knoflíky protoèit od dorazu
k dorazu a pøitom zkontrolovat, zda se klapky
plnì otevírají a zavírají.

-Pøipojit konektorové spojení k motoru ventilá-
toru.. I 880-0031 I

-Montáž topení => strana 80-5.

Vydání 11.94 -80-25 -
500.5207.00.15
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!

~ i
Demontáž a montáž spínaèe pro ven-
tilátor topení (E9) I

-Demontáž topení => strana 80-2.

Demontáž

Odpojit svorkovnici -1- motoru ventilátoru topení
od ovládání topení -2-.

-Otoèný knoflík -3- stáhnout ze spínaèe pro mo-
tor ventilátoru topení -4-.

I 880-0047 I

Šroubovákem vyháknout zarážky -viz šipka -.8

-Spínaè pro ventilátor topení vyjmout z ovládání
topení.

1880-0038 I

Vyvìsit pružnou svorku -1-. 8

-Vyvìsit lankové táhlo -2- pro zavírací klapku a
odejmout z páèky -3-.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je
tøeba dodržet následující body:

.Pøedtím, než se umístí spínaè pro ventilátor
topení do ovládání topení, zavìsit lankové táhlo
pro zavírací klapky do spínaèe pro motor ventilá-
toru topení.

1880-0015 I Z ,v k 'v t t.l ' t t .I vou-uu '" I .araz y splnace pro mo or ven I a oru openl

nechat plnì zaskoèit do ovládání topení.

-Montáž topení => strana 80-5.

8

-80-26 --:- Vydání 11.94
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.Výmìna žárovek pro osvìtlení ~

ovládání topení (L 16) I

Demontáž

-Kryt zapalovaèe cigaret pøelepit textilní páskou.

Clonu -1- vyjmout pomocí šroubováku z panelu
ovládání topení -viz šipka -.

Upozornìní:

Nepoškodit clonu a pøístrojovou desku.

.
Odejmout otoèné knoflíky pro regulaèní klapky,
teplotní klapky a spínaèe pro ventilátor topení
-viz šipka -.

.
Svìtlovod -1- vyjmout z ovládání topení -2-.

.
Vydání 11.94 -80-27-
800.5207.00.15
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!..I
~ -Žárovky -1- vytáhnout z objímek.

IMontáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Pøed kompletním sestavením pøezkoušet funkci
žárovek.

1880-0041 I .

.

.
-80-28 -Vydání 11.94
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.Vedenívzduchu
Montážní pøehled vedení vzduchu

1

2

.3 4

10 5

6 I

7

8

9.
I 880-0042 I

1 -Rozvod vzduchu 5 -Koleno
+ demontáž pøístrojové desky =:> Karosérie + vedení vzduchu do nožního prostoru

-montážní práce; Skupina oprav 70; Pøís- + demontáž a montáž =:> strana 80-31
trojová deska

6 -Pøipevòovací matice
2 -Ofukovaè -pravý + vedení vzduchu do zadního nožního pros-

+ vyjmout z pøístrojové desky toru

3 -Ofukovaè -støední 7 -Vedení vzduchu. + demontáž a montáž =:> strana 80-2; De- + zadní nožní prostor
montáž a montáž topení + demontáž a montáž =:> strana 80-31

4 -Skøíò rozvodu vzduchu

Vydání 11.94 -80-29 -
800.5207.00.15
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...
1

2

3

4 .
10 5

6

7

8

9

.
I 880-0042 I

8 -Pøipevòovací šroub 10 -Ofukovaè -levý
+ vedení vzduchu do zadního nožního pros- + vyjmout z pøístrojové desky

toru

9 -Držák
+ pro støední konzolu

.
-80-30 -Vydání 11.94
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.Demontáž a montáž vedení vzduchu
do nožního prostoru

Demontáž

-Demontovat pøední sedadlo.
=> Montážní práce na karoserii. Skupina oprav 72.

Podstavec sedadla.

-Demontovat dolní polstrování sloupku A.
=> Montážní práce na karoserii. Skupina oprav 70.

Sloupky a boèní polstrování.

-Demontovat nástupní lišty.
=> Montážní práce na karoserií. Skupina oprav 70.

Sloupky a boèní polstrování.

-Demontovat støední panel.
. => Montážní práce na karoserii. Skupina oprav 70.

Pøístrojová deska.

-Vyjmout pøední koberec.

Vyšroubovat pøední pøipevòovací matici -1-.

Vyháknout držák pro manžetu øadící páky -1- a
vytáhnout nahoru -viz šipka -..

.
Vydání 11.94 -80-31 -
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I
i

Vyšroubovat zadní pøipevòovací šroub -1- a ~ I

zadní vedení vzduchu -2- s držákem pro støední
Ikonzolu -3- vyjmout smìrem nahoru.

I.
Koleno pro vedení vzduchu do nožního prostoru
-1- odejmout od skøínì topení -2- smìrem dolù.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je
tøeba dodržet následující body:

.Koleno pro vedení vzduchu do nožního prostoru
nasunout až k dorazu na skøíni topení.

.Vedení vzduchu do z~dního nožního prostoru
nasunout až k dorazu na koleno pro vedení
vzduchu do nožního prostoru.

I 880-0037 I
.Držák pro støední panel utáhnout teprve tehdy,

když je støední panel pøilícován. .

.
-80-32 -Vydání 11.94
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Topení pro vznìtový motor 1,9 I..
Montážní pøehled topení

1

.
2

3

.
1880-0065 I

1 -Skøíò topení 2 -Ovládání topení
.pøehled montáže => strana 80-37 .pøehled montáže => strana 80-48

3 -Vedení vzduchu

.
Vydání 12.95 -80-33-
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-
Demontáž a montáž topení

Demontáž

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód
autorádia a po ukonèení prací uvést autorádio
do pùvodního stavu.

-Demontovat akumulátor.

-Vypustit chladící kapalinu
=> Vznìtový motor 1,9 I -mechanická èást

..-Uvolnit odvìtrávací trubku -1-

-Vyšroubovat šrouby krytu sání -šipky- a kryt
-2- sklopit smìrem dolù. .

..-Povolit šrouby -1- trubek sání -2-, trubky vy-
jmout

Upozornìní:
.Oznaèit pozice jednotlivých trubek sání -

nejsou navzájem zámìnné.

.Po demontáži je potøeba zakrýt, popø: uzavøít
otvory trubek sání

-Vyjmout kryt trubek sání -3-.

.
-Povolit hadicové spony -1-, odpojit hadice -2-

a hadice uvolnit z pøíchytky -3-.

.
-80-34- Vydání 12.95
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.1 Odšroubovat matice -1- na pøíèné stìnì. I

I

Vyjmout krytku -1- a vyšroubovat šroub -2-.

-Rukou vyjmout záslepku -3- (nepoužívat
šroubovák) a vyšroubovat pod ní umístìný
šroub.

Rukou vyjmout krytku šroubu na støedním
. otoèném ofukovaèi a vyšroubovat pod ním

umístìný šroub -2-.

-Rukou vyjmout záslepky -3- (nepoužívat
šroubovák) a vyšroubovat pod nimi
umístìné šrouby.

-Vyjmout štít pøístrojù z pøístrojové desky, až
jsou pøístupné šrouby na ovládání topení.

-Tìleso støedního ofukovaèe -1- demontovat
~ vytlaèením zezadu.

.
Vydání 12.95 -80-35-
SOO.5207.02.15
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I
i

Kryt zapalovaèe cigaret pøelepit textilní pás- ~ I
kou. I

-Clonu -1- vyjmout pomocí šroubováku z pa-
nelu ovládání topení -viz šipka -.

-Povolit šrouby -2-.

-Zatlaèit panel ovládání topení do pøístrojové
desky.

Odpojit koleno -1- pro vedení vzduchu do
nožního prostoru od skøínì topení -2- .smìrem dolù.

-Odpojit topení od pøíèné stìny.

I S80-0037 I

Rozpojit 3-pólovou svorkovnici vzadu
v pøístrojové desce -šipka-. .

-Vyjmout topení z motorového prostoru.
Pøitom musí druhý mechanik zevnitø vozidla
pøidržet ovládání topení.

Montáž

Sestavení se provádí v obráceném poøadí.
Pøitom je tøeba dodržet následující body:

.Poškozené tìsnìní vymìnit.

-Zajistit, aby koleno pro vedení vzduchu do
nožního prostoru øádnì zaskoèilo do skøínì
topení.

-Po montáži topení nechat motor ohøát, až se
dosáhne provozní teploty (chladiè se
ohøeje).

-Pøekontrolovat stav chladící kapaliny a mra- .
zuvzdornost a v pøípadì potøeby zkorigovat.

-80-36 -Vydání 12.95

SOO.5207 .02.15

-



FELlCIA Topení 80

Ventilátor topení

.Montážní pøehled ventilátoru topení

4 5 6

.13

.
9 8 7

1880-0053 I

1 -Tìsnìní k víku motorového prostoru, 6 -Levá polovina skøínì

pøední + demontáž a montáž ~ strana 80-43
+ nasunuto na hrdlo skøínì

7 -Šroub
2 -Sací møížka

+ nasunuto na skøíò topení 8 R I -, d-egu acnl o por

3 -Hrdlo skøínì
9 -Skøín ventilátoru

.4 -Držák bowdenu + demontáž a montáž ~ strana 80-39

5 -Šroub

Vydání 12.95 -80-37-
SOO.5207.02.15
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-
4 5 6

13 .
c./

/

9 8 7 .
1880-0053 I

10 -Motor ventílátoru topení s obìžnými 13 -Spona

koly
.demontáž a montáž ~ strana 80-39

11 -Spona

12 -Víko ventilátoru
.demontáž a montáž ~ strana 80-39

.
-80-38 -Vydání 12.95
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.Demontáž a montáž motoru ven-
tilátoru topení

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód
autorádia a po ukonèení prací uvést autorádio
do pùvodního stavu.

Demontáž

~-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru ,o'
.-Odejmout hrdlo skøínì ventilátoru topení '

~str.80-37, pos. -3- smìrem nahoru.

-Rozpojit svorkovnici -6- pro motor ven-
tilátoru -5- a vysunout z vedení.

Demontovat matice -1- vlevo a vpravo
nahoøe v uložení ventilátoru topení a motor

.ventilátoru topení -5- vyjmout s uložením ze
spodní èásti skøínì ventilátoru topení -2-
smìrem nahoru.

-Vyháknout a odejmout svorky -4- z krytu
ventilátoru -3- a kryty odejmout.

346543

..-Vyšroubovat šroub -1- a motor ventilátoru
topení -2- vytáhnout z krytu -3-.

.Montáž
Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující body:

.Ventilátor se musí po nasazení krytù volnì
otáèet.

.Uložení s ventilátorem topení musí sedìt
v uchycení spodní èásti skøínì ventilátoru to-

pení.

.
Vydání 12.95 -80-39-
SOO.5207.02.15
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Skøíò rozvodu vzduchu -
Montážní pøehled skøínì rozvodu vzduchu

~ 1
2 6 ~'@~:::i: r

.//";~"- -Ip

25
~~::::<//' /"- -"- ---

"
~4/ -"-

23'

22

.

.
19 18 17 16 -

1 -Víèko 5 -Kroužek 12x8

.Pøi montáži vždy vymìnit

2 -Kroužek 50x2

.Pøi montáži vždy vymìnit 6 -Regulaèní èlen

3 -Páèky uzavíracích klapek 7 -Kroužek 12x2

.demontáž a montáž => strana 80-43 .Pøi montáži vždy vymìnit

4 -Pružina 8 -Tìsnìní

.jednostrannì samolepící .

-80-40- Vydání 12.95

SOO,5207,O2,15
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.

.
19 18 17 16

9 -Tìsnìní 12 -Regulaèní klapka horní

.jednostrannì samolepící .demontáž a montáž =} strana 80-43

10 -Uzavírací klapka pøívodu vzduchu 13 -Podložka
horní
.demontáž a montáž =} strana 80-43 14 -Výmìník tepla

.demontáž a montáž =} strana 80-46
11 -Uzavírací klapka pøívodu vzduchu

dolní 15 -Regulaèní klapka dolní
.demontáž a montáž =} strana 80-43 .demontáž a montáž =} strana 80-43.

Vydání 12.95 -80-41-
SOO.5207.02.15
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-

.

.
19 1 8 17 16 I 880-0054 I

16 -Výztuha .demontáž a montáž:::) strana 80-50

17 -Opìrka 22 -Tìsnìní

18 -Záklopka 23 -Rámeèek výmìníku tepla

19 -Spona 24 -Kryt

20 -Pravá polovina skøínì 25 -Páèka ventilu
.demontáž a montáž:::) strana 80-43

26 -Šroub
21 -Táhlo regulaèních klapek .

-80-42 -Vydání 12.95

SOO.5207.02.15--



FELlCIA Topení 80

/" .Rozebrání a sestavení skøínì roz-

vodu vzduchu

-Demontáž topení ~ strana 80-34.

Rozebrání

Povolit šroub -1- a táhlo -2- stáhnout z páèky
ventilu -4-.

