
/. 

' , . 

I 
, 

I /1 

I ' 

. I 
;' , 

· . 
. 

I 
I 

.. 

Fejlfi;odin;: 
på 

JDotormateriel Litra 

Mo-Mk-Fk-Dp 

JSt. 



FORORD. 
Ved udgivelsen af nærværende lille ,,Fejlfindings-

h~••,.•: håber undertegnede afdelinger: at have opfyldt 
. ,- , . ,ske( der kom meget stærkt til udtryk fra del-
tagerne , studiekredsene "Motorlære,• Elektricitet 
og Magnetisme", der afholdtes i henholdsvis Nyborg 
og Odense vinteren 1952/53. 

Hæftet er i sin opbygning baseret på de er/ a-
ringer; der kom til udtryk under arbejdet i disse stu-
diekredse. Men da det selvsagt/ i et hæfte af dette 
format, ikke vil være muligt at medtage alle de per-
sonlige erfaringer, der foreligger, er der ved indfø-
relse af blanke sider i hæftet, levnet ~ver enkelt mu-
lighed for, gennem personlige notate"J bt forhøje det-
tes vardi. 

S. A. Jensen 
Nyborg 

I oktober 1953. 

J. V. Christiansen 
Odense 

Romertallene I-VI henviser til placeringen i 
vognen, således: 

I apparatskab i maskinrum 
II førerpladsen 

III på dieselmotor eller i maskinrum 
IV apparatskab under vognen, h. side 
V apparatskab under vognen, v. side 

VI tavlen i maskinrum 

Forberedelse. 
Ved forberedelse gælder det, at omhyggelig for-

beredelse ofte kan afhjælpe eller helt fritage for 
evt. vanskeligheder på strækningen. 

Særlig bør der lægges mærke til smøreoliestan-
den på begge dieselmotorer. 

Smøreolie-suge og trykfiltre ( også reservefil-
trene) skal være rene. 

Beholdninger af kølevand og brændolie kon-
lrolleres. 

I opvarmningsperioden kontrolleres kedel- og 
f Ødevandsbehold ni ugerne. 

Før udkørsel efterses bremsecylinderens slag-
længde, herunder for Mk - Fk alle 3 bremse-
cylindre. 

Når eftersyn A er afsluttet startes dieselmoto-
rene. 



Start. 
Ved dårligt eller afladet batteri, kan starten let-

tes ved at slukke kedlen, evt. lyset, samt at be-
nytte ventilløfteren. 

Evt. kan en hjælper trække boschpumpens 
tandstang frem, således at brændstoftilfØrselen 
sker hurtigere. kre r 

Start aldrig rnoto1;.~
1 
kompressor~~g. • 

~ l,vLS?1 
Motoren drejer ikke rundt. 

Det kan ske, at ingen af dieselmotorerne drejer 
rundt, når startkontrolleren D 02 (Il ) sættes i 
stilling start. 

Viser voltmeteret på førerpladsen batterispæn-
ding er batteri, batterisikring B 14, batteriafbry-
der B 13 og jordslutningssikring A 85 (I) i orden. 
(Batteriet kan dog være stærkt afladet så spæn-
dingen falder meget kraftigt når der forsøges 
start.) 

Tids relæet. 
Drej køreretningskontrolleren A 08 (Il ) et par 

gange frem og tilbage, for evt. at rense kontakter-
ne, og læg mærke til tidsrelæet (I), smækker det, 
er der manøvrestrøm. 

Smækker det ikke, prøv at stille kØreretnings-
kontro lleren i stilling F ell er B, og drej kompres-
sorafbryderen C 22 (Il) et Øjeblik på direkte 
drift, læg mærke til om kompressoren går i gang. 

Kompressoren kan kØre »direkte«. 
Er dette tilfældet, prøv da atter start. 

Dødmandspedalen og centrifugalkontakt. 
Hvis motoren stadig ikke starter, forsøg da 

start med dØdmandspedalen nedtrykket, kan der 
nu startes, ligger fejlen i centrifugalkontakten 
F 04; kan fejlen ikke afhjælpes, må vognen be-
tjenes ganske normalt, blot må dØdmandspedalen 
ell er dødmandsknappen være nedtrykket hele 
tiden, også under ophold på stationerne, og kon-
takt F 09 (III) afbrydes. 

