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Denna verkstadshandbok är baserad på en tysk förlaga, 
såväl vad det gäller innehåll, uppläggning samt layout. Allt 
eftersom konstruktionsförändringar som har avgörande 
betydelse för värmarens funktion sker ges separata 
servicemeddelanden ut. Delvis av denna orsak finns ett 
antal fria sidor där även personliga iaktagelser kan 
noteras.

Verkstadshandbok är avsedd som ett stöd för personal 
som är utbildade på och arbetar med vattenvärmarna 
Thermo Top Z och Thermo Top C. Den skall också ses 
som ett komplement till de kurser Webasto årligen håller 
runt om i landet.

Värmarna är, eftersom de utvändigt är mycket lika, 
försedda med texten "BENZIN" eller "DIESEL" på 
typskyltarna. Värmarna får endast drivas med föreskrivet 
bränsle (för diesel också eldningsolja EL) och endast med 
för typen angivet elektriskt anslutningssätt.

Utförandet Thermo Top C är en variant av Thermo Top Z 
men försedd med en cirkulationspump.
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I denna handbok finns varningstexter i form av rubrikerna 
FÖRSIKTIGHET, OBSERVERA och ANMÄRKNING vilka 
har följande betydelser:

�/0(�1��23&�
Denna överskrift används när underlåtenhet att noga eller 
att inte alls följa anvisningarna kan leda till skador eller 
dödsolyckor.

45(&06&0�
Denna överskrift används när underlåtenhet att noga eller 
att inte alls följa anvisningarna kan leda till skador på 
ingående komponenter.

�789017�72
Denna överskrift används när vi vill uppmärksamma på 
något speciellt.
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Denna verkstadshandbok innehåller anvisningar och all 
nödvändig information avseende iordningställande av 
vattenvärmartyperna Thermo Top Z och Thermo Top C.

Normalt krävs ingen ytterligare information för att kunna 
reparera värmarna.

Dock kan i vissa lägen bruksanvisning/
monteringsanvisning och eventuellt fordonsspecifikt 
monteringsförslag för det aktuella fordonet ge ytterligare 
information.
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Generellt gäller att allmänna säkerhetsföreskrifterna och  
eventuella lokala arbets- och företags- 
skyddsanvisningarnar skall beaktas.

Vad som faller utanför ramen för dessa föreskrifter tas upp 
i den följande texten.

De speciella säkerhetsbestämmelser som kommer ifråga 
i denna handbok markeras i respektive avsnitt enligt punkt 
1.2 .
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Thermo Top värmarna har kontrollerats och typgodkänts 
enligt de gemensamma europeiska riktlinjerna och erhållit 
följande godkännandecertifikat:

~~~S292 för värmare Thermo Top Z/C-B (Bensin)
      och
~~~S289 för värmare Thermo Top Z/C-D (Diesel)

För vissa marknader (ej Sverige) finns ytterligare 
information i de tyska föreskrifterna "StVZO".

Montering av värmarna skall utföras enligt 
monteringsanvisningen.

Värmarna är godkända för uppvärmning av fordonets 
motor och dess kupé. Används värmaren i specialfordon 
som inte omfattas av bestämmelser för vägfordon (t ex i 
båt) skall eventuella landsspecifika föreskrifter följas. 
Användning i fordon avsedda för transport av farligt gods 
(TRS/ADR) är ej tillåten.

Värmaren får endast användas i fordon eller separat 
uppbyggda värmesystem med en minsta kylvätskemängd 
om 4 liter. Kontroll av kylvätskenivån skall ske enligt 
fordonstillverkarens angivelser. Vattnet i värmarens 
kretslopp måste innehålla minst 10% frostskyddsmedel 
av känt fabrikat.
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Värmaren får inte monteras i fordonets förar- eller 
passagerarutrymme.

Vid tankning och på platser där förbund mot öppen eld 
råder måste värmaren stängas av.

Värmaren får p g a förgiftnings- och kvävningsrisk inte 
användas i slutna lokaler som garage eller verkstäder 
utan avgasutsug. Detta gäller också vid start via tidur eller 
Telestart (radiostyrd inkoppling).

Värmaren får ej utsättas för högre temperatur än 120°C 
(t ex vid lackeringsarbeten på fordonet). Vid högre 
temperatur kan bestående skador uppstå på elektroniken.
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Vid visuell besiktning av värmarmonteringen skall följande 
beaktas:

Kontrollen sker i enlighet med tillverkarens (Webasto) 
bruks- och monteringsanvisning (ibland modellspecifika). 
Årtalet värmaren första gången tas i bruk skall varaktigt 
markeras på värmarens fabriksskylt.

Det är inte tillåtet att ta värmarens förbränningsluft från 
fordonets innerutrymme.

Avgasrörets mynning skall förläggas nedåt, åt sidan eller 
vid avgasförläggning under golvet fram till närheten av 
sido- eller bakre begränsningslinje för hytt eller fordon.

Avgasröret måste förläggas på sådant sätt att man inte 
skall behöva påräkna att avgaser kan tränga in i fordonets 
inre. För fordonet viktiga funktionselement får inte 
påverkas. Ansamlad kondens i avgasledningen måste 
avlägsnas omedelbart, om så krävs får ett dräneringshål 
tas upp för detta ändamål. 

Öppningarna för förbränningsluftintag och avgasutsläpp 
måste vara så utformade att en kula med 16 mm diameter 
inte kan föras in.

Värmarens elektriska ledningar och kringkomponenter 
måste vara så placerade i fordonet att deras korrekta 
funktion inte kan påverkas oavsiktligt.

Förläggning av bränsleledningar och anslutning till 
fordonet begränsats enligt §§ 45 och 46 i StVZO. Det 
viktigaste i denna text, och som också gäller i Sverige, är:

• Bänsleledningar skall förläggas på sådant sätt, att 
vridningar i fordonets chassi, motorns rörelser och 
liknande ej har en negativ inverkan på hållbarheten. 
De måste vara skyddade mot mekanisk skada. 
Bränsleledningar skall också vara skyddade mot 
driftstörande värme och skall förläggas på sådant sätt 
att droppande eller utdunstande bränsle vare sig kan 
ansamlas på heta komponenter eller antändas av 
elektriska anordningar.

• Värmaren får ej monteras i utrymmen avsedda för 
personbefodran.

• Värmarens aktuella drifttillstånd, minst till- eller 
frånslagen, måste vara lätt urskiljbart.
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Anmärkningar, förbättringar eller förslag som kan göra 
denna handbok ännu bättre får gärna skickas till:

KG Knutsson AB
Handelsdivisionen, Webasto
SE-191 81  Sollentuna
Sverige
Telefax: +46 8 625 70 18

OY KAHA AB
PL 117
SF-01511  Vantaa
Suomi Finland
Telefax: +358 9 615 68 303

eller:

Webasto Thermosysteme GmbH
Abt. Technische Dokumentation
D-82131 Stockdorf
Deutschland
Telefax: +49 89 85 794 757
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Värmarversionen Thermo Top Z (tillsatsvärmare) är 
avsedd att utjämna och understödja värmeproduktionen i 
dagens förbränningsoptimerade bilmotorer.

Vattenvärmaren Thermo Top C (parkeringsvärmare) 
uppgift är:
• Förvärma fordonets innerutrymme,
• Avfrosta fordonets rutor,
• Förvärma vattenkylda fordonsmotorer.
• Understödja fordonsmotorn vid behov.
Värmaren Thermo Top Z kan uppgraderas till 
parkeringsvärmare med en kompletteringssats.

Värmaren är konstruerad enligt förångningsprincipen och 
övervakas kontinuerligt av styrenheten och dess 
sensorer.

För att skona batteriet kopplas värmaren vid en 
vattentemperatur på +72°C från full effekt till del 
effektläget. Se även kapitel 3 för detaljerad 
funktionsbeskrivning.

I detta drifttillstånd går värmaren synnerligen tyst, ström- 
och bränslebesparande.

Värmaren är uppbyggd av förbränningsluftfläktenheten, 
styrenhet/värmeväxlaren, brännarenheten med 
brännarinsats och, vid Thermo Top C, 
cirkulationspumpen.

Förbränningsluftfläktenhet

Brännarenhet

Thermo Top Z Thermo Top C

Cirkulationspump

Värmeväxlare Värmeväxlare

Styrenhet/

Förbränningsluftfläktenhet

Brännarenhet

Styrenhet/
201
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Förbränningsluftfläktenheten består av:

Förbränningsluftfläkt med 
öppningar för förbränningsluftintag och
bränsleanslutningsrör

Vid Thermo Top C är cirkulationspumpen fäst mot 
förbränningsluftfläktenheten.

� � ����	
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Förbränningsluftfläkten tillför den för förbränningen 
nödvändiga luften via intaget till brännarinsatsen.

