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HYDRONIC
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Monteringsvejledning

J Eberspåcher
GmbH & Co KG
Eberspåcherstr 24

D 73730 Ess nqer

Serv ce Hot ne

0800 r234300

01805 25 26 24

www eberspaecher.corn

Opgradering al HYDRONIC D 5 W Z i

Ford Mondeo 2,0 Dl til motor' og kabineforvarme
Byggeår 2001
i,i'i"cytindervotumen / 4'cylinders rækkemotor / turbodiesel

66kw/85kw/96kW
Ved hlælp af opgraderingssættet ordre-nr'

24 0207 0000 00 medTPs eller

240208 O0 00 00 rned rniniur, kan HYDRONlC

D 5 W Z oPqraderes til en motor og

kabineforvarmer i en FOBD Mondeo Dl'

Denne monieringsvejledning gælder

for bilen der siå; beskrevet på forsiden

med udelukkelse a{ ansvar'
Biltypen og aendringer af bilens

konstruklron kan medtØre alvlgelse
i forhold til monterinqsveiledningen
EØ '-torte'i'lgen skal oe u^dersØges

om del e''lfældel Hvis ja sKal der

tages højde for disse afvigelser ved

monterinqen.
Ud over monteringsvejledningen bedes

De være opmærksom På den lekniske

beskrivelse og monteringsvejledningen

til varmeaggregatet

lndbyggede komPonenter i bilen:

l HYDRONICD sW Z

2 UdstØdningsrør med lydPotte

3 Forbrændingsluftslange
(FORD komPonent)

4 Doseringspumpe med
trvkformindskelse

5 -T 
styl I'e 1rl orær osLoludlaq";nq '

returrØret
6 s"-kontakt

Opgraderin gskomPonenter:

7 VandPUmPe
8 Sikkerhedsholder
I Styreenhed

10 Nliniur
11 Lukke
12 Tankforbindelse
13 Brændstofrør 4 x 1

Ændr ngerforbeho des



MonleringskomPonenter

1 opgraderingssæt
med fjernbetjening TPs

eller

1 opgraderlngssæt
med miniur

Ordre nr.

24 0207 00 00 00

24 0208 00 00 00

Opgraderingsseettet består af :

styreenhed
vafdpumpe
holder til vandPUmPe
sæt lorbindelsesdele
sæt likseringsdele
szet elektriske komponenteriil klimaautomatikken

fjernbetlening TPs
eller
l miniur

Førmonteringen

. Afbryd forbindelsen til batteriet

. Fiern den øverste motorhætte

. Åmonter lultfilterlåget inkl indsugningsskakten

. Almonter den nederste motorbeklædning

. ;i;;;iå, tått*oning"n under instrumenttavlen på fØrersiden

. Afmonter beklædningen under handskerummet

. Aftap kØlemlddel

Afmont6r vandf remløbsrøret på HYDRONIC

(Se flg. 1)

Atmont6r vandfremløbsrØret på HYDRONIC

uunJinJttu."tuo"un Resterende kølemiddel opsamles

VandlremlØbsrøret trækkes tilbage over tværrammen og

aeooes oå hØlre srde af rammen

rliJrru,'-o"' åt-"n på va'dt errøbs'"" 125ns5 t skal

b.ve på siecle'I:l se^ere anvendalser'

Afkortning af vandfremløbsrøret (se fig' 2)

Vandfremløbsrøret skæres over på det markerede sted

rfirn ca ao mrn at den påkrympede beskyttelsesslange
på vandfremløbsrØret.

F s.2

O Vandtrernløbsslangen skæres over her
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Montering af vandpumpe (se lig 3-5)

Holcleren til vandpumpen på tværvangen lastgØres til den

eksisterende gevindboring [/ B (se billede)

Plac6r vandpumpen i gummiholderen og skru den fasi til

holderen med en skt. skrue I\4 I
Sugestudsen på vandpumpen skal pege fremad,

trykstudsen skråt mod venstre (oppe)

Fs 4

O Vandpumpeholderen fastgøres til tværvangen

Montering af slangeholder (se fig 6)

Tit slangeholderen udbores Ø 5 mm på tværvangen

tse billede) til irhsering
prr,t, O"r-o.''.nq;roldere^ | de' Loborede qr\tla

O Eksisterende gevjndboring l\'4 B på tværvangen

Fg 5

O Vandpumpe inkl holder fastgØres til tværvanqen

O Slangeholder
O VandPUmPe inkl

Frq 3

.,f

holder placeres På tværvangen



Trækning og tilslutning af vandslanger
(se fig. 7 og B)

Læg den afkortede vandfremløbsslange bag
servostyringens hydraulikledning og anbring
en varmebesk!'ttelsesslange i udstødningsrØrets
område.