Kompressor kan ikke kØre i stilling direkte. 
Smækker tidsrelæet ikke, går kompressoren 

ildte i gang, når kompressorafbryderen stilles i 
stilling direkte, efterse da P. M. omskifter, denne 
står evt. i stilling P. Er dette ikke tilfældet, prøv 
da manøvrestrømssikringen, men afbryd kontak-
ten F 09 (III) (centrifugalkontakten), og stil kØre-
retningskontrolleren i stilling 0, før ny sikring 
sættes i; dette har betydning for at lokalisere en 
evt. fejl. Hvis sikringen stadig brænder over, læg 
mærke til, hvilken afbryder eller håndtag, der 
betjenes, når sikringen springer. 

Er det F 09 (III) søges fejlen i centrifugalkon-
takten, denne kan da evt. udskydes. 

Er det køreretningskontrolleren, efterses tids-
og bremserelæet (I) og kompressorafbryder (III) . 

Tids- og bremserelæet opklodset. 
Er fejlen ved tids- og bremserelæet (I), kan 

dette bindes op, men i så fald skal der, foruden 
føreren, være en mand på førerpladsen, der kan 
standse diesel-motoren og bremse vognen. 

Jordslutningsrelæ eller sikring (I). 
Er jordslutningsrelæet på Mk faldet ud, eller 



jor clslutningssikringen A 85 (I ) overbrændt, kan 
der ikke startes. 

Starter den ene motor, men ikke den anden. 
Går den ene m otor, m en ikke den anden, rundt, 

ved s tart, læg så før st m ærke til, orn fejlen er 
elek trisk eller m ek anisk . Startrelæet D 01 ( V ) kan 
evt. h øres, og batteri spændingen følges. 

Der bruges ikke strøm ved start. 
Elektrisk fe jl søges ved startrelæ ( V ) (evt. 

star tkontroller ) , hvis der ikke bruges strøm. Det 
k:111 ses på batteri spændingen. 

Der br uges strøm, men motoren drejer enten 
slet ikke eller ganske langsomt. 

Banemotorafbryder A 03 (V) hænger. 
Der k an også h er være elektriske fejl; f. eks. 

kan de t vær e banem otorafbr yder A 03 (V ), der 
h ænger fas t, således at startestrØrnmen deles m el-
lem gener ator og banemo tor og således ikke er 
kraftig nok til start. 

Hvis en ubr em set vogn k ører ved disse symp-
tomer, er det sikkert tegn på, at A 03 (V ) hænger . 

Fastgået motor. 
Er fej len mek anisk , prøv da ni.ed en tørnestang, 

om det er muligt, at dreje motoren. 
En fas tgået m otor kan selvfølgelig kun h en-

vises til reparation på Vk. 

Vand i cylinder. 
Er der vand i en eller fl ere cy lindre, k an m o-

tor en kun drejes til een a f de vandfy ldte cy-
lindres k ompression. 

Betj en da ventilløfteren og evt. åbne pr øve-
skruerne. Motor en k an m åske startes, når vande t 
er ude af cylinder en, m en fejlen bør a ltid noteres 
i vognen s r eparationsbog, m ed oplysning om cy-
linder, m otor o. s. v . 

J\'lotoren drejer i startestilling ganske normalt, 
men starter ikke sikkerhedsspæld ! 

H vis m otoren drejes normalt rundt uden at 
starte, k an der vær e fler e fejl. 

Prøv før st, om sikkerhedsspj ældet er åben , er 
dette tilfældet, træk da boschpumpens brænd-
oli etandstang fr em under sta rtning. 

Smøreoliestand. 
Går motoren i gang, m en atter i stå, når tand-

s tangen slippes, se da efter , om smør eoliestanden 
er normal, er den for h Øj, ka n der være vand el ler 
brændolie i sm ør eolien. 

Efter se smør eoliefiltrene, om de er r ene og 
s lutter tæ t. 

Lukket eller utæt sugefilter. 
Lukket eller utæt sugefilter giver ikke star t. 

Lukket trykfilter. 
Lukket trykfilter giver start, men m otor en går 

atter i stå. 
Bem ærk h er om om styringsglider en skifter 

opad. 
Se om elektroventilen fo r stop og I. hasti ghed 

er oppe. 



B1·ud ved smØreoliepumpen. 
Det kan være brud på smøreoliepumpen eller 

aksel til denne; dette kan naturligvis kun afhjæl-
pes på Vk. 