Förbränningsluftfläktenhet

� ���5
����
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Brännarhuset består av:

kylvätskeinlopp
kylvätskeutlopp
avgasutlopp

I brännarhuset är brännarinsatsen monterad. 
Brännarhuset utgör tillsammans med styrenhet/
värmeväxlare en enhet.

Brännarenhet

� ���5
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I brännarinsatsen fördelas bränslet över hela förångarens 
yta. I brännarröret sker sedan förbränningen av bränsle/
luftblandningen, vilket i sin tur värmer upp värmeväxlaren.

Den i brännarinsatsen placerade värmestift/flamvakten 
antänder bränsle/luftblandningen under start- 
(antändnings-) förloppet. Efter flambildningen övergår 
den till att fungera som flamvakt. Värmestift/flamvakt är 
uppbyggd som ett elektriskt motstånd och är placerad på 
den sida där flambildningen påbörjas.

Brännarinsats

Kylvätskeutlopp
Kylvätskeinlopp

Avgasutlopp
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Styrenhet/värmeväxlaren består av:
Styrenheten med

temperatursensor och
överhettningsskydd.
Värmeväxlaren
Elektrisk anslutningslist

45(&06&0�
Styrenheten/värmeväxlaren bildar en enhet tillsammans 
med brännarhuset och bör ej  demonteras ytterligare.

� � ���(�-
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Styrenheten är den centrala komponenten som övervakar 
och styr värmarens hela funktionsförlopp.

Styrenheten ventileras via en kanal till brännarhuset.
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Styrenheten får information om kylvätsketemperaturen i 
värmeväxlaren via ett  elektriskt motstånd som fungerar 
som temperatursensor. Denna signal leds till styrenheten 
och bearbetas där.
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Överhettningsskyddet, som är ett temperaturmotstånd, 
skyddar värmaren mot oacceptabelt höga temperaturer. 
Överhettningsskyddet utlöser vid en vattentemperatur 
högre än 105°C och stänger då av värmaren automatiskt.

� � ���6�
����.��
�

Via värmeväxlaren överförs den av förbränningen 
alstrade värmen till kylvätskekretsloppet
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Pumpen cirkulerar kylvätskan genom värmaren och 
vidare genom fordonets värmeelement, motorn och 
tillbaka till värmaren. Pumpen kopplas in av styrenheten 
och arbetar under värmarens hela inkoppingstid. 
Observera att pumpen i stort sett saknar sugande 
förmåga och skall därför vara lågt placerad.

Cirkulationspump

� $��>���
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Doseringspumpen fungerar som bränsletransportör, 
doserare samt avstängningsventil. I grunden är pumpen 
en elektromagnet som får impulser från styrenheten. Två 
versioner av doseringspumpar används. DP2 (avbildad) 
till bensinvärmare och DP30 (se tekniskt meddelande nr 
361) vid diesel. Avvikelser kan dock förekomma.

�789017�72
Vid startproblem eller när misstanke om att doserpumpen 
är defekt skall alltid bränslevolymmätning av pumpen 
genomföras. Provet bör utföras med pumpen monterad i 
fordonet så att ett eventuellt monteringsfel kan 
uppmärksammas.

Elektrisk-

Styrenhet

Värmeväxlare

anslutningslist
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En speciell doserpumpstestare finns som verktyg men 
saknas denna utrustning kan provet utföras enligt 
följande:

Lossa bränsleslangen från värmaren (kontrollera att den 
är fylld) och placera den i ett mätglas. Starta värmaren. 
Låt värmaren genomföra hela sitt startförlopp. Kontrollera 
med ett stoppur hur lång tid pumpen var inkopplad 
(olikheter kan förekomma beroende på olika 
programmeringar av styrenheterna). 
Följande volymer (+/- 10 %) skall erhållas på 
standardversionerna av värmarna:

������, doserpumpen arbetade i 1x85 sek + 1x65 sek = 
18,5 ml
������, doserpumpen arbetade i 1x85 sek = 11,5 ml

������, doserpumpen arbetade i totalt 152 sek = 14 ml.

Vid för stor avvikelse, som ej kan hänföras till 
installationen, byts pumpen ut.

Doseringspump DP 2
204
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När fordonsmotorn startas sätts värmaren i 
beredskapsläge. Om vattenkretsloppets temperatur är 
lägre än +60°C, och yttertemperaturen lägre än +5°C 
(yttertemperaturgivaren är option), inleds startförloppet.

Värmestiftet och förbränningsluftfläkten kopplas in. Efter 
40 sekunder startas bränsledoseringspumpen emedan 
förbränningsluftfläkten stängs av under 3 sekunder. 
Därefter återinkopplas förbränningsluftfläkten i två steg 
för att inom 57 sekunder nå nära full kapacitet.

När bränsletillförseln nått maximum kopplas värmestiftet 
ur och förbränningsluftfläkten regleras upp till full 
kapacitet.

Under de följande 30 sekunderna, samt också under 
normal drift, övertar värmestiftet flamvaktens uppgift och 
kontrollerar flambildningen. Är denna korrekt övergår 
värmaren till den automatiskt reglerade värmardriften.

Om däremot ingen flamma alstras, eller ett flamavbrott 
inträffar under normal driftfas, inleds en omstart 
automatiskt. Sker ingen ny flambildning avbryts 
bränsletillförseln och värmaren stängs av efter en 
renblåsnings- och nerkylningsfas. När denna fas avslutas 
är värmaren försatt i ett blockeringsläge p g a 
driftstörningen.

������
När fordonsmotorn startas sätts värmaren i 
beredskapsläge. Om vattenkretsloppets temperatur är 
lägre än +60°C, och yttertemperaturen lägre än +5°C 
(yttertemperaturgivaren är option), inleds startförloppet.

Värmestiftet och förbränningsluftfläkten kopplas in. Efter 
40 sekunder startas bränsledoseringspumpen emedan 
förbränningsluftfläkten stängs av under 3 sekunder. 
Därefter återinkopplas förbränningsluftfläkten in i två steg 
för att inom 56 sekunder nå nära full kapacitet. Efter en 
stabiliseringsfas (konstant varvtal) på 15 sekunder 
regleras förbränningsluftfläkten åter under en 50 
sekunders period upp till nära full kapacitet. 

När bränsletillförseln nått maximun kopplas värmestiftet 
ur och förbränningsluftfläkten regleras upp till full 
kapacitet.

Under de följande 30 sekunderna, samt också under 
normal drift, övertar värmestiftet flamvaktens uppgift och 
kontrollerar flambildningen. Är denna korrekt övergår 
värmaren till den automatiskt reglerade värmardriften. 

Hela detta förlopp är programmerad i styrenheten.

Om däremot ingen flamma alstras eller ett flamavbrott 
sker, avbryts bränsletillförseln och värmaren stängs av 
efter en renblåsnings- och nerkylningsfas. När denna fas 
är avslutad är värmaren försatt i ett blockeringsläge p g a 
driftstörningen. 

Sker däremot ett flamavbrott under normal driftfas inleds 
automatiskt en omstart för att om möjligt flambildning åter 
skall uppstå.
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När kylvätsketemperaturen stigit till +62°C kopplar 
värmaren om till en energisparande dellastdrift. Stiger 
temperaturen ytterligare till +72°C kopplas värmaren över 
till intermittent driftfas.

Efter avkylning av kylvätskan till +60°C startar värmaren 
på nytt i dellastdrift. Stiger då temperaturen åter till +72°C 
inleds en ny intermittent driftfas. Sjunker däremot 
kylvätsketemperaturen p g a ökat värmebehov, kopplas 
värmaren vid +56°C åter över till full kapacitet.

������
Dieselvärmarens funktionsförlopp är i stort sett lika 
bensinversionens. Sjunker dock kylvätsketemperaturen 
under den intermittenta driftfasen inte under +61°C inom 
900 sekunder, (15 minuter), kommer värmaren när väl 
temperaturen sjunkit under +61°C att återinkopplas på full 
kapacitet.

Sjunker kylvätsketemperaturen vid dellastdrift under 
+56°C kopplas värmaren över till full kapacitet.

� � ��������������,�
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Vid avstängning av motorn kopplas värmaren ifrån. 
Förbränningen upphör och eftergångsfasen inleds. Under 
denna fortsätter förbränningsluftfläkten att gå för att kyla 
av värmaren (eftergång) och stängs sedan automatiskt 
av.

�789017�72
Eftergångsfasens exakta förlopp beror på värmarens 
drifttillstånd vid avstängningstillfället.

Eftergångstiden är:

������
168 sekunder vid urkoppling från full kapacitet.
157 sekunder vid urkoppling från dellastdrift.

������
175 sekunder vid urkoppling från full kapacitet.
100 sekunder vid urkoppling från dellastdrift.
Beroende på olika mjukvaruvarianter i styrenheten kan 
avvikelser förekomma.
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Värmaren startas antingen med tidurets direktstartknapp, 

via Telestartsändaren (lysdioden börjar att blinka) 
eller med hjälp av ett annat inkopplingstillbehör.

