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K-jetronic: Handleiding afstellen regeldruk
Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u de regeldruk van een K-jetronic
systeem kan afstellen.
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Waarom regeldruk afstellen?

Wanneer de warmloopregelaar gereviseerd wordt, is het aangeraden de regeldruk opnieuw af te
stellen naar fabrieksinstellingen. De regeldruk is zeer gevoelig waardoor kleine variaties op de
componenten ervoor zorgen dat de regeldruk varieert waardoor de motor niet de correcte brandstofverhouding zal krijgen.
De exacte afstelwaarden worden beschikbaar gesteld in een apart document op de website van
MRC-technics.
Om de regeldruk af te stellen heeft u een benzinedrukmeter nodig.
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Afregeling regeldruk

Figure 2: Positie Drukmeter
Eerst een vooral wordt de benzinedrukmeter aangelsloten tussen de leiding die loopt van de
warmloopregelaar naar de bovenkant van de brandstofverdeler. Dit wordt voorgesteld door de
groen aangeduide drukmeter. Belangrijk op te merken is dat de elektrische aansluiting van de
warmloopregelaar niet mag aangesloten worden om de koude en warme regeldruk af te stellen! De
elektrische aansluiting zorgt er namelijk voor dat het bimetaal opwarmt waardoor de regeldruk
zal stijgen.
Aangezien we de regelpin (figuur 3) volledig naar boven geplaatst hebben tijdens de revisie
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Figure 3: Regelpin
van de warmloopregelaar, drukt het bimetaal niet tegen de veren waardoor we eerst de warme
regeldruk kunnen afstellen. Als het benzine membraam (= zwart onderdeel waar de brandstofaansluitingen aangesloten zijn) niet gedemonteerd geweest is (dit is niet beschreven in de
handleiding), zouden deze waarden nog goed moeten staan. Om dit te verifieren, laten we de
benzinepomp werken. Indien de afstelling op de wagen gebeurt kan u dit doen door het brandstofrelais te overbruggen. (Dus de wagen hoeft nog niet te draaien!) Deze regeldruk (zonder
vacuum aansluiting) zou rond de 2 bar moeten liggen, als er dan vacuum wordt aangesloten zou
de druk moeten stijgen in het bereik zoals aangegeven in de afsteltabel (typisch tussen 3,4 en 3,8
bar).
Als dit in orde is kan de koude regeldruk afgesteld worden, hiervoor laat je de wagen draaien
(met vacuum aangeloten maar zonder de elektrische aansluiting!). Het kan zijn dat de wagen
moeilijk start en niet mooi draait omdat de druk nog niet correct afgesteld is. Nu kunnen we deze
waarde afstellen (weergegeven afhankelijk van de temperatuur in het document, typisch tussen
1 en 2 bar) naar de correcte waarde. Let wel op dat u niet te hard slaat op de regelpin want
deze is op een bepaald moment zeer gevoelig! Wanneer deze druk correct staat afgesteld kan
de elektrische aansluiting terug worden aangesloten en de regeldruk zal stijgen tot de daarjuist
ingestelde waarde. De tijd hiervoor nodig varieert afhankelijk van de weerstand, en duurt meestal
enkele minuten.
Nu is de warmloopregelaar volledig afgesteld.
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