Power Transmission Group

Instrucţiuni generale pentru montarea
pompelor de apă și spălarea circuitului
de răcire.
La înlocuirea pompei de apă și spălarea aferentă a
circuitului lichidului de răcire se fac în mod frecvent
greșeli care duc la contaminarea noului lichid de răcire
și periclitează buna funcţionare a noii pompe de
apă. Prin urmare, este deosebit de importantă spălarea
întregului circuit de răcire înainte de înlocuirea
pompei de apă, respectarea instrucţiunilor de etanșare
ale pompei de apă și folosirea lichidului de răcire
corespunzător.
Vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni generale pentru înlocuirea
pompei de apă și spălarea și reumplerea circuitului de răcire:

1

2

Verificare

D Evacuaţi lichidul de răcire uzat conform instrucţiunilor
fabricantului (desfaceţi şurubul de evacuare de la
furtunul de dedesubt al radiatorului, etc.).
D Colectaţi lichidul de răcire și eliminaţi-l în mod
corespunzător (Atenţie toxic, conţine glicoli).
Lichidul de răcire vechi nu trebuie reutilizat.

D În cazul în care lichidul de răcire vechi este foarte
murdar, termostatul trebuie să fie verificat și, dacă
este necesar, înlocuit.

3

H20

Detergent

%

D Amestecaţi apă curată cu soluţie de curăţare în proporţia
corectă (de ex. MB A0009891025, Liqui Moly 3320, etc.)
și turnaţi în sistemul de răcire până la umplere.
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5

Verificare

D Aduceţi motorul la temperatura de funcţionare, astfel
încât termostatul lichidului de răcire să deschidă circuitul
de răcire mare. Porniţi încălzirea la treapta cea mai
înaltă, respectaţi timpul de acţionare conform indicaţiilor producătorului produsului.
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H20

D Evacuaţi din nou amestecul de curăţare ca în etapa 1
(Atenţie, pericol de opărire!).
D În funcţie de gradul de murdărie a lichidului scurs,
dacă este necesar, efectuaţi din nou etapele 3 şi 4.
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D Umpleţi circuitul de răcire cu apă curată. Aduceţi motorul la temperatura de funcţionare
la 2500 rot/min și evacuaţi din nou apa, după cum este descris în etapele 1 și 5.
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D Demontaţi acum pompa de apă veche și curăţaţi și degresaţi foarte bine toate suprafeţele de etanșare.
Comparaţi pompa de apă demontată cu piesa nouă.
IMPORTANT: Nu învârtiţi niciodată rotorul pompei de apă în stare uscată!
Astfel se poate deteriora garnitura culisantă, ceea ce cauzează neetanșeitate.

10.1

D Instalaţi noua pompă de apă în conformitate cu specificaţiile producătorului. Respectaţi în acest sens neapărat cuplurile de strângere și
indicaţiile cu privire la utilizarea garniturilor / materialelor de etanșare.

10.2

10.3

Nm

D Utilizaţi pastă de etanşare sau adeziv de etanșare numai dacă acestea sunt prevăzute în mod expres pentru pompa
de apă. În cazul pompelor de apă care se montează cu un astfel de material de etanșare lichid, aveţi grijă ca materialul
de etanșare să fie aplicat în cantităţi mici și uniform și respectaţi timpii de uscare, înainte de a reumple circuitul
de răcire. În caz contrar în lichidul de răcire pot ajunge impurităţi. Strângeţi șuruburile de fixare ale pompei de apă
alternativ, cu cuplul de strângere prescris.

10.1

10.2

10.3

Nm

D În cazul în care pompa de apă este prevăzută cu o garnitură de etanșare sau dacă este premontat un o-ring, nu poate fi folosită
nicio pastă de etanșare! O-ringurile premontate trebuie unse ușor cu lichid de răcire înainte de montare și nu se va utiliza vaselină.
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D Umpleţi sistemul de răcire cu noul lichid de răcire, amestec
de antigel și apă în proporţia adecvată. În acest scop,
utilizaţi numai antigelul concentrat aprobat pentru vehicul.
În funcţie de constructorul vehiculului și de anul de fabricaţie se aplică valori limită diferite pentru apa utilizată
(grad de duritate, valoarea pH-ului, etc.). În caz de dubii,
folosiţi apă distilată.
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D Aerisiţi circuitul de răcire conform specificaţiei producătorului (dacă este cazul, utilizaţi un dispozitiv
de umplere) și verificaţi etanșeitatea. Este posibil
ca pentru puţin timp să apară o scurgere redusă de
apă la orificiul de evacuare al pompei de apă, care
dispare după scurt timp.
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D Efectuaţi o cursă de probă până când se atinge temperatura de funcţionare. Apoi mai verificaţi
odată etanșeitatea și nivelul de umplere al sistemulu (Atenţie pericol de opărire!).