Fig 7

O Varrnebeskyttelsesslange
@ Vandslange, 340 x 65 mm

Trækning og tilslutning af vandslanger
(se fiq. 9)

Anbring en varmebeskyttelsesslange
på vandslangen, 240 x 125 mm'

Træk vandslangen, 24O x 125 mm, fra vandpumpen

langs tværvangen hen til HyDFON/C og slut den til

Vandslangen (340 x 65 mm) sluttes til det lange slange

stykke på vandpumpen.
Træk vandslangen (sao x es mm; fra vandpumpen til det

afkortede vandlremlØbsrØr. Tilsluttes med et forblnde ses-

stykke (Ø 20 mm).

."-t?

Fs I

O Vandpumpe
O Vandslange,340 x 65 mm

Fig I

A HYDBON]C
O Vandpumpe
@ Vandslange, 24a x 125 mm'

med varmebeskyttelsesslange
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Sk tse 1

lnden de sluttes til, skal HYDRONlGuandslangerne fyldes

med kØlevæske.
Sa."rtlige stargetorbindelser sil^ res med slangebård

våno.ång"r.å beskyttes mod triklion og sik'es'ned

kabelbånd På egnede steder'

O HYDRONIC

@ Vandpumpe
@ Forbindelsesstykke, ø 20 mm

@ Vandslange, 340 x 65 mm

O Vandslange, 24O x 125 mm

@ Varmeveksler
O Bilmotor
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Brændstoftanken

Brændstofforsyning

Afmontering af brændstoftank (se fig 12)

Af monter brændstoftanken (læs producentens

oplysninger).

skal he stvære helttom, inden den afmonteres

Montering afstigerør (se skitse 4 og lig 13)

StiqerØret formes og aik!ippes som vist på skitsen
(skåbeton) llaqest i monteringsanvisningen Tankarmaturet

ilernes fra br€endstofianken med specialv€erktØi'

åor et nu (ø 10 mm) lil stlgerøret itankarmaturet'

Anbrlng stigerøret itankarmaturet og fiksdr det' StigerØrets

ti slutningssluds skal pege trem mod kØrseLsretningen

Slut br€e;dstofrØret, Ø 4 x 1, til stigerøret ved hjælp af

forbindelsesslangen Ø 3 5 x 3

N4oni6r brændstoltanken igen (laes producentens

opLysninger).

Tankarmaturet må ikke afmonteres lor længe ad gangen'

idet der ellers er risiko {or at tætningen bulner ud'

Flq 12

O Fikseringspunkter tll br€endstoftanken

@ Boring, Ø 10 mm til stigerøret

Fg 11

O Brændstof rØr, ø 4x1

Trækning af brændstofkabel (se fig 1 4)

Skru slangestudsen ø 6 mm på doseringspumpens/

trvkaflastn-inqen al og erstat den med en slangestuds

Ø 4 mm fra "tankforbindelses"-sættet
>LCtelad- nq r.æf o.ændSto"ørelø4v I I a'liqe'Ø61
l""t 

"ia.a 
b dends'ol'edni qe'her lir doser ingcou'-oon/

:)rord\rflngen oq s'Jr ciol lll 'ed "ræo a-er
torblndelsesslange Ø 3 5 x 3

fifser sugeteOniigen på egnede steder i bilen ved hjaelp

af kabelbånd.
nj.onier oen taOrif..smonterede brændstof ledning på

doseringspumpen/trykaflastningen og luk den med

lukkeanord n ing en

SrænO"tof f eOtilng"n samles og fikseres på et egnet sted

i bilen ved hjaelP af kabelbånd

F:
tE

Sarntliqe slangeforllirldelser sikres med slangebånd'

åir"no""tott"diing"r fikseres med kabelbånd på egnede

steder.
åJrg åltio tor. goo alstard tilvarme bildele iforbindelse med

tr€ekning af brændstofledninger
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Elektrik

Montering af styreenhed / el.tilslutning
(se fig. l0 og 1l))

Fjern p ademøtrikken nedenfor hØjre vinduesviskerdrev
og sæt styreenheden op på stiften med venstre

fastspEefdinqslask.
Til styreenhedens hØire fastspændingslask markeres og

udbores Ø 3,7 mm på motorskillevæggen.