-Uvolnit pružnou svorku -3- a držák bowdenu
') -5- a táhlo -2- pro uzavírací klapku vyvìsit.

1580-0056 I.
Povolit matice -2- a táhla horní a dolní
ovládací klapky stáhnout z páèek -1-.

-Uvolnit pružné svorky -4- táhla -3- vyvìsit.

. S k ... 1 ' , 1d .. vor ovnlcl pro ventl ator topeni --o POJit

od ovládání topení -2-.

-Všechna táhla vytáhnout ze skøínì topení a
odejmout ovládání topení.

2

1580-00731

.
Vydání 12.95 -80-43-
SOO.5207.02.15



80 Topení FELlCIA

Pomocí nože uvolnit tìsnìní skøínì topení -
-1- a -2-.

Demontovat všechny spojovací svorky
.-šipky- kolem dokola (celkem 6ks) podél

dìlícího místa mezi pravou a levou skøíní to-
pení a skøíò topení opatrnì rozdìlit.

-Oznaèit montážní polohu klapek a ovádacích
páèek.

1880-0059 I

Uvolnit matici -1- a šrouby-2- ,pomocí šrou- .
bováku uvolnit obì páèky -3- a obì uzavírací
klapky vyjmout.

.
-80-44 -Vydání 12.95
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Uvolnit šroub -2- a táhlo -3- vyvìsit

-Demontovat matice -1- .pomocí šrou-
bováku uvolnit obì páèky a vyjmout obì re-

gulaèní klapky.

1880-0061 I

.

.

.
Vydání 12.95 -80-45-
SOO.5207.02.15
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Demontáž a montáž výmìníku tepla

D -.-emontaz /

Výmìník tepla lze demontovat i v pøípadì, že to-
pení je zamontované ve voze.

Upozornìní:
Pøed odpojením akumulátoru nutno zjistit kód
autorádia a po ukonèení prací uvést autorádio
do pùvodního stavu.

3 ~ -Demontovat akumulátor.

~ -Vypustit chladící kapalinu
~\ => Vznìtový motor 1,91 -mechanická èást

Povolit hadicové spony -1-, stáhnout hadice
-2- . .
Povolit šroub -8- a táhlo-3- stáhnout z páèky
ventilu -5-.

') 6 -Uvolnit pružnou svorku -4- táhlo -3- vyvìsit.

7 -Povolit šroub-6- a táhlo regulaèní klapky -7-
2 vyvìsit z páèky ventilu -5- .~-~

I 580-0062 I -Demontovat matice -1., a demontovat páèky
regulaèních klapek. .

Pomocí šroubováku uvolnit rámeèek -1- a
demontovat jej.

.
-80-46- Vydání 12.95

SOO.5207 .02.15



FELlCIA Topení 80. Výmìník tepla vytáhnout ze skøínì topení
-šipka-.

Pozor!

Lamely výmìníku tepla jsou velmi ostré. Bez-
podmíneènì použít ochranné rukavice.

'1 Upozornìní

Pøi demontáži a pøi montáži nepoškodit lamely
výmìníku tepla.

Montáž
I 880-0064 I

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dodržet následující body:

.Poškozené tìsnìní vymìnit.

..Výmìník tepla nasunout až na doraz do
skøínì topení.

-Po montáži topení nechat motor ohøát, až se
dosáhne provozní teploty (chladiè se
ohøeje).

-Pøekontrolovat stav chladící kapaliny a mra-
zuvzdornost a v pøípadì potøeby zkorigovat.

.

.
Vydání 12.95 -80-47-
SOO.5207.02.15
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Ovládání topení -
Montážní pøehled ovládání topení

1 2 3 4 5 3

.
6

3 7

" n ! 8/ ìJ ~)

~ ~ ~
11 ~~ ~ -9

~ -o
~Q1 1

.
10

I 880-0055 I

1 -Spínaè pro motor ventilátoru topení 5 -tankové táhlo pro uzavírací klapku
.demontáž a montáž => strana 80-26 horní

.demontáž a montáž => strana 80-50
2 -Svorkovnice

6 -Ovládání topení
3 -Držák bowdenu .demontáž a montáž => strana 80-50

4 -tankové táhlo pro uzavírací klapku
dolní
.demontáž a montáž => strana 80-50 .

-80-48 -Vydání 12.95

SOO.5207 .02.15
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FELlCIA Topení 80

.;.
1 2 3 4 5 3

"'"

6

.7

, ~ ~ 8
~ ~~ ~

11 ~~ ~ 9
~ .0

QJ 1

.10

1880-0055 I

7 -Žárovky pro osvìtlení ovládání topení 10 -Ovládací knoflíky
.demontáž a montáž => strana 80-27 .stáhnout
.12 V 1,2 Wobjímka

11 -tankové táhlo pro regulaèní klapku
8 -Svìtlovod .demontáž a montáž => strana 80-50

.demontáž a montáž => strana 80-27

9 -Clona pro ovládání topení

.
Vydání 12.95 -80-49 -
SOO.5207.02.15
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-
Demontáž a montáž ovládacích
táhel

-Demontáž topení => strana 80-34.

Demontáž

"4 -Odpojit svorkovnici -1- motoru ventilátoru
topení od ovládání topení -2-.

2

1880-0073 I .
-Zaznamenat montážní polohu a barevné

oznaèení jednotlivých ovládacích táhel a
páèek ovládacích klapek.

"4 -Povolit matice -2-, uvolnit pomocí šrou-
bováku držáky bowdenu -4- a ovládací táhla
vytáhnout z páèek -1-.

Povolit šroub -1-, uvolnit pomocí šroubováku .
držák bowdenu -3- , uvolnit držák bowdenu
-5-, ovládací táhlo uvolnit a vysunout ze
skøínì bowdenu.

')

1880-0056 I

.
-80-50 -Vydání 12.95

500.5207.02.15
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8 -Zaznamenat montážní polohu a barevné
1 oznaèení jednotlivých ovládacích táhel.

Vyháknout držáky bowdenu -1- z ovládání
topení -2-.

-Ovládací táhla demontovat z ovládacích
páèek.

2 1
I 880-0075 I

Montáž a nastavení

8 Montáž se provádí v opaèném poøadí. Pøitom je
nutné dodržet následující body:

-Všechna táhla montovat tak,aby jednotlivá
ovládací táhla a páèky ovládacích klapek byly
v pøedem zaznamenané poloze

Upozornìní:
.Ovládací táhla pro regulaèní klapky horní a

regulaèní klapky dolní mohou být mon-
továny pouze v jedné poloze a nejsounasta-
vitelné.

-Všechny otoèné knoflíky protoèit od dorazu
k dorazu a pøitom zkontrolovat, zda se
klapky plnì otevírají a zavírají.

-Pøipojit konektorové spojení k motoru ven-
tilátoru.

8 -Montáž topení=> strana 80-36.

Demontáž a montáž spínaèe pro
ventilátor topení
=> Strana 80-26

Výmìna žárovek pro osvìtlení
ovládání topení
=> Strana 80-27

Vedení vzduchu
=> Strana 80-29

81

Vydání 12.95 -80-51-
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FELlCIA Klimatizace 87

Bezpeènostní opatøení pøi provádìní prací na
.vozidlech s klimatizací a pøi manipulaci s !

chladicím prostøedkem R 134a I

Rozvodný systém klimatizace je plnìn chladicím prostøedkem R 134a
(Tetrafluoretan CH2F-CF3). Tento chladicí prostøedek je také znám pod
obchodním oznaèením H-FCR 134a napø. SUVA 134a od firmy Dupont
(v nìkterých zemích mohou být bìžná i jiná obchodní oznaèení).

Pro chladicí prostøedek R 134a je nutné dodržování následujících
bezpeènostních pøedpisù (v jednotlivých zemích mohou platit
ještì doplòující pøedpisy):

1. Jestliže je nutné vyprázdnit pøi opravách obìh chladicího
prostøedku, je nutné pøedat vozidlo do specializované servisní

opravny, vybavené potøebnými pøístroji.

Odùvodnìní:

Pouze specializovaná servisní opravna má možnost pomocí
.speciálního pøístroje odsát chladicí prostøedek odborným zpùsobem.

2. Jestliže je v servisní opravnì otevøen obìh chladicího prostøedku, je
nutné zamezit jakémukoliv styku s tekutým chladicím prostøedkem
nebo s jeho výpary! Pokud dojde i pøes dodržení všech
bezpeènostních pøedpisù k úniku chladicího prostøedku, nesmí být
smìs plynu a vzduchu vdechnuta.

Proto je tøeba chránit ruce gumovými rukavicemi a oèi ochrannými
brýlemi a zapnout odsávací zaøízení, které je k dispozici.

Odùvodnìní:

Intenzivní pùsobení chladicího prostøedku na nechránìná místa na
tìle zpùsobuje omrzliny. Plyn chladicího prostøedku je tìžší než
vzduch, bezbarvý a bez zápachu a vytlaèuje tak nepozorovanì

kyslík.

Upozornìní:
..Je doporuèeno mít pfipravenu vodu k výplachu oèí. Pokud se

.tekutý chladicí prostfedek dostane do oèí, je nutné oèi dùkladnì
po dobu 15 minut vyplachovat vodou.

..Následnì je nutné nakapat do oèí oèní kapky a okamžitì
vyhledat lékafskou pomoc, a to i když není poci•ována bolest v
oèích. Lékafi je nutno oznámit, že omrzliny byly zpùsobeny
chladicím prostfedkem R 134a.

..Jestliže dojde i pfes dodržování bezpeènostních pfedpisù k
potfísnìní jiných èástí tìla, je nutné postižené místo rovnìž po
dobu 15 minut oplachovat studenou vodou.

.
Vydání 06.95 -87-1-
800.5207.01.15
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3. Opravy na obìhu chladicího prostøedku je nutné provádìt pouze v ~ I
dobøe vìtratelných místnostech. Chladicí prostøedek nesmí být I
skladován v hluboce položených místnostech (napø. ve sklepích) a -

Iv sousedících chodbách nebo okenních šachtách.

Odùvodnìní:

Chladicí prostøedek je bezbarvý a bez zápachu. Kromì toho je tìžší
než vzduch a vytlaèuje tak kyslík. To zpùsobuje ve špatnì
vìtratelných místnostech, napø. v montážních jámách nebezpeèí
udušením, které nemusí být vèas rozpoznáno.

Pomoc:

Pøi manipulaci s obìhem chladicího prostøedku je nutné dbát na to,
aby v okruhu 5 m nebyla žádná montážní jáma nebo vchody do
sklepù. Je nutné zapnout odsávací zaøízení.

4. Naplnìné èásti chladicího obìhu nesmìjí být ani svaøovány, ani
letovány tvrdým èi mìkkým zpùsobem. To platí také o svaøovacích
a letovacích pracích na vozidle, jestliže hrozí nebezpeèí, že tím
budou zahøívány èásti obìhu klimatizaèního prostøedku. V rámci

.oprav laku smí být použito teplot v peci nebo v její tepelné zónì do
80 °C.

Odùvodnìní:

Zahøíváním nastává silný pøetlak v zaøízení, který mùže zpùsobit
otevøení pøetlakového ventilu. V prùbìhu svaøování elektrickým
obloukem jsou uvolòovány neviditelné ultrafialové paprsky, které
proniknou do chladicího prostøedku a tento rozkládají.

Pomoc:

Poškozené nebo netìsnící díly klimatizaèního zaøízení nesmìjí být
opravovány svaøováním nebo letováním, je tøeba je zásadnì
vymìnit po pøedchozím vyprázdnìní chladicího prostøedku z
chladicího obìhu ve specializované servisní opravnì (pøedat
vozidlo servisní opravnì).

5. I když chladicí prostøedky nejsou hoølavé, platí v místnosti, kde se
zachází s chladicím prostøedkem, zákaz kouøení. .

Odùvodnìní:

Vysokými teplotami hoøící cigarety dochází k chemickému štìpení
plynu chladicího prostøedku. Inhalace pøi tom vznikajících
jedovatých štìpných produktù vede k dráždivému kašli a k
nevolnostem.

.
-87-2- Vydání 06.95
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. 6. Nádrž (napø. plnicí válec speciálního pøístroje) s chladicím
prostøedkem nesmí být v žádném pøípadì zahøívána nebo
vystavena pøímému sluneènímu záøení.

7. Nádrž nesmí být naplnìna chladicím prostøedkem až po okraj.
Jestliže není k dispozici dostateèný expanzní prostor v nádrži,
praskají nádrže pøi pùsobení zvýšené teploty s nièivými následky.

8. Chladicí prostøedek nesmí být za žádných okolností plnìn do
zaøízení nebo nádrží, ve kterých se nachází vzduch.

Pomoc:

Zaøízení a nádrže pøed plnìním chladicím prostøedkem odvzdušnit.

.
( .-

.-

.
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Popis klimatizace, zkušebních a opraváren-
ských prací ~ I

Pùsobení klimatizace -I

Teplota v kabinì vozu je ovlivòována teplotou záøení propouštìného
okny a teplotou, kterou pøenášejí kovy. Aby ale byla i ve velmi teplých
dnech vytvoøena pasažérùm pøíjemná teplota, musí být èást tepla
odvádìna.