Fejl ved brændolietilfØrselen. 
Går motoren ikke i gang, når brændolietand-

stangen trækkes frem, se da efter brændolietil-
fØrselen, beholdning af brændolie, haner og evt. 
filter for brændolien. 

Prøv at åbne omløbet ved fortrykspumpen (ved 
Mp må kontraventilen tages op). 

Boschpumpen. 
Tag dækselet af boschpumpen, det kan være 

brud på dennes knastaksel, pumpen drejer da 
ikke rundt. (I visse tilfælde har der været brud 
af en sådan karakter, at pumpen følger med 
rundt, men indstillingen er blevet forsinket, og 
der kan derfor ikke startes .) 

Har der været kørt tom for brændolie udluftes 
boschpumpen ved kærvskruen på siden af bosch-
pumpen. 

Dieselmotoren starter normalt. 
Se da altid efter, om smøreolie og kØlevands-

tryk er i orden. 
Se efter ladningen! 

Ladning mangler på een maskine. 
Hvis en maskinenhed ikke viser ladning, prøv 

da, om voltmeteret viser spænding for denne ma-
skine. 

Er der ingen spænding, efterse da magnetise-

ringskredsen : magnetiseringssikring B 29 (I), 

magnetiseringsrelæ B 28 (I), samt hjælpedynamo-
sikring B 09 (I). 

Evt. voltmetersikring B 37 (IV ) . 
Er der spænding på hjælpedynamoen, men in-

gen ladning. 
Efterse da ladesikring B 10 ( I), laderelæ B 11 

(I) eller tilbagestrømsrelæ B 12 (I). 

Ladning for lille på begge maskiner. 
J,ader begge maskiw {fil_ lidt og viser batteri-

amperemeteret B 17 i maskinrumme nul, selv om 
. eks. kompressorerne sættes ud og ind, er jord-

slutningssikringen A 85 ( I) gået. 
Det bemærkes, at maskinerne ikke kan starte, 

men vognen kan køre med overbrændt jordslut-
ningssikring A 85, f. eks. hvis denne er over-
brændt efter start af dieselmotorerne. 

Motorerne starter normalt, ladning normal. 
Vognen kan ikke kØre. 

Kan vognen ikke køre, når r eguleringskontrol-
leren A 07, stilles på knap 1/2. 

Vognen »hugger«. 
~Hugger« vognen, se da efter, om bi·emsen er 

helt udlignet. 
Er dette tilfældet, se efter om manØvrestrøms-

udkobleren A 82 (I) er sluttet. Svigter denne, kan 
kniven ovenpå sluttes, men motorerne kobles da 
ikke fra ved bremsning, herunder nØdbremsning, 
sprængt trykluftslange o. 1. 

Mk hugger også, hvis jordslutningsrelæet er 
faldet ud. 



Den ene rnaskinenhed »hugger«. 
»Hugger « en enkelt maskinenhed for sig, er det 

sandsynligvis maksimalrelæerne A 04 (V), der 
hver fo r sig slår ud og ind. 

Prøv da, om håndbremsen er løs. 
Efterse bikontakterne på magnetiseringsr elæ 

A 31 (IV), og på banemotorrelæ A 03 (V ). 
Vognen kan slet ikke bevæges. 

Bevæger vognen sig overhovedet ikke, når re-
gulcrin gskontrolleren sættes på knap 1/ 2. 

Prøv da, om kØreretningskontrolleren A 08 og 
vendevalsen A 05 (V) stemmer overens, ved at 
skifte kØreretningskontroller en n ogle gange m ed 
korte mellemrum, og prøv i begge kørselsretnin-
ger. 

Der skal være mindst 5 atm. trykluft til skift-
ning ( dette forhold ændres dog efterhånden, da 
den særlige overs trømsningsventil til særluftbe-
holder fjernes). 

Vendevalsepoler på Mp kan være afbrændt el-
ler der es ledningstilslutninger knækkede. 

Hjælper dette ikke, skift da med hånden Yende-
v·alsen, på Mk alle 3 vendevalser , håndtagene er 
her ført udenfor apparatkasserne. 

Den ene rnaskinenhed trækker ikke på knap 1/ 2. 
Hvis den ene maskinenhed ikke trækker med 

reguleringskontrolleren på knap 1/ 2, efterse da 
magnetiseringssik r ing for hovedgenerator A 32 
(VI). 

