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Parafiini dieseleiden käyttö DIN EN 15940 mukaisesti  
lämmitin versioissa Thermo, Thermo E, Thermo S ja Thermo plus 

 

Synteettiset dieselit valmistetaan useista raaka-aineista käyttämällä prosessina synteesiä tai hydrausta: 

Maakaasu (Gas-to-Liquid; GTL)  Hiili (Coal-to-Liquid; CTL) 

Biomassa (Biomass-to-Liquid; BTL) Kasvipohjaiset öljyt (Hydrogenated / Hydrotreated Vegetable Oils; HVO) 

Moottoripolttoaineena käytettävät diesel-öljyt on määritelty normissa DIN EN 15940:2016-9 (fuels for motor 

vehicles – paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrogenation). Valeo on testannut yleisimmät normin DIN EN 

15940 mukaisista polttoaineista. 

Vaihtamalla polttoaine tavanomaisista diesel-polttoaineista parafiinipohjaisiin polttoaineisiin, voi seurauksena olla 

tiivisteiden kutistumista polttoainejärjestelmässä. Parafiini dieselit aiheuttavat selvästi kirkkaamman ja erivärisen 

liekin palotapahtumassa. Täten Valeo hyväksyy normin DIN EN 15940: 2016-9 mukaisista polttoaineista 

seuraavat: 

• Shell GTL  

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

• Kaikki HVO-dieselit jotka ovat vastaavia kuin Neste Renewable Diesel® ja johdannaiset kuten:  

• Blauwe Diesel or SsynFuel+ ® (Future Fuels) 

• C.A.R.E. Diesel® (ToolFuel) 

• GoodFuels Renewable Diesel (GoodFuels) 

Ota yhteyttä Valeo Service Hotline jos haluat varmistua polttoaineen soveltuvuudesta.  

 

Seuraavat lämmitinmallit, valmistettu 01/2017 jälkeen, mukaan lukien polttoainejärjestelmä ja suodattimet ovat 

yhteensopivia edellä mainittujen polttoaineiden kanssa, päivityksen jälkeen:     

Thermo   |   Thermo E   |   Thermo S   |   Thermo plus 

 

Päivitys sarja: 

1)  Päivityssarjan käyttäminen on suositeltavaa yllä mainittujen lämmitinmallien kanssa. Päivityssarjat ovat 

saatavilla lämmityskaudella 2018. Katso myös asennusohjeet liekkitunnistimen pölynsuojasarjalle "Dust Protection 

Kits 11137558A". 

2)  Ohjainlaitteen ohjelmisto on optimoitu vanhemmille Thermo lämmittimille. On suositeltavaa vaihtaa uusi 

ohjainlaite päivityksen yhteydessä. Uusi päivitetty ohjainlaite on saatavilla lämmityskaudella 2018. 
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3)  Ennen 01/2017 valmistettuihin lämmittimiin tulee polttoainelinjat ja suodattimet vaihtaa ennen parafiinipohjaisen 

polttoaineen käyttöönottoa. Kaikki polttoainejärjestelmän osat tulee olla hyväksyttyjä käytettävälle polttoaineelle. 

Tarvittaessa tarkista Valeolta päivitettävät komponentit lämmittimen sarjanumeron perusteella: 

Valeo Service Hotline +49 8105 7721 887 | service-valeobus@valeo.com 

 

Varmistaaksesi lämmittimen toiminnan kylmissä olosuhteissa -20°C asti, varmista että: 

• Polttoaine on Valeon hyväksymä ja täyttää normin DIN EN 15940:2016-9 

• Polttoaineen suodatettavuus pakkasella on riittävä (CFPP luokitus) 

• Polttoainelaatuja ei ole sekoitettu keskenään 

• Suutinrungonesilämmitys on käytössä alle 0°C lämpötiloissa 

• Polttoainesuodattimen lämmitin on käytössä alle 0°C lämpötiloissa 

• Polttoainepumppu on varustettu FKM (Viton) tiivisteillä; älä käytä "NBR" (katso TI Fuel Pump, DOK70102) 

• Polttoainelinja kestää parafiinipohjaiset polttoaineet (DIN EN 15940) 

FKM (Viton); älä käytä NBR 

• Polttoainepumppu- ja linjat tulee uusia neljän vuoden välein 

• Polttoainesuodatin tulee uusia vuosittain  

• Lämmitintä tulee käyttää vähintään neljän viikon välein, myös kesällä 

• Polttoaine ei saa olla vanhentunutta 

• Seossäätö (CO2) on tarkistettu 

Huom:  

• Suosittelemme kahden polttoainelinjan käyttämistä (polttoaineen syöttö- ja paluulinja). 

• Lämmitin voi savuttaa ja liekki sammua, jos ei käytetä Valeon hyväksymiä polttoaineita! 

Lämmittimen luotettava toiminta riippuu: 

• Huolto-ohjelman noudattamisesta 

• Yllämainituista olosuhteista ja suosituksista  
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