Anmärkning: Om kylvätsketemperaturen vid 
inkopplingstillfället är för hög startar endast vattenpump 
och kupéfläkt i väntan på att temperaturen skall sjunka.
Värmestiftet och förbränningsluftfläkten kopplas in. Efter 
ca 40 sekunder startas bränsledoseringspumpen emedan 
förbränningsluftfläkten stängs av under 3 sekunder. 
Därefter återinkopplas förbränningsluftfläkten i två steg 
för att inom 57 sekunder nå nära full kapacitet.

När bränsletillförseln nått maximum kopplas värmestiftet 
ur och förbränningsluftfläkten regleras upp till full 
kapacitet.
Under de följande 30 sekunderna, samt också under 
normal drift, övertar värmestiftet flamvaktens uppgift och 
kontrollerar flambildningen. Är denna korrekt övergår 
värmaren till den automatiskt reglerade värmardriften.

Om däremot ingen flamma alstras, eller ett flamavbrott 
inträffar under normal driftfas, inleds en omstart 
automatiskt. Sker ingen ny flambildning avbryts 
bränsletillförseln och värmaren stängs av efter en 
renblåsnings- och nerkylningsfas. När denna fas avslutas 
är värmaren försatt i ett blockeringsläge p g a 
driftstörningen.

������
Värmaren startas antingen med tidurets direktstartknapp, 

via Telestartsändaren (lysdioden börjar att blinka) 
eller med hjälp av ett annat inkopplingstillbehör.

Anmärkning: Om kylvätsketemperaturen vid 
inkopplingstillfället är för hög startar endast vattenpump 
och kupéfläkt i väntan på att temperaturen skall sjunka.
Värmestiftet och förbränningsluftfläkten kopplas in. Efter 
40 sekunder startas bränsledoseringspumpen emedan 
förbränningsluftfläkten stängs av under 3 sekunder. 
Därefter återinkopplas förbränningsluftfläkten in i två steg 
för att inom 56 sekunder nå nära full kapacitet. Efter en 
stabiliseringsfas (konstant varvtal) på 15 sekunder 
regleras förbränningsluftfläkten åter under en 50 
sekunders period upp till nära full kapacitet. 

När bränsletillförseln nått maximum kopplas värmestiftet 
ur och förbränningsluftfläkten regleras upp till full 
kapacitet.
Under de följande 30 sekunderna, samt också under 
normal drift, övertar värmestiftet flamvaktens uppgift och 
kontrollerar flambildningen. Är denna korrekt övergår 
värmaren till den automatiskt reglerade värmardriften. 
Hela detta förlopp är programmerad i styrenheten.

Om däremot ingen flamma alstras eller ett flamavbrott 
sker, avbryts bränsletillförseln och värmaren stängs av 
efter en renblåsnings- och nerkylningsfas. När denna fas 
är avslutad är värmaren försatt i ett blockeringsläge p g a 
driftstörningen. 

Sker däremot ett flamavbrott under normal driftfas inleds 
automatiskt en omstart för att om möjligt flambildning åter 
skall uppstå.
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När kylvätsketemperaturen stigit till +72°C kopplar 
värmaren om till en energisparande dellastdrift. 
Sjunker då kylvätsketemperaturen, kopplas värmaren vid 
+56°C åter över till full kapacitet. 
Stiger däremot temperaturen ytterligare till +76,5°C 
kopplas värmaren över till intermittent driftfas. Detta sker 
också om den sammanlagda bränntiden överstiger 76 
minuter.
Cirkulationspumpen och fordonets egen värmefläkt  
fortsätter att vara i drift under den intermittenta driftfasen.
Efter avkylning av kylvätskan till +56°C startar värmaren 
på nytt i dellastdrift.
Stiger då temperaturen åter till +76,5°C inleds en ny 
intermittent driftfas.
Sjunker däremot kylvätsketemperaturen p g a ökat 
värmebehov, kopplas värmaren vid +56°C åter över till full 
kapacitet.

� � ��������������

Värmaren stängs automatiskt av när tidurets/Telestartens 
drifttid gått ut. Skall värmaren stängas av tidigare sker det 
på motsatt sätt till inkopplingen.

Förbränningen upphör och eftergångsfasen inleds. Under 
denna fortsätter cirkulationspumpen och 
förbränningsluftfläkten att gå för att kyla av värmaren 
(eftergång) och stängs sedan av automatiskt.

�789017�72
Eftergångsfasens exakta förlopp beror på värmarens 
drifttillstånd vid avstängningstillfället.
Eftergångstiden är:

������
168 sekunder vid urkoppling från full kapacitet.
157 sekunder vid urkoppling från dellastdrift.

������
175 sekunder vid urkoppling från full kapacitet.
100 sekunder vid urkoppling från dellastdrift.
Beroende på olika mjukvaruvarianter i styrenheten kan 
avvikelser förekomma.
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När fordonsmotorn startas sätts värmaren i 
beredskapsläge (se även kap 3.1.1). Om 
kylvätsketemperaturen är lägre än +60°C, och 
yttertemperaturen lägre än +5°C, (yttertemperaturgivaren 
är option) inleds startförloppet.

�789017�72
I funktion som tillsatsvärmare förekommer ingen 
automatisk styrning av  fordonsfläkten.

� � � ���*
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Vid avstängning av motorn kopplas värmaren bort. 
Förbränningen upphör och eftergången inleds. Under 
denna fortsätter förbränningsluftfläkt och vattenpump att 
gå för att kyla av värmaren (eftergång) och stängs sedan 
av automatiskt.
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Följande tekniska data gäller, såvitt inte andra 
gränsvärden angivits, med den för värmare vanliga 
toleranser om ± 10% och en omgivningstemperatur på 
+20°C.
Alla elektriska komponenter är avsedda för 12 V.
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Typgodkännandenummer ~~~S292 ~~~S289

Typ Vattenvärmare med förångningsbrännare

Effekt Fullast
Dellast

5,0 kW
2,5 kW

Bränsle Bensin Diesel

Bränsleförbrukning Fullast
Dellast

0,50 kg/h
0,25 kg/h

Nominell spänning 12 V

Tillåtet spänningsområde 10,5 ... 15 V

Effekförbrukning ��� cirkulationspump
och fordonsfläkt

Fullast
Dellast

32 W
18 W

Tillåten omgivningstemperatur:
Värmare: - Idrift

- I lager
Doseringspump: - I drift

-40 °C ... +60 °C
-40 °C ... +120 °C
-40 °C ... +20 °C

Tillåtet tryck i kylsystemet 0,4 ... 2,5 bar

Vätskevolym värmeväxlare 0,15 l

Minsta kylvätskevolym 4,00 l

Minsta flödesvolym genom värmareväxlare 250 l/h

CO2 halt i avgaserna (inom funktionsområdet) 7 ... 13 Vol.-%

Mått, värmare Längd 214 mm
Bredd 106 mm
Höjd 168 mm

Vikt 2,9 kg

;�
��������+��+ *��'�%

Kapacitet mot 0,14 bar 450 l/h

Nominell spänning 12 V

Tillåtet spänningsområde 10,5 ... 15 V

Effekt 14 W

Mått, cirkulationspump Längd 95 mm
Bredd 61 mm
Höjd 61 mm

Vikt 0,3 kg
401
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Nedanstående tabell (bild 501) beskriver allmänna 
felsymtom vid monterad värmare.

45(&06&0�
Felsökning och åtgärdande av fel förutsätter en ingående 
kunskap om värmarens uppbyggnad och funktion och 
skall därför endast utföras av utbildad personal.

Värmarens korrekta funktionsförlopp framgår av kapitel 2 
och 3.

45(&06&0�
Felåtgärdande i nedanstående tabell inskränker sig i regel 
till att lokalisera om felet finns i värmaren eller om 
installationen uppvisar brister. En mer omfattande 
felsökning kan endast utföras med diagnosinstrumentet 
Thermo Test - se kapitel 5.2.

Följande störningsorsaker har utelämnats då de är av 
elementär natur och alltid skall kontrolleras:

Korrosion på kabelskor och ledningar
Glappkontakt vid kabelskor
Korrosion och funktion över säkringarna
Korrosion på batteripolerna
Spänningen i batteriet

Efter varje felåtgärdande skall en efterföljande 
funktionskontroll utföras (se 6.2).

����-���� �������
�

Bränsledoft Kontrollera anslutningen till fordonets bränslesystem, 
värmarens bränsleledningar med avseende på otäthet 
och förläggning. Är detta OK kan värmaren vara sur 
(lossa slangen från värmaren och prova max 2 gånger till 
- se även kapitel 5.3.1) eller en otäthet finnas i värmaren. 
Montera ur värmaren och utför felsökning i verkstad.