Se om startkontroller en står i hak og på stil-
ling: drift. 

E r dette tilfælde t, se da, om startrelæet D 01 

(V) er faldet ud, og om bikontakterne slutter, 
samt om magnetiseringsrelæet, A 31's (IV), ho-
vedkontakt slutter. 

Den ene rnaskinenhed trækker ikke på knap 
1 - 2 - 3. 

Drejes reguleringskontrolleren efterhånden op 
på knap 1 - 2 - 3, og een af maskinenbederne 
følger ikke m ed i belastning. 

Dette kan bl. a . k on stateres ved, at der er aflad-
ning og lav hjælpedynamospænding. 

Det kan skyldes forannævnte, hvis køreret-
ningskontroller og vendevalse ikke stemmer over-
en s, eller startkontrolleren ikke er i bak på stil-
ling: drift. 

Endvidere kan det skyldes sikkerhedsspjældet ; 
motoren ryger da kraftigt. 

Se efter, om magnetventil D 05 for 2. h astighed 
går op, sker dette ikke, kan det være, bikontakter-
ne på banemotorrelæet A 03 (V), defekte lednin-
ger eller at elektroventilens kærne går for trægt. 

Endelig k an år sagen være manglende smøre-
olietryk, således at r egulatorens trinstempel ikke 
skifter. 

Ladningen svigter, eller er mangelfuld, 
på 2. og 3. hastighed. 

Manglende ladning på 2. og 3. hastighed. 
Se, om motorerne følger med op i h astighed, 

sker dette ikke, se under årsagen til manglende 
trækkraft på knap 1 - 2 - 3. 

Det kan være omskifterrelæene B 06 (IV), der 
ikke slutter. 



. Knap 4 og 5. 
Er det på stilling 4 og 5, trækkraften mindskes 

eller svigter, kan år sagen vær e forannævnte om 
smøreolietryk. 

Endvidere k an det være elektroventil en for 2. 
h astigh ed, D 05, der ikke falder n ed, eller elektro-
ventilen for 3. h astigh ed, D 06, der ikke går op. 

Men i disse stillinger kan årsagen også skyldes 
overbrændt sikring for reguleringsmotor, A 43 
(VI), h vorved ladning ophører i disse stillinger. 

Belastningen svinger eller mindskes på en 
maskinenhed uafhængig af skiftning 

Kan en maskin enhed ikke følge med i belast-
ning, kan det udover forannævnte år sager, skyl-
des mangelfuld brændolietilførsel. 

Manglende brændolietilfØrsel. 
I så fald vil regulator en søge at give størst mu-

lig brændolietilførsel, ved at skyde boschpumpens 
tandstang h elt frem. 

Det kan derfor vær e en r ettesnor, at mærke sig 
tandstangens stilling. 

Årsagen kan være fortrykspumpen, prøv at 
åbne for omløbet, eller evt. brændoliefiltren e, 
bosch- og kaffeposefilteret, der er tilstoppet. 

Lavt smøreolietryk. 
For lavt smøreolietryk k a n have samme virk-

ning, hvis smøreolietrykket ikke er stort nok til 
a t holde regulatoren i stilling. 

Er dette tilfældet: rens filtr en e. 
De a lmindeligste årsager til lavt olietryk er : 

I 

Spåner, vand eller bræ ndolie i smøreolien, 
for lav eller for h Øj oliestand. 

ManØvresikringen springer under kørselen. 
Hvi s rnanøvresikringen, A 35 (VI), springer un-

der k ørselen ved ca. 15 a 20 km, eller evt . ved stor 
hasti ghed, k an det være centrifugalkontak ten, 
F 04, der giver j ord slutning. 

Sker det m ere end en gang, afbryd da for cen-
trifugalkontak ten ved a fbryderen F 09 (III) og 
fortsæt m ed dØdm andspedalen nedtrykket h ele 
tide n. 

Den ene eller sjældent begge maskinenheder 
falder fra under kørsel. 

Hvis den en e m askinenhed, evt. begge enheder, 
falder fra, enten under selve igangsætningen eller 
ved stor hastighed, kan det være maksimalre læet, 
A 04 (V ) , der slår ud. 

Prøv igen at gå tilbage til nul-stillingen, og der-
e fter atter op. 

