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5VENTURI  SKIVER DIVERSE  CONNECTORS

MOTORRENS ER DEN BEDSTE LØSNING

FOR MILJØET

CONNECTOR SLANGER

DENNE MASKINE ER KUN TIL PROFESSIONELT BRUG 



P A R TI K E LFILTER    RENS
PRODUKT  DER SKAL  ANVENDES :   NR.  9168
TILKOBLINGS SLANGER  SAMT PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

1/2 TIME

HUSK PERSONLIGE VÆRNRMIDLER



VI ANBEFALER AT RENSEN FOREGÅR UDENDØRS

Start :Før renseprocessen startes bør man lave en 
motortest med aflæsning af evt. fejlkoder. Dette gøres for
at sikre at der ikke er andre fejl på motoren som kan 
forstyrre eller give problemer ved rensning af
partikelfilteret (f.eks. dårlig tomgang, trykregulering m.m.). 
Start motoren og lad den køre til den
opnår driftstemperatur (dette er nødvendigt for at opnå 
det optimale resultat). Når motoren har
opnået den nødvendige driftstemperatur, slukkes den og 
herefter følges proceduren nedenfor.

1: Find differencetryksmåleren fra partikelfiltret i 
motorrummet.
2: Hvis ikke differencetryksmåleren er tilgængelig, 
find de direkte forbindelser til partikelfiltret.
3. Find og afmonter de to forbindelser på 
partikelfilterets  differencetryksmåler. Undgå at 
rensevæske og anden fugt skader sensoren i 
måleren.
(Blæs også slangen ren med luft når rensen er forbi 
for ikke at skade sensoren) 
4. Forbind den sorte fleksible slange (med den 
koniske adapter) fra rensesættet,
til differencetryksslangen der kommer fra 
partikelfiltret. Brug samme metode hvis du 
forbinder direkte til  partikelfiltret.

Rense proces :  Hæld rensevæsken (nr. 1) i DPF / FAP i maskinens midterste plastikbeholder
° Tilslut strømkabler fra  maskinen på bilens 12V. 
° Tryk på tænd / sluk-knappen i programmet DPF / FAP, 
° Tryk nu 2 gange på program knappen, displayet viser 2, rengørings procedure vil starte automatisk.
° Når rensningen er afsluttet, vil der være et lydsignal.
° Start motoren, og holde det omkring 2500 rpm. i omkring 3-4 minutter (hvid røg & skum vil komme 
ud af udstødningen, dette er normalt)
Skylning : MOTOREN KØRER
° Hæld skyllevæsken (nr. 2) i DPF / FAP beholderen på maskinen (midterste)
° Tryk 3 gange på knappen program, viser displayet Flushing / Rincage, så vil skylningen starte 
automatisk.
° Når skylle proceduren er afsluttet, vil der være et lydsignal (under denne procedure vil der ofte 
komme skum ud af udstødningen) Efter skylningen er færdig afmonteres den fleksible slange, blæs 
med trykluft i de 2 slanger fra differentiale tryksensoren og lad motoren køre i tomgang i ca. 3-4 
minutter (dette forhindrer skade af sensoren)
° Tilslut slangerne på sensoren.



Afslutning:

Hæld dåsen med nummer 3 i brændstoftanken og kør 20 minutter med ca. 
3000-4000 omdrejninger (dette starter motorens automatiske regenererings 
system, hvis ikke det sker, kør en motortest og se fabrikkens instruktioner for 
tvangsregenerering.)

Hvis partikelfiltret (DPF) er fuldstændig
tilstoppet og bilen ikke længere kan
tage omdrejninger  eller hvis motoren stopper
når du forsøger at køre bilen betyder det at 
udstødningsgasserne er blokeret
I dette tilfælde skal du gentage renseproceduren.

Denne Rengørings operation har et 
økologisk aspekt:
De skadelige sod partikler er komplet 
nedbrudt og er ikke længere 
skadelige for miljøet . De er brændt 
under regenereringen og 
rengøringen fordampet og efterlader 
ingen skadelige rester.

Slut af med en motortest og vær sikker på at alle fejlkoder er 
slettet. Kommer de igen, så tjek og slet fejlene. 



INDSUGNINGS RENS
PRODUKT   2322  INDSUGNINGS RENS
V ENTURI    SKIVER MED SLANGER
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

2 TIMER

HUSK PERSONLIGE VÆRNEMIDLER



Anbefaling. !!

• Monter udsugning , eller kør bilen udenfor i fri luft.
• Afmonter indsugningsslangen efter luftmængdemåler 
• ( billede B )
• Om nødvendigt, afbryd strømmen til EGR-ventil

Dobbelt luftfilterindtag

•Hvis køretøjet er udstyret med 2 luftfilterindtag, brug da T-stykket med de to flanger.  Tilpasning af de to skal ske individuelt.
•Hvis køretøjet kun er udstyret med et luftfilterindtag, lukkes skruen på den anden flange , eller  monter kun en af de to slanger på 

maskinen.

