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1 Inhoud revisiekit

Op figuur 2 worden de verschillende componenten weergegeven die in de revisie kit aanwezig zijn.
De inhoud van de kit is hieronder ook nog eens opgelijst, in totaal zijn er 34 onderdelen aanwezig.

Figure 2: Inhoud revisiekit warmloopregelaar

• 2 membramen

• hoofdafdichting warmloopregelaar

• benzine membraam (Inox 304)

• O-ring voor benzine membraam (materiaal: Viton, bestand tegen ethanol bevattende brand-
stoffen)

• O-ring voor elektrische aansluiting

• O-ring voor vacuüm regelschroef

• 4 bouten + 4 moeren voor hoofdbevestiging warmloopregelaar (zowel verkrijgbaar geel ver-
chroomd (origineel) of galvanisch verzinkt)

• 4 schroeven voor bevestiging benzine membraam (galvanisch verzinkt)

• 4 klinknagels voor klein membraam

• aluminium schroefstuk met aangapaste rondel en moer voor bevestiging groot membraam

• 2 aangepaste rondellen voor groot membraam
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• 1 grote en 1 kleine veer

• 2 kleine en 2 grotere koperen afdichtingen

2 Revisie van de warmloopregelaar

Deze handleiding maakt gebruikt van warmloopregelaar 0 438 140 068, dit is een warmloopregelaar
met een dubbel membraam. Tevens is dit één van de meest geavanceerde warmloopregelaars
waardoor deze handleiding ook geschikt is voor het type zonder vacuüm.

Ook nog op te merken is dat dit type een extra veer heeft tussen de onderste 2 kamers. (dit
is meestal niet aanwezig)

De revisie vertrekt vanuit een gedemon-
teerde warmloopregelaar zoals weergegeven
in deze foto.

Vervolgens kunnen de 2 adaptors gedemon-
teerd worden. Indien uw aansluitingen via
een banjo-bout aangesloten worden, kan u
deze stap overslaan.
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De start van de revisie gebeurt door de 4
hoofschroeven te demonteren. (aageduid op
de foto). Wanneer deze gedemonteerd zijn
kan u 3 helften van elkaar scheiden (pas op
dat er geen onderdelen verloren geraken van
het binnenmechanisme!).
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Het verenmechanische wordt hiernaast
weergegeven. De 2 veren zijn nieuw aan-
wezig in de revisiekit, de speciale rondel met
pin wordt hergebruikt. Merk op dat er vet
tussen de pin en de rondel aanwezig is. Dit
dient om ervoor te zorgen dat de montage
mogelijk is. (indien nodig mag hier extra vet
(vaseline of lagervet) aan toegevoegd wor-
den)

Om het benzine membraam met bijhorende
dichting te vervangen, wordt eerst en vooral
de elektrische weerstand en het bimetaal
gedemonteerd. Dit doe je door de moer te
lossen (10mm) die aangduid staat op de foto
hiernaast.

De elektrische connector (die vasthangt aan
de weerstand) wordt gedemonteerd door
een borgplaatje te verwijderen door deze te
schuiven in de richting van de pijl.
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Het volledig gedemonteerde bimetaal wordt
hier weergegeven. Op de elektrische
aansluiting zit een siliconen dichting welke
ook vervangen wordt.

Het benzine membraam wordt vervangen
door de 4 schroeven te demomteren. Na de
demontage hiervan kan u de buitenkant van
de warmloopregelaar oppoetsen.

Als de 4 schroeven gedemonteerd zijn, zal
je onder het afdekplaatje een metalen mem-
braam gemonteerd zien zitten. Pas op zo-
dat het pinnetje (aangeduid door de onder-
ste pijl) niet verloren geraakt! De dichting
(aangeduid door de bovenste pijl) kan je nu
vervangen. Vervolgens kan het nieuwe mem-
braam gemonteerd worden, monteer deze
zodat de krasvrije kant aan de aflsluitzijde
geplaast wordt. Normaal gesproken zijn er
geen lichte krassen aanwezig maar indien dit
toch voorkomt, monteert u deze in de juiste
richting.
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Vooraleer de elektrische weerstand terug
gemonteerd wordt, is het aangeraden deze
eerst te testen. De weerstandswaarde ligt
normaliter tussen 21 en 47 ohm. De ex-
acte waarde wordt weergegeven op de weer-
stand zelf. Kleine afwijkingen zijn toege-
laten maar wanneer deze weerstand geen
elektrische stroom meer geleidt, zal deze
vervangen moeten worden. Een tweede mo-
gelijk probleem is dat de elektrische connec-
tors teveel geoxideerd zijn waardoor u deze
iets zal moeten bijschuren.

(Deze stap enkel doen indien je de benzine
druk opnieuw wil afstellen, dit is aangeraden
maar zonder drukmeter niet mogelijk)
Voordat de elektrische weerstand terug
gemonteerd kan worden, moet eerst de reg-
ulplunjer omhoog geslagen worden. Pas
op zodat de schroefdraad niet beschadigd
wordt. Deze wordt omhoog geslagen todat
de plunjer op dezelfde hoogte staat als de
behuizing. Na de revisie zal deze regelplun-
jer voorzichtig terug naar beneden geslagen
worden om zo de correcte regeldrukken te
bekomen.

