
Servis.

Kendi Kendine Çal›flma Program› 261

Passat W8
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Dikkat
Uyar›

YEN‹

Güncel test, ayarlama, ve tamir tali-
matlar› için bu ifl için öngörülen KD
literatürüne baflvurun.

Kendi kendine e¤itim program›
yeni geliflmelerin konstrüksiyon
ve fonksiyonunu temsil eder. 
‹çeri¤i güncellefltirilmeyecektir.

Bu Kendi-Kendine Çal›flma Program›nda
Passat W8 sunulmufltur. Burada sadece yeni
özellikler ile ilgili tasar›m ve fonksiyonlar
anlat›lacakt›r. Aç›klanan tüm de¤ifliklikler 2001
y›l› Passat modeline yöneliktir

W8 motoru ile ilgili konular iki farkl› Kendi-
Kendine Çal›flma Program›na bölünmüfltür.

• Kendi-Kendine Çal›flma Program› No 248
“W Motor Konsepti”

• Kendi-Kendine Çal›flma Program› No 249
“W8 Motor ‹flletim Sistemi”

S261_002
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F›nd›k kabu¤unda

Passat’›n model yelpazesi içinde sundu¤u 8-silindirli motora sahip en üst model araçt›r.
Passat W8, performans, komfor, güvenlik, kalite ve donan›m olarak lüks segmente yönelik bir araç
sunmufltur. Salon ve estate versiyonlar› mevcuttur.

Passat W8

Passat W8 yenilikleri

• 6-vites düz flanz›man veya Tiptronik 5-vites otomatik flanz›man.

• Özel çarp›flma ve akustik de¤erler

• W8 motor 4.0 lt/202 kW (275 bhp) silindir bafl›na 4 valf

• Yak›t deposu 80 lt

• Çift xenon farlar

• Dört tekerlekten çekifl 4 Motion

• 2 adet krom kaplamal› egzoz ç›k›fl›na sahip egzoz sistemi

• 7.5 J17” alafl›m jantlar ve 225 R/45 lastikler

• Klimatronik
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Yüksek kaliteli bu araç 2001 y›l›nda piyasaya sürülen Passat modeli altyap›s›na sahiptir.

S261_003

W8 motoru tamamen yeni bir üründür.
Teknik özelliklerinden birisi kompakt ölçülere
sahip olmas›d›r.

Motor gücü, dört-tekerlekten çekiflli (4 Motion)
6-vitesli düz flanz›man arac›l›¤› ile yola
aktar›l›r. Opsiyonel olarak Tiptronik 6-vitesli
otomatik flanz›man mevcuttur.



Estate

Passat W8 saloon modelinde bulunan tüm yeni-
likler estate versiyonunda da mevcuttur. Estate ve
saloon versiyonlar›n›n gövdeleri akustik ve
çarp›flma güvenli¤i aç›s›ndan güçlendirilmifltir.

Fakat versiyonu estate veya saloon olsun, yeni
Passat W8’in ilk bak›flta farkedilen özellikleri, iki
krom kapl› çift egzoz ç›k›fllar›, çift-xenon farlar›,
ilave krom kaplamalar› ve de 17 inçlik alafl›m
jantlar›d›r.

6

F›nd›k kabu¤u
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‹ç k›s›mda ise, kafa hava yast›klar›, yüksek kalite-
de ön ve arka dirsekler ve tavan kaplamas›,
krom ve gerçek ahflap kaplamalar, kaliteli döfle-
me, yol bilgisayar› ve otomatik klima standart
donan›m olarak sunulur.

Passat W8’in genifl yelpazedeki opsiyonel dona-
n›mlar› aras›nda ise, lüks deri koltuklar, yeni ta-
sar›m spor tipi koltuklar, audio, TV ve internet
ba¤lant›s› bulunan dinamik navigasyon sistemi,
dijital ses paketi ve karart›lm›fl camlar yeralmak-
tad›r.

S261_004



Saloon modeli
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F›nd›k kabu¤u

Uzunluk 4703 mm
Genifllik 1746 mm
Yükseklik 1461 mm
Dingil mesafesi 2703 mm
Dönüfl çap› 11.5 m
Yak›t deposu kapasitesi 80 l

S261_073

S261_005

2703 mm

4703 mm

1746 mm

S261_006

14
61

 m
m

S261_007

Ölçüler ve a¤›rl›k

Ön iz geniflli¤i 1511 mm
Arka iz geniflli¤i 1510 mm
‹zin verilen toplam araç a¤›rl›¤› 2220 kg
Bofl a¤›rl›k 1665 kg
‹zin verilen tavan yükü a¤›rl›¤› 100 kg
Rüzgar katsay›s› 0.27 c

100 kg

d
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Saloon modeli
S261_073

S261_008

2703 mm

4682 mm

1746 mm

S261_009

14
97

 m
m

S261_010

Ölçüler ve a¤›rl›k

Uzunluk 4703 mm
Genifllik 1746 mm
Yükseklik 1461 mm
Dingil mesafesi 2703 mm
Dönüfl çap› 11.5 m
Yak›t deposu kapasitesi 80 l

Ön iz geniflli¤i 1511 mm
Arka iz geniflli¤i 1510 mm
‹zin verilen toplam araç a¤›rl›¤› 2220 kg
Bofl a¤›rl›k 1665 kg
‹zin verilen tavan yükü a¤›rl›¤› 100 kg
Rüzgar katsay›s› 0.27 c

100 kg

d



Gövde üzerindeki de¤ifliklikler

Daha üst seviyede bir güvenli¤in ve lüksün
sunulabilmesi amac›yla Passat W8’in gövdesi
güçlendirilmifltir. Güçlendirme tan›m›n›, çarp›flma
güvenli¤i art›rmak amaçl› güçlendirme ve akustik
amaçl› güçlendirme olmak üzere ay›rmaktay›z.