Värmaren når ej fulllastdrift Montera ur värmaren och utför felsökning i verkstad.

Ständig vit rök vid värmardrift Montera ur värmaren och utför felsökning i verkstad..

Värmaren går ej att stänga av Gör funktionskontroll av tiduret (se 6.2.2) resp. Telestart 
(6.2.3). Byt ut defekta komponenter, alt. reparera dem.

Kylvätska läcker ut (droppar);
Avgasdofterna extremt sötaktiga

Kontrollera kylmedelslangarna med avs. på otäthet, 
böjar, lösa klammer etc. Är dessa OK föreligger en 
otäthet inne i värmaren. Montera ur värmaren och utför 
felsökning i verkstad.

Bränsle läcker ut (droppar) Kontrollera anslutningarna till fordonets bränslesystem 
(förtryck), bränsleledningen med avs. på otäthet och 
förläggning, böjar resp. stopp. Är dessa OK kan 
värmaren vara sur (lossa slangen från värmaren och 
prova max 2 gånger till - se även kapitel 5.3.1) eller 
otäthet finns inne i värmaren. Montera ur värmaren och 
utför felsökning i verkstad.

Bild  501   Allmänna felsymtom
501
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�789017�72
Följande tabell (bild 502) upptar de  felmeddelanden och 
deras troliga felorsaker när funktionskontroll med 
diagnosinstrumentet Thermo Test.

Felmeddelande Möjliga felorsaker

Control unit defect • Felaktig elektronik
• Felaktig EOL-programmering

No flame Ingen flamma har registrerats under ett startförsök
• Felaktig bränsleanslutning - se fordonsspecifik monteringsanvisning
• För stort undertryck i bränslesystemet
• Backventil i fordonets bränsleledning (vid T-röranslutning)
• Otäta ledningsförbindningar
• Gasbildning i bränsleledningarna (förlagda i alltför varm omgivning)
• Doseringspumpens monteringsläge
• Förbränningsluftintaget igensatt eller felaktigt förlagd - lika ovan
• Avgassystemet ej korrekt
• Brännarinsatsen defekt

Flamebreak 2 Flamman har under drift slocknat mer än 3 gånger.
• Felsökning enligt “No flame”

Over voltage • Fordonets laddningsregulator möjligen defekt

Under voltage • Batteriet urladdat eller defekt
• Höga övergångsmotstånd i strömförsörjningsledningarna (Plus och Minus)

Ilgl flame detect • Värmestift/ flamvakt defekt

Overheat • Värmaren bristfälligt urluftad alt. för högt placerad i förhållande till kylvätskesystemets lägsta 
tilllåtna nivå. Se pumpbeskrivning kapitel 2.5

• För låg kylmedelnivå
• Fordonets värmekran/reglage har inte öppnats helt när värmaren använts alt. värmaren anslu-

ten tvärt emot motorns flödesriktning

Dosing pmp. short • Kortslutning i doseringspumpen eller dess kablar

Dosing pmp.break • Avbrott i doseringpumpen eller dess kablar
• Överhettningssensor 2 har löst ut (orsaker se överhettning).

Air fan short • Kortslutning i förbränningsluftfläktmotorn eller dess kablar

Air fan break • Avbrott i förbränningsluftfläktmotorn eller dess kablar

Glow plug short • Kortslutning i värmestift/flamvakt eller dess kablar

Glow plug break • Avbrott i värmestift/flamvakt eller dess kablar
• Kylmedeltemperaturhöjningen inom 9 min efter start är <3°C (endast Thermo Top C)

Water pmp. break • Avbrott i vattenpumpen eller dess kablar

Water pmp. short • Kortslutning i vattenpumpen eller dess kablar

Air fan rel. short • Kupéfläktsstyrningens utgång från värmaren  är överbelastad (I >500 mA)

Bild 502   Felmeddelanden vid Thermo Test
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Om flamma inte uppstår tillförs bränsle i maximalt 180 
sekunder (säkerhetstiden). Bensinversionen av värmaren 
har olika startförlopp beroende på om föregående start 
lyckades eller ej. Se även kapitel 2.6 Doseringspump för 
ytterligare information.

Vid överhettning (överhettningsskyddet utlöser) upphör 
bränsletillförseln omedelbart.

I samtliga fall (undantaget defekt förbränningsluftfläkt) 
följer en eftergång på normalt 120 sekunder på varje 
driftstörning. Beroende på att olika mjukvaruvarianter 
används till styrenheterna kan avvikelser i förhållande till 
denna tid förekomma.

�789017�72
Efter en driftstörning förorsakad av en överhettning 
alternativt om styrenheten registrerat samma fel 3 gånger 
i rad försätts värmaren i ett blockeringsläge. När värmaren 
sedan skall återstartas förblir den helt tyst. Endast 
driftindikeringen i tiduret/Telestarten tänds. Detta kan ofta 
ske i samband med installationen (bränslebrist) eller då 
felsökning i allmänhet sker.

Blockeringen hävs enligt kapitlen 5.3.3.1 till 5.3.3.4.
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Vid en underspänning på 10 ± 0,3 Volt (mätt vid 
ingångskablarna) under en tidsrymd på mer än 20 
sekunder stängs värmaren automatiskt av och 
eftergångsfasen på 120 sekunder genomförs.
Vid en överspänning på 15,5 ± 0,5 Volt (mätt vid 
ingångskablarna) under en tidsrymd på mer än 6 
sekunder stängs också värmaren av och eftergångsfasen 
genomförs.
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�789017�72
Innan "återställning efter upprepade driftstörningar" enligt 
kapitel 5.3.3.4 utförs skall säkringen F1 (matar 
värmarkroppen) i värmarens säkringshållare kontrolleras. 
Värmaren skall vara avsäkrad med en 20A-säkring.
Är säkringen och säkringshållaren hela utförs arbetet 
enligt kapitel 5.3.3.4.
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När orsaken till driftstörningen åtgärdats stängs värmaren 
av via tiduret under någon sekund och sedan åter på. Kan 
värmaren trots detta inte kopplas in utförs återställning 
enligt 5.3.3.4.
Vid överhettning sker återställningen alltid enligt kapitel 
5.3.3.4.
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När orsaken till driftstörningen åtgärdats stängs värmaren 
av via Telestartsändaren under någon sekund och sedan 
åter på. Kan värmaren trots detta inte kopplas in utförs 
återställning enligt 5.3.3.4.

Vid överhettning sker återställningen alltid enligt kapitel 
5.3.3.4.
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Uppstår en driftstörning försätts styrenheten i ett 
blockeringsläge.

Blockeringsläget kan bara hävas genom att 
strömförsörjningen till värmarkroppen bryts genom att 
säkringen F1 tas bort under minst 15 sekunder. 
Fordonsmotorn måste vara igång, och med eventuell 
lufttemperaturavkännare nerkyld eller överbryggad, innan 
säkringen tas bort.

Kan värmaren trots detta inte kopplas in, utföres 
återställning enligt 5.3.3.4.

F1
503
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1.  Kontrollera att säkring F1 (20A) är hel.

2. Starta värmaren med tidur, Telestart eller för Z-
versionen enligt kapitel 5.3.3.3.

3. Vänta i   15 sekunder och ta sedan bort säkringen F1.

 4. Vänta i minst 15 sekunder och sätt tillbaka säkringen 
F1. 

5. Stäng  av värmaren via tidur, Telestart och för Z-
versionen genom att stänga av fordonsmotorn.

6. Vänta i minst 10 sekunder och starta sedan värmaren 
igen.

7. Kontrollera nu att värmaren fungerar korrekt.

F1

F1

SET

PÅ

PÅ

F1

F1

SET

AV

AV

SET

PÅ

PÅ
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Detta kapitel beskriver vilka delfunktioner som skall 
beaktas när kontroll av monterad/demonterad värmare 
urförs. Dessutom beskrivs felsökning av tidur och 
Telestart T60.
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Värmaren får inte användas i slutna rum (t ex garage) 
med mindre än att den ansluts till en avgasutsug.
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1. Ställ fordonets värmereglage i läge "max värme" och 
dess fläktfartreglage på "1" eller "2" (låg 
fläkthastighet).

2. Kontrollera att luftintaget till fordonets värmefläkt är fria 
och inte tilltäppta av löv, snö etc. Kontrollera även att 
eventuellt pollen- eller dammfilter inte är igensatt.

3. Kontrollera att fordonsmotorns kylvätskenivå är korrekt 
samt att kylsystemet är tillfredsställande urluftat.

�789017�72
Parallellt med att den kommande provköringen 
genomförs bör funktionsbeskrivningen i kapitel 3 läsas. 
Använd t ex ett stoppur för att kontrollera de tidsangivelser 
som anges i kapitlet.

4.Starta värmaren.