Rens med startet motor

• Hæld rensevæsken i beholderen på maskinen. ( Nr.: 2322 )

• Tilslut strømkablerne til bilens 12 volt batteri ( billede C )

• Start maskinen på ON/OFF knappen

• På “Injection” knappen, indstiller man hastigheden for hvor injektioner pr. Minut der sprøjtes ind i indsugningen( 10 til 90 ). 

Antallet af injektioner afhænger af motorens størrelse , og hvor tilstoppet systemet er. Start med 50 injektioner pr. Minut.

• Start motoren, monter flangen på luftfilterindtaget ( billede D ) Vær opmærksom på ikke at 
montere flangen før turbo/intercooler.

• Juster Airflowet ved hjælp af skruen på flangen ( juster således at motoren får nok luft, så den ikke går i stå )

• Juster nu på “Injection” skruen ( op eller ned ) så man får den rette mængde rensevæske. For at kontrollere om mængden 

af rensevæske er okay, afmonter flangen og se efter om der fjernet noget skidt i indsugningen, Hvis der  stadig er meget 

skidt, Eller det drypper fra flangen, skrues ned for “Injection” skruen. Når den rette mængde væske er justeret , lad 

processen køre indtil beholderen er tom. Rensetiden varer fra 1,5 til 2 timer.

• Efter renseprocessen, afbrydes strømforsyningen, og maskinen kobles fra.

• Fjerne flangen og stop motoren.

• Monter luftfilterslangen igen og fjern evt. Fejlkoder med tester.

• Kør en prøvetur, hvor motoren 

B

D
A

C

Husk personlige værnemidler.
Husk udsugning eller foretag behandling 
udendørs.

Før start aflæses eventuelle fejlkoder, 

og kontroller at der ikke opstår

problemer i forbindelse med 

rensnigen. Før behandling. Kontroller

olie- og kølervæskestand.

Efter denne rens anbefaler vi at 

der bruges  en Bardahl  1032 til til 

indvendig motorrens samt et 

olieskift.



BARDAHL PROFESSINAL RENS 360

30
Min

RENS AF DYSER OG 

FORBRÆNDINGS

SYSTEM.

Brug: 

2 kasser med connectors og 1

kasse med spændebånd/fittings 

Rensevæske : Nr. 1036/1037 (1l.) 

4771/4772. (5 l.)



RENS- OPSTART AF MASKINE

Sæt kredsløbet under tryk (se tabel). For at justere trykket, tryk på ON-knappen  mens du drejer på 

knappen til det korrekte tryk. Ved korrekt tryk stopper blink.  Kontroller for lækager

Start motoren

Kontroller trykket (du har brug for en stabil tomgang)

Renseprocessen er nu startet i ca. 30 min.

Efter rensningen, stop motoren, tag trykket af kredsløbet (gå tilbage til nul med dreje knappen) frakoble 

slangerne fra maskinen, hæld evt. væsken af maskinen.

Start motoren, og se om motoren kører korrekt, Kontroller slangeforbindelser (der kan være nogen 

brændstoflækager)

ADVARSEL: Før du foretager nogen justering i tryk systemet, anbefales det at kontrollere korrekt 

pumpetryk (se evt. producentens data) til motoren.

Vejledende tryk: (se evt. producentens data)

BENZINMOTORER:

•Carburator:0,6bar
•Monopoint:1- 1,5bar
•Multipoint(electronic)     :2,5- 3bar
•Multipoint(mechanical):5,5- 6bar

DIESEL

•Non electronic Diesel systems : 1,0bar
•TDISystems :1,1bar
•HDI Systems (without   feedpump )        :0,8- 1,2bar
•HDI Systems (withf eedpump)                        :1,2- 2bar
•DCI Systems (without    f eedpump ) : 0,8- 1,2bar
•DCI Systems (withf eedpump ) :1,2- 2bar
•COMMAN RAIL  Systems (CDTI,JTD… ) :1,2- 2,5bar

Anbefalede motoromdrejninger under rens:
For benzinbiler med katalysator: 15 min tomgang og derefter 2000 omdrejninger i 20 til 30 sekunder
mekanisk diesel pumpe: 15 min på tomgang og derefter oprejse i 20 til 30 sekunder ved 2000 omdrejninger..

Husk personlige værnemidler

OPSÆTNING
° Lav en fejlkode læsning
° Varm motoren op (min 65 ° C)
° Tilslut tilgang og  afgangs  adapter. (Afhænger af 
motortype)
° Tilslut 360 Multi maskinen til bilens 12 V .
° Hæld  rensevæsken i  Injection beholder på 
maskinen
(Sørg for der er altid minimum 200 ml væske i 
beholderen)



Rens af biler med benzin motor

Bær maske og handsker under forløbet
Foretag rens af motoren udendørs, eller med en 
Udstødningsslange monteret.
Placer en bakke under rørhalen på bagpotte

Procedure  for  tilslutning  af maskine  til rens  af  
indsprøjtningsdyser  på benzin bil.
På en benzinmotor åbner indsprøjtnings dyserne  elektronisk   
gennem styreboksen, eller mekanisk ved hjælp af 
benzintrykket. 
Et for højt tryk kan resultere i en ødelagt dyse, og forårsage  en 
lækage,  og derved kan  brændstoffet  løbe ned i 
indsugninsmanifolden.