Yedek yak›t deposunun yerlefltirilebilmesi
amac›yla stepne haznesinde de¤ifliklik
yap›lm›flt›r. Saloon modelde bagaj ön duvar›
arka koltu¤a sabitlenmifltir. Bu sebeple arka
koltuk s›rt› katlanamaz.

10

Gövde

Stepne haznesi

Ön tekerlek muhafazalar› aras›ndaki çapraz direk V6 motor araçlarda da (benzinli ve
dizel modeller) mevcuttur.

Sabitlenmifl
bagaj ön duvar›
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Akustik önlemler

Ön tekerlek muhafazalar› aras›na bir çapraz
direk c›vatalanm›flt›r. Direk, tekerlek
muhafazalar›na kaynaklanm›fl yeni destek
parçalar›na sabitlenmifltir. Baflka bir direk ise
motor bölmesi duvar›na yan elemanlar›n bulun-
du¤u yere tak›lm›flt›r.

Çarpmaya karfl› güçlendirme eleman›:

Ön ayak bofllu¤u ilave bir çapraz elemanla
kuvvetlendirilmifltir.

Gövde de¤ifliklikleri

Çarpmaya karfl› güçlendirme

Akustik önlemler

Çapraz eleman

Güçlendirme eleman›

Çapraz direk

Çapraz direk
deste¤i

S261_011
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Yolcu Güvenli¤i

Yolcu korumas›

Yolcu korumas›, iki ön hava yast›¤›, yan hava
yast›¤› ve kafa koruma hava yast›klar›n›n dahil
oldu¤u hava yast›¤› sistemi, emniyet kemeri ve
kemer gergileri ve çocuk emniyet sistemiyle
sa¤lanmaktad›r.

Passat W8 sürücü ve ön yolcu taraf›nda iki adet
tam boy hava  yast›¤›na sahiptir. fiiflme hacimleri
64 ve 120 litredir. Merkezi hava yast›¤› kontrol
ünitesi tünel üzerindeki orta konsolün arkas›na
yerleflmifltir.

‹ki yan havayast›¤› ön koltu¤a yerlefltirilmifltir ve
fliflme hacimleri 12 litredir. Kafa koruma hava
yast›klar›n›n herbiri 26 litre fliflme hacimlerine
sahiptir ve kap›lar›n üzerindeki kaplamalar›n
içindedir.

Sistemin 2 adet yanal h›zlanma sensörü mevcut-
tur ve bu sensörle önceki modelde oldu¤u gibi
ön koltuklar›n alt›na yerlefltirilmifltir.

Kafa koruma havayast›¤›

Yan havayast›¤›
sürücü taraf›

Ön havayast›¤›
sürücü taraf›

Ön havayast›¤›
yolcu taraf›

Ön havayast›¤›
modülü 

yolcu taraf›

Ön havayast›¤›
modülü 

sürücü taraf›

Yan havayast›¤› çarp›flma
sensörü yolcu taraf›

Havayast›¤› kontrol ünitesi Yan havayast›¤› çarp›flma
sensörü sürücü taraf›
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Ön ve arka yan koltuklarda geleneksel atalet-
tetikli emniyet kemerleri kullan›lm›flt›r. 
Küre tipi gergiler ön koltuklara yerlefltirilmifltir.

Arka koltuklarda ise Wankel tipi kemer gergileri
kullan›lm›flt›r.
Her iki tip kemer gergisi mekanik/piroteknik
kapsül taraf›ndan tetiklenir.

Yeni Passat’ta bulunan emniyet kemerlerinin üst k›s›mlar› seviye ayarl›d›r.
Alt k›s›m ise braketlere c›vatayla sabitlenmifltir.

Kafa koruma hava yast›¤›

Kafa koruma havayast›¤›
modülü

Üç noktadan ba¤lant›l›
emniyet kemerleri

Wankel tipi kemer gergisi

Yan havayast›¤›
modülü

Küre tipi kemer gergisi

Yan havayast›¤›
sürücü taraf›

Havayast›¤› entegre edilmifl
koltuk

S261_012



Çocuk güvenlik sistemi

Passat W8 modelinde entegre çocuk güvenlik koltu¤u ve Isofix sistemi mevcuttur.

14

Yolcu Güvenli¤i

Entegre çocuk güvenlik koltu¤unu kul-
lanmak için minderin yükseltilmesi ve
yerine sabitlenmesi gerekir. Boyu 1.3 m
ila 1.5 m aras›ndaki çocuklariçin kemer
uzunlu¤u ilave bir omuz kemeri k›lavuzu
ile ayarlan›r. Yükseltilmifl minderin yan
taraf›ndaki kemer k›lavuzu, kemerin
çocu¤un kalças›ndan güvenli bir flekilde
geçmesini sa¤lar.