Slår m aksimalrelæet a tter ud, er der sandsyn-
ligvis en elektri sk fejl, og denne m askinenhed 
bør s toppes. 

Rundslag på generatoren. 
Under kørsel k a n der forekomme »rundslag« 

på en hovedgener a tor , måske generatorafbræn-
ding. 

· Dette kan modvirkes ved, a t der ikke k ør es på 
knap 4 og 5 ved større hastigh eder, især n år ba t-
terispændingen er hØj. 



Støvbrand. 
Støvbrand i gener ator eller ladedynam o. 
Stop hurtigst muli gt og brug kulsyreslukker en. 

Fejl ved forstøvere og r ør. 
Spræn ges et brændolietrykrØr, m å r eserver ør et 

påsættes snar es t m uligt , h els t straks, dog er det 
t ill adelig a t k Ør e indtil en kva rter , når omløbs-
ventilen på forstøver ventilen åbnes. 

Rens altid r eserver ør et før , det sættes på, evt . 
ved a t starte m askinen og lade brændolien sprøj-
te gennem r ør et, fØr det forbindes til for støve-
r en. 

Knækket støtte til forstøver. 
En fo r støverventils ene støtte kan knække. 
F or støverventilen s vuggefl an ge f jernes, og den 

i vognen anbragte ter s anbringes på st øtterne til 
dæk selet, evt. k an for støver ventilen h elt fj ernes. 

Selv 0 111 det laver et stærkt skyderi, kan der 
k øres med afmonter et fo r støver ventil, m en i så 
fa ld sk a l brændoli en ledes uden fo r dieselmotoren . 

Glem ikke topsm ørehanen. 
Hvis topsm ør ehanen (eller sk ydeventil ) står 

åben, er den før ste ulempe, at sm øreolien spildes 
over i brændolien , så de tidliger e nævnte besvær-
ligh eder ved for lav oliestand opstår. 

Sener e k an der op stå vansk eli gheder m ed den 
til snavsede brændolie, s toppede brændoliefiltre, 
m askinen følger ikke m ed i belastning o. s. v . 

Spåner i filtrene. 
Plejl s tangspanderne, og s jældner e h ovedleje-

panderne, k an blive besk adigede ved knusning 
eller udsm eltning af hvidtmeta l. 

De t viser sig ved spåner i filtrene, og hvis der 
samtidig h ør es bankning i m askinen , må der ikke 
k ør es m ed denne m otor. 

Hvis der ikke er bankning, og der f. ek s. kun er 
ta le om enkelte spåner, pr øv da igen, m en k on-
troHer hyppigt, om der s tadi g kommer spåner , så 
enheden m å k obl es fr a . 

Kørsel med een maskinenhed. 
Hu sk, nå r de r k ør es m ed een m askinenhed, at 

koble den ene k ompressor fra, fo r at undgå over-
belastning a f den igangvær ende ladedynamo. 

Gennemslag. 
Undertiden bræ nd er s tem pelringene fas t i ril-

lerne, så der ikk e e r tæthed m ellem stempel og 
foring. Dette giver gennembl æs ning, og ud stød-
ningen brænder smøreo li en på eylinderfor ingen 
og ti lgriser sm ør eo lien . 

Gennemblæsning er ofte begyndelsen til s tørre 
hava ri, f. ek s . pl ejl s tang gennem s iden a f m oto-
r en. 

Er der mistank e om gennemblæsning, m å det 
a lt id m eldes til depo terne. 

KØiesystemet. 
I kølesystem et kan der også sk e fejl. 
Svinger temperaturen stærkt, er det tegn på 

for lidt k ølevand ; efter se a ltid k Ølesystem et, om 
årsagen skyldes en evt. utæthed . 

En mindre utæ th ed ved k ølevandsslangerne 



kan være begyndelsen til slangebrud. 
Hvis der omstill es på kØleYandsventilerne, så 

følg da altid kredsløbet, og husk at lukke for af-
tapningshanerne i maskinrummet, når der ski ftes 

køler. 
Hold kØlevanc!stemperaturen på ca . 60- 80°, 

særlig for kolde temperaturer bØr undgås, da den 
store temperaturforskel mellem stempel og fo-
ring giver forøget slid og tæring på foringen og 
tillige en dårlig forrbænding af brændstoffet. 
Mange stempelhavarier skyldes belastning af mo-

toren ved for lav temperatur. 