Z dùvodù, že se teplo rozšiøuje smìrem k místùm s nižší teplotou, je do
vozidla zabudován agregát, který produkuje nízké teploty -výparník. V
nìm se nepøetržitì odpaøuje kapalný chladicí prostøedek. K tomu
potøebné teplo je výparníkem odèerpáváno ze vzduchu.

Plyn chladicího prostøedku je kompresorem odèerpáván spoleènì s
pøijímaným teplem z výparníku. Kompresní prací kompresoru se
zvyšuje obsah tepla a teplota chladicího prostøedku. Je nyní podstatnì
vyšší než teplota okolního vzduchu.

Vysoce ohøátý chladicí prostøedek proudí se svým obsaženým teplem
.ke kondenzátoru. V kondenzátoru pøedává chladicí prostøedek v

dùsledku rozdílu teplot mezi ním a okolní teplotou teplo do okolního
vzduchu. Plyn chladicího prostøedku se zkapalní.

Chladicí prostøedek je tedy prostøedkem k transportu tepla. Protože je
znovu používán, je èerpán opìtovnì k výparníku.

.

.
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Schéma obìhu chladicího prostøedku.
3 2 1

.
ND ND

H"[)I liD
I

L_-

4 5 6 7.
I 887-0023 I

1 -Výparník 6 -Ventil k odèerpáváni, plnìní a mìøení

(vysokého tlaku)

2 -V~nti~ k odèerpávání, plnìní a mìøení 7 -Expanzní ventil

(nlzkeho tlaku)

3 -Kompresor ND -Nízkotlaká strana

4 -Kondenzátor HD -Vysokotlaká strana

5 -Nádobka na kapalinu s vysoušeèem Upozornìní:

.Šipky znázoròuj! smìr toku chladic!ho prostfedku

Vydání 06.95 -87-5-
800.5207.01.15
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Èásti obìhu chladicího ~
prostøedku -

...Kompresor

Kompresor je pohánìn øemenem
alternátoru.

Elektromagnetická spojka -N25- umístìná
na kompresoru zpùsobuje pøi zapnutí
klimatizace silový styk mezi øemenicí a
klikovým høídelem kompresoru.

Kompresor vysává plyn chladicího
prostøedku z výparníku, zhuš•uje jej a
pøedává dále do kondenzátoru.

I 887-0032 I Upozornìní:

.Kompresor obsahuje olej chladicího
prostfedku, který je za všech teplot .mísitelný s chladicím prostfedkem
R 134a.

(

.
...Kondenzátor

Kondenzátor odvádí teplo ze stlaèeného
plynu chladicího prostøedku do okolního
vzduchu.

Pøi tom plynný chladicí prostøedek
kondenzuje opìt do kapalného stavu.

I 887-0010 I .
-87-6- Vydání 06.95
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Nádobka na kapalinu (vysoušeè)

Nádobka na kapalinu shromažïuje kapky
kapaliny a vede je v nepøetržitém proudu
k expanznímu ventilu. Vlhkost, která
vnikla bìhem montáže do obìhu
chladicího prostøedku, je v nádobce na
kapalinu vázána sušièkou.

V nádobì na kapalinu se nachází
pozorovací okénko.

Upozornìní:

.Smísením s olejem chladicího
prostfedku se mùže jevit mléènou a
mohou se vyskytnout i bubliny -což
není na závadu.

. .Nelze z toho vyvozovat správné
množství náplnì v obìhu chladicího

prostfedku

I 887-0008 I

l

...Expanzní ventíl

Expanzní ventil rozprašuje kapalný
proudící chladicí prostøedek a reguluje

. prùtokové množství v dùsledku rozdílu

tlakù tak, aby bylo chladivo pøetvoøeno do

stavu pøehøáté páry až do opuštìní
výparníku. I

~~ ø"~i

.I 887-0014 I

Vydánf 06.95 -87-7-
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~-
Výparník

Tekutý chladicí prostøedek se vypaøuje ve
výparníku. Teplo k tomu potøebné je
odèerpáváno ze vzduchu, který proudí
kolem žebrování výparníku. Tento se
pøitom ochlazuje. Chladicí prostøedek se
odpaøuje a je ve stavu pøehøáté páry
nasáván kompresorem.

I 887-0017 I

Potrubí a hadice obìhu chladicího .prostøedku

Smìs oleje chladicího prostøedku a
chladicího prostøedku narušuje urèité
kovy (napø. mìd) a rozpouští urèité
hadicové materiály.

Proto je nutné používat pouze originální
náhradní díly.

Tìsnìní "O" kroužky

Tyto kroužky utìsòují spoje mezi
jednotlivým stavebním èástmi obìhu

(:)) chladicího prostøedku. Smìjí být používány pouze "O" kroužky, .

které jsou odolné vùèi chladicímuM prostøedku R 134a a pøíslušným olejùm
chladicího prostøedku.

, ~ b (Originální náhradní díly toto zaruèují.)

, Tìsnìní "O" kroužky:

.Zásadnì používat pouze jedenkrát.

I 887-0033 I .Dbát na správný prùmìr -a- a -b-.

.Pøed montáží potøít olejem chladicího

prostøedku.

.
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.Napojení adaptéru rychlospojky I

na obìh chladicího prostøedku I

.Smìjí být použity pouze ventily a
pøípojky, které jsou odolné vùèi
chladicímu prostøedku R 134a a
pøíslušným olejùm chladicího
prostøedku.

.Rozdílné pøípojky (vnìjší prùmìr)
zaruèují nezamìnitelnost napojení na
vysokotlakou a nízkotlakou vìtev
chladicího okruhu.

.Po použití adaptérù rychlospojky je
nutno vždy našroubovat zpìt
ochranné uzávìry proti neèistotám..

===~:~~ Pøípojka s vysokotlakým ventilem
5 1 -Patice s vnitøním závitem
4 o" " v.
3~ 2 -"O krouzek.

~~ 10,8 mm; 1,8 mm
2 ({;) 3 -Ventil s drážkou pro "O" kroužek a

1 vnitøní závit
M8x1 pro uzávìr

4 -"O" kroužek:
10,8 mm, 1,8 mm

S-Uzávìr

1 587-00061.
Pøípojka s nízkotlakým ventilem

1 -Patice s vnìjším závitem a drážkou
pro "O" kroužek

5 ~ 2 -O" krouže
k .'--..3 " ..

4 ~ 7,6 mm, 1,8 mm

3 ,;. ~ 3-Ventil:
2 ': -~ vnitøní závit pro uzávìr M8x1

1 4 -"O" kroužek pro uzávìr:
7,6 mm; 1,8 mm

5 -Uzávìr

1 587-0007 1.
Vydání 06.95 -87-9-
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!

Èásti k jištìní obìhu chladicího 181. I

prostøedku -I

Pøetlakový výpustný ventil

Pøetlakový výpustný ventil se nachází na
kompresoru a otevírá se pøi pøetlaku. Chladicí
prostøedek neunikne úplnì. Na ventilu~ umístìná tabulka z umìlé hmoty ukazuje, zda
byl ventil již otevøen Oe otištìn).

~ ~ Poèátyeè.ní tlak: 40 :!: 4 b~ry

-Konecny tlak: 32,5 baru

Upozornìní:

Jestliže byl pfetlakový ventil otevfen, je tfeba
pfíèinu pfetlaku v systému najít a odstranit.

I 887-0009 I .
, ~
"\

.

.
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.Èidlo a spínaè obìhu chladicího
prostøedku

~ Tlakový spínaè klimatizace -F129-

.vyšle signál jednotce øízení
klimatizace, která vypne

elektromagnetickou spojku pøi pøetlaku
32 barù.

.vyšle signál jednotce øízení
klimatizace, která vypne
elektromagnetickou spojku pøi nízkém
tlaku (2 bary), napø. pøi úniku
chladicího prostøedku.

.sepne pøi 16 barech relé 2. stupnì
ventilátoru dochlazování (zaruèuje

I 887-0013 I optimální pracovní tlaky chladiva)..
~ Èidlo teploty vzduchu u výparníku

vzadu -G153-

.Pomocí jednotky øízení klimatizace
-J301- je elektromagnetická spojka pøi

pøíliš nízkých teplotách vypnuta
(ochrana pøed zamrznutím).

.Vypínání pøi: 1,5:!: 1 °C

Zapínání pøi: 2,5 :!: 1 °c

I 887-0016 I.
~ Èidlo teploty chladicí kapaliny -G62-

Elektromagnetická spojka je vypnuta,
jestliže teplota chladicí kapaliny motoru
pøesáhne 114 °C a je opìt zapnuta,
klesne-Ii teplota pod 110°C.

.u motoru se vstøikováním pomocí
øídicí jednotky motoru a jednotky
øízení klimatizace

.u motoru s karburátorem pouze
pomocí jednotky øízení klimatizace

I 887-0015 I.
I

Vydání 06.95 -87-11-
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~ I
f

-I
~ Relé pro klimatizaci -J32-

.vypíná a zapíná øídící jednotku
klimatizace.

.Vypíná a zapíná 1. stupeò ventilátoru
dochlazování (bez závislosti na teplotì
chladicí kapaliny motoru).

I 887-0021 I .

.
Ie

.
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.Vlastnosti chladicího prostøedku R 134a !

Barva I

Chladicí prostøedek se jako pára i kapalina jeví bezbarvý. V plynném
stavu je neviditelný. Pouze mezní vrstva mezi plynem a kapalinou je
viditelná (bubliny v pozorovacím okénku nádobky na kapalinu). V
pozorovacím okénku se mùže kapalina chladicího prostøedku R 134a
jevit zabarvená (mléèná). Toto zakalení je èásteènì zpùsobeno
uvolnìným olejem chladicího prostøedku avšak nenaznaèuje žádnou
vadu.

Tlak páry

Ve zcela naplnìné, uzavøené nádrži se vypaøuje chladicí prostøedek na
povrchu v takovém množství, které se po malých množstvích páry opìt
pøemìòuje v kapalinu. Tento stav rovnováhy vzniká pod tlakem a èasto
je nazýván tlak páry. Tlak páry je závislý na teplotì.. Te lota v DC Tlak ba

-30 O

-20 0,3
-10 1,0
O 1,9

+10 3,1
+20 4,7
+30 6,7
+40 9,1
+50 12,2
+60 15,8
+70 20,2

Rozpustnost oleje chladicího prostøedku

Speciální olej chladicího prostøedku, který je nutný pro mazání stìn
válcù kompresoru (Poly-alkylen-glykolový olej) je v nepatrném
zastoupení obsažen v obìhu chladicího prostøedku a mísí se s
chladicím prostøedkem R 134a.

.Vytlaèování vzduchu chladicím prostøedkem v plynném stavu

Plyn chladicího prostøedku je tìžší než vzduch a šíøí se proto nízko nad
zemí. Shromažïuje se v jámách a vytlaèuje vzduch, který se tam
nachází.

.
Vydání 06.95 -87-13-
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VI --- t ' t- d ' ~ I IV na ZIVO ni pros re I

Chladicí prostøedek R 134a nemá vliv na ozonovou vrstvu zemské -I
atmosféry .

Odùvodnìní:

R 134a neobsahuje žádné atomy chloru, jehož uhlíko-chlorové vazby
zpùsobují pøi štìpení poškozování ozonové vrstvy.

,

Chladicí prostøedek R 134a nezpùsobuje smog a má ve srovnání s
chladicím prostøedkem R 12 podstatnì menší pøínos ke skleníkovému
efektu. Pøesto nelze R 134a vypouštìt volnì do ovzduší, nýbrž je nutné
odsávat ho z obìhu chladicího prostøedku do speciálního pøístroje.

Jedovatost

Chladicí prostøedek je až do teploty 101°C nejedovatý a nemá -za
dodržování návodu k zacházení s chladicím prostøedkem R 134a -

žádné negativní úèinky na lidské tìlo. .Je bez zápachu, nedráždivý a bezpeèný.

Jako plyn nebo jako pára nemá chladicí prostøedek žádný vliv na
potraviny. Nestávají se jedovatými ani nepoživatelnými.

Chování vùèi umìlým hmotám
Chladicí prostøedek pùsobí na urèité druhy umìlých hmot jako
rozpouštìdlo. Tyto rozpuštìné umìlé hmoty se mohou pøi ochlazení
vyluèovat na expanzním ventilu. Ventil se tak ucpe.
Proto je nutné používat pouze originální náhradní díly!

Chování vùèi kovùm

V èistém stavu je chladicí prostøedek R 134a chemicky stabilní a
nereaguje s kovy a hliníkem.
Zneèištìní chladicího prostøedku napø. vazbou s chlorem zpùsobují ale
to, že urèité kovy a umìlé hmoty jsou napadávány. Toto mùže vést k
ucpávání, netìsnostem a usazování na pístu kompresoru.

Kritické teploty/kritický tlak .
Až do tlaku plynu 39,5 barù pøetlaku (toto odpovídá teplotì 101°C)
zùstává chladicí prostøedek chemicky stabilní, nad tuto teplotu se
chladicí prostøedek rozkládá (viz hoølavost).