Fg.T0

O Plademøtrik

Styreenheden fastgØres til motorskillevæggen med en

p;ast- øt..1 1ver.r'å'as-'pær drngs,dsr)oq en o adesl-"ue

\,4,1,8 \ 13 (l Ø re åslspærO,ngS asl)

Fiq 11

O Styreenhed

Montering af sikringsholder (se fig 12)

Slkringsholderen anbrlnges på venstre fjedertårn
(oå .ien eksisterende vinl^el)

{e': r. aU.rr:år o"t i a oorenLle' og stru srLrirgsholde'en

fast.
Fikser det lØse kabel med en kabelllinder'
Kabel 2 s'? rtlws skæres til i længden og sluttes til

slkflnosho deren
Jæ1 l; bvn.nosl.ab et 312 5 oå sil-r nqsho'oeren

Anb ,ng en ollndoroo pa rver "roe to 'edige
sikringspladser
ÅnOtiiå i,king"n 25 A til bleeserens spæn dingsforsyning '

på sikringsholderen

Fg 12

O Sikringsholder, dobbelt



Trækning og tilslutning af pluskabel (se fig 13)

Træk pluskablet 2,s'? rt fra sikringsholderen iil batteriet og

slut det iil.

SØrg for god afstand til varrne bilkomponenter ved

traekning af kabelstrengene
Kabelstångene spændes fast med kabelbånd på egnede

steder.

Trækning af kabelstreng (se fig. 14)

I terr d-dæh^r-gsp ade- oa tiederlårnel

lræn xaoelstrecgen valq at blæser oq

'ibetien ingsanorJ n ing" gennem den eksisierende dølle

bag fjedertårnet ind i bilen
å"åg" kåo"r"tr"nge spændes fast med kabelbånd på

egnede steder.

Montering af miniur (se fig 15)

Klæb boreskabelonen fast til venstre for ratsØilen på

instrumentbrætbeklædningen.
LLIE'ø2.5 'r'r og Ø 7 5 "]m bo'es

Træk kabelstrengen "betiening" ind under

instrumentbrætb;klædningen og hen til det sted' hvor

miniuret skal monteres
Slut kabelstrengen "betiening" til miniuret

Anbring miniuret

Flg.l4

O Kabelstreng "valg ai blæser" og

,betienin gsanordnin g"

Fg 13

O Pluskabel 2,s'? rt

F.'".".l
Tryk ikke på Fig.15

O [,4iniur

LCD-displayet, når miniuret monteres
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Blæser i biler med eller uden manuelt klimaanlæg
(se fig. I6 og skitse 2)

TJæk kabelstrengen "valg af blæser hen til fodpladsen
Lrnder passagersædet.
StrømtilfØrsel tll blæseren loregår d rekte ved det 2-polede
st k kammer 1 ved at integrere kabel 2 5?sw/vi og kabel
2,s'l sw i edningen 3'gn/rt.

Blæser i biler med klimaautomatik
(se fig. 17 og skitse 3)

Valg af bl€eser foregår direkte ved blæsermodulet
(fodplads passagersæde).
Det 6 polede stik på blæseren trækkes ud.
Kab et 3'?gr/rt i kammer 2 afbrydes og kablerne 2,5':sw og
2 s'?swv integreres i henhold til strØmplanen
Regulering af orndrejningshasligheden foretages med

opgraderingssættet "PW[,4-rel€e" og øvrige relæer Kab et

0,35'? bL/ws afbrydes.
lndsti iing af bl€eserens omdrejningshastighed foretages
på PWI\,4'rel€eet. O md rein ing shastig hed en ska svare til

trn 2.

Fq. 16

O 2 poetstk

CD Slkring
ø afbrydes her
(3) Blæsermotor
G) Faldmodstand
@ Blaeserkontakt

Kabelfarver
SW= Sod
yys= hvid
t1 = tØd
ge = gul
gn = grøn

VI

br
gr
lrl
Ii

= violet
= brun
= grå

= bå
= lilla

O Sikring

@ afbrydes her

O BlEesermotor

@ Kammer 2

O Kammer 6
@ Betjen ngsdel

til klimaanlæq

Kabelfarver
SW= Sort
y75= hvid
t1 = tød
ge = gul
qn = grØn

gr =

vio et
bru n
grå
btå
lilla

l$,i LD rrr,

IIE{{J'UTI
(t

(4)

@

l/yDRO^//C koqrponenter B lkomponenler

Sk tse 2

(D rrrrr

t ltrdr lor

]15r

r-!

tti:'

o,

6å

s



Eftermontering

. Slut batteriet ti1.

. Af monterede komponenter genmonteres

. Forvis Dem om, ai alle slangeledninger, rørbånd og elektriske

forbindelser er på plads og iorden'

. Venti16r kølevandssystemet og undersøg det for evt lækage

. Læs bilproducentens instrukser vedr' påfyldning og ventilering

af kølevandssYstemet.