• I och med att värmaren kopplas in startar alltid 
cirkulationspumpen. Är vattentemperaturen under 
+56°C startar också förbränningsluftfläkten. 
Värmaren har nu inlett förvärmningsfasen. 
Kontrolleras akustiskt. Efter cirka 130 sekunder har 
värmaren nått driftsläget. Detta märks bl a på  att heta 
avgaser kommer ut från avgasröret.

• När kylvätsketemperaturen nått +30°C startar 
fordonets kupéfläkt automatiskt.

5.  Låt värmaren vara igång. Kontrollera att värmaren når 
sina respektive driftslägen "dellast" och "intermittent 
driftfas". Kontrollera att kupéfläktens funktion är 
korrekt. Mät värmarens avgasvärden (CO2-halt) när 
värmaren befinner sig i fulleffektläge. Justera vid 
behov.

�789017�72
Beakta att flera faktorer avgör om värmaren skall kunna 
nå upp till driftlägen "dellast" och "intermittens". Dessa är 
bl a yttertemperatur, motorstorlek, kylvätskevolym, 
kupefläktsfart etc. För att minska uppvärmningsbehovet 
brukar det vara enklast att koppla bort kupéfläkten genom 
att ta bort dess säkring (F3 på elschema kapitel 7).

 
6.  Stäng av värmaren.

• I och med detta avbryts bränsletillförseln, 
förbränningen upphör och värmaren inleder sin 
renblåsnings- och nerkylningsfas. Denna fas är ca 
175 sekunder om värmaren är i driftsläget "full effekt" 
och ca 110 sekunder om den befinner sig i 
"dellastfasen". Är värmaren i intermittent driftfas 
stannar den omedelbart. Under eftergångsfasen är 
cirkulationspump och förbränningsluftfläkt 
inkopplade.

• När även dessa komponenter stannat är värmaren 
avstängd.
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1.  Tag bort det långsmala täcklocket som finns ovanför 
urets knappar med en liten skruvmejsel.

2.  Lossa skruven.
3.  Tag loss kontakten från uret. Observera, drag ej i 

kablarna!
4.  Mät spänningen mellan "+" och "-" (se bild). Skall vara 

lika med spänningen i fordonets elsystem, det vill 
säga ca. 12 V.

�789017�72
Är urets kablage spänningslöst kontrolleras först att 
säkring F2 är hel, därefter mäts eventuellt spänningsfall/
avbrott i kablaget upp.
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1. Tryck knappen "ON"       och mät spänningen mellan "-
" och "OUT". Spänningen skall vara ca. 7 V när tiduret 
är förbundet med värmaren och 12 V när värmaren 
inte är ansluten.

2.  Tryck på nytt in knappen "ON"         och mät spänningen 
mellan "-" och "OUT". Spänningen skall vara 0 V.
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1. Aktivera sändarens strömställare. Kontrollera att 
inkopplingskontrollampan (grön eller röd LED) blinkar. 
Om den inte blinkar är batterierna för kalla eller för 
svaga.

2. Stäng av Telestart genom att trycka in andra sidan av 
sändarens strömställare.
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�789017�72
• Handhavandet av Thermo Test framgår av dess 

handbok.

• Visas felmeddelanden under funktionskontrollen skall  
felsökning och felåtgärdande  ske enligt kapitel 5.

45(&06&0�
Vid anslutning av diagnosinstrumentet måste värmaren 
vara avstängd.

1. Anslut adapterkabelns skruvkoppling till 
diagnosinstrumentet.

2. Stickkontakten (gul ledning) ansluts till värmarens 
diagnosanslutning (kontakt X1.2 gul kabel på 
elschemat kapitel 7).

3. Anslut den röda batteriklämman till fordonets batteri-
plus och den svarta till fordonets batteri-minus.

SET

OUT +15

+ –

Stift +15 på kontakten

brun

röd

svart

är i regel fri
602
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Efter inkoppling av diagnosinstrumentet visas växelvis 
följande texter:

4.
Välj Apparatval i huvudmenyn och skilj 

diagnosinstrumentet från batteriet och 
diagnosanslutningen.

>�������������+��

(D#6�
�����E EE

Arbetsgång Resultat

Visning Värmare

Tryck på valfri tangent Geräteauswahl

Välj språk  med vänster tangent • Sprache

Bekräfta “Sprache”  med "OK"-knappen • Sprache

Välj “English” med vänster tangent • English

Bekräfta “English”  med "OK"-knappen • Device selection

Välj Thermo Top Z/C med vänster tangent •Thermo Top Z/C

Bekräfta “Thermo Top Z/C”  med "OK"-knap-
pen

• Main menu
• Read errors

Välj funktion  med vänster tangent • Read errors
• Clear errors
• Component test
• Automatic test
• CO2-Adjustment
• Device selection

 

Bekräfta vald funktion  med "OK"-knappen Avhängigt av vald funktion

Läsa felminnet
ANMÄRKNING
Notera felen

• Error disply
• 1 - 3 lagrade fel eller
•  “No error”
• Return

Radera felminnet • Errors cleard
• Return

Köra komponettest • Dosingpump on
• Comb air fan on
• Glow plug on
• Water pump on
• Air fan relais on
• Return

Doseringspumpen tickar
Brännarmotorn går 
Värmestift/flamvakt in  
Cirkulationspumpen går 
Fläkten går

Val Automatiktest • Visar aktuell vald komponent eller
• Visar ett fel

Komponenterna styrs som visas

D������������
���
���-�����
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�789017�72
CO2-inställningen utförs med diagnosinstrumentet 
Thermo Test. Vid användning av instrumentet skall dess 
bruksanvisning beaktas.

�789017�72
För att kunna starta värmaren måste först 
diagnosledningen lossas. Starta sedan värmaren och låt 
den nå upp till full effektläget (ca 5 minuter efter start)  
Återanslut diagnosledningen till värmaren.
Ändring av CO2-värdet sker stegvis genom att trycka på 
OK-tangenten. För inställningsvärden se tabell nedan.

1. Starta värmaren och låt den gå ca. 5 minuter.

2. Anslut adapterkabelns skruvkoppling till 
diagnosinstrumentet.

3. Stickkontakten (gul ledning) ansluts till värmarens 
diagnosanslutning (kontakt X1.2 gul kabel - se 
elschema kapitel 7).

4. Anslut den röda batteriklämman till fordonets 
batteriplus och den svarta  batteriminus.

5. Slå på avgasmätinstrumentet.

�789017�72
Efter inkoppling av diagnosinstrumentet visas växelvis 
följande texter:

Genom att trycka på valfri tangent kommer menyn att 
visas på displayen.

6.  Tryck på valfri tangent.

7.  Välj värmartyp.

8.  Välj huvudmeny "CO2-adjustment" (CO2-inställning).

9.  Välj undermeny “decrease (minska) CO2" eller 
"increase (öka) CO2". Med upprepade tryck på OK-
tangenten sker en stegvis förändring av CO2-värdet. 
Markören stannar vid vald funktion.

�789017�72
Med val av "original value” (utgångsvärde) och 
bekräftelse med OK-tangenten, kan det CO2-värde som 
var lagrat vid start av mätningen återställas.

Med val av “store/return" (lagra/åter) och bekräftelse med 
OK-tangenten lagras den sista inställningen som 
standard när huvudmenyn kommer upp.

10.  Välj “device selection” (apparatval) i huvudmenyn och 
tag loss diagnosinstrumentet från batteriet och 
diagnosanslutningen.

11.  Stäng av värmaren.
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Vid elektrisk motståndsmätning med en digitalmultimeter 
skall värmestiftet/flamvakten uppvisa följande värden:

Motstånd vid 25ºC:   0,324 ... 0,360 Ω
Testström:               <5 mA

Nominellt CO2-innehåll i avgaser vid fulleffektdrift (Vol.-%)

Geografisk höjd 
över hav (m)

Lufttemperatur (°C)

-20 0  20

Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel

1500 10,2 11,3 10,4 11,5 10,6 11,7

1000 9,6 10,6 9,7 10,8 9,9 1,0

500 9,0 9,9 9,1 10,1 9,3 10,3

250 8,7 9,6 8,8 9,8 9,0 10,0

0 8,4 9,3 8,6 9,5 8,8 9,7
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���-�����

>�������������+��

(D#6�
�����E EE
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Anslutningsbilden till Thermo Top Z/C styrenhet framgår 
av bild 701.
Kopplingsschemat (bild 702) visar den elektrisk 
anslutning av Thermo Top Z/C med tidur och Telestart 
T60. Schemat avser eftermarknadsversionerna av 
värmarna.