Vervolgens kan de elektrische weerstand
terug gemonteerd worden. De siliconen
dichting wordt vervangen en het borgplaatje
schuift terug in de connector. Maak zeker
dat dit borgplaatje op de juiste positie
gemonteerd wordt. Bij de montage van het
bimetaal, moet er worden op gelet dat deze
in het center staat van het gaatje (waar
later de pin in gemonteerd wordt) (zie on-
derstaande foto)
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Het onderste membraam wordt gedemon-
teerd door de 4 klinknagels te verwijderen.
Ikzelf maak gebruik van een houdbeitel, dit
is mogelijk omdat de klinknagels zelf van
aluminium zijn. Hierna kan een doorslag ge-
bruikt worden om het volledige mechanisme
te demonteren.
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Wanneer het membraam gedemonteerd is,
wordt de regelschroef eerst en vooral gede-
monteerd omdat deze hergebruikt zal wor-
den. Het is mogelijk dat het tussenstuk nog
het oude type is zonder de schroefdraad.
Er is een kleine dichting aanwezig op de
regelschroef (kan ook niet aanwezig zijn,
wat regelmatig gebeurt) die ook vervangen
wordt.
Vooralleer we aan de montage kunnen be-
ginnen, wordt eerst het oppervlak volledig
vlak geschuurd met fijn schuurpapier. Dit
zorgt voor een zo goed mogelijke afdichting.
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De hermontage van het membraam gebeurt
als volgt: eerst monteren we het kleine mem-
braam rond het aluminium schroefstuk (zie
onderstaande foto). Merk hierbij op dat
het membraam juist gemonteerd wordt zo-
dat de rondel die achteraf gemonteerd wordt
mooi rond het membraam zit (foto onder-
aan rechts). Dit is nodig zodat de afdichting
maximaal is. Voordat het schroefstuk terug
gemonteerd wordt, is het belangrijk eerst de
regelschroef in het schroefstuk te draaien.
De algemene regel is om deze tot het einde
in te draaien en dan 3 toeren terug.
De beide oppervlakken waartegen het mem-
braam bevestigd wordt mogen ook fijn
opgeschuurd worden.
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Vervolgens wordt het stuk gemonteerd zoals
op de foto hiernaast. Op deze 2 afdicht-
plaatsen mag er wat dichtingspasta ge-
bruikt worden indien u de oppervlakken niet
volledig vlak hebt gekregen.

Als alles gemonteerd is, ziet de ene zijde
eruit zoals de foto hiernaast. Via de an-
dere zijde (foto hieronder links), kunnen
de 4 klinknagels gemonteerd worden. Zorg
ervoor dat de klinknagels mooi tegen het
stuk worden geplaast en dat de afdichtron-
del mooi naar beneden gedrukt wordt zodat
de klinknagels zich een klein beetje boven de
afdichtrondel positioneren (zie foto hieron-
der rechts).
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Nu moeten de klinknagels plat geslagen wor-
den zodat dit een mooie luchtdichte afdicht-
ing vormt. Dit doe ik door onderaan de
klinknagel te ondersteunen en dan met een
hamer de ene kant voorzichtig over te slaan.
Als dit voltooid is, verkijg je de situatie zoals
de onderstaande foto’s. Onderaan rechts
wordt nogmaals getoond dat de membraam
afdichting mooi rond het schroestuk moet
geplaatst worden.
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Vervolgens kan het membraam gemonteerd
worden, eerst en vooral wordt de rondel
gemonteerd zoals de foto hiernaast, let op
de montage!

Hierna volgt de grote rondel (met de
afgeronde kant gericht naar het membraam).
Nu kan het membraam zelf geplaatst wor-
den, waarna terug een grote rondel volgt.
Finaal wordt de moer bevestigd inclusief
draadborging. De moer dient goed (hand-
matig!) aangespannen te worden, hou hier-
bij het membraam (en eventueel het schroef-
stuk) vast zodat dit allemaal op de juiste
positie blijft.
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Als laaste stap dient de volledige warm-
loopregelaar terug samen gemonteerd te
worden. Er wordt nog een dichting geplaatst
in het bovenste onderdeel zoals de foto hier-
naast weergeeft.

Het veren mechanisme kan soms wat tijd
vragen maar ikzef doe dit altijd als volgt.
Op de speciale rondel waar de pin in
geplaatst wordt, voeg ik wat extra vet toe,
waarna deze op het bimetaal mooi blijft zit-
ten. Hierbij is het extreem belangrijk dat
de pin mooi in de gepaste holte zit op het
benzine-membraam! (zie foto rechts onder
voor de holte)
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De veren zelf worden dan geplaatst op het
middelste stuk op de voorziene plaatsten.

Bij sommige warmloopregelaars (zoals bij 0
438 140 068) is er nog een extra veer aan-
wezig tussen de 2 onderste helften. Deze zijn
optioneel verkrijgbaar bij MRC-technics.
Deze veer past juist in de grote rondel van
het membraam, dit is een aandachtspuntje
tijdens de montage!
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Nu kunnen de 3 helften terug samen gemon-
teerd worden. Hierbij neem ik eerst de
2 onderste helften samen (lukt gemakkeli-
jker indien de onderste veer niet aanwezig
is, dit is het geval bij de meeste warm-
loopregelaars). Laat vervolgens de boven-
ste helft voorzichtig zakken op de onderste
helft zodat je tijdens de neergaande beweg-
ing kan verifiëren dat de speciale rondel op
het bimetaal mooi in de 2 veren past. Wan-
neer dit juist zit zal je de laaste milimeters
weerstand voelen wat aanduidt dat de veren
samengedrukt worden. Om dit finaal vast te
schroeven gebruik je de 4 schroeven met bi-
jhorende moeren.

Na het doorlopen van alle stappen is de
warmloopregelaar volledig gereviseerd. Nu
volgt nog de drukafstelling wat beschreven
wordt in een tweede document.
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