. Alle lØse ledninger skal sikres med kabelbånd

. Vær opmærksom på forskrifter og sikkerhedsanvisninger i den

tekniske beskrivelse

10
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Forskrifter i forbindelse
med monteringen

Sikkerhedsanvisninger
ved monteringen

Varmeaggregatet er godkendt (almen

sysiemgodkendelse) til montering i kØ(eIØ)et ' der falder

ind under loven om indreglstering af motorkøretØjer. Se

det off icielle godkendelsesmaerke på varrneaggregatets
fallriksskilt.

Godkendelsesmæ *e- HYDRONIC D3wZ 5274

Hvis varmeaggregatet skal opgraderes fra tilskudsvarmer til

motor- og kabinetorvarmer skal dette ske ihenhold til

monteringsveiledningen. Opgraderingen skal efterfølgende

bekræftei og godkendes skrlftligt af en otficielt anerkendt

sagkyndig person i henhold til de geeldende lorskrlfter'

Varmeaggregatets systemgodkendelse gælder aihængigt

herat.

Bilejeren kan vælge imellem forskellige former for attester,

enten i form af:
. en neutral attest for afleveringsprøvning, som den

sagkyndige skal være I besiddelse af og som altid skal

medtages i bilen.
Bilproducenien, blltypen og bilens registreringsnummer

skal fremgå af attesten.
. Registering på registreringsattest (sagkyndig,

incliegistreringsmyndighed for motorkØretØier)

Ved [Øretøjer eller tartØjer, der ikke falder ind under loven

om indregistrering (f.eks sklbe), skal man være

opmærksom på de særlige forskrifter og

monteringsanvisninger' der gaelder for disse; forskrifterne

m.v. kan variere Jta region til region

Opgradering af varmeaggregatet skalforetages af et af

plååucentei godkendt vårkited i henhold til anvisningerne i

nærvæTende monteringsveiledning eller specielle

monteringstorslag

lforbindelse med trækning af elektriske ledninger skal man

oasse på atisolerinqer ik^e oeskdoiges so^l følge a'lrihlior
eller var*e.dv,/linq e're, lordi dec kom-e' i hle'rme el'er

kn€ekker.

Afvigeiser fra monteringsveiledningen, is€er i lorbindelse

meielektrisk ledningsftring (strømskemaer) sarnt brug af

andre betienings- og styreelementer end de nævnte' kræver

producentens skriftlige samtykke

Ved ændring af udstØdsgassen (f eks ved montering af

l/ooo[e]'o;b'ærdrrgslu'le' erle o'ændstotlo'svningen sk'l
Åan uaele opmæ ksom oå trst'u\se''e der' tel nishe

beskrivelse / monteringsveiledningen til varmeaggregatet

Desuden skal rØggasrør og brændstof ledninger være

anoragt xorrext tåiat undgå vibrationsskader (fastgØres med

50 cn, afstand).

Varmeaggregatet er indbygget i bilmotorens vandkredslØb

oo udqør dermed en del af kØlesystemet

Ved montering af tilbageslagsventil eller anden
vandfØrende kornponent ivandkredslØbet skal der tages

hØjde ior fØLgende punkter:

. Etter monteringen skal hele kølesysternet inkl.

varmeaggregatet udlufles blærefrit i henhold ti

rnotorproducentens instrukser'
Dette geelder iØvrigt også hver gang kØlesysternet er

blevet åbnet (f.eks. iforbindelse med reparationer eller

udskiftning af kØlevand).
Alle vandforbindelser (bånd) skal være spændt
iorsvarligt. Efterspændes efter to driftstirner (bil) eller for

hver 100. kørte kilometre.
Alle vandforsyninger beskyttes mod friktion og tor hØje

temperaturer (strålin gsvarrne f ra røggasrøa
KØlevandet skal indeholde mindst 1O% antifrostmiddel

hele året (korrosionsbesk!4telse).
I koldt veir skal kØlemidlet indeholde tilstrækkellge
maengder antif rostmiddel

. Drift af varmeaggregatet med fastfrosset kØlemiddel er

iarligt og derior ikke tilladt

. Ved efterfyldning af kølemicldel benyttes det af

bilproducenten godkendte m€erke'

Se driftsvejledningen til bilen

. Hvis kØlemidlet blandes med et andet, ikke godkendt

kØlemiddel, kan dette n'redfØre, at motoren og

varmeaggregatet beskadiges

Hvis varmeaggregatet monteres iet andet køretøj' skal

dets vandførende komponenter skylles med rent vand

forinden.

Grundet deres konstruktionsmåde kan

varmeaggregaterne ikke benyttes som radiator (t eks til

opvarmning af oPholdsrum)

11
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Skabelon til stigerør
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