5: Förbränningsluftfläkt
>@ Doseringspump
�2 Fordonsfläkt
2(,�D Värmestift/Flamvakt
*@ Cirkulationspump
*�
 Tidur

2

Uhr

12V+

1

2

UP BL GS/FW

FG

2 2
2

2

1
2

1 1
1

1

1 3

4 5 6

DP

Diagnose

3

X2X3X4X5

X1

Bild 701 Elektrisk anslutning till styrenheten

1

2

3

Automatisk värmarstart via

Sommar/Vinter omkopplare

Används ej

lufttemp.givare/D+ signal
701
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A1 Värmare Thermo Top Z/C
A2 Styrenhet < 7,5m 7,5-15m
A3 Säkringscentral 0,5mm2 0,75mm2

A4 Telestartnes mottagare T60 0,75mm2 1,5mm2

B2 Temperatursensor 1,5mm2 2,5mm2

E Värmestift/Flamvakt 2,5mm2 4,0mm2

F1 Säkring 20A Flatsäkring SAE J 1284 4,0mm2 6,0mm2

F2 Säkring 1A Flatsäkring SAE J 1284
F3 Säkring 25A Flatsäkring SAE J 1284
H1 Lysdiod (i Pos. P) Inkopplingskontroll 1������
��

K3 Skiftrelä (i Pos. A3) Startar fordonsfläkten
M1 Motor Förbränningsluftfläkt bl blå
M2 Motor Cirkulationspump br brun
M3 Motor Fordonsfläkt ge gul
P Digitalur Typ 1530/1526 gn grön
S1 Strömställare för fordonsfläkt Beroende på fordon S1 eller S2 gr grå
S2 Strömställare för fordonsfläkt Beroende på fordon S1 eller S2 or orange
S5 Strömställare Sommar/Vinteromkopplare rt röd
X1 Elanslutning 6polig sw svart
X2 Elanslutning 2polig Vattenavvisande vi violett
X3 Elanslutning 2polig Vattenavvisande ws vit
X4 Elanslutning 2polig Vattenavvisande
X5 Elanslutning 2polig Vattenavvisande Figurer i kopplingsschema
X6 Elanslutning 2polig Vattenavvisande 1 Diagnos
X8 Elanslutning 2polig HF, Koaxial 2 Externtempgivare
X9 Elanslutning 4polig Tidursanslutning 3 Säkring för fordons-

fläkt befintlig i fordonetY1 Doserpump

Bild 702   Kopplingsschema för Thermo Top Z/C, 12 V tidur och Telestart T60
702
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Detta kapitel beskriver arbetsmomenten som (minst) skall 
utföras vid s k årlig service.

�/0(�1��23&�
Tänk på att det finns risk för brännskador då värmarens 
och dess kringkomponenter kan vara mycket varma.
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Före ingrepp i värmaren skall batteriets kopplas loss från 
fordonets elsystem. Observera att detta dock ej får ske så 
länge värmaren är i drift eller i sin renblåsnings/
nerkylningsfas. Vid större reparationer är oftast en 
demontering från fordonet för fortsatt bänkarbete att 
föredra. Efter arbeten på fordonets kylsystem skall en 
noggrann urluftning och eventuell efterfyllning av 
kylvätska (minst 10 % frostskyddsmedel) ske i enlighet 
med fordonstillverkarens uppgifter. Sker en modifiering av 
installationen skall en eventuell modellspecifik 
monteringsanvisning följas.
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Värmaren får aldrig utsättas för temperaturer över 
+120°C, t ex vid lackeringsarbeten.
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Värmaren får inte användas i slutna utrymmen, t ex 
garage eller verkstäder med mindre än att den ansluts till 
ett avgasutsug.
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Periodiskt (minst en gång om året) skall med tanke på 
värmarens funktionssäkerhet följande servicearbeten 
utföras:

• Rengör värmaren utvändigt (torka med en fuktad 
trasa - spola ej med vatten).

• Kontrollera elektriska anslutningar med avseende på 
korrosion och att de sitter stadigt fast.

• Kontrollera avgas- och förbränningsluftledningar med 
avseende på skador och fritt genomsläpp.

• Kontrollera bränsleledningarnas förläggning och 
uppfästning.

• Kontrollera att kylvätskesystemet, inklusive värmaren, 
inte läcker.

• Kontrollera att slangarna inte har sprickor, 
skavmärken samt är ordentligt uppfästade.

• Byt bränslefilter om sådant är monterat.
• Starta värmaren och kontrollera dess funktion. Mät 

CO2-halten i avgaserna. Justera efter behov - se 
kapitel 6.
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Värmaren skall placeras så lågt som möjligt i förhållande 
till fordonsmotorns kylsystem. Detta bland annat 
beroende på att värmarens cirkulationspump i stort sett 
saknar sugande förmåga.

Cirkulationspumpen kan antingen vara monterad direkt 
på värmarkroppen eller som en separat enhet och då 
vanligtvis placerad före värmaren. Kontrollera att den 
fungerar (ett svagt surrande ljud hörs) samt att dess 
flödesriktning är den rätta.

Värmaren ansluts normalt i serie med fordonets 
kylsystem - bild 801 och 802. Minsta tillåtna 
kylvätskevolym i systemet är 4 liter.

Värmaren bör alltid anslutas mellan motor och fordonets 
kupéelement. Värmarens flödesriktning skall vara 
densamma som motorns. I annat fall finns en uppenbar 
risk för överhettning av värmaren.

Värmaren ansluten i
 serie med motorns

 kylsystem

Bild 801 Vattenflödesschema, serieanslutning

Motor

WEBASTO

1

2

3
4

56

71  Motor mit Wasserpumpe
2  Kühler
3  Kühlerthermostat
4  Ausgleichsbehälter

5  Heizgerät
6  Umwälzpumpe (Option)
7  WT mit Gebläse

normaler Heizwasserkreislauf

Heizwasserkreislauf bei Betrieb 
der Webasto Standheizung

*

Motorns flödesriktning

 

Webastovärmarens flödesriktning

1. Motor med vattenpump
2. Kylare
3. Kylartermostat
4. Expansionkärl

5. Värmare
6. Cirkulationspump (ej TTZ)
7. Fordonsvärmeelement 
med fläkt

Motor
801
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I första hand skall de av Webasto medlevererade 
vattenslangarna användas. Om så ej är fallet, skall 
ersättningsslangens kvalité minst motsvara DIN 73411. 
Slangarna skall förläggas utan skarpa böjar och - för 
fullständig urluftning - helst jämt stigande. Slangarna skall 
säkras med slangklammer samt fästas upp efter behov.

�789017�72
Monteringen av slangklamman skall göras nedanför 
vulsten på värmaren/pumpen.
Åtdragningsmomentet för slangklammer är 2,0 + 0,5 Nm.

1. Kylare
2. Kylartermostat
3. Vattenpump (fordonsmotorns)
4. Fordonsmotor
5. Vattenvärmare
6. Batteri
7. Säkringshållare
8. Styrenhet (i värmaren)
9. Relä (styr fordonets kupéfläkt)
10. Eventuell kran för värmereglering
11. Kupéelement

Innan värmaren första gången tas i bruk eller då kylvätska 
bytts ut måste en noggrann urluftning göras. Värmare och 
slangar skall om möjligt monteras på sådant sätt att en 
statisk urluftning erhålls. 

En ofullständig urluftning kan leda till driftstörningar p g a 
överhettning.

12. Kupéfläkt
13. Fläktströmställare för kupéfläkt
14. Fordonets säkringcentral
15. Tidur
16. Bränsleanslutning
17. Förbränningsluftljuddämpare
18. Avgasljuddämpare
19. Cirkulationspump (endast parkeringsvärmare)*
20. Bränsledoseringspump
     * ingår i kompletteringssats för Thermo Top Z

Bild  803   Inbyggnadsbegränsning, bränslesystem

max. 3 m

i ø 2 mm

i ø
 2

 m
m

S

H

i ø 2 mm

l1

l1

i ø 2 mm

l2

l2

HG

HG

������ ������

l1 + I2 ≤ 7 m l1 + l2 ≤ 4,5 m
l1  ≤ 1,2 m l1 ≤ 0,5 m
l2  ≤ 5,8 m l2 ≤ 4 m

Bild 802   Pricipiell installation av värmare i en personbil
802
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I första hand följs de modellanpassade monteringsförslag 
som kontinuerligt tas fram. Saknas monteringsförslag 
måste man noggrant ta reda på hur bränslesystemet i det 
aktuella fordonet är konstruerat. Bild 803 visar de 
begränsningar som gäller för värmarens bränslesystem.
Moderna bensininsprutningsmotorer har i regel 
matarpumpen nersänkt i bränsletanken (trycksatt 
matarledning) och saknar ofta returbränsleledning. Vid 
installation i dessa fordon måste bränslet då tas direkt ur 
tanken. Ett stort antal anslutningstillbehör finns för detta 
ändamål. Är motorn försedd med returledning måste man 
förvissa sig om att den dels når ner till tankbotten och dels 
inte är försedd med en backventil. Även här är det vanligt 
att bränslet också måste tas direkt ur tanken.

På förgasarmotorer med mekanisk pump och fordon med 
elektrisk pump placerad utanför tanken kan anslutning 
ske med T-rör mellan tank och pump (ej trycksatt ledning).