Yeni Passat W8 ISOFIX sistemine uygun
sabitleme parçalar› ve opsiyonel olarak
sunulan çocuk güvenlik koltu¤u ile
donat›lm›flt›r.

Entegre çocuk güvenlik koltu¤u

Isofix Sistemi

Kemer k›lavuzu S261_013

S261_014
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Genel olarak W8 motoru

Passat W8, yeni W motor jenerasyonu olan W8
ile donat›lm›flt›r. W tasar›m› iki adet V tipi
motorun 72° aç›yla birlefltirilmesinden elde edil-
mifltir. Bu tasar›mla gerçekten ufak boyutlarda
kompakt bir 8 silindirli motor üretilmifltir.

Di¤er 8 silindirli motorlarla k›yasland›¤›nda, W8
ufak ebat›, alüminyum, ince biyel ve k›sa piston
kullan›myla oldukça düflük bir a¤›rl›¤a sahiptir.

Silindir bafl›na dört valf, düflük sürtünme katsay›l›
külbütör parma¤a, kam mili zamanlama ayar›na
sahip dört kam milinin zincirle tahrik edilmesi bu
modern motorun belirgin özelliklerinden bir
kaç›d›r.

Daha detayl› bilgi için Kendi  Kendine Çal›flma Program› No. 248’e bak›n.

S261_016

S261_071

S261_015

Tahrik Üniteleri



W8 motorun ç›k›fl gücü 202 kW veya 6000
devirde 275 bhp’dir.
Motor hacmine göre litre bafl›na ç›k›fl gücü
50.5 kW veya 68.7 bhp’dir.

4.0 lt W8 motor 2750 devirde 370 Nm mak-
simum torku üretir.
3999 cm3’lük motor hacmine göre litre bafl›na
maksimum tork 92.5 Nm/lt’dir.
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Teknik Üniteleri

Motor kodu BDN
Motor hacmi 3,999 cm3

Tipi W engine

Silindir bafl›na valf say›s› 4

S›k›flt›rma oran› 10.75±0.25:1

Çap 84.0 mm

Strok 90.2 mm

Maksimum ç›k›fl gücü 202 kW / 275 bhp

6000 rpm

Maksimum tork 370 Nm

2750 rpm

Motor iflletim sistemi Motronic M7.11

Yak›t 98 OKTAN

(95 OKTAN ç›k›fl gücünü azalt›r)

Egzoz gaz› iflleme Üç yollu katalitik konvertör

Lambda kontrollü

Teknik özellikler

Tork ve ç›k›fl gücü
[Nm]

500

400

300

200

100

[kW]

200

150

100

50

2000 4000         6000   rpm

Tork e¤risi

Ç›k›fl gücü e¤risi

S261_017
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Yak›t besleme sistemi

Passat W8’in yak›t besleme sistemi
kapsam›ndaki yak›t deposu kapasitesi 80 litredir.
Passat 2001 4Motion’da bulunan 60 litrelik yak›t
deposuna ek olarak 20 litrelik yedek bir depo
daha vard›r.

Yak›t depolar› bir boru arac›l›¤›yla birbirine
ba¤l›d›r. Yedek yak›t deposu stepne haznesinin
alt taraf›na yerlefltirilmifltir. Bu sebeple stepne
haznesinin ebatlar› azalt›lm›flt›r. Arac›n
tekerle¤inin patlamas› durumunda stepne haz-
nesinde kompakt yedek tekerlek mevcuttur.

Yedek yak›t deposu 20 lt

Ba¤lant› borusu

Yak›t deposu 60 lt

S261_018
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Tahrik Üniteleri

Yak›t pompalar›

60 litrelik yak›t deposunda bir elektrikli yak›t
pompas› ve bir emme jet pompas›na (eflitleme
pompas›) sahiptir. 20 litrelik yedek yak›t depo-
sunda bir elektrikli yak›t pompas› daha mevcut-
tur. Ana yak›t deposu ve yedek yak›t deposu
aras›ndaki seviye fark› nedeniyle iki deponun
kontrollü bir flekilde boflalt›lmas›n› gerektirir. Ya-
k›t, motora daima 60 litrelik depodan sevkedilir.

Yak›t deposu dolu oldu¤unda yak›t 60 litrelik de-
podan pompalan›r. Ana yak›t deposundaki yak›t
seviyesi 40 litreye düfltü¤ünde yedek depodaki
pompa devreye girer ve yedek yak›t deposunda-
ki yak›t ana yak›t deposuna pompalan›r. Yedek
yak›t deposunda yak›t kalmad›¤›nda yak›t ana
yak›t deposundan pompalan›r. Emme jet pompa-
s› ana yak›t deposunun sol bölmesinden yak›t
pompas›na gönderir.

Yak›t pompas›

S261_020

S261_019

Yak›t pompas›

Emme jet pompas›

Yak›t doldurma bo¤az›

20 litrelik yedek
yak›t deposu

Ba¤lant› borusu

60 litrelik ana
yak›t deposu
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Yak›t pompas›n›n kontrolü

Ana yak›t deposundaki yak›t pompas› motor
kontrol ünitesi taraf›ndan kontrol edilir. Yedek ya-
k›t deposundaki yak›t pompas› yak›t pompas›
kontrol ünitesi taraf›ndan kontrol edilir. Bu sebep-
le tüm depoda dört adet yak›t seviyesi sensörü ve
bir adet diyaframl› verici G293 mevcuttur. Sen-
sörlerden al›nan tüm sinyaller yak›t pompas›
kontrol ünitesine gönderilir.

