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WABCO FUELGUARD™ (E-APU) –
MOGELIJKE BESCHADIGINGEN DOOR PATRONEN, DIE NIET
VOLDOEN AAN DE TECHNISCHE VEREISTEN
WABCO heeft vastgesteld dat KNORR-BREMSE het KNORR
"Standard" -patroon K087957 in zijn Product News (Doc. No.
Y176414 (EN - Rev. 000)) actief aanprijst voor SCANIA
toepassingen. Daarnaast wordt door KNORR ook het "OSC
Reman"-patroon K115979X00 voor SCANIA toepassingen
aangeboden.
Om de informatieplicht na te komen, moet WABCO als fabrikant van
FuelGuard™ (E-APU - Elektronische luchtbehandelingseenheid) voor
SCANIA toepassingen waarschuwen tegen het gebruik van
bovengenoemde KNORR patronen bij SCANIA voertuigen met
WABCO FuelGuard™.
WABCO FuelGuard™, dat sinds 2003 in SCANIA voertuigen wordt
gemonteerd, is een complex mechatronisch apparaat. Om
FuelGuard™ en natuurlijk ook overige verbruikers inclusief het
remsysteem te beschermen, is een patroon met olieafscheidende
functie vereist, en van cruciaal belang.

KNORR-BREMSE Product News
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RISICO'S BIJ TOEPASSING VAN HET KNORR "STANDARD"-PATROON
K087957 IN SAMENHANG MET WABCO FUELGUARD™
Alleen een kwalitatief hoogwaardig coalescentiepatroon met olieafscheidende functie kan het
luchtdrukremsysteem beschermen tegen het indringen van oliedeeltjes. Aangezien in alle moderne SCANIA
voertuigen FuelGuard™ wordt gebruikt, kunnen daar zelfs geringe hoeveelheden olie de FuelGuard™ zelf of de
nageschakelde ventielen beschadigen, en zo systeemuitval veroorzaken, waardoor tijdrovende reparaties van
het voertuig noodzakelijk zijn.


Het voornoemde KNORR "Standard"-patroon K087957 heeft deze olieafscheidende functie niet.

RISICO'S BIJ TOEPASSING VAN HET KNORR "OSC REMAN"-PATROON
K115979X00 IN SAMENHANG MET WABCO FUELGUARD™
Het eerder genoemde KNORR "OSC Reman"-patroon K115979X00 heeft weliswaar de benodigde
olieafscheidende functie, maar heeft onvoldoende droogvermogen voor de gevoelige en vooruitstrevende
regeneratiecycli van de WABCO FuelGuard™.
Het gebruik van patronen met een droogvermogen dat niet voldoet aan de technische vereisten van de WABCO
FuelGuard™ kan ertoe leiden dat minder lucht kan worden opgenomen uit de doorstromende lucht. Daardoor
kan luchtvochtigheid als water in de tank en in het remsysteem terecht komen. Dit houdt in:
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Bevroren water in de remventielen kan leiden tot een plotselinge en totale uitval van het remsysteem
leiden.
Water in het remsysteem veroorzaakt corrosie, wat leidt tot uitval van remventielen, langere
stilstandtijden en reparatiekosten.
Water in de tanks reduceert het aantal mogelijke noodremmingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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