.
-87-14- Vydání 06.95
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.Obsah vody !

V kapalném chladicím prostøedku je voda rozpustná jen v omezeném I
množství. Naproti tomu se pára chladicího prostøedku a vodní pára
mísí v jakémkoliv pomìru.

V obìhu chladicího prostøedku se eventuálnì nacházející voda
dopravuje jako kapièka, pokud by byl vysoušeè poškozen. Tato voda
proudí až do trysky expanzního ventilu a zledovatí.

V dùsledku toho se zmenší úèinnost chlazení.
Voda nièí klimatizaèní zaøízení, protože pùsobením vysokých tlakù a
vysokých teplot vznikají ve spojení s jinými neèistotami kyseliny.

Hoølavost

Chladicí prostøedek je nehoølavý. Naopak má oheò tlumicí a hasicí
úèinek. Chladicí prostøedek se plameny a žhavými plochami rozkládá.
Chladicí prostøedek se štìpí i ultrafialovými paprsky (vznikají pøi. svaøování elektrickým obloukem). Pøitom vznikají jedovaté štìpné
produkty (fluorovodík a stopy karbonylfluoridu a fluoru), které však
dráždìním sliznice vèas varují.

Èinitel plnìní

V zásobní nádobce musí být k dispozici kromì prostoru pro kapalinu i
prostor pro páru. Pøi stoupající teplotì se kapalina rozpíná. Prostor
vyplnìný parou se zmenšuje. V urèitém okamžiku bude v nádobce
jenom kapalina. Pak staèí jen malé zvýšení teploty a v nádobce
vzniknou vysoké tlaky, protože kapalina chce se dále roztahovat, ale k
tomu už nemá žádný prostor. Pøitom vznikající síly jsou tak velké, že
mohou zpùsobit i roztržení nádobky. Aby nádobka nebyla pøeplnìna, je
v naøízení o použití tlakového plynu stanoveno, kolika kilogramy
chladicího prostøedku na litr vnitøního objemu nádrže lze nádobku plnit.
Tento "èinitel plnìní" vynásobený vnitøním objemem, udává pøípustné
množství náplnì. V pøípadì chladicího prostøedku R 134a èiní 1,15 kg/I.

Prokázání netìsností

. Obìh chladicího prostøedku se mùže napø. vnìjším poškozením stát
netìsným. Malé netìsnosti mohou být vzhledem k malému množství
unikajícího chladicího prostøedku prokázány jen elektronicky pracujícím
hledaèem netìsností.

.
Vydání 06.95 -87-15-
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~ I
Vlastnosti oleje chladicího prostøedku I

Aby byl mazán i kompresor koluje v obìhu chladicího prostøedku olej -I
se zvláštními vlastnostmi.

Jeho nejdùležitìjšími vlastnostmi jsou velká rozpouštìcí schopnost v
chladicím prostøedku, dobré mazací vlastností. Je prostý kyselin a
vlhkosti.

Polyalkylenglykolové oleje (PAG-oleje) , urèené k chladicímu
prostøedku R 134a, jsou silnì hygroskopické (pohlcující vodu) a
nemísitelné s jinými oleji. Aby se zabránilo vnikání vlhkosti, je nutno
naèatou nádobu neprodlenì uzavøít. Olej chladicího prostøedku
úèinkem vlhkosti a kyselin rychle stárne, tmavne, houstne a stává se
agresivním vùèi kovùm.

Upozornìní:
.Pro obìhy chladicího prostfedku s chladicím prostfedkem R 134a

nesmí být používán olej, který je znám v souvislosti s obìhy .chladicího prostfedku s chladicím prostfedkem R 12.

.Na základì jeho chemických vlastností nesmí být tento olej
likvidován spolu s motorovým èi pfevodovým olejem. Olej chladicího
prostfedku musí být likvidován jako zvlá~tní odpad.

~

.

.
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.Dùležitá upozornìní pro práci na obìhu chladicího ~

prostøedku I

.Do klimatizaèního zaøízení pro chladicí prostøedek R 134a nesmí být
nikdy plnìn chladicí prostøedek R 12. Rovnìž nesmí být chladicí
prostøedek R 134a plnìn do klimatizaèních zaøízení pro chladicí
prostøedek R 12, protože použité materiály èástí obìhu chladicího
prostøedku byly vybrány s ohledem na ten který chladicí prostøedek.

.Také oleje, speciálnì vyvinuté pro obìhy chladicího prostøedku
R 134a a R 12, nesmìjí být smíchány.

.Souèásti obìhu chladicího prostøedku R 134a jsou oznaèeny nápisy
na zelených nálepkách nebo byly konstruovány takovým zpùsobem,
aby zámìna se souèástmi pro chladicí prostøedek R 12 nebyla
možná (napø. jiné závity).

.Rùzné chladicí prostøedky nesmìjí být v žádném pøípadì smíchány.

..Pracovní prostor a veškeré náøadí je nutno udržovat v èistotì.

.Pøi práci s chladicím prostøedkem a dusíkem je tøeba používat
ochranné brýle a ochranné rukavice.

.Je tøeba zapnout odsávací zaøízení.

.Vyprazdòování obìhu chladicího prostøedku provádìt jen
speciálním pøístrojem, pak teprve povolit šroubové spoje a
vymìòovat defektní souèásti za nové.

.Otevøené agregáty a hadice okamžitì neprodyšnì chránit pomocí
uzávìrù proti vlhkosti a neèistotì.

.Používat jen nástroje a materiály, které jsou urèeny pro chladicí
prostøedek R 134a.

.Olej chladicího prostøedku v naèaté nádobì chránit pøed vlhkostí
okamžitým uzavøením.

..Obìh chladicího prostøedku je nutno profukovat stlaèeným
vzduchem a dusíkem, jestliže:

-vlhkost nebo neèistoty pronikly do obìhu chladicího prostøedku

(napø. po nehodì)

-má chladicí prostøedek tmavou barvu a je hustý

-se po výmìnì kompresoru nachází pøíliš velké množství oleje
chladicího prostøedku v obìhu chladicího prostøedku

-je nutno vymìnit kompresor kvùli "vnitønímu" poškození (napø.
hluk nebo žádný výkon)

.I
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~ I
."O" kroužková tìsnìní ,

-používat jen tìsnìní, která jsou odolná vùèi chladicímu -I
prostøedku R 134a a pøíslušným olejùm chladicího prostøedku
(tato tìsnìní jsou barevná)

-používat je jenom jednou

-pøed montáží je tøeba je namazat olejem chladicího prostøedku

(PAG-olejem)

-dbát správného vnitøního prùmìru

.Pøi profukování souèástí stlaèeným vzduchem a dusíkem je
zásadnì nutno, aby byla ze souèástí ucházející plynová smìs
odsávána vhodnými odsávacími zaøízeními (dílenským odsávacím

zaøízením).

.Po skonèení údržbáøských prací našroubovat na plnicí ventilyuzávìry. .

.Obìh chladicího prostøedku nesmí být promýván vyplachovacím
prostøedkem R11.

.Nedoplòovat do obìhu chladicího prostøedku další množství
chladicího prostøedku. (Nelze totiž pøesnì urèit množství v obìhu;
zaøízení je nutno vyprázdnit, vakuovat a znovu naplnit).

.

.
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.Vyhledávání netìsrJostí v obìhu chladicího prostøedku ~

pomocí vyhledávacího pøístroje I

Upozornìní:
.Malé netìsnosti v obìhu chladicího prostfedku R 134a je možno

stanovit jen zvláštními vyhledávacími pfístroji.

.Vyhledávání netìsností provádìt dle návodu k obsluze pro pfístroje
nabízené ve specializovaných obchodech.

.Je-Ii obìh chladicího prostfedku úplnì prázdný, je nutno jej pfed
vyhledáváním netìsností naplnit cca 100 9 chladicího prostfedku.

.

.

.
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~ I
Speciální pøístroj k vyprazdòování, vakuování, plnìní a -
mìøení tlaku obìhu chladicího prostøedku I

Pøi provádìní opraváøských prací na obìhu chladicího prostøedku musí
být obìh chladicího prostøedku otevøen. Pøedem je však nutno, aby byl
chladicí prostøedek odborným zpùsobem odsán, a po ukonèení opravy
musí být obìh chladicího prostøedku opìt naplnìn.

K tomuto úèelu nabízejí odborné obchody speciální pøístroje pro
chladicí prostøedek R 134a.

Adaptéry, nutné k pøipojení speciálního pøístroje k obìhu chladicího
prostøedku, by mìly být souèástí dodávaného programu pøístroje.

Všechna dùležitá upozornìní pro práci se speciálním pøístrojem jsou
obsažena v pøíslušném návodu k obsluze.

Existují speciální pøístroje, které odsávaný chladicí prostøedek èistí a
opìt používají k plnìní.

Odsátý chladicí prostøedek nesmí být použit k plnìní, jestliže .

.se objevila škoda na kompresoru (kromì netìsností a vnìjších
poškozen í)

.jsou v obìhu zjištìny tmavé, lepkavé usazeniny

.vyvstanou nejasnosti o složení odsátého chladicího prostøedku.

Vyprazdòování

Chladicí obìh je nutno vyprázdnit jestliže

.souèásti obìhu chladicího prostøedku mají být demontovány

.vyvstanou nejasnosti o množství chladicího prostøedku v obìhu

.to vyžadují bezpeènostní opatøení. .

.
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.Vakuováni !

Døíve než mùže být prázdný chladicí obìh plnìn, je nutno ho I
odvzdušnit, tj. zbavit ho vzduchu.
Pøitom se obìh zbaví i vlhkosti.

Ukazatel tlaku speciálního pøístroje musí udávat absolutní tlak
10 mbarù (= 0,990 barù podtlak) a pøi vypnutém speciálním pøístroji
držet tuto hodnotu min. jednu hodinu na konstantní úrovni. Pak je obìh
chladicího prostøedku tìsný a mùže být plnìn.

Upozornìní:

Mìní-Ii se bìhem této doby tlak, pak je buï obìh chladicího prostfedku
netìsný nebo se v obìhu nachází zbytek vlhkosti nebo chladicího

prostfedku.

Vyhledání netìsností. .Naplnit 100 9 chladicího prostøedku do obìhu, pomocí
vyhledávacího pøístroje hledat netìsné místo a odstranit ho.

.Znovu odvzdušnit a opakovat tlakovou zkoušku.

Teprve zùstane-Ii podtlak konstantní, je možno obìh chladicího

prostøedku naplnit.

Plnìní

Množství náplnì chladicího prostøedku R 134a =} str. 87-24, Množství

náplní

Množství oleje chladicího prostøedku, které bylo odsáto, musí být pøi
plnìní obìhu opìt dodáno. Za pøedpokladu, že kromì nádobky na
kapalinu nebyly další souèásti mìnìny nebo obìh chladicího
prostøedku byl stlaèeným vzduchem a dusíkem èistìn =} str. 87-22,
Èistìní obìhu chladicího prostøedku stlaèeným vzduchem a dusíkem.
Množství náplnì =} str. 87-24, Množství náplní

.Provìøit funkci klimatizaèního zaøízení, eventuálnì i tlaky v obìhu
chladicího prostøedku.

Mìøení tlaku

Pro pøipojení manometru k vysokotlaké a nízkotlaké stranì (odsávací a
plnicí ventil) je nutno použít pøíslušné adaptéry.

.
Vydání 06.95 -87-21-
800.5207.01.15
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I
I

Èistìní obìhu chladicího prostøedku stlaèeným ~ I

vzduchem a dusíkem -I

.K úplnému vy tìsnìní vlhkosti a dalších neèistot jakož i starého oleje
chladicího prostøedku s ohledem na úsporu chladicího prostøedku a
životní prostøedí se používá stlaèený vzduch a dusík.

.Nejprve vyfoukat stlaèeným vzduchem starý olej chladicího
prostøedku a neèistoty, pak dusíkem zbavit souèásti vlhkosti.

.Stlaèený vzduch a dusík nelze foukat kompresorem a expanzním
ventilem.

.Souèásti profukovat vždy proti smìru toku chladicího prostøedku.

.K pøipojení tlakové hadice k obìhu chladicího prostøedku používat
pøíslušné adaptéry.

.Obìh chladicího prostøedku je tøeba profouknout stlaèeným
vzduchem a následnì dusíkem, .

-nachází-Ii se v obìhu špína a další neèistoty.

-nezùstane-Ii údaj ukazatele podtlaku pøi odvzdušòování tìsného
obìhu chladicího konstantní (v obìhu chladicího prostøedku se
nachází vlhkost a vytváøí tlak).

-byl-Ii obìh chladicího prostøedku otevøen nad normální dobu
urèenou pro montáž (napø. po nehodì).

-pøedpokládá-Ii se na základì mìøení tlaku a teploty v obìhu, že
se v obìhu chladicího prostøedku nachází vlhkost.

-není-Ii jasné, kolik oleje chladicího prostøedku se nachází v
obìhu chladicího prostøedku.