Ana yak›t deposundaki sensörler yak›t seviyesini
40 litre olarak ölçtü¤ünde kontrol ünitesi yedek
yak›t deposundaki pompay› devreye sokar. Pom-
pa, yedek yak›t deposundaki yak›t› vericiden -
G293 “yedek yak›t deposu bofl” sinyali gelene
dek ana yak›t deposuna aktar›r. Sonra da kont-
rol ünitesi yedek yak›t deposundaki pompay›
devre d›fl› b›rak›r. Böylece pompa bofl yak›t de-
posunda gereksiz yere çal›flmaz ve gerek gürültü
gerekse güç tüketimi engellenmifl olur.

S261_021

Yak›t pompas›
ve sensörler G 292 ve G 293

Yak›t seviyesi göstergesi
sensörü G 237

Emme jet pompas›
ve sensör G 169

Yak›t pompas›
ve sensör G
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G 293 - Yak›t seviyesi sensörü, 
yedek yak›t deposu bofl

G 292 - Yak›t seviyesi sensörü, 
yedek yak›t deposu

G - Yak›t seviyesi göstergesi sensörü
G 237 - Yak›t seviyesi göstergesi sensörü 3
G 169 - Yak›t seviyesi göstergesi sensörü 2

G 6 - yak›t pompas› (ön-besleme pompas›)
J 17    - yak›t pompas› rölesi
G23 - yak›t pompas›
J538 - yak›t pompalar› kontrol ünitesi
S228   - Sigorta kutusundaki sigorta
S        - Kontrol ünitesi sigortas›

Mekanik Fren Asistan›

S261_022

Terminal 30

CAN veri hatt›

G 23

S

J 17
S228

G 6

G 169G 237GG 292G 293

J 538

Yak›t besleme sistemi fonksiyon flemas›
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Yak›t seviyesi göstergesi

Yak›t depolar›n›n seviyelerindeki farklardan dolay›, dört yak›t seviyesi sensörlerin kalan yak›t miktar›n›
do¤ru olarak hesaplamas› gerekir. Tüm sensörlerden gelen sinyaller yak›t pompas› kontrol ünitesinde de-
¤erlendirilir. Sonuca göre üretilen sinyaller CAN Bus veri hatt› üzerinde gösterge tablosuna iletilir ve ya-
k›t seviyesi göstergesinin kontrolü için kullan›l›r. Yak›t pompas› kontrol ünitesi adres iflareti 58 ile kendi
kendine teflhis ifllemine tabi tutulabilir.

Yak›t pompas› kontrol ünitesi J538

Yak›t pompas› kontrol ünitesi stepne haznesinde plastik içine gömülmüfltür. CAN Bus veri hatt›na ba¤l›-
d›r. Bu sebeple kontrol ünitesi gösterge tablosuna ba¤l›d›r. Kontrol ünitesinin görevleri afla¤›dad›r:

• Dört adet yak›t seviyesi sensöründen gelen sinyallerin de¤erlendirilmesi
• Yak›t seviyesi göstergelerinin kontrol edilmesi
• Yedek yak›t deposundaki yak›t pompas›n›n G 23 kontrol edilmesi
• Yak›t deposu (seviyesi) uyar› lambas›n›n kontrol edilmesi

S261_023

Yak›t pompas›
kontrol ünitesi J 538
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Güç aktar›m›

Passat 2001 modelinde kullan›lan 6-vitesli düz
flanz›man Passat W8’e de tak›lm›flt›r. Passat
W8’e 4 Motion dört-tekerlekten çekifl standart
olarak sunuldu¤u için motor torkunun dört teker-
le¤e de da¤›t›lmas› amc›yla flanz›mana Torsen
diferansiyel entegre edilmifltir. fianz›man
muhafazas› W8 motora göre adapte edilmifltir.

5-vitesli otomatik flanz›man 01V

fianz›man W8 motora göre adapte edilmifltir,
örne¤in diflli oranlar›, kavrama ve frenler.
Motor torkunun dört tekerle¤e de da¤›t›lmas›
amac›yla flanz›mana Torsen diferansiyel entegre
edilmifltir.
Befl vitesli otomatik flanz›man 01V:

• dinamik vites de¤ifltirme program›na (DSP)
sahiptir.

• Tiptronik donan›ma sahiptir.
• Tork konvertör kilitleme kavrama tork konvertöre

sahiptir.

S261_025

S261_024

fianz›man

6-vitesli düz flanz›man 01E, dört-tekerlekten çekifl
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Ön aks sonsuz difller

S261_026

Diferansiyel muhafazas›

S261_027

Arka aks tahriki

Arka aks sonsuz difllisi

Düz diflli

Sonsuz diflli

Ön ars tahriki

Dört tekerlekten çekifl 4 Motion

Dört tekerle¤in ana fonksiyonu ön ve arka aks
aras›ndaki gücü pozitif yöndeki bir eflitleme için
dengelemektir.

Torsen diferansiyel bir akstaki tekerle¤in kayd›¤›-
n› belirler ve gücü tekerlek tutuflu daha iyi olan
aks tekerleklere da¤›t›r.