Før start aflæses eventuelle fejlkoder, og derefter monteres maskinen med én af de to
medfølgendeslangerpåindsugningssystemet.
Sætsystemetundertryk,ogkontrolleratderikkeernogleutætheder.Kontrollerstandeni
beholderenpåmaskinen.Detfaldermellem200til300ml.,ogderefterstabiliseresdet.
- Hvis det bliver ved at falde , er der en lækage i systemet , og rensevæsken løber ud i
systemet.

- Hvisvæskenerstabil,kanmotorenstartesogrenseprocedurensættesIgang

VÆRMEGETFORSIGTIG MEDDIESEL BILER

Hvis man kører med for højt maskintryk, kan det forårsage motorskade og
ødelæggelse af dyser.

Hvis dyserne “banker” – skru ned for trykket !!!!

Hvis dyserne stadig “banker” efter nedjustering af trykket, skal

renseprocessen stoppes!!!!!



Monopoint 

indsprøjtning

benzinbil

Bær maske og handsker under forløbet
Foretag rens af motoren udendørs, eller med en 
Udstødningsslange monteret.
Placer en bakke under rørhalen på bagpotte

INSTALLATION :

*Forbind den fleksible afgangsslange fra maskinen til brændstof-
Tilførslen ( nr. 1 ) 
*Forbind den fleksible returslange fra maskinen til tilbageløbet
fra monopoint indsprøjtningen ( nr. 2 )
* Kobl derefter de to slanger fra tilførsel og retur til tanken
sammen ( nr. 3 og nr. 4 ) 

Slange med 

tryk

Fuelfilter

Fuel

Luftfilter

Fresh AirFuelpump

Injection unit

Lamba

sensor

1

2

3

4

Sammenkobling nr. 

3 og 4

Exhaust Catalysator



3

Multipoint injection med returløb

2

4

3

1

Bær maske og handsker under forløbet
Foretag rens af motoren udendørs, eller med en 
Udstødningsslange monteret.
Placer en bakke under rørhalen på bagpotte

INSTALLATION :

*Forbind den fleksible afgangsslange fra maskinen til
brændstoftilførslen ( nr. 1 )
*Forbind den fleksible returslange fra maskinen til systemets
tilbageløb ( nr. 2 )
* Kobl derefter de to slanger fra tilførsel og retur til tanken
sammen ( nr. 3 og nr. 4 )



Multipoint indsprøjtning uden 

tilbageløb

2 1

Bær maske og handsker under forløbet
Foretag rens af motoren udendørs, eller med en 
Udstødningsslange monteret.
Placer en bakke under rørhalen på bagpotte

INSTALLATION :

*Forbind den fleksible afgangsslange fra maskinen til
brændstoftilførslen ( nr. 1 )
*Luk for brændstoftilførslen fra tanken eller frakobl den 
elektriske benzinpumpe



DIESELMOTORER MED 

MEKANISK    P U M PE

1 2

4

3

Bær maske og handsker under forløbet
Foretag rens af motoren udendørs, eller med en 
Udstødningsslange monteret.
Placer evt. en bakke under rørhalen på 
bagpotte

MONTERING:
Tilslut den fleksible afgang slange fra maskinen ved indgangen af pumpen og nr. 1

° Forbind fleksibel ”returslange" fra maskinen til ”retur" brændstof slangen fra
pumpe og injektorer og nr. 2

° Lav en spring-forbindelse mellem nr. 3 og 4, og hvis systemet er udstyret med en booster pumpe
(Booster pumpe er ikke på tegningen nedenfor).



MOTORER MED INJECTION DIESEL

COMMONRAIL & HDI

1

4

2

3

Bær maske og handsker under forløbet
Foretag rens af motoren udendørs, eller med en 
Udstødningsslange monteret.
Placer evt. en bakke under rørhalen på 
bagpotte

MONTERING:
° Tilslut den fleksible afgangs slange fra maskinen til indgangen på højtrykspumpen (nr. 1)
° Tilslut den fleksible ”retur " slange fra maskinen til ”retur " af brændstof slangen fra

pumpe og injektorer ( nr. 2 )
° Lav en spring-forbindelse mellem nr. 3 og 4



CONNEC T O R     INFO  D A T A B A S E

Hvordan gør jeg

•Gå  på  følgende   internet s  ide:

www.bardahlclim.com

ADGANG TIL 

DATABASE

Når du har valgt bil 

model klik på 

"raccordements" for 

at få adgang til 

billedet af adapter
Info om placeringer 

af adaptere 

installationstiden og 

yderligere 

oplysninger

Import: SkanOil ApS        mail: Info@skanoil.dk Tlf: 21488488