-bylo-Ii nutno vymìnit kompresor kvùli vnitønímu poškození (napø.
hluk nebo žádný výkon).

Pozor! .Pøí práci s láhvemi dusíku použivat vždy redukèní ventil.
Smìs plynu, ucházející ze souèástí, je tøeba odsávat pomocí
pøíslušného odsávacího zaøízení.

.
-87-22- Vydání 06.95
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.Èistìní obìhu chladicího prostøedku stlaèeným vzdu- !

chem a dusíkem

-Pøipojit modifikovanou plnicí hadici s pøíslušnými adaptéry k dílenskému
rozvodu vzduchu a k souèásti, která má být profukována.

-Zapnout odsávací zaøízení a odsávat odsávací hadicí neèistoty a olej chla-
dicího prostøedku.

-Souèásti èistit stlaèeným vzduchem tak dlouho, dokud se objevují
neèistoty a olej chladicího prostøedku (napø. pøezkoušet savým papírem
nebo bílým hadøíkem).

-K dusíkové láhvi pøipojit redukèní ventil (nízký tlak = 2 bary pøetlaku) a
dusíkovou tlakovou hadicí a pøíslušnými adaptéry zbavit jednotlivé
souèásti dusíkem vlhkosti (odsávací zaøízení musí být v provozu).

-Ponìvadž nelze jednoznaènì urèit zbývající množství oleje chladicího
. prostøedku v kompresoru, je tøeba vypustit z kompresoru celé množství

oleje a kompresor opìt naplnit olejem chladicího prostøedku. Množství
odpovídá tomu, které se nachází v náhradním kompresoru ~ str. 87-24,
Množství náplní.

Upozornìní:

.Vypouštìní oleje z kompresoru je možné pouze plnicím otvorem, takže
kompresor musí být vymontován.

.Neteèe-Ii už žádný olej chladicího prostøedku z kompresoru, ruènì
protoèit kompresor a vypustit zbylý olej.

Po každém otevøení obìhu chladicího prostøedku je nutno vymìnit
nádobu na kapalinu a nechat ji co nejdéle zavøenou, aby množství
vlhkosti v sušièi bylo co nejmenší.

.

.
Vydání 06.95 -87-23-
SOO.5207.01.15
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nozstvl nap ni -
Obìh chladicího prostøedku

Chladicí prostøedek R 134a

Motor 1,3 I: 750+30 9
Motor 1,6 I: 720+30 9

Olej chladicího prostøedku

PAG-olej

Motor 1,31 (kompresor SD7 H13): 13591) oleje SP-20
(obj. èíslo G 052 100 A2)
Motor 1,6 I (kompresor SD7 El O nebo SD7 810): 10091) oleje SP-l0
(obj. èíslo G 052 154 A2)

Rozdìlení oleje .
V obìhu chladicího prostøedku se olej, který byl pøed prvním zapnutím kli-
matizaèního zaøízenív jímce oleje kompresoru, rozdìlí následujícím zpùso-
bem:

kompresor cca 50 %
kondenzátor cca 1 O %
sací hadice cca 1 O %
tlaková hadice -

výparník cca 20 %
nádobka na kapalinu cca 10 %

1) Toto množství oleje chladicího prostøedku je obsaženo v náhradním

díle "kompresor"; odpovídá množství náplnì. .

.
-87-24 -Vydání 05.99

SOO.5207 .04.15
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.Montážní pøehled klimatizace a topení -motorový prostor I

I
---

4 5* 6* 7

1*

.

.
25* 24 23* 22* 21* 20* 19

I 887-0001 I

Upozornìní: + Je nutno øídit se pokyny pro práci na obìhu
0 '1 v, * V.' b ' t ' chladicího prostøedku.

+ I yoznacene smeJI y opravovany pouze
ve specializovaných servisních opravnách, + Následující pokyny pro opravy jsou platné
protože chladicí prostøedek je nutno nejprve pro vozidla FELICIA s motorem 1,31
odsát pomocí speciálního pøístroje. Mono-Motronic -50 kW s motorem 1,3'/
P~. , h .dl h kl . t ., V' s karburátorem -43 kW a s motorem

+ II p:aclc .na VOZ! ,ec s vlma Izacl a pf! 161- MPI1AV-55kW
manipulacI s chladlclm prostredkem R 134a '

je nutno dodržovat bezpeènostní opatøení..
Vydání 01.96 -87-25 -
SOO.5207.03.15
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4 5* 6* 7

1*

.

25*24 23*22*21* 20*19 .
,

I 887-0001 I

1 -Tlakový spínaè klimatizace -F129-* 3 -Odsávací a plnicí ventil*
.pøezkoušení =} obr. 1 .vysokotlaká strana
.demontáž a montáž =} str. 87-35, .odsávat pouze pomocí speciálního

Demontáž a montáž kondenzátoru s pøístroje
nádobkou na kapalinu .vypouštìní do okolního prostøedí

2 Od ' . I .. t " l* zakázáno
-savacl a p nlcl ven I d t .v t .v

b 3. k ti k . t .emon az a mon az =} o r.
.nlz o a a s rana
.odsávat pouze pomocí speciálního 4 -Podtlaková nádobka pro zvýšení otáèek

pøístroje volnobìhu
.vypouštìní do okolního prostøedí .pouze u motorù s karburátorem

zakázáno .demontáž a montáž =} Karburátor a

.demontáž a montáž =} obr. 2 zapalovací soustava, skupina oprav 22 .
-87-26- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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4 5* 6* 7

1* 2*

.

.25*24 23*22*21* 20*19

I 887-0001 I

5 -Skøíò topení s výparníkem* 7 -Podtlaková nádoba
.demontáž a montáž ~ str. 87-44 .za akumulátorem

.rozebrání a sestavení ~ str. 87-50 .demontáž a montáž ~ obr. 4

6 -Expanzní ventil* 8 -Výparník*
.demontáž a montáž ~ str. 87-50, .demontáž a montáž ~ str. 87-

Rozebrání a sestavení skøínì topení 50, Rozebrání a sestavení
s výparníkem skøínì topení s výparníkem

.I

Vydání 06.95 -87-27-
800.5207.01.15
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4 5* 6* 7

1*

.

25* 24 23* 22* 21* 20* 19 .
I 887-0001 I

9 -Èidlo teploty vzduchu u výparniku 11 -Jednotka øízení klimatizace -J301-
vzadu -G153-* + vypíná a zapíná elektromagnetickou
+ pomocí jednotky øízení klimatizace spojku -N25-

-J301- je elektromagnetická spojka
-N25- pøi pøíliš nízkých teplotách vyp- 12 -Relé pro 2. stupeò ventilátoru dochla-
nuta zováni-J101-

+ vypínání pøi: 1,5:t1 DC + vypíná a zapíná 2. stupeò ventilátoru
+ zapínání pøi: 2,5 :t 1 DC dochlazování pøi pøetlaku vìtším než
+ demontáž a montáž ~ strana 87-50, 16 bar (1,6 MPa); (signál ze spínaèe

Rozebrání a sestavení skøínì topení -F129-)
s výparníkem + jen pro motor 1,6 I -MPI1 AV:

vypíná a zapíná 2. stupeò ventilátoru
10 -Relé klimatizace -J32- dochlazování pøi teplotì 103 DC

+ vypíná a zapíná 1. stupeò ventilátoru
.dochlazování -V7- a spíná napájení na

jednotku øízení klimatizace -J301-

-87-28 -Vydání 01.96
500.5207.03.15
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4 5* 6* 7

1*

.

.25* 24 23* 22* 21* 20* 19

I 887-0001 I

13 -Pojistky pro klimatizaci 15 -Ventil pro zvýšení otáèek volnobìhu
+ pro motor 1,3 I: 10 A a 30 A -N177-
+ pro motor 1,61- MPI 1 AV: 10 A a 40 A + pouze u motorù s karburátorem
+ 10 A pro elektromagnetickou spojku,

30 resp. 40 A pro ventilátor dochla- 16 -tidlo teploty chladicí kapaliny -662-
zování + v krytu termostatu chladicí kapaliny

+ vypne pøi teplotì 114 °C pomocí jed-
14 -Øídicí jednotka Mono-Motronic -J257- notky øízení klimatizace -J301- elek-

resp. øídicí jednotka 1AV -J382- tromagnetickou spojku -N25-
+ vypne pøi 114 °C pøes jednotku øízení + demontáž a montáž =:} Motor-mecha-

klimatizace -J301- elektromagnetic- nická èást, opravárenská skupina 19,
kou spojku -N25- a pøi poklesu teploty Chlazení
chladicí kapaliny na 110°C ji opìt
sepne

.+ øídí zvýšení otáèek volnobìhu

Vydání 01.96 -87-29-
SOO.5207.03.15
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4 5* 6* 7

.

~_i~=""""';;;':':""'~
\---~- ~

25*24 23*22*21* 20*19 .
I 887-0001 I

17 -Elektromagnetická spojka -N25-. 20 -Kondenzátor.
.demontáž a montáž => strana 87-65 .demontáž a montáž => strana 87-35

18 -Pøetlakový výpustný ventil. 21 -Vedení nízkého tlaku.
.demontáž a montáž => obr. 5 .demontáž a montáž => strana 87-40,

Demontáž a montáž vedení chla-
19 -Ventilátor dochlazování -V7- dicího prostøedku

.pouze u klimatizace je dvoustupòový

.1. stupeò: 22 -Vedení vysokého tlaku.
168W (motor 1,3 I) .demontáž a montáž => strana 87-40,
170 W (motor 1,61- MPI1AV) Demontáž a montáž vedení chla-

2. stupeò: dicího prostøedku
240 W (motor 1,3 I)
320 W (motor 1,61- MPI1AV) .

-87-30 -Vydání 01.96
SOO.5207.03.15
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I4 5* 6* 7

1* 2*

.

.25* 24 23* 22* 21* 20* 19

I 887-0001 I

23 -Kompresor" 25 -Nádobka na kapalinu*
+ neøízený + vymìnit pøed každou kompletací
+ demontáž a montáž => obr. 6 obìhu chladicího prostøedku

+ demontáž a montáž => str. 87-35,
24 -Termospínaè ventilátoru chladicí Demontáž a montáž kondenzátoru s

kapaliny -F18- nádobkou na kapalinu
+ dvoustupòový, v chladièi
+ 1. stupeò: 95 °C

2. stupeò: 103 °C.
Vydání 06.95 -87-31-
500.5207.01.15
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I
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!...obr. 1 Pøezkoušení tlakového -

Ispínaèe klimatizace -F129-

Pomocí kontaktù 1 a 2 je spínáno relé pro
2. stupeò ventilátoru chladicího
prostøedku.

.sepnuto: 16 barù pøetlak

.rozepnuto: 12,5 barù pøetlak

Pomocí kontaktù 3 a 4 je
elektromagnetická spojka -N25- vypínána

I S87-0030 I pøi nepatrném tlaku (obìh chladicího
prostøedku je nedostateènì naplnìn) a pøi
pøíliš vysokém tlaku.

.1. oblast napìtí v tlaku,
rozepnuto: 1,2 baru pøetlak .sepnuto: 2,4 baru pøetlak

.2. oblast napìtí v tlaku,
rozepnuto: 32 barù pøetlaku
sepnuto: 24 barù pøetlaku

.
...obr. 2 Demontáž a montáž odsávacího a

5 ~ plnicího ventilu (nízký tlak)

4 -I() 1 -patice s vnìjším závitem a drážkou
3 ~ ~~~ pr~. "O" k:ou.žek
2 -~ 2 -"O krouzek.

7,6 mm; 1,8 mm
1 3 -ventil: vnitøní závit pro uzávìr M8x1

4 -..0" kroužek pro uzávìr:
7,6 mm; 1,8 mm

5 -uzávìr
I S87-0007 I .

-87-32- Vydánf 06.95
800.5207.01.15
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...obr. 3 Demontáž a montáž

5 ~ odsávacího a plnicího ventilu
4 c ~ (vysoký tlak)

3 -~---;;, 1 -patice s vnitøním závitem

2 ({JI 2 -"O" kroužek:

1 10,8 mm; 1,8 mm

3 -ventil s drážkou pro "O" kroužek a
vnitøní závit M8x1 pro uzávìr

4 -"O" kroužek:
10,8 mm; 1,8 mm

I 887-0006 I 5 -uzávìr.
1 2 ~3 4

...obr. 4 Demontáž a montáž podtlakové

nádoby. 1 -šroub s køížovou hlavou

2 -podložka

3 -podtlaková nádoba

4 -matice

5 -hadice ke spínaèi klapek okolního
vzduchu -nasunout asi 20 mm

6 -hadice k motoru (vstøikovací jednotce
nebo karburátoru) -nasunout asi
20mm

ff
1 2 6 5

I 887-0012 I.
Vydání 06.95 -87-33-
500.5207.01.15
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...obr. 5 Demontáž a montáž pøetlakového
výpustného ventilu

1 -kompresor

2 -"O" kroužek, 8,6 mm; 1,8 mm, vymìnit

3 -pøetlakový výpustný ventil
W 3/8/ -24 UNF, 10 Nm

4 -nalepený plátek

otevírací tlak: 40 :f: 4 bar .(4,0 :f: 0,4 MPa)
zavírací tlak: 32,5 bar (3,25 MPa)

1 2 3 4 I 887-0025 I Jestliže byl pøetlakový výpustný ventil otevøen,

je na nalepeném plátku -4- jeho otisk.