Torsen diferansiyel ön ve arka akslar aras›ndaki
devir fark›n› s›n›rl› bir seviyede tutar ve böylece
ABS kontrol proseslerine izin verir. Kendili¤inden
çal›fl›r ve sürücüden ba¤›ms›z tepki verir.

Torsen diferansiyel
(Torsen=torque sensing=tork alg›lay›c›)
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Yürüyen aksam

Dört-ba¤lant›l› ön süspansiyon

Passat W8’in ön aks tasar›m› Passat 2001 modeliyle ayn›d›r. Afla¤›daki parçalar artan a¤›rl›¤a ve
bunun sonucu aksta oluflan yükü karfl›lamak için de¤ifltirilmifltir.

• Tekerlek rulman› muhafazas›
• Tekerlek rulmanlar›
• Tekerlek göbe¤i, ve
• Boru biçimli alt flasi

Direksiyon

Passat 2001 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda direksiyonda bir de¤ifliklik yoktur.

• direksiyon kolonunun yüksekli¤i ve e¤itimi ayarlanabilir
• hidrolik direksiyon difllisi

Tekerlek rulman› muhafazas›

S261_028

Tekerlek göbe¤i

Tekerlek göbe¤i

Boru biçimli alt flasi
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Çift sal›ncakl› arka süspansiyon

Passat W8’e kendini ispatlam›fl çift sal›ncakl› ar-
ka süspansiyon ve kapal› tubular altflasi tak›lm›fl-
t›r.

Yeni olan, farkl› bir flekilde aks rotlar›na ba¤lan-
m›fl tekerlek bilya muhafazalar›d›r.

Yeni tekerlek rulman› muhafazas›:

• Tekerlek rulman› muhafazas› aliminyumdan yap›lm›flt›r
• Aks rotlar› her iki uçtan da ba¤l›d›r.
• Genifl iz genifllikleri

S261_029

Tubular alt flasi

S261_030

Üst sal›ncak

Alt sal›ncak

Diferansiyel

Aluminyum
tekerlek rulman› muhafazas›

‹ki uçtan ba¤l›
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Yürüyen aksam

Fren sistemi

Passat W8 flu anda Volkwagen modelleri içinde-
ki en güçlü fren sistemine sahiptir.

Yüksek motor performans›na ra¤men mükemmel
yavafllama de¤erlerine sahiptir.

Ön disk fren

Disk çap› x kal›nl›k
• 334 mm x 32 mm
• 321 mm x 30 mm

Arka disk fren

Disk çap› x kal›nl›k
• 269 mm x 22 mm

S261_031

Ön disk fren

Arka disk fren

Hidrolik ünite
ve kontrol ünitesi

S261_032 S261_033
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Hidrolik ünite ve ABS kontrol ünitesi

Passat W8’de ESP (Elektronik Kararl›l›k Program›) donan›ml› Bosch 5.7 ABS sistemi ve hidrolik fren
yard›m sistemi (BAS) mevcuttur. Bosch 5.7 ABS sisteminin özellikleri flunlard›r:

• Hidrolik ünite ve kontrol ünitesi tek bir ünitede birlefltirilmifltir.
• Elektronik dinamik kontrol hidrolik pompas› V156’n›n yerine iki kademeli ABS devridaim pompas› 

V39 kullan›lm›flt›r.
• Bas›nç sensörü G294 hidrolik ünite dahilindedir.

S261_034

S261_035

Bas›nç sensörü
G294

Kontrol ünitesi ve hidrolik ünitenin arka k›sm›



‹ki kademeli ABS devridaim pompas› V39

Bosch 5.7 ABS sistemine entegre edilmifltir. ESP
araya girdi¤inde, gerekli ön bas›nc› fren hatlar›-
na iletir. ‹ki kademeli devridaim pompas› piston-
lar› her iki tarafta da çal›fl›r.

Çal›flan 1. odada bas›nç oluflurken çal›flan 2.
odadaki piston fren hidroli¤ini içeri emer. Böyle-
ce pistonun her strokunda emme prosesi gerçek-
leflir.
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Yürüyen aksam

Tam emme hacmi hemen hemen sabit bir flekilde
pompalanmas› sebebiyle maksimum emme ak›fl›
tek kademeli devridaim pompalar›na göre çok
daha düflüktür.

Bu, emme hatt›ndaki bas›nc› azalt›r ve oyuk olufl-
mas›n› önler. 
Çok düflük s›cakl›klarda bile ani bas›nç oluflumu-
nu sa¤lar.

Oyuk oluflumu ak›fl halindeki s›v›larda buhar baloncuklar›n›n oluflmas›d›r. Bas›nçta görülen
dalgalanmalar malzeme hasar›na yol açabilir.

Çal›flan 2. oda

S261_041

S261_039

S261_040

Çal›flan
1. oda

ÜÖN AÖN

Emme hatt› Ba¤lant› hatt›

2. odadaki emme prosesi

Pistonun her hareketinde emme prosesi gerçekleflir.

1. odadaki emme prosesi

ÜÖN AÖN

AÖN AÖNÜÖN ÜÖN



Hidrolik fren yard›m sistemi (BAS)

ABS kontrol ünitesine entegre edilmifltir. Kaza
inceleme çal›flmalar› sürücülerin kritik durumlar-
da frene yeterince sert basamad›klar›n› ortaya
ç›karm›flt›r. Bu da arac›n maksimum seviyede
yavafllayabilmesi için gerekli bas›nç oluflumunun
yetersiz kalmas› anlam›na gelir.

