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Anvendelse af paraffinsk dieselbrændstof i henhold til DIN EN 15940 
for varmere i serien Thermo, Thermo E, Thermo S og Thermo plus 

 

Syntetisk fremstillede dieselbrændstoffer stammer fra en syntese- eller hydreringsproces med forskellige 

udgangsmaterialer, fx: 

naturgas (Gas-to-Liquid; GTL)   Coal (Coal-to-Liquid; CTL)     biomasse (Biomass-to-Liquid; BTL) 

plantebaserede olier (hydrogenerede/ hydrogenbehandlede vegetabilske olier; HVO) 
 

De defineres som brændstof til anvendelse i dieselmotorer og motorkøretøjer i DIN EN 15940:2016-9 (brændstoffer 

til motorkøretøjer – paraffinsk dieselbrændstof på basis af syntese- eller hydreringsproces). Valeo har testet nogle 

af disse brændstoffer med høj markedsandel fra normen DIN EN 15940.  

Ved konvertering af traditionel diesel og biodiesel til paraffinske dieselbrændstoffer kan der ske en krympning af 

pakningerne indvendigt i de brændstofførende dele. Under forbrændingsprocesserne kan der i et vist omfang 

konstateres forskellige markant lysere flammefarver. Valeo meddeler godkendelse af de nedenfor nævnte 

brændstoffer i henhold til DIN EN 15940:2016-9: 

• Shell GTL  

• Neste Renewable Diesel® (HVO; tidligere NExBTL®) 

• Alle HVO-brændstoffer, som enten svarer til Renewable Diesel fra Neste, eller stammer herfra, men 

markedsføres under et andet mærkenavn, og som højst er additiveret yderligere, fx:  

• Blauwe Diesel eller SsynFuel+ ® (Future Fuels) 

• C.A.R.E. Diesel® (ToolFuel) 

• GoodFuels Renewable Diesel (GoodFuels) 

Ved anvendelse af brændstoffer, der rækker ud over dette, skal Valeos servicehotline kontaktes.  

Følgende varmere - inklusive tilhørende brændstofslanger og brændstoffiltre fra Valeo - kan drives med 

ovennævnte brændstoftyper fra produktionstidspunktet 01/2017, hvis de påkrævede opgraderinger overholdes:      

Thermo   |   Thermo E   |   Thermo S   |   Thermo plus 

 

Opgraderinger: 
1)  Anvendelsen af et støvbeskyttelsesrør er obligatorisk i forbindelse med ovennævnte varmere. Dette er  

tilgængeligt fra varmeperioden 2018. Se i den forbindelse også monteringsanvisningen „Dust Protection Kits 

11137558A“. 

2)  På grund af en optimeret software til de ældre Thermo-varmere skal  

den pågældende styreenhed udskiftes. Dette gælder kun for denne serie. Disse er tilgængelige fra varmeperioden 

2018. 
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3)  Hvad angår gamle apparater fra før 01/2017 skal der ske en opgradering af brændstofslanger og -filtre i 

forbindelse med første omstilling til ovennævnte brændstoffer. Alle eksterne monteringsdele eller komponenter skal 

være godkendt til disse brændsler. For at kunne identificere de elementer og komponenter, der skal  opgraderes, 

skal materiale- og serienummeret (se typeskiltet) for de anvendte varmere oplyses til Valeo. 

I den forbindelse bedes du venligst henvende dig til Valeos servicehotline: +49 8105 7721 887 | service-

valeobus@valeo.com 

  

For at sikre en fejlfri forbrænding med de ovenfor nævnte paraffinske dieselbrændstoffer ned til  

-20 grader celsius skal der tages højde for følgende: 

• De ovenfor nævnte brændstoffer, som Valeo har godkendt, skal overholde EN 15940:2016-9 

• De ovenfor nævnte brændstoffer, som Valeo har godkendt, skal overholde de klimatiske krav (CFPP-

klasser) 

• Skiftende brug af brændstoffer fra forskellige normer må ikke finde sted 

• Anvendelse af dyseforvarmning er obligatorisk fra temperaturer på ≤ 0 grader 

• Anvendelse af filtervarme er obligatorisk fra temperaturer på ≤ 0 grader celsius 

• Brændstofpumpen skal være udstyret med FKM ("Viton") pakninger. "NBR" skal udelukkes (se TI 

brændstofpumpe DOK70102) 

• Brændstofslanger skal være resistente over for paraffinske brændstoffer (i henhold til DIN EN 15940) 

FKM („Viton“) er obligatorisk; „NBR“ skal udelukkes 

• Udskiftning af brændstofpumpen og brændstofslangerne skal ske mindst hvert fjerde år 

• Udskiftning af brændstoffiltret skal ske årligt  

• Varmeren skal startes og køre mindst en gang hver fjerde uge, også om sommeren. 

• Anvendelse af forældet brændstof skal udelukkes 

• CO2-værdien skal kontrolleres 

Noter:  

• Det anbefales at betjene varmeren i et to-strengssystem (suge- og returløb). 

• Ved anvendelse af et ikke-standard brændstof kan der opstå røgudvikling og ustabil flamme! 

Pålidelig drift af varmerne afhænger helt af: 

• Overholdelse af vedligeholdelse og  

• ovennævnte foranstaltninger og anbefalinger 
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Forklaring: Begreberne „brændstof“ og „brændsel“ anvendes som synonymer i dette dokument. 
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