Upozornìní:
V takovém pøípadì je nutné najít a odstranit .
pøíèinu pøetlaku v systému, napø: kontrola
prùchodnosti systému.

...obr. 6 Demontáž a montáž kompresoru

-demontovat spodní krycí plech motoru

~
-demontáž drážkového øemenu,
~ Elektrická zaøízení, opravárenská skupina

27, Demontáž a montáž drážkového
øemenu resp. Motor 1,6 I -mechanická
èást, opravárenská skupina 13, Demontáž a
montáž øemene alternátoru

-odšroubovat pøipojovací hrdlo s vedením .I ~O"7 ""o.. I chladicího prostøedku ~ strana 87-43, obr. 3
I 887-0031 I

-vyšroubovat šrouby s vnitøním šestihranem
-3- (15 Nm) s pérovou podložkou -2- z držá-
ku -1-

Upozornìní:
U motoru 1,61- MPI1AV jen 2 šrouby, 45 Nm.

-montáž provést v obráceném poøadí

Upozornìní:

.Kompresor upevnit tak, aby olejový vy-
pouštìcí ventil smìøoval k bloku motoru
(jen motor 1,3 I).

.Kompresor jako náhradní díl je naplnìn ole-
jem chladicího prostøedku.
Po ?dš!ou~ování za~/epovací zátky n~prod- .lene pnpojJ.t do systemu.

-87-34 -Vydání 01.96
SOO.5207 .03.15
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Demontáž a montáž kondenzátoru s nádobkou na kapalinu.
1234 56 I

7

.1

.1 3 10 9

• -.
1 3 I 887-0002 I

Upozornìní: 3 -Gumové ložisko
..Demontáž a montáž je možná pouze ve + s kovovým pouzdrem

specializovaných seNisních opravnách a chladicí 4 -Matice
prostfedek je nutno odsávat a plnit jen pomocí + s pøilisovanou vìjíøovou podložkou

speciálního pfístroje. 5 sv b .. d ' hl d .'
h-rou ovy spoJ ve enl c a ICI o

..Je nutné dbát pokynù týkajících se prací na prostøedku
obìhu chladicího prostfedku. + montážní pøehled => obr. 1

1 -Šroub

.2 -Podložka

Vydání 06.95 -87-35- I
800.5207.01.15 I
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12 3 4 5 6 I

-I

7

.

13 10 9

• .
1 3

I 887-0002 I

6 -Kondenzátor 7 -Gumové ložisko
.demontáž:
-demontovat pøední nárazník 8 -Díl pøívodu vzduchu

=> Karoserie -Montážní práce, skup. opr. 63, .demontáž a montáž => obr. 2

Pøední nárazník
-povolit šroubový spoj -5-. 9 -Svorkovnice
-vyšroubovat šroub -1-. .ètyøpólová, od tlakového spínaèe -F129-
-rozpojit nástrèný spoj -9-. .upevnìno páskem s pøíchytkou

-kondenzátor s nádobkou na kapalinu a díl
pøívodu vzduchu vpravo naklonit dopøedu. .

-87-36- Vydání ,06.95
800.5207.01.15
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.12 3 4 5 6 I

I

7

.

13 10 9.
1 3

I 887-0002 I

10 -Nádobka na kapalinu 11 -Tlakový spínaè
.pøed každou montáží po otevøení obìhu .demontáž a montáž ~ obr. 4

chladicího prostøedku vymìnit
.s tlakovým spínaèem -F129-, prùzorem a

vysoušeèem
.demontáž a montáž ~ obr. 3

.
Vydání 06.95 -87-37-
800.5207.01.15
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~ I
"'4 obr. 1 Montážní pøehled šroubového -

Ispoje obìhu chladicího
prostøedku

1 -závit 5/8" -18 UNF
10 Nm

2 -"O" kroužek, nahradit
7,6 mm; 1,8 mm

3 -vedení vysokého tlaku k expanznímu
ventilu

4 -vedení vysokého tlaku od kompresoru

5 -"O" kroužek, nahradit
10,8 mm; 1,8 mm

6 -závit 3/4" -16 UNF
10 Nm .

I 887-0005 I

.
1

"'4 obr. 2 Demontáž a montáž dílu pøívodu
3 vzduchu

1 -kondenzátor

2 2 -pøíchytka

1 3 -vedení pøívodu vzduchu

'~
I 887-0004 I .

-87-38- Vydání 06.95
800.5207.01.15
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." 7
8 ~ obr.3 Demontáž a montáž nádobky na

1 2 3 " kapalinu

~JJ -vyšroubovat šroub s køížovou hlavou -7- a odejmout pøídržný plech -8-.

-vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou -1-
s pružnými podložkami -2- a podložkami
-3-.

-odtlaèit pøípojky -4- a -9- od nádobky

-povolit šroub s køížovou hlavou -11-.

12 -vyjmout nádobku na kapalinu -12- z
držáku -10-.

11 '~,,~- Upozornìní:

(( ~ ..V nádobce na kapalinu je vestavìn
1 O 3 2 1 vysoušeè.

...Nádobku na kapalinu po každém
otevfení obìhu chladicího prostfedku
vymìnit. Pti výmìnì ji ponechat co
možná nejdéle uza vfeno u, aby pøíjem
vlhka do vysoušeèe byl co možná

I 887-0011 I nejmenší.
."O" kroužky -5- (6,8 mm; 1,5 mm)

nahradit.
..Prùzor -6- bez funkce.

~ obr. 4 Demontáž a montáž tlakového
2 spínaèe klimatizace -F129-

1 1 -tlakový spínaè s pøípojným kabelem
. a ètyøpólovou svorkovnicí, 8 Nm

2 -"O" kroužek, nahradit
, 9,5 mm; 1,8 mm

3 -tìleso svorkovnice

4 -kabelová spojka s pøíchytkou

" '"'" ,"

.I 887-0003 I

Vydání 06.95 -87-39-
800.5207.01.15
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Demontáž a montáž vedení chladicího prostøedku
~-

1 234\ 5

.

6 .
I 887-0022 I

Upozornìní: 1 -Pøípojky pro kondenzátor a nádobku na

.Demontáž a montáž je možná pouze ve kapalinu, v , v
specializovaných servisních opravnách a + demontaz a montaz => str. 87-38, obr. 1

chladicí prostfedek je nutno odsávat a plnit 2 -Šroubové spojení vedení nízkého tlaku

jen pomocí speciálního pfístroje. + demontáž a montáž => obr. 1

.Je nutno dbát upozornìní týkajících se prací 3 -Hadicová svorka
na obìhu chladicího prostfedku. .

-87-40- Vydání 06.95
800.5207.01.15
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.I
I

1 2 3 4~ 5

~

.

6.
I 887-0022 I

4 -Rezonátor 5 -Pøípoj expanzního ventilu
.demontáž pouze u motoru 50 kW .povolit a pøipevnit => obr. 2

Mono-Motronic, jestliže má být
demontována trubka nízkého tlaku 6 -Pøípoj kompresoru
(pøípoj -2- až -5-) .povolit a pøipevnit => obr. 3

.
Vydání 06.95 -87-41-
800.5207.01.15

I
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!

~ I
I~ v 1 ~ obr. 1 De~ontáž a_m?nt~ž šroubového -

I~ '2 spOje vedeni nlzkeho tlaku

i 1 -šestihranný šroub~ ~I~ 3
2 v.'v , dl V k"""""~~' -veJlrova po oz a

I~ 4 3 -podložka

::::~~~~~---=== 5 4 -trubka nízkého tlaku s držákem

;O? ~~//--/--=6 5 -"O" kroužek (16 mm; 1,8 mm),
1 vymìnit

8 7 6 -závit 1 1/16" -14 UNS
10 Nm

7 -hadice nízkého tlaku
887-0028 8 -pøední stìna .

~ obr. 2 Demontáž a montáž pøívodu k
expanznímu ventilu

1 -izolace pro expanzní ventil, samolepicí
na pouzdru

2 -šroub s vnitøním šestihranem7Nm .
3 -vìjíøová podložka

4 -vedení vysokého tlaku

5 -vedení nízkého tlaku

6 -upevòovací pøíruba, pohyblivá na
, '-, pøívodu vysokého tlaku

-,, 7 -"O" kroužek (7,6 mm; 1,8 mm), vymìnit

'"
8 -"O" kroužek (16,7 mm; 1,8 mm),

/ '-, vymìnit
6 54 -',- 9 -expanzní ventil

3
2 1

1887-0027 I .
~87-42- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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004 obr. 3 Demontáž a montáž pøívodu

ke kompresoru

1 -olejový filtr, demontovat (jen motor 1,3 I)

2 -kompresor

3 -"Q" kroužky vymìnit
motor 1 ,3 I: 22,2 mm; 3,5 mm
motor 1..61- MPI1AV: 20,5 mm; 1,8 mm

4 -pøipojovací hrdlo s vedením vysokého
a nízkého tlaku

5 -šroub s vnitøním šestihranem
1 2 3 4 5 587-0026 15 Nm

.

.

.
Vydání 01.96 -87-43-
SOO.5207 .03.15

-
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Demontáž a montáž skøínì topení ~
s výparníkem

Upozornìní:

.Demontáž a montáž je možná pouze ve specia-
lizovaných servisních opravnách, chladicí
prostøedek odsávat a plnit pouze pomocí spe-
ciálního pøístroje.

.Dbát pokynù týkajících se prací na obìhu chla-
dicího prostøedku.

.Pøed odpojením akumulátoru zajistit, aby byl
k dispozici kód auto rádia. Pøed pøedáním
vozidla zákazníkovi uvést autorádio do pùvod~
ní ho stavu.

Demontáž

-Vypustit chladicí kapalinu. .
-Demontovat akumulátor:

Jen pro vozidla s motorem 1,31

-Demontovat pouzdro vzduchového filtru.

-Demontovat tepelný ochranný štít skøínì to-
pení s výparníkem.

-Demontovat (rozpojit pøípojky) sacího potrubí
se vstøikovací jednotkou nebo s karburátorem.

-Demontovat sbìrné výfukové potrubí, protože
je nutné vymìnit tìsnìní sacího potrubí.

-Demontovat skøíò termoregulátoru chladicí ka-
paliny.

-Demontovat trubku pro mìrku oleje. .

Jen pro vozidla s motorem 1,6 I -MPI1 AV

-Demontovat kryt sacího potrubí.

-Demontovat nasávací hrdla.

-Sací potrubí demontovat i s namontovanými
díly (rozpojit pøípojky)

Pokraèování pro všechna vozidla

Upozornìní:

Údaje pro demontáž výše uvedených dílù jsou
obsaženy v Dílenské pøíruèce pøíslušných opravá-
renských skupin.

-Odpojit konektor pro èidlo teploty vzduchu .
u výparníku -G153- vzadu.

-87-44- Vydání 01.96

500.5207.03.15

-
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. -Hadice podtlakového vedení posilovaèe

brzd a nádrže na aktivní uhlí (pouze

Mono-Motronic) odpojit od skøínì topení
s výparníkem.

-Odpojit hadice chladicí kapaliny od

výmìníku tepla.

-Podtlakovou hadici vytáhnout z

podtlakové nádoby.

-Povolit držák pro trubku vedení
chladicího prostøedku na pøední stìnì
=> str. 87-42, obr. 1.

-04 -Odstranit opatrnì izolaci pro expanzní
ventil -1- z pouzdra (samolepicí).

.Izolace zabraòuje poklesu výkonu
klimatizaèního zaøízení pøi stoupajících
teplotách v motorovém prostoru.

-Šroub s vnitøním šestihranem -2- s
. vìjíøovou podložkou -3- vyšroubovat z

expanzního ventilu -5-.

-Vedení obìhu chladicího prostøedku -4-
1 vytáhnout z expanzního ventilu a

položit stranou."
" Upozornìní:

Pfípojky k expanznímu ventilu a vedení
obìhu chladicího prostfedku okamžitì
uzavfít zátkami.

'"
5 4 3 2

I 887-0036 I.
1 -Otevøít odkládací schránku a

v--- demontovat kapsu pøístrojové desky.~ ~ -Vytlaèit manipulaèní tyèku klapky
vzduchového kanálu -1- z úchytu -2-

úhlové páky -šipka-.

I 887-0044 I.
Vydání 06.95 -87-45-
800.5207.01.15

-I
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I

~
":: ~ -Vyšroubovat mati~e -1-. a šrouby s køížovou -

"""""'::::::::'::"::::::::::::::"-"" -hlavou -4- s podlozkaml -2- a -3-.