Bas›nç sensörü G294 fren sistemindeki bas›nç
art›fl›n› belirler. Kontrol ünitesi fren bas›nc›n›n
belli bir sürede aniden artt›¤›n› alg›layarak acil
frenleme durumunu belirler. Acil frenleme duru-
munun belirlenmesiyle ABS kumanda aral›¤›
içinde fren bas›nc›n› art›r›r. Bu, durma mesafesini
k›salt›r ve araç daha h›zl› yavafllar.
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S261_043

Bas›nç sensörü

Fr
en
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 [P
]

Zaman [t]

S261_034

Fren sistemindeki bas›nç art›fl›

ABS kumanda aral›¤›
Acil frenleme
Normal frenleme

Hidrolik fren yard›m› sisteminin (BAS) tasar›m› ve fonksiyonuyla ilgili daha detayl› aç›klamalar
Kendi-Kendine Çal›flma Program› No 264’te yeralmaktad›r.



Araç elektrik sistemi

Passat W8 üzerindeki elektrik sistemi 2001 y›l›
modeli Passat ile benzer tasar›ma sahiptir.
‹lerideki sayfalarda 2001 y›l› modeli Passat ile
aralar›ndaki farkl›l›klar aç›klanm›flt›r.
Burada tan›mlanmam›fl tüm parçalar Passat
2001 ile ayn›d›r.
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Araç elektrik sistemi

Havayast›¤› kontrol
ünitesi
(flanz›man tüneli)

Merkezi elektrikSoketin ön ucu

Plenum odas›ndaki
elektronik kutusu
•Motor kontrol ünitesi
•Röle istasyonu
•Soket istasyonu
•Sigortalar

Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi
(sa¤ ayak bofllu¤u)

Dinamik navigasyonlu
RNS-D radyo

Soket istasyonu
A-dire¤i, sa¤
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Kap› kontrol ünitesine
entegre edilmifl cam
kald›rma motoru

Park uyar› sistemi
kontrol ünitesi 
(bagaj bölmesi, sa¤)

TV al›c›s› 
CD de¤ifltirici 
DSP

Kap› kontrol ünitesine
entegre edilmifl cam
kald›rma motoru

‹mmobilizer kontrol
ünitesi ve teflhis
arayüzü (gateway)
donan›ml› gösterge
tablosu

Konfor donan›mlar›
kontrol ünitesi, ayak
bölmesi, sol

Sigorta kutusu, ön
gö¤üs, sol

Soket istasyonu
A-dire¤i, sol

S261_044



Passat W8’de sadece çift-xenon far sistemi mev-
cuttur. Sistemin gelifltirilmifl ayd›nlatma gücü ile
sürücünün tehlikeleri önceden farketmesi aktif
sürüfl güvenli¤ini art›r›r.

Çift-xenon far modülü k›sa ve uzun farlar› bir
gaz deflarjl› lambada üretir.

Uzun far bir H7 lambas›yla güçlendirilir. Bu
lamba gaz deflarjl› lamban›n tam kapasiteyle
yanmaya ulaflma süresini kamufle eder. H7 lam-
bas› ayn› zamanda flaflör ifllevi için de kullan›l›r.

Gaz deflarjl› farlar nedeniyle tüm çift-xenon
araçlar otomatik ve dinamik far yükseklik kontrol
sistemiyle donat›lm›flt›r (bkz. KKÇ. 251).
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Araç elektrik sistemi

Çift-xenon lambal› gaz deflarjl› farlar (GDH)

Trafi¤in soldan akt›¤› ülkelerde, her iki far›n k›sa huzmesi asimetrikten simetri¤e çevril-
mifl olabilir.

Atölye El Kitab›ndaki bilgilere bak›n.

Çift-xenon far modülü tasar›m› Kendi-Kendine Çal›flma Program› No 251’de
aç›klanm›flt›r.

Gaz deflarjl› lamba
(uzun ve k›sa far)

S261_045

Sinyal lambas›H7 lambas›
(ilave uzun far)



Passat W8 ‹nternet eriflimi

Bir arac›n a¤a ba¤lanmas› arac›n o anda bulun-
du¤u yere ba¤l› olmas›ndan çok öteye gitmifltir.
Araç içi iletiflim donan›m› ile  flu andan tibaren
dünya çap›ndaki veri a¤lar›na, internete eriflimi
sa¤lam›flt›r.

‹nternet arayüzü CAN bus veri hatt› üzerinden
radyo navigasyon sistemine ba¤lanm›fl bir cihaz-
d›r. ‹nternete (d›fl dünya) eriflim günümüz stan-
dartlar›na uygun bir mobil radyo anteni (GSM
anteni) ile sa¤lan›r.
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‹nternet eriflimi radyo-navigasyon ekran›ndan sürücü odakl› özel üretilen bilginin al›nmas›na olanak sa¤-
lar, örne¤in trafik bilgileri, yol/rota planlama, kiral›k araçlara lojistik destek ve ar›za veya acil yard›m
sistemleri.
Bir dizüstü bilgisayar ba¤land›¤›nda kullan›c› internette gezinebilir ve e-posta gönderebilir.

