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Användning av paraffindiesel i enlighet med SS-EN 15940 
för värmare i serierna Thermo, Thermo E, Thermo S och Thermo plus 

 

Syntetiska dieselbränslen av denna typ härstammar från syntes- och hydreringsprocessen med olika 

utgångsmaterial, t.ex.: 

naturgas (Gas-to-Liquid; GTL)  kol (Coal-to-Liquid; CTL) 

biomassa (Biomass-to-Liquid; BTL) växtbaserade oljor (hydrerade vegetabiliska oljor; HVO) 

De definieras som bränsle för användning i dieselmotorer och motorfordon i SS-EN 15940:2016-9 (Bränsle för 

motorfordon – Paraffiniskt dieselbränsle från syntes eller hydrobehandling). Valeo har testat bränslen från 

standarden SS-EN 15940 och som har hög marknadsandel.  

Vid omställning från vanligt diesel och biodiesel till paraffindiesel kan det hända att packningarna krymper i de 

bränsleförande delarna. Under förbränningsprocesserna har man konstaterat varierande, avsevärt ljusare färg på 

lågan. Valeo godkänner de nedan nämnda bränslena enligt SS-EN 15940:2016-9: 

• Shell GTL  

• Neste Renewable Diesel® (HVO, tidigare NExBTL®) 

• Alla HVO-bränslen, som antingen motsvarar Renewable Diesel från Neste eller som härstammar från 

dessa, men som säljs under andra märkesnamn och som på sin höjd har andra tillsatser är t.ex.:  

• Blauwe Diesel eller SsynFuel+ ® (Future Fuels) 

• C.A.R.E. Diesel® (ToolFuel) 

• GoodFuels Renewable Diesel (GoodFuels) 

Vid användning av andra bränslen ska Valeo Service Hotline rådfrågas.  

Följande värmare – inklusive tillhörande Valeo bränsleslangar och bränslefilter kan från tillverkningstidpunkten 

01/2017 drivas med ovan nämnda bränsletyper om kraven på omrustning följs:      

 Thermo   |   Thermo E   |   Thermo S   |   Thermo plus 

 

Omrustningar: 
1) Användning av ett dammskyddsrör föreskrivs för de ovan nämnda värmarna. Dessa finns tillgängliga från  

uppvärmningsperioden 2018. Se även monteringsanvisningen ”Dust Protection Kits 11137558A”. 

2) På grund av en optimerad programvara för äldre Thermo värmare måste – endast för denna serie –  

den aktuella styrenheten bytas. Dessa finns tillgängliga från uppvärmningsperioden 2018. 
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3) På utrustning som är äldre än 01/2017 är det nödvändigt att byta bränsleslangar och -filter vid den första 

omställningen till ovanstående bränslen. Alla externa påbyggnadsdelar och komponenter måste vara godkända för 

dessa bränslen. Valeo behöver material- och serienummer (se typskylten) på använda värmare för att kunna 

fastställa vilka delar och komponenter som måste bytas. 

Information om detta erhålls från Valeo Service Hotline +49 8105 7721 887 | service-valeobus@valeo.com 

  

För en störningsfri brännardrift med ovan nämnda paraffindiesel ner till  

-20 grader Celsius ska: 

• De av Valeo godkända, ovan nämnda bränslena måste uppfylla SS-EN 15940:2016-9 

• De av Valeo godkända, ovan nämnda bränslena måste uppfylla klimatkraven (CFPP-klasser) 

• Växelvis drift av bränslen av olika normer måste uteslutas 

• Användning av en munstyckeförvärmning är obligatorisk vid temperaturer på 0 grader Celsius eller lägre 

• Användning av filtervärmare är obligatorisk vid temperaturer på 0 grader Celsius eller lägre 

• Bränslepumpar måste vara utrustade med FKM-packningar (”Viton”). ”NBR” måste uteslutas (se TI 

bränslepump DOK70102) 

• Bränsleslangar måste vara beständiga mot paraffindiesel (enligt SS-EN 15940) 

FKM (”Viton”) är föreskrivet. ”NBR” måste uteslutas 

• Byt bränslepump och bränsleslangar senast vart fjärde år 

• Byt bränslefilter en gång per år  

• Ta värmaren i drift minst var fjärde vecka, även på sommaren 

• Användning av föråldrat bränsle måste uteslutas 

• CO2-värdet ska kontrolleras 

Notera:  

• Drift av värmare i tvåledningsdrift (sug- och returledning) rekommenderas. 

• Vid användning av ett bränsle som inte uppfyller normerna leder till rökbildning och brännarstörningar! 

Tillförlitlig drift av värmaren är uteslutande beroende av: 

• Att underhållsarbeten och  

• ovan listade villkor och rekommendationer följs 
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Förklaring: Begreppen ”drivmedel” och ”bränsle” används synonymt med varandra i detta dokument. 
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