J~~---~-'-::::::~ --:::::

'
'

'

<' ' """'"

'

<:1 ,![;;;I .
1 2~~>~"""'-

~~~~=: I 887-0018 I

~ -Vyjmout krytku -1- a vyšroubovat šroub s
køížovou hlavou -2-.

-Záslepku -3- prsty odspodu vyjmout a
pod ní ležící šroub s køížovou hlavou
vyšroubovat. .

.
-87-46- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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.-Rukou vyjmout krytku šroubu na støedním
otoèném ofukovaèi.

I~ -Šroub s køížovou hlavou -2- vyšroubovat.

-Záslepky -3- prsty odspodu vytáhnout a pod
nimi se nacházející šrouby s køížovou hlavou

vyšroubovat.

-Vyjmout panel pøístrojù z pøístrojové desky až
jsou pøístupné šrouby na ovládání topení.

-Tìleso støedního ofukovaèe -1- demontovat
vytlaèením zezadu.

.
-Zalepit kryt zapalovaèe cigaret textilní lepicí

páskou.
~ -Clonu -1- vyjmout pomocí šroubováku z

panelu ovládání topení -šipka-.

-Povolit šrouby s køížovou hlavou -2-.

-Zatlaèit panel ovládání topení do pøístrojové

desky.

-Vyjmout popelník.

.
~ -Vyšroubovat šrouby -1- zavádìcího

rámeèku popelníku pomocí úhlového
šroubováku.

.
~~;;;~7UO~:~; -87--47-,,-- IYdání 06.95 -:--87-47-
800.5207.01.15



87 Klimatizace FELICIA ~

~ I
I

--4 -Vytáhnout zavádìcí rámeèek popelníku -I
-1- a odpojit svorkovnici -2- zapalovaèe

cigaret.

.
--4 -Odpojit koleno -1- pro vedení vzduchu

do nožního prostoru od skøínì topení
-2-.

-Odpojit skøíò topení s výparníkem od

pøední mezistìny.

-Rozpojit tøípólovou svorkovnici vzadu v
pøístrojové desce.

-Vyjmout skøíò topení s výparníkem z
motorového prostoru smìrem dopøedu
vzhùru. Pøitom musí druhý mechanik ve
vozidle pøidržet ovládání topení.

I 887-0046 I .
Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Vymìnit tìsnìní na skøíni topení,

jestliže je poškozené.

--4 -Poškozené tìsnìní -1- na adaptéru
-2- vymìnit.

.Pøi montáži dbát na správné
dosednutí skøínì topení.

I 887-0024 I .
-87-48- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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.-nastavit klapku vzduchového kanálu.

-vymìnit tìsnìní sacího potrubí.

-naplnit chladicí kapalinu motoru a
zkontrolovat její mrazuvzdornost.

Upozornìní:

.Nepoškodit žádný z elektrických kabelù

.Zajistit, aby koleno pro vedení vzduchu do
nožního prostoru fádnì zaskoèilo do skfínì

topení.

.
Nastavení klapky vzduchového kanálu

y---1 .Nastavit teprve poté, když je pøipevnìna skøíò
topení s výparníkem.

J~ , l"--J -Ot~è~t knoflíkem pro ovládání klapky až do
f h. ~ krajnl polohy.

~ -Vtlaèit manipulaèní tyèku klapky
~ ~ ~ "l ' vzduchového kanálu -1- až k zarážce nahoru

W -šipka B- a v této poloze zatlaèit do svorky
úhlové páky -2- -šipka A-.

I 887-0045 I..

.I

Vydání 06.95 -87-49-

800.5207.01.15- -I
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Rozebrání a sestavení skøínì topení s výparníkem ~ I
I

Pøehled montáže -I

1
\.r

2

.
3

.
I 887-0037 I

1 -Ovládáni topeni a klimatizace 3 -Skøiò ventilátoru a výparniku
.rozebrání a sestavení =} str. 87-51 .rozebrání a sestavení =} str. 87-56

2 -Skøíò rozvodu vzduchu
.rozebrání a sestaveni =} str. 87-55 .

-87-50- Vydání 06.95
800.5207.01.15
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Rozebrání a sestavení ovládání topení a klimatizace.
1 2 3 4

.5
6

~ 'QJ ,) 7

~ ~ ~
1 O ~~ ~ 8

~
t8. 1( -

Q

.9

I 887-0035 I

Upozornìní: 1 -Spínaèe pro motorek ventilátoru,
.Funkèní stavba ovládání topení s klimatizací je klimatizace a klapky recirkulovaného

stejná jako ovládání bez klimatizace. vzduchu
+ demontáž a montáž::} str. 87-53

.Ovládání topení a klimatizace obsahuje navíc .
spínaè klimatizace -E35- a ovládaè klapky 2 -Svorkovnlce

recirkulovaného vzduchu 3 -Lankové táhlo pro regulaèní klapku dolní

.Odpadá lankové táhlo pro uzavírací klapku + demontáž a montáž::} str. 87-54,
Demontáž a montáž ovládacích táhel.

Vydání 06.95 -87-51-

SOO.5207.01.15
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~ I

1 2 3 4 -I

5

6 .
n ,1 7

I ìJ \..,tj

~ ~ ~
1 O ~~ ~ 8

~

n(l
(Ua

9 .
I 887-0035 I

4 -Lankové táhlo pro klapku 7 -Svìtlovod
vzduchového kanálu + demontáž a montáž ~ str. 80-27,
+ demontáž a montáž ~ str. 87-54, Demontáž a montáž osvìtleni

Demontáž a montáž ovládacích táhel ovládání topení
5 -Ovládání t?~pení ,~ 8 -Clona pro ovládání topení

+ demontaz a montaz ~ str. 87-54, + vyjmout
Demontáž a montáž ovládacích táhel

-, , ~ , 9 -Ovládací knoflíky
6 -Zarovky ovladace topeni (L 16) + stáhnout

+ demontáž a montáž ~ str. 80-27
+ 12 V 1 2 W objímka 10 -Lankové táhlo pro teplotní klapku, , + demontáž a montáž ~ str. 87-54,

Demontáž a montáž ovládacích táhel .

-87-52- Vydání 06.95
800.5207.01.15
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.Demontáž a montáž jednotky spínaèù
motorku ventilátoru, klimatizace a klapky
recirkulovaného vzduchu

-Demontovat pøístrojovou desku
=> Karoserie-montážní práce, str. 70-3,

Demontáž panelu pøístrojové desky

"'4 -Demontovat svìtlovod -4- => str. 80-27,
Vyjmout žárovky osvìtlení ovládání topení.

-Odpojit svorkovnici -2- motorku ventilátoru od
ovládání topení -3-.

-Podtlakové hadice -1- odpojit z ovládaèe pro
klapku pøívodu recirkulovaného vzduchu.

.I 887-0048 I

"'4 -Západky -šipky- odjistit šroubovákem.

-Jednotku spínaèù vyjmout smìrem dopøedu
dolù.

Upozornìní:

..Jednotku spínaèù dále nerozkládat.

..Svìtelné diody pro osvìtlení spínaèe
klimatizace a ovládaèe pro klapku
recirkulovaného vzduchu nelze samostatnì

vymìnit.

. -Montáž se provede v obráceném poøadí.

1887-0049 I

)

.
Vydání 06.95 .-87-53-
800.5207.01.15
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~
Demontáž a montáž lankových táhel -
-demontáž pøístrojové desky
=> Karoserie-montážní práce, str. 70-3,

Demontáž pøístrojové desky

-demontáž, montáž a seøízení lankových
táhel je stejná jako u provedení bez
klimatizace => str. 80-24, Demontáž a
montáž ovládacích táhel.

Upozornìní:
Na základì složitìjší demontáže topení s
výparníkem (vypuštìní chladiva z chladicího
okruhu klimatizace), je výhodnìjší pro zajištìní
pfístupnosti k ovládacím táhlùm pfístrojovou
desku vymontovat. .

.

.
-87-54- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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. Rozebráni a sestaveni skøinì rozvodu vzdu-
chu

Upozornìní:

.Skøíò rozvodu vzduchu s klimatizací od-
povídá v zásadì skøíni bez klimatizace ~ str.
80-12, Skøíò rozvodu vzduchu.

~. Pouze horní regulaèní klapka rozvodu vzdu-
1 chu odpadla (pozice 14, str. 80-14). Páèka

pro tuto klapku (pozice 9, str. 80-13) je
v provedení úhlové páèky -2- a ovládá
tyèkou -1- novou klapku vzduchového
kanálu v pøístrojové desce ~ str. (87-72).

2 Oprava klimatizace a topení -prostor pro
cestujíc~

.Demontáž a montáž ovládacích táhel je
stejná jako v provedení bez klimatizace ~
str. 80-15.

..Demontáž výmìníku tepla je podmínìna
témìø úplnou demontáží skøínì topení

I 587-0050 I s výparníkem. Pouze vyjmutí z vozidla není
nutné ~ str. 87-44, Demontáž a montáž
skøínì topení s výparníkem.

.

.
Vydání 06.95 -87-55 -
500.5207.01.15
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Upozornìní: + Spojovací tyè mezi klapkou èerstvého vzdu-
+ Spojení jednotlivých èástí skøínì je us- chu a recirkulovaného vzduchu nejprve

kuteènìno speciálními šrouby do plastické vyháknout z klapky èerstvého vzduchu.

hmoty a pružnými sponami. + Klapka èerstvého a recirkulovaného vzdu-
+ Srouby a pružné spony jsou viditelnì chu není nastavitelná.

oznaèeny.

.
-87-56 -Vydání 05.99

SOO.5207.04.15
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1 -Tìsnìní 6 -Tlakový ventilátor s ložiskovým
+ nasunuto na skøíò kroužkem

+ dále nerozebírat
2 -Sací møížka + demontáž a montáž ~ str. 87-62

+ zajištìna západkami

7 -Skøíò výparníku -horní èást
3 -$roub + z výparníku stahovat opatrnì a rovnìž

opatrnì nasazovat

4 -Kryt ventilátoru
8 -Èidlo teploty vzduchu u výparníku

5 -Kryt prostoru pro prachový a pylový vza ddu -G1~~- 'v
87 64filtr + emontaz a montaz ~ str. -

+ zajištìno západkami.
Vydání 05.99 -87-57 -
500.5207.04.15
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9 -Pøedøadný odpor s tepelnou pojistkou 12 -Skøíò recirkulovaného vzduchu
pro motor ventilátoru (N24) + s hrdlem odtoku vody
+ demontáž a montáž => str. 87-63

13 -Ventil odtoku vody
10 -Skøíò výparníku -dolní èást + nesmí být zalepený

+ s odtokem kondenzované vody + pøi zneèištìní oèistit

11 -Stínicí kryt 14 -Klapka recirkulovaného vzduchu
+ dvoudílný, pøipevnìn šrouby a svor- s ovládáním

kam i + demontáž a montáž => obr. 1
.pøi demontáži a montáži posunovat

po hrdle odtoku vody .
-87-58 -Vydání 05.99

SOO.5207 .04.15
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15 -Krytka 18 -Pružná spona

.pod výparníkem
19 -Klapka èerstvého vzduchu s ovládá-

16 -Expanzní ventil ním
.demontáž a montáž ~ obr. 2 .demontáž a montáž ~ obr. 3
.demontáž možná ve vozidle

17 -Výparník
.s tìsnìním
.tìsnìní pøi poškození vymìnit.

Vydání 05.99 -87-59 -
500.5207.04.15
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I
!

~ I
"'4 obr. 1 Demontáž a montáž klapky recirku- ;lovaného vzduchu s ovládaèem ~ I

.skøíò výparníku je rozložena

.spojovací tyè -3- je demontována

-Odjistit vratnou páèku -2- a páèku pro
klapku recirkulovaného vzduchu -4-.

-Klapku recirkulovaného vzduchu -1- vytlaèit
z uložení.

3 \J 2 I 887-0053 II ';'O/-VVvv I Upozornìní:

.Pøi vestavbì dbát oznaèení ozubených seg-
mentù -šipky-.

.Páèka a vratná páèka musejí být pøi ve-
stavbì zcela vtlaèeny do uložení. .

"'4 obr. 2 Demontáž a montáž expanzního
ventilu

1- "O" kroužek (16,7 mm; 1,8mm),vymìnit

2 -"O" kroužek (7,6 mm; 1,8 mm), vymìnit

3 -expanzní ventil, je nastaven, nastavení .nesmí být mìnìno

4 -roub s vnitøním šestihranem
5Nm

5 -pøíchytná pøíruba

~ I 887-0029 I II -.I ';'0 I -VV"", I ",pozornenl:

Po demontáži expanzního ventilu napojení tru-
bek ihned uzavøít zátkami.

.
-87-60 -Vydání 06.95

SOO.5207.01.15
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.!
~~-1 ...obr. 3 Demontáž a montáž klapky I

~\ èerstvého vzduchu s ovládáním

~- -Vyjmout nasávaci møížku.

-Tyèku -3- vyjmout z uložení.

';" 2 -Ovládací tyèku podtlakové nádobky -2-

vyjmout z páèky pro èerstvý vzduch -4-.
5 ~a -Demontovat podtlakovou nádobku -2-.

4 \. '" ~ -Páèku pro èerstvý vzduch -4- vyjmout z
~ -' klapky pro èerstvý vzduch -1-.

3 \\-\ -Klapku pro èerstvý vzduch -1- pomocí
\\ I 887-0052 I šroubováku vytlaèit z uložení.

-Montáž v obráceném poøadí.

.Upozornìní:
.Páèku pro èerstvý vzduch pfi montáži

zatlaèit.

.Dodržet montážní polohu podtlakové
nádobky.

.

.
Vydání 06.95 -87-61-
800.5207.01.15 --I
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I
I

Demontáž a montáž tlakového ~ I

ventilátoru s ložiskovým kroužkem -I

Upozornìní:
Pfed odpojením akumulátoru nutno zjistit
kód autorádia.

Demontáž

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.

-Demontovat hadice pro posilovaè brzd
a nádobku s aktivním uhlím (pouze
Mono-Motronic) ze skøínì topení s

výparníkem.

-Demontovat kryt stínìní.

-Odpojit svorkovnici od skøínì
èerstvého vzduchu, gumovou .prùchodku zatlaèit do krytu.

-Demontovat spojovací táhlo mezi

klapkami.

-Vymontovat kryt ventilátoru (3 šrouby,
8 svorek).

"'4 -Vyšroubovat šrouby -1-.

1 -Vyjmout tlakový ventilátor s
ložiskovým kroužkem -2- z krytu

3 ventilátoru -3-.

2 Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

Upozornìní:
..Dodržet montážní polohu tlakového

ventilátoru.
I 887-0054 I .I vO/-VV"'+ I .ZkontrolovatI zda motorek ventilátoru

bìží ve v~ech stupních.

.
-87-62- Vydání 06.95

800.5207.01.15

-
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. Demontáž a montáž pøedøadného
odporu s tepelnou pojistkou pro
motor ventilátoru (N24)

Upozornìní:

Pfed odpojením akumulátoru nutno zjistit
stávající kód autorádia.

Demontáž

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.

Odpojit svorkovnici -2- z pøedøadného
odporu -1-.

1 2 V ... k d.. t.t h v

d I-e smeru slpe o JIS I na ore a o e
zajiš•ovac• západky a vyjmout

t pøedøadný odpor.

.Montáž

~~ , zarážce do skøínì.

~J~~~~J -Pøipojit svorkovnici.

I 887-0039 I -Pøipojit kostøicí kabel akumulátoru.

-Zkontrolovat, zda motorek ventilátoru
bìží ve všech stupních otáèek.

.

.
Vydání 06.95 -87-63-
800.5207.01.15 -I
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I
!

Demontáž a montáž èidla teploty ~ I
vzduchu u výparniku vzadu -G153- -

II

.Skøíò topení s výparníkem je
demontována a odpojena od skøínì
rozvodu vzduchu.

1 2 Demontáž

Svorkovnici -5- pootoèit doleva a
prostrèit vrchním dílem skøínì
výparníku.

-Èidlo -4- vytáhnout z gumového
ložiska -3-.

Montáž

3 Montáž se provádí v obráceném poøadí.

4 Upozornìní: .
6 5 I 887-0034 I .Gumové ložisko -3- je vtlaèeno do

držáku -2-.

.Špièka èidla musí být mezi lamelami
výparníku -1-.

.Tìsnìní -6- na svorkovnici zabraòuje
pfísunu vedlejšího vzduchu.

Svorkovnici otáèet tak dlouho
doprava, až je zcela zasunuta do
západek -šipka -.

.
I 887-0020 I

.
-87-64- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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.Rozebráni a sestaveni elektromagnetické spojky -N25-

~~ji;~~~~== ~
03

~(~~f~)~ "' 4

~lillliiílP
~~~ ~ 5

