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HETVATTENBEREDARE
ALLMÄNT
OBS
Korttidsförvaring
Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för
korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen gäller

Hantering
och
transport

M2853-004011
Aktas:9
HETVATTENBERED 4 MT

Vårdmar- Förpackkering
ning

Förvarings- Vårdmetod
intervall

Vårdpersonal

Vårdinstans

Klapp

Tluft:9

Fdm:9

Fd:9

Orig

8

Särskilda riktlinjer
Förvaringsmetod
Tillbehörslådan får förvaras i oisolerat förråd.
Vårdpersonal

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Vid särskild tillsyn och konservering erfordras medverkan av teknisk personal.
Vårdinstans
Kontroll och vård - konservering - som kräver att hetvattenberedaren sätts i drift
skall ske utomhus och får inte utföras när frysrisk föreligger.
Referenser
För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.
Referenser Övrigt

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Övrigt

F-bet/F-ben, etc

Hetvattenberedare 4

M7786-008170 IBOK HETVATTENBER 4

Richard Sandström PRL MS 121
Lars Göransson

Ersätter:
Tidigare fastställd:

M7782-130807
FMV ProjLedDU 14 611:31541/00
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn och förrådsställning
•

Gör särskild tillsyn på beredaren och tillbehören enligt Beskrivning,
Hetvattenberedare.

•

Konservera beredaren enligt nedan:
-

ställ i ordning:
-

två dunkar med konserverbränsle
(3/4 motorbensin 20 + 1/4 motorolja)

-

ett kärl med cirka 40 l 50-procentig frysskyddsvätska
(1/2 rent vatten + 1/2 glykol 020)

-

placera dunkarna med konserverbränsle på beredaren och anslut resp
bränsleslangar

-

anslut sugslangen och en spolslang och lägg ner bottensilen resp spolslangens ände i kärlet med frysskyddsvätskan

-

starta och kör motorn med sådant varvtal att centrifugalkopplingen ”slår
in” (cirka 3000 v/min) under cirka 5 min utan att tända ugnen. Vattenreglaget, som skall stå på ”MAX/SUGLÄGE”, öppnas 2-3 gånger så att
frysskyddsvätskan även passerar shuntledningen

-

lyft upp sugslangen ur kärlet efter cirka 4 min. Kör nu motorn på fullt
varvtal till dess att frysskyddsvätskan slutar rinna ur tryckslangen

OBS
Vattenpumpen får inte gå någon längre tid utan vätska.
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-

låt motorn gå på tomgång och lyft upp motorns bränsleslang ur dunken.
Under den tid motorn går på bränslet i förgasaren lyfts ugnens bränsleslangar så högt att sugsilen kommer över bränsleytan. När bränslet slutat
rinna ur returslangen kan slangarna lyftas ur dunken

OBS
Bränslepumpen får inte gå någon längre tid utan bränsle

-

töm och gör ren motorns och ugnens bränsleslangar samt bottensilar. Se
till att slanglådan är ren och torr och lägg ner slangarna i mjuka bukter
utan veckbildning. Lägg verktygssatsen överst

-

öppna luftningsventilen och låt vätskan rinna ut ur rörspiralen. Luta därefter beredaren åt utloppssidan och när vätskan slutat rinna ur utloppet
lyfts beredaren i ugnsänden så att även vattenpumpen töms. Stäng luftningsventilen

-

tappa ur bränslet i ugnens bränslefilter och montera en ny filterinsats
med packningar

-

när motorn svalnat, avlägsna tändstiftet och dimspruta motorn med korrskyddolja 020 under 5 s samtidigt som motorn dras runt.
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OBS
Motorn får inte dras runt efter det att konserveringen utförts
med hänsyn till oljefilmen i cylindern.

-

gör ren luftrenaren och dimspruta den med korrskyddsolja 020

-

sätt i nytt tändstift. Kontrollera att det är av föreskriven typ och har rätt
elektrodavstånd (0,4-0,5 mm)

-

sätt i nytt tändstift i ugnen. Kontrollera att det är av föreskriven typ och
har rätt elektrodavstånd (2-3 mm). Dimspruta elektrod och gänga lätt
med korrskyddsolja 020, torka av isolatorn, skruva i stiftet för hand och
anslut tändkabeln.

Torrluftsåtgärder
Placera utrustningen i helavfuktat förråd.
ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Vart 8:e år
Utför de åtgärder som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE
FÖRVARING.
ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder i fredstid
Vidta Åtgärder vid mobilisering.
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Åtgärder vid mobilisering
HETVATTENBEREDARE
1 Avlägsna kontrollappen beträffande konservering och lappen ”Motorn får
inte dras runt”.
2 Rengör motorns och ugnens tändstift från korrskyddolja. Tvätta i bensin och
blås dem torra.
3 Dra runt motorn några gånger med tändstiftet urtaget så att korrskyddoljan
delvis avlägsnas.
4 Gör daglig tillsyn före drift.