GSM anteni ve ona ba¤l› bir dizüstü bilgisayarla internet arayüzü

S261_046



Passat W8 yeni özellikleri ve yeni alarm sirenine
sahip h›rs›zl›k önleme alarm sistemi ile
donat›lm›flt›r. Yeni alarm sireni (H12 olarak
tan›mlanm›flt›r) plenum odas›na yerlefltirilmifltir.
Ayr› bir güç kayna¤›na sahiptir.

Siren tertibat›na tak›lm›fl lityum piller sirenin
arc›n aküsünden ba¤›ms›z olarak çal›flmas›na
imkan sa¤lar. Pillerin kullan›m ömrü yaklafl›k 5-7
y›ld›r. Piller boflald›¤›nda veya ar›zaland›¤›nda
siren tertibat› de¤ifltirilmelidir.
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Konfor sistemi

Araç içi izleme ve h›rs›zl›k önleme alarm sistemi

‹fllevi

Siren tertibat›, konfor sistemi kontrol ünitesiyle
J393 çift yönlü olarak iletiflim kurar. Araç kilitlen-
dikten sonra kontrol ünitesi alarm› devreye sokar.
Bu, arac›n elektrik beslemesinin ve siren tertibat›
sinyal hatt›n›n h›rs›zl›k önleme sisteminin di¤er
fonksiyonlar›na ek olarak izlendi¤i anlam›na ge-
lir.

Uzaktan kumanda ile arac›n kilidi aç›ld›¤›nda
h›rs›zl›k önleme sistemi devre d›fl› b›rak›l›r. Ara-
c›n kilidi kap› kilit silindiri vas›tas›yla mekanik
olarak aç›ld›¤›nda 15 saniye içerisinde kontak
anahtar› aç›k konumuna getirilmelidir. Aksi tak-
dirde alarm sistemi aktif hale geçecektir.

S261_047
Alarm sireni H12

Tak›lma konumu



H›rs›zl›k önleme sistemi sinyal ifllev flemas›

F226 - kaput temas anahtar›, kilitleme bölmesinde
H8 - h›rs›zl›k önleme sistemi sinyal sireni
H12 - alarm sireni
J393 - konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi
30a - pozitif terminal

H›rs›zl›k önleme alarm sisteminin kendi-kendine teflhis özelli¤i vard›r. Kendi kendine teflhis ifllemini araç
teflhis, test ve bilgi sisteminde (VAS 5051) Kaporta bafll›¤› alt›nda bulabilirsiniz - Kaporta Tamirleri, ad-
res iflareti Konfor Sistemi. Lütfen hata teflhisi yaparken elektronik Servis Bilgi Sistemi (ELSA) içindeki
güncel Atölye El Kitab›n› kullan›n.
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S261_048

J393

H8 H12 F266



“Delta” radyo sistemi

Mevcut radyo jenerasyonuna ilavedir. Genifl ebatlar› ve yeniden tasarlanm›fl kullan›c› arayüzü ilk bak›fl-
ta di¤er cihazlara göre ay›rdedici özellikleridir.
Mevcut radyo sistemlerine göre di¤er yeni özellikleri:

• entegre CD çalar
• çift FM/AM al›c›
• gelifltirilmifl TIM fonksiyonu (Trafik Bilgi Haf›zas›)
• anten seçimi için anten soketleri
• merkezi kilitleme donan›ml› kompakt soketler
• CAN bus veri hatt› a¤› ba¤lant›s›

Önemli ve yeni dü¤me isimleri ve özellikleri afla¤›da özetlenmifltir.
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TIM özelli¤i

Radyo trafik bilgilerini kaydetmeye bafllamak için zaman›
programlamak amac›yla 2 saatlik iki ayr› zaman sayac›
mevcuttur.
Örne¤in: ‹fle gidifl ve gelifl için ikifler saatlik kay›t ayr› ayr›
kaydedilebilir.

Audio CD girifli

Kullan›c› arayüzü



SCAN/TUNE (TARAMA/‹STASYON ARAMA)
dü¤mesi (çevirmeli ve basmal›)
SCAN (TARAMA)
Radyo modundayken baflka bir istasyon arama veya CD
modundayken her parçan›n belli bir bölümünü dinlemek için
bas›n.
TUNE (‹STASYON ARAMA)
Radyo modundayken FM/AM istasyonlar›n› manuel olarak
ayarlamak veya CD modundayken önceki/sonraki parçay›
dinlemek için çevirin.

SEEK/TRACK (ARAMA/PARÇA) dü¤mesi
SEEK (ARAMA)
Radyo modundayken AM band›nda istasyon aramak için
bas›n. FM veya TP band›nda ise kay›t listesini taramak için
kullan›n.
TRACK (PARÇA)
CD parçalar› aras›nda ileri veya geri atlama için bas›n.
Parça içinde duyulabilir flekilde ileri veya geri sarma için
bas›l› tutun.

DSP dü¤mesi
Dijital ses ifllemcisini (DSP) kullanarak temel ton ayarlar›
menüsünü seçin.
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MIX (RASTGELE) dü¤mesi
CD modunda parçalar rastgele seçilmifl bir s›rayla çal›n›r.