.~6
0'7

~~::!::~) ,,--- 8

"--=~~---~ 9
~ ...\\10

.11

1887-0042 I

Upozornìní: + Je nutno fídit se pokyny pro práci na obìhu
+ Elektromagnetická spojka -N25- mùže být chladicího prostfedku.

rozložena a sestavena pouze tehdy; je-Ii de- + Kompresormotoru 1,61- MPI1AV se liší od
montován kompresor. kompresoru motoru 1,31:

+ Demontáž a montáž kompresoru lze Ložisko -5- a fe.menice, -4- js~u ,~ m~tor~
provádìt pouze ve specializovaných ser- 1,61: MPI1AV jeden n~~radm dll, pojlstne
visních opravnách, chladicí prostfedek je krouzky -6- a -7- odpadajl.

nutné odsávat a znovu plnit pouze pomocí
speciálního pfístroje..

Vydání 01.96 -87--65-
SOO.5207 .03.15
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11 .
1887-0042 I

1 -Matice, 20 Nm 4 -Øemenice
.samojisticí .demontáž ~ obr. 5
+ pøi montáži vymìnit + nalisování ~ obr. 6
+ demontáž a montáž ~ obr. 1

5 -Kulièkové ložisko
2 -Lamela spojky + samostatnì vymìnitelné jen u mo-

+ kontrola a nastavení vùle ~ obr. 2 toru 1,3 I
+ demontáž ~ obr. 3 + vylisování ~ obr. 7
+ nalisování ~ obr. 4 + nalisování ~ obr. 8

3 -Pojistný kroužek 6 -Pojistný kroužek
+ jen motor 1 ,3 I

7 -Pojistný kroužek .+ jen motor 1,3 I

-87-66 -Vydání 01.96
SOO.5207 .03.15
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9
10

11.
1887-0042 I

8 -Cívka elektromagnetické spojky -N25- 10 -Klínek
.aretace pøesným kolíkem
.zajištìní pojistným kroužkem -7- (jen 11 -Kompresor

motor 1,3 I)

9 -Vyrovnávací podložky
.pro nastavení vùle mezi lamelou

spojky a øemenicí
.rùzné tlouš•ky

.
Vydání 01.96 -87-67-
SOO.5207 .03.15
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b 1 D .-'v' -
~ o r. emontaz a montaz matice

-demontáž a montáž matice provést pomocí
opìrného ramene pro lamelu spojky
MP9-601.

.Prùmìr kolíkù:
6 mm pro motor 1,61- MPI1AV

.Prùmìr kolíkù:
7 mm pro motor 1 ,3 I

I 587-0064 I

.
~ obr. 2 Kontrola a nastavení vùle mezí

spojkou a øemenicí

-vùli mìøit po trojím sepnutí a rozepnutí elek-
tromagnetické spojky (pøipojit napìtí 12 V)
pomocí mìrek -1-.
požadovaná hodnota: 0,4 -0,8 mm

-vùli nastavit pomocí vyrovnávacích podlo-
žek. K tomu je nutno stáhnout lamelu
spojky.

I 587-0056 I Upozornìní:

Pomocí rozdílnì silných vyrovnávacích kroužkù
docílit vùli 0,6 mm. .

.
-87-68 -Vydání 01.96

SOO.5207.03.15
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obr. 3 Demontáž lamely spojky

-lamelu spojky stáhnout pomocí stahováku
MP9-600

.otvory se závitem pro motor 1 ,3 I

.otvory bez závitu pro motor 1,6 I -MPI 1 AV

Upozornìní:
Šrouby (3 ks) stahováku MP 9-600 mají závit
W1/4//.

I 887-0065 I

.
, ...obr. 4 Nalisování lamely spojky

-lamelu spojky nalisovat nebo narazit pomocí
nástrèného klíèe (14 mm) -1-

.
.

.
Vydání 01.96 -87-69-
500.5207.03.15
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-
...obr. 5 Demontáž øemenice

-øemenici stáhnout dvojramenným staho-
vákem (bìžným typem), napø. KUKO 20-10
s hákem o napínací délce 100 mm

Upozornìní:
.hák nasadit jak na obrázku ukazuje šipka

.jestliže by byl hák nasazen na spodní hranì
øemenice, vzniklo by nebezpeèí poškození
cívky elektromagnetické spojky -N25-

.
"""" --""" I 887-0059 I

, b 6 N I ." -.
...o r. a Isovanl remenlce

6-504 -øemenici nalisovat pomocí pøípravku

MP6-504 (jen pro motor 1,3 I)

Upozornìní:
Øemenici u motoru 1,61- MPI1AV lze nasadit .rukou bez pomoci pøípravku.

I 887-0060 I

.
-87-70 -Vydání 01.96

SOO.5207 .03.15
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I. , ~ obr.7 Vylisování kulièkového ložiska "

I-kulièkové ložisko vylisovat pomocí
pøípravku MP3-513.

MP3-513

I 887-0061 I

.
obr. 8 Zalisování kulièkového ložiska

, -kulièkové ložisko nalisovat
pomocí pøípravku MP5-511.

P5-511

.
I 887-0062 I

.
Vydání 06.95 -87-71-
800.5207.01.15
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Montážní pi'ehled klimatizace a topení -prostor pro cestujicí I
~ I

~~~~~=~~=:7:::=::::::::: --I

~~,~:::::: 1

2 .
ž..-- --- --

~~T~ .
'"'"5 4

I 887-0043 I

Upozornìní: 2 -Ovládání klapky vzduchového
Pfipevnìní rozvodu vzduchu, vedení vzduchu kanálu
do nožního prostoru a stfedního vyústìní jsou + demontáž a montáž =} obr. 1

stejné jako v provedení bez klimatizace. + nastavení =} str. 87-49,
Nastavení klapky vzduchového

1 -Rozvod vzduchu -vzduchový kanál kanálu
+ s klapkou vzduchového kanálu
+ se zmìnìným vedením vzduchu 3 -Adaptér okolního vzduchu

=} obr. 1 + demontáž a montáž =} obr. 2 .
-87-72- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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.
5 4 I 887-0043 I

4 -Spínaè klapky recirkulovaného 5 -Spínaè klimatizace
vzduchu .demontáž a montáž =} str. 87-53,

.po vypnutí motoru lze klapku okolního Demontáž a montáž jednotky spínaèù
vzduchu ještì 3x použít (nastøádaná motorku ventilátoru, klimatizace a
energie z podtlakové nádoby) klapky recirkulovaného vzduchu.

.demontáž a montáž =} str. 87-53,
Demontáž a montáž jednotky spínaèù
motorku ventilátoru klimatizace a
klapky recirkulovaného vzduchu.

-87-73- Vydání 06.95
800.5207.01.15 I
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~
1 2 .~ obr. 1 Demontáž a montáž ovládáni klapky ~

vzduchového kanálu

.Jednotka topení s výparníkem je

vymontována

.rozvodná deska je vymontována

1 -vzduchový kanál pro postranní,
I nastavitelné vzduchové trysky

6 ~ ~ -2 -vzduchový kanál pro ofukovaè

-pøedního a boèních skel
8 7 r:!-r:::;f~ 3 -ovládací. tyèka pro klapku proti

5 4 3 I 587-0041 I zamrznuti

4 -pojistná podložka

5 -páka klapky proti zamrznutí -
zaháèkována do vzduchového kanálu

.6 -høídelka klapky proti zamrznutí -
ètyøhran, uložena v -5- a -8-

7 -klapka proti zamrznutí -bez tìsnìní,
nasazena na ètyøhranné høídelce

8 -ložiskové pouzdro -zaháèkováno ve
vzduchovém kanále

.

.
-87-74- Vydání 06.95

800.5207.01.15
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...obr. 2 Demontáž a montáž adaptéru

recirkulovaného vzduchu

1 -Výøez karoserie
4 2 -Jazýèek

1 nahoøe a dole 3 ks

3 -Adaptér okolního vzduchu -

3 zaháèkován do výøezu karosérie z

pohledu prostoru pro cestující
2 4 -Utìsnìní do prostoru pro cestující -

pøi opotøebení vymìnit

I ~""7 ""~.. I 5 -Hluková izolace
I S8~-OO51 I

Upozornìní:
K demontáži adaptéru v oblasti jazýèkù
vtlaèit dovnitf..

.

.
Vydání 06.95 --,--87-75-
800.5207.01.15
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Schéma napojení podtlakových hadic -

1

.

.
7 6 5 4

I 887-0040 I

Upozornìní: 3 -Podtlaková nádobka
Nástrèné hloubky podtlakových hadic na pod- + nasunuta, do s~øín~ roz~odu vzduchu
tlakovou nádržku: 20 mm, na spínaè klapky + postrannl napojeni hadice

okolního vzduchu a na podtlakovou nádobku: až
k zarážce. 4 -Napojení hadice k motoru

1 -Spínaè klapky recirkulovaného vzdu- 5 -Pøíchytka
chu + na hadici chladicí kapaliny

2 -Hadice
2,6x 1,7 x 1050 mm
+ spínaè -podtlaková nádobka .

-87-76 -Vydání 01.96

SOO.5207.03.15
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..
1

.
,

.7 6 5 4

I 887-0040 I

6 -Hadice 9 -Hadice
4 x 3,5 mm 2,6 xl, 7 x 1100 mm
.podtlaková nádobka -motor .spínaè podtlakové nádobky

7 -Podtlaková nádobka
.s vestavìným zpìtným nárazovým

ventilem

8 -Pøíchytka
.na pøední mezistìnì

.
Vydání 01.96 -87-77-
500.5207.03.15
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