
micrologic® PREMIUM 127 K5

Άμεσο Καθαριστικό Ψεκασμού Πετρελαίου

Product Information
PI 127K5_1115

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

microflex® 983 Cargo ή

microflex® 984 C.

Κωδικός: 127Κ5 Περιεχόμενο: 5 lt Ποσότητα Κιβωτίου: 12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαρίζει άμεσα το σύστημα ψεκασμού χωρίς την αφαίρεση των μπεκ.

Διαλύει κι αφαιρεί επικαθίσεις λάσπης, βερνικιού κι άνθρακα από τα μπεκ και το σύστημα 

ψεκασμού.

Καθαρίζει ολόκληρο τον θάλαμο καύσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Τεχνικά: εξασφαλίζει την βέλτιστη 

διασπορά ψεκασμού των μπεκ.

 Επαγγελματίας: ταχύτητα χρήσης, 

επειδή γίνεται άμεσος καθαρισμός χωρίς 

αφαίρεση των μπεκ.

 Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση, μειωμένος χρόνος 

παραμονής στο συνεργείο, μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμου με επακόλουθο 

οικονομικό όφελος.

 Περιβάλλον και υγεία: μείωση των 

επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Σε όλους τους κινητήρες πετρελαίου, σε όλους

τους τύπους ψεκασμού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

Σε περίπτωση βρώμικων μπεκ και αντλιών 

υψηλής πίεσης (επικαθίσεις άνθρακα και 

βερνικιού).

Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης 

καυσίμου.

Σε περίπτωση υψηλών τιμών καυσαερίων.

Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος του 

κινητήρα.

Πριν από τον έλεγχο των εκπομπών 

καυσαερίων.

Σε κάθε «μεγάλο» σέρβις και σε επισκευές 

του συστήματος ψεκασμού.

Χρήση:

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες 

χρήσης (SI 127 Cargo) στην επόμενη 

σελίδα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αντάπτορας Σύνδεσης για το TUNAP 127 

Cargo (Κωδ. 1353).
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micrologic® PREMIUM 127 K5

Οδηγίες Εφαρμογής

Service Information
SI 127K5_1115

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησης στο σύστημα καυσίμου παρακαλώ εξασφαλίστε την απόλυτη καθαριότητά

του!

Ο καθαρισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τον αντάπτορα TUNAP 1353 χωρίς να αφαιρεθούν τα μπεκ.

Πριν από τον διαχωρισμό των σωλήνων καυσίμου βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν βρίσκονται υπό πίεση.

Πριν από τις εργασίες στο σύστημα καυσίμου παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά, γάντια κι εξοπλισμό.

Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα και συμπληρώστε λάδι εάν χρειάζεται.

Χρησιμοποιείστε το TUNAP 983 Cargo ή το TUNAP 984 C και φθάστε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας (εάν είναι

δυνατόν, οδηγώντας το όχημα) αμέσως πριν από τον καθαρισμό.

Δείτε με το διαγνωστικό τα δεδομένα βλαβών και διαγράψτε τα.

Εκτελέστε την διαδικασία καθαρισμού όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μετά τον καθαρισμό, δείτε με το διαγνωστικό τα δεδομένα / επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις ελέγχου σφαλμάτων στην μνήμη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.

2. Κόψτε την παροχή καυσίμου του οχήματος σε κατάλληλο σημείο μεταξύ ρεζερβουάρ και μπεκ (βλέπε διάγραμμα).

3. Ενώστε την παροχή με την επιστροφή.

4. Συνδέστε το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κι επιστροφής στον αντάπτορα σύνδεσης TUNAP 1353. Χρησιμοποιείστε

σωλήνα/ες καυσίμου ως επέκταση/εις, εάν χρειάζεται.

5. Γεμίστε το περίβλημα του φίλτρου με το TUNAP 127 K5 κι εξαερώστε το.

6. Τοποθετήστε τον αντάπτορα σύνδεσης TUNAP 1353 στο ανοιγμένο δοχείο του TUNAP 127 K5.

7. Ξεκινήστε τον κινητήρα κι αφήστε τον να λειτουργήσει σε περίπου 1.200 στροφές/λεπτό, για 15 λεπτά.

8. Σβήστε τον κινητήρα και αφήστε το καθαριστικό να ενεργήσει για 30 λεπτά.

9. Στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κινητήρα και πάλι κι αφήστε τον να λειτουργήσει σε περίπου 1.200 στροφές/λεπτό έως ότου να

εξαντληθεί το καθαριστικό.

10. Επανασυνδέστε το σύστημα καυσίμου του οχήματος. Εξαερώστε το σύστημα όπως απαιτείται.

11. Δείτε με το διαγνωστικό τα δεδομένα/επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις ελέγχου σφαλμάτων στην μνήμη.

Καύσιμο που φτάνει 

από το ρεζερβουάρ

Ρεζερβουάρ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ 1353 (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)
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Επιστροφή καυσίμου 

προς το ρεζερβουάρ

Αντλία 

υψηλής 

πίεσης

Αντάπτορας 

TUNAP 1353

Τροφοδοσία καυσίμου 

από το ρεζερβουάρ Φίλτρο 

Πετρελαίου

Αντλία 

Πετρελαίου

Τμήμα του διαγράμματος

μόνο όταν ΔΕΝ υπάρχει

αντλία χαμηλής πίεσης.