�789017�72
Finns en kolfilterkanister integrerad i fordonets 
bränslesystem måste anslutningen ske före denna.

Nedanstående tabell utvisar maximalt tillåtna över- och 
undertryck vid värmarens anslutningsställe.

Används T-rör för installationen bör endast Webasto 
originaltillbehör användas.

Bild 804 Webasto original bränsle T-rör

På dieseldrivna fordon kan bränsleanslutningen vanligtvis 
utföras med T-rör till motorns matarledning. Sker 
anslutningen istället till motorns returledning måste man 
förvissa sig om att tryckstötar som överstiger det maximalt 
tillåtna värdet för doserpumpen inte uppstår. Vissa 
dieselmotorer kan ha en elektriskt pump i tanken och då 
gäller detsamma som angivits för bensinmotorer.

Anslutning med T-rör skall ske så lågt och nära tanken 
som möjligt.

T-röret skall anslutas så att luft- eller gasblåsor självmant 
kan ventileras bort i riktning mot tanken.

Luft- eller gasblåsor i bränsleledningen kan förekomma 
om förgasare eller bränslepump är otäta eller om 
omgivningstemperaturer högre än bränslets 
förångningstemperatur.

Därför bör bränsleanslutningen ej utföras i motorns 
närhet, eftersom strålningsvärme från motorn kan bilda 
blåsor i ledningarna, vilket i sin tur kan leda till störningar 
i förbränningen.

' $ � ���5
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Som bränsleledningar får endast stål-, koppar- och 
plastledningar av ljus- och temperaturstabiliserad PA 11 
eller PA 12 (t ex Mecanyl RWTL) enl. DIN 73378 
användas.

Eftersom det oftast inte är möjligt att dra en 
bränsleledning jämnt stigande, får innerdiametern inte 
överskrida ett visst mått. Från och med innerdiametern på 
4 mm ansamlas lätt luft- och gasblåsor, vilket ofta medför 
driftstörningar. Därför bör den medlevererade 
plastbränsleslangen användas till hela installationen. Fäst 
upp och klamra bränslesystemet mycket noggrant. 
Undvik att förlägga slangen så att fickor bildas samt så att 
den kommer högre än värmaren. Följs det som anges i 
bild 803 säkerställs att inga störningar uppstår.

H = högsta tillåtna bränslenivå över doserpumpen i 
(m) vid ett maximalt övertryck (bar) vid 

anslutningsstället
H (m) Tryck (bar)

Bensin Diesel
0,00 0,15 0,30
1,00 0,07 0,21

S = lägsta bränslenivå under doserpumpen i (m) vid 
ett maximalt undertryck i (bar) vid anslutningsstället

S (m) Tryck (bar)
0.00 -0,04 -0,35
0.50 -0,00 -0,31
1.00 - -0,27
803
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Ett enkelt sätt att skydda plastbränsleslangen vid utsatta 
ställen är att trä den inuti en konventionell 
gummibränsleslang med en innerdiameter på ca 8 mm.
Bränslesystemet skall förläggas på betryggande avstånd 
från heta motor- och värmardelar.

�789017�72
Åtdragningsmoment för slangklämmor är 1.0 + 0,4 Nm.
 

Frihängande bränsleledningar måste fästas upp för att 
undvika "nedhäng". Monteringen skall utföras så att 
ledningarna är skyddade mot stenslag och 
temperaturinverkan (avgasrör).

�789017�72
Slangklammerna skall åtdragas med moment 1.0 + 0,4 
Nm.
 

Bild 805  Rör-/slangförbindning
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Doserpumpens uppgift är att i alla driftslägen föra fram 
exakt rätt mängd bränsle till värmaren. Dessutom avbryter 
den förbränningen genom att helt sluta att arbeta. Då 
merparten av de fel som uppstår på en värmare kan 
hänföras till felaktigheter i bränsleanslutningen är det 
synnerligen väsentligt de inbyggnadsbegränsningar som 
anges i bild 803 och 806 följs.

Då pumpen har mycket bättre tryck- än sugförmåga bör 
den placeras på en skyddad plats så lågt och nära 
bränsleanslutningsstället som möjligt. 
Omgivningstemperaturen när värmaren är i drift får inte 
överstiga +20°C. Tillverka och montera ett 
värmestrålskydd vid tveksamma fall.

Två varianter av doseringspump används. Vanligtvis DP 
2 (se bild 806) till bensinvärmare och DP 30 till 
dieselvärmare. Observera att DP 30 skall monteras helt i 
våg - se Servicemeddelande nr: 361 för ytterligare 
information.

Doseringspumpen skall fästas med en 
vibrationsdämpande upphängning. 

Normalt ansluts inget bränslefilter till värmarens 
bränslesystem. Måste man dock räkna med orent bränsle 
skall endast Webasto originalbränslefilter användas. 
Filtret skall sedan bytas regelbundet.

Bild 806  Doseringspump tillåtet  monteringsläge
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Förbränningsluftslang (fungerar också som ljuddämpare) 
skall alltid anslutas till värmaren. Dess maximala längd får 
vara 1000 mm och summan av dess böjningar får uppgå 
till 270°. Minsta böjningsradie är 50 mm. Säkras med 
klammer och buntband.
Förbränningsluftslangen skall mynna på en sval plats 
samt så att den inte påverkas av fartvind o/e sprutvatten. 
Förbränningsluft får aldrig tas från en plats som är avsedd 
för persontransport. Monteras värmaren i en låda måste 
en öppning på minst 3 cm2 ut till det fri tas upp. Är 
förbränningsluften för varm leder det till driftstörningar.
�
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Avgasledningen (innerdiameter 22 mm) får inte vara 
kortare än 500 mm och inte längre än 1000 mm. Summan 
av dess böjar får uppgå till 270° med en minsta 
böjningsradie på 50 mm.

Normalt skall alltid en avgasljuddämpare monteras 
(undantag vissa TTZ-värmare) Avgasljuddämparen skall 
monteras i närheten av värmaren, dock ej närmare än 200 
mm. Avgassystemet skall förläggas på betryggande 
avstånd (min. 75 mm) från brännbara eller värmekänsliga 
komponenter. Mynningen skall riktas (se bild 807) så att 
fartvind och vägsprut inte påverkar funktionen. Avgaserna 
får under normala betingelser på intet sätt kunna sugas in 
i kupéutrymmet via fordonets egen fläktanläggning.
Strålningsvärmen från avgassystemet får inte påverka 
förbränningslufttillföseln.

�789017�72
Kondensansamling får inte uppstå i avgassystemet. 
Undvik därför nedhängande fickor som kan ansamla 
vatten. Om så erfordras är det tillåtet att ta upp ett Ø 3 mm 
dräneringshål.

Som avgasledning skall rör av legerat eller olegerat stål 
med minsta väggtjocklek 1,0 mm, alternativt en flexibel 
slang av legerat (rostfritt) stål användas.

09��

�&:

Slangklämma

Gasblåsa Gasblåsa

helst 
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Kondensansamlingar i avgasledningen måste ledas bort 
omedelbart. Om så erfordras är det tillåtet att ta upp ett 
dräneringshål med Ø 3 mm.

Avgasrörets mynning får ej peka i körriktningen (se bild 
807).

Som avgasledning skall rör av olegerat stål med minsta 
väggtjocklek 1,0 mm användas, alt flexibla rör endast av 
legerat stål.

Bild 807   Monteringsläge avgassystemets mynning
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När värmaren är monterad i fordonet brukar 
åtkomligheten vara så begränsad att i stort sett bara 
doserpump, tidur samt avgas- och bränslesystem går att 
åtgärda.
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1. Koppla bort fordonets batteri 

2. Tag loss de elektriska kontakterna från värmaren och 
eventuell antennkabel för Telestart T60 

3. Öppna kylarlocket för att släppa ut eventuellt övertryck 
i kylsystemet. Sätt tillbaka locket.

4. Lossa slangklämmorna vid värmarens utlopp samt 
cirkulationspump och tag bort slangarna.

5. Lossa värmaren från sitt fäste alternativt lossa fästet 
från bilen.

6. Lossa bränsleslangens klamma och tag bort slangen - 
täta den med en propp.

�789017�72
Använd slangtänger så att onödigt spill av kylvätska 
undviks. Samla upp den vätska som ändå rinner ut i ett 
lämpligt kärl.
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1. Återmontera värmaren på sin plats.

2. Anslut bränsleslangen - lås med en klamma.

3. Anslut vattenslangen till cirkulationspumpen. Lossa 
försiktigt eventuell slangtång på denna slang och låt 
lite kylvätska rinna ut ur värmarens utlopp 
(grovurluftning). Anslut utloppslangen - lås med 
klammor. Kontrollera att inga slangknän uppstått.