Oliekøleren. 
Oliekøleren kan kobles fra ved at fjerne sik-

ringsblikket og omsti lle hanerne ved dieselmoto-

ren. 
Der bØr ikke køres med for varm, over 70-80 ° 

smøreolie, og endnu ringere for kold smøreolie. 

Forspandskørsel. 
Ved forspand sluttes rnanøvrestrørnmen (A 34), 

og fØrerpladsens kompressorafbryder ( C 22) sæt-
tes i sti Iling automatisk. 

Når Mk - Fk kører bagest ved forspandskør-
sel, skal den direkte bremse sti I les i løsestilling. 

Forskelligt. 
Er der uregelmæssigheder, læg så altid mærke 

til, om disse sker ved en bestemt manøvre eller 
omkobling. F. eks.: når en e lektrisk sikring 
springer, ~Ør alle håndtag og afbrydere stilles på 
0, før ny sikr ing isættes. 

Det giver den bedste vejledning for at lokali-
sere fejlen, så denne kan stedfæstes til een be-
stemt strømkreds . 

Kasser altid brugte sikringer, så ledes at de ikke 
blandes med nye sikringer eller ved en fejltagelse 
bliver lagt til vognei.1s reservesikringer. 

Har der været betydende fejl ved vognen, eller 
sikringer sprængt, bØr det a.ltid noteres i vogn-
bogen. 

Om vinteren bør De altid være klar over sne-
plader og omstillingerne til banemotorernes ven-
tilatorsystem, så der ved evt. snefygning hurtigt 
kan omstil les. 

Prøv altid håndbremsen før hver tur; der kan 

opstå fejl ved tryk I uftbremsen. 

Varmesystemet. 
Mindst en motor skal være i gang, når kedel-

an lægget anvendes. 
Hvis fødepumpen starter normal, når hovedaf-

bryder G 01 slutter. 
Prøv om pumpen giver vand, og fyld kedlen 

op. 
Giver pumpen ikke vand, spædes den med 

håndfØdepumpen. 

Fødepumpen starter ikke. 
Hvis fødepumpen ikke går i gang, når hoved-

afbryder G 01 sluttes, prøv sikringen G 13. 

Brændermotoren starter normalt. 
Starter brændermotoren normalt, når der tryk-

kes på startknappen. 



Læg mærke til brænderen og se om kedelen 
ryger. Er dette tilfældet, prøv om luftregulerings-
spjældet er gået tilbage, og om flammeregule-
ringsven lilen er trukket tilbage af sin fjeder. 

Brændermotoren starter ikke. 
Starter brændermotoren ikke, når der trykkes 

på knappen (G 06), kan det skyldes mange fejl. 
Prøv sikring (G 03) for brændermotor, eller 

(G 04) rnanøvrestrømmen; læg her mærke til, om 
lØrkogningskontaktoren (G 28 ) smækker, er dette 
tilfældet, er begge sikringerne ( G03 og G 04 ) i 
orden. 

Smækker det ikke, og sikringerne er i orden, 
prøv at trykke på trykknappen på termokontak-
ten for tør kogning ( G 16) . 

Er dette i orden, og brændermotoren stadig 
ikke stnrter, kan der være fejl ved termokontal(-
ten (G 17 ) (lav vandstand ) eller kontaktoren 
(G 22) for brændermotor. 

Brændermotoren starter, men der sker ingen 
tænding. 

Stnrtcr brændermotoren uden, at der tændes, 
bØr den kun hold es ignng ca. l sek., og næste 
gang prøves m ed fidibus, sker der nu ingen tæn-
ding, er det brændselstilfØrselen, det er galt med. 

Undersøg om alle haner (husk h er hanen i ma-
skinrummet) er åbne; læg m ærke til, om der er 
utæ theder, så brændolien ikke går til brænderen . 

Efter start af varmekedlen. 
Udsæt ikke svømmerhus og kedel for hurtige 

temperatur- eller tryksvingninger. 
Vandstandsreguleringen bringes da ud af ba-

1::mce. Af samme årsag bør anlæget altid have tid 
til at udligne disse tryk- og temperatursvingnin-
ger ved at lukke drosselventilen D, når der er 
sket udblæsning af svømmerhuset eller fyldt me-
get koldt vand på ved håndregulering. 

Når drosselventilen atter åbnes, bør det ske me-
get langsomt, helst i små trin med noget ophold 
imellem. 
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