4. Anslut samtliga elektriska kablar.

5. Anslut eventuell antennkabel för Telestart T60.

6. Anslut fordonets batteri.

7. Lufta ur kylsystemet enligt tillverkarens anvisning. 
Starta motorn och låt den gå till termostatöppning. 
Kontrollera kylvätskenivå - efterfyll vid behov.

8. Lufta vid behov ur värmarens bränslesystem.

10°10°

Avgasrörets mynning bör
 riktas lodrätt 90° +/- 10° 
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Demontering och montering av tiduret sker enligt bild 808. 
Använd borrschablonen vid eftermontage. Elektrisk 
anslutning framgår av kapitel 7.

45(&06&0�
Tryck absolut inte på displayen när tiduret monteras/
demonteras.

�789017�72
Normalt skall endast tidur typ 1530 (60 minuters drifttid) 
och 1526 (30 minuters drifttid) användas till Thermo Top 
Z/C värmarna. Avvikelser kan dock förekomma.

Bild 808   Montering  och demontering av tidur
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Innan värmaren startas måste kylsystemet urluftas 
mycket noggrant. Följ eventuella anvisningar från 
fordonstillverkararen. Under alla förhållanden skall texten 
i kapitel 8.7.1.2 följas.

Starta värmaren. Kontrollera att varken avgas-, bränsle- 
eller kylvätskeläckage förekommer. Kontrollera att 
samtliga slangar och kablar fästs upp ordentligt. 
Kontrollera att värmaren sitter stadigt fast. Kontrollera och 
vid behov justera värmarens CO2-värde i avgaserna - se 
kapitel 6.2.5. Kontrollera att värmarfunktionen är korrekt. 
Vid eventuella avvikelser inleds felsökning enligt kapitel 5.
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Detta kapitel beskriver tillåtna underhålls- och 
reparationsarbeten under garantitiden. Vid demontering 
härutöver gäller inga garantier. Beskrivningen avser 
arbete på demonterad värmare. Reparationer på 
monterad värmare rekommenderas ej. Efter varje 
underhållsarbete skall en funktionskontroll utföras (kapitel 
8.8).
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45(&06&0�
Allt tätningsmaterial mellan demonterade komponenter 
skall ersättas med nytt.
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• Samtliga demonterade komponenter skall rengöras 
mycket noggrant.

• Befintligt tätningsmaterial på komponenterna skall 
försiktigt avlägsnas med lämpliga hjälpmedel.
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• Samtliga komponenter inspekteras med avseende på 
skador (sprickor, deformationer, förslitning etc.) och 
byts om så erfordras.

• Elektriska kontakter och ledningar kontrolleras med 
avseende på korrosion, glappkontakt, krympningsfel 
etc. och åtgärdas vid behov.

•  Kopplingslisten på värmaren kontrolleras med 
avseende på korrosion och att kontakterna sitter 
säkert. Vid återmontage bör kontaktfett appliceras på 
dem.
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1. Tag bort täcklocket (4, bild 901) och lossa den 
elektriska anslutningen till pumpen.

2. Lossa klammern (5, bild 901)

3. Avlägsna skruven (7) och klammern (2).

4. Tag loss cirkulationspumpen (6) och klammern (5).

5. Drag av manschetten (1).

6. Rengör demonterade detaljer (se 9.1.1).
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1. Trä klammern (5) över slangänden.

2. Skjut manschetten (1) över pumpen (6).

3. Placera cirkulationspumpen (6) i rätt läge och fäst den 
mot förbränningsluftfläktenheten (3) med klammern 
(2) och skruven (7).

4. Montera klammern (5).

5. Drag skruven (7) med 3,5 ± 0,3 Nm.

6. Anslut cirkulationspumpens kontakt och sätt tillbaka 
täcklocket (4).

�

 

Bild 901   Byte av cirkulationspump (Thermo Top C)

�789017�72
Cirkulationspumpen kan också 
vara separat monterad i 
fordonet.

1. Manschett
2. Klammer
3. Förbränningsluftfläkt
4. Täcklock
5. Klammer
6. Cirkulationspump
7. Skruv

Åtdragningsmoment 3,5 Nm

4

3

2

1

5

6

7

1
1
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45(&06&0�
Texten förutsätter att cirkulationspumpen (Thermo Top C) 
först har demonterats (se 9.2.1.1).
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1. Lossa försiktigt täcklocket (4, bild 901).

2. Lossa förbränningsluftfläktens elanslutning

3. Avlägsna skruvarna (11, bild 902).

4. Tag loss förbränningsluftfläktenheten (1) från 
brännarhuset (5) och bränsleanslutningsröret.

5. Avlägsna och kasta packningen (2).

6. Rengör demonterade detaljer (se 9.1.1).
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1. Byt tätningen (12, bild 902) på förbränningsluftfläkten 
(1).

2. Placera ny packning (2) på brännarhuset (3).

3. Skjut förbränningsluftfläktenheten (1) över 
bränsleanslutningsröret (9) till monteringsläget.

4. Fäst förbränningsluftfläktenheten (1) med skruvarna 
(11). Drag skruvarna med 3,5 ± 0,3 Nm.

5. Anslut förbränningsluftfläktens kontakt.

6. Montera (i förekommande fall) cirkulationspumpen (se 
9.2.1.2).

7. Sätt tillbaka täcklocket (6).

8. Genomför CO2-halts kontroll enligt kapitel 6.2.5.
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Bild  902   Demontering av värmaren

Åtdragningsmoment 3,5 Nm

7. Styrenhet/värmeväxlare
8. Värmestift/flamvakt
9. Bränsleanslutningsrör
10.  Skruvar (4)
11.  Skruvar (4)
12.  Tätning

3

2

1

12
11

10 1

1 1

1. Förbränningsluftfläkt
2. Packning
3. Brännarinsats
4. Packning
5. Brännarhus
6. Täcklock

9

8

6 7

4

5
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Texten förutsätter att cirkulationspumpen (Thermo Top C) 
först har demonterats (se 9.2.1.1).
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1. Tag bort förbränningsluftfläkten (se kapitel 9.2.2.1).

2. Tryck ut gummigenomföringen för värmestift/flamvakt 
(8, bild 902) ur brännarhuset (5).

3. Avlägsna skruvarna (10).

4. Drag ut brännarinsatsen (3) med värmestift/flamvakt (8) 
ur brännarhuset (5).

5. Avlägsna och kasta packningen (4).

6. Rengör demonterade detaljer (se 9.1.1).
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1. Placera ny packning (4) på brännarhuset (5).

2. Placera brännarinsatsen (3) i monteringsläget och fäst 
den med skruvarna (10).

3. Tryck in gummigenomföringen för värmestift/flamvakt i 
brännarhuset (5).

4. Montera förbränningsluftfläkten (se 9.2.2.2).

5. Montera (i förekommande fall) cirkulationspumpen (se 
9.2.1.2).
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Texten förutsätter att cirkulationspumpen (Thermo Top C) 
först har demonterats (se 9.2.1.1).
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1. Lossa förbränningsluftfläkten (se 9.2.2.1).

2. Tryck ut gummigenomföringen för värmestift/flamvakt 
(8, bild 902) ur brännarhuset (5).

3. Avlägsna skruvarna (10).

4. Drag ut brännarinsatsen (3) med värmestift/flamvakt (8) 
ur brännarhuset (5).

5. Avlägsna och kasta packningen (4).

6. Rengör demonterade detaljer (se 9.1.1).
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1. Placera ny packning (4) på brännarhuset (5).

2. Placera brännarinsatsen (3) i monteringsläget och fäst 
den med skruvarna (10).

3. Tryck in gummigenomföringen för värmestift/flamvakt i 
brännarhuset (5).

4. Montera förbränningsluftfläkten (se 9.2.2.2).

5. Montera (i förekommande fall) cirkulationspumpen (se 
9.2.1.2).
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Sida fri för egna anteckningar
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Värmare eller dess komponenter som för kontroll eller 
reparation skickas till Webasto skall vara rengjorda och så 
förpackade att de är skyddade mot skador vid 
handhavande, transport och lagring.
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45(&06&0�
Återsänds en komplett värmare skall denna först tömmas 
helt.

Vid packning resp. vid försändning måste säkerställas att 
inget bränsle eller kylvätska kan tränga ut.

Bränsle- och vattenanslutningar skall vara tätade med 
blindpluggar.

Adress, Sverige: 

KG Knutsson AB 
Hammarbacken 8 
SE-191 81 Sollentuna
Sverige

Adress, Finland:

OY KAHA AB
Ansatie 2
SF-01740  Vaantaa
Suomi Finland



KG KNUTSSON AB
SE-191 81 Sollentuna
Sverige
Tel 08-92 30 00

OY KAHA AB
Ansaite 2
SF-01740 Vantaa
Suomi Finland
Tel (09) 615 68 00

99.08-020 Best.nr WE 662
(kortnr. 567040)
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