Anten soketleri

Anten seçimi için kontrol ünitesinden gelen
FM/AM sinyali anten girifli

Anten seçimi için kontrol ünitesi ç›k›fl›

Anten soketleri

Anten konektörlerinin yanl›fl soketlere tak›lmas›n›
engellemek için konektör kaplamalar› fakl› ç›k›nt›-
lara ve renklere sahiptir. Böylece bir konektör sa-
dece ilgili anten soketine tak›labilir. Konektör so-
ketin içine geçti¤inde yerine oturur. Konektörü ç›-
karmak için soket üzerindeki kilit açma mekaniz-
mas›n› kullan›n.

Merkezi kilitleme özellikli merkezi ko-
nektör

Merkezi modüler konektör, CD de¤ifltirici veya
hoparlör konektörleri gibi herbir konektörü grup-
lar. Merkezi konektör muhafazas›na tak›lm›fl her-
bir konektör tek bafl›na yerinden ç›kar›labilir.
Kilitleme ve kilit açma ifllemi merkezi kilitleme
mekanizmas› ile yap›l›r.
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Radyo arka paneli

Radyonun arka panelinde anten soketleri ve merkezi soket bulunur.

S261_050

Ç›k›nt›

S261_051

S261_052

S261_053

S261_054

Anten kablosu

Merkezi konektör
kilidi

Konektör ve kilitleme
klipsi



Radyo

Radyo iki entegre FM/AM band›na sahiptir.

Radyolardan biri sadece FM/AM istasyonlar›n›
alg›lar. Di¤er radyo TP/FM trafik radyo istasyon-
lar›n› alg›lamak için kullan›l›r. Böylece bir TP ista-
sonundan FM istasyon ayarlar›ndan ba¤›ms›z
olarak trafik radyo mesajlar› aras›ndan seçim
yap›labilir.

“TP band›” TP istasyonu alg›lamak için
kullan›lm›yorsa, örne¤in TP dü¤mesi OFF
(KAPALI) konumdaysa sistem “FM band›n›”
destekleyecektir. Daha iyi yay›n› bulabilmek için
dinlenilen FM istasyonunun alternatif
frekanslar›n› tarayacakt›r.

Örne¤in:
FM band›nda yay›n yapan bölgesel trafik radyo
mesaj› yay›nlayan bir istasyon dinliyorsan›z, o
anki bölgesel trafik mesajlar›n› almak için TP
dü¤mesine basarak TP yay›n› yapan baflka bir
istasyon seçin. Seçilmifl olan TP istasyonunda
herhangi bir trafik mesaj› yay›nland›¤›nda halen
dinliyor oldu¤unuz FM istasyonu kesilerek trafik
mesaj› dinletilecektir. Bu durum sürücünün
AM/MW istasyonlar›ndan birini dinliyorken
veya CD modundayken de gerçekleflecektir.

Böylece alternatif frekanslar›n taranmas› daha
k›sa süre alacak ve tarama esnas›ndaki yay›n
kesintileri engellenecektir.
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S261_074
TP istasyonu

FM istasyonu



CAN bus veri hatt› a¤›

‹fllevlerin ve proseslerin kontrol edilmesi için radyo kontrol ünitesi ve gösterge tablosu CAN bus veri hatt›
afla¤›daki bilgileri birbirine iletir.
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Radyo sistemi konular›yla ilgili daha detayl› bilgi için afla¤›daki Kendi-Kendine Çal›flma
Program›na bak›n:
KKÇ 147 Radyo Sistemleri ‘94
KKÇ 199 Radyo Navigasyon Sistemi
KKÇ 201 Lupo

Radyo sisteminin çal›flt›r›lmas› ile ilgili detayl› bilgi için ilgili Kullan›m K›lavuzu’na bak›n.

S261_055

• NO ba¤lant›s›
• Terminal 15
• Yol h›z› sinyali (GALA)
• Ekran ayd›nlatmas›
• Kendi-kendine teflhis prosesi
• Radyo konfor kodu
• Çok fonksiyonlu direksiyon simidi kumanda sinyalleri
• Araç tan›t›m numaras›



Radyo anteni sistemi

Passat W8 radyo sisteminin FM/AM alg›lamas›
belirgin bir flekilde gelifltirilmifltir. Bu, ba¤›ms›z
dört FM/AM anteninin kullan›lmas›yla mümkün
olmufltur (bkz. KKÇ 147).

Saloon modelinde antenlerin konumu

Saloon modelde AM orta dalga anteni arka cam
›s›t›c›s›n›n üzerindedir. Dört FM anteni arka cam
›s›t›c›s›na entegredir.

Alg›lama kötüyse kontrol ünitesi daha güçlü sin-
yal alg›layan di¤er anteni seçer. Antenler saloon
ve estate modellerinde farkl› yerlerdedir.

Arka cam ›s›t›c›s› telleri üzerindeki parazit gide-
riciler alg›lanan radyo sinyallerinin arka cam ›s›-
t›c›s› pozitif ve negatif terminalleri aras›ndaki
ak›fl› engeller.
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Amfi 4 
FM anteni

Arka cam›n hareket yönünde d›fltan görünümü

Amfi 1
AM/FM

anteni

Amfi 3
FM anteni

Amfi 2
FM anteni



Estate modelinde antenlerin konumu

Estate modelinde antenler arka yan camlara yer-
lefltirilmifltir. Arac›n hareket yönünden bak›ld›¤›n-
da sol tarafta bir AM/FM kombine anten, sa¤
tarafta ise iki FM anteni bulunur.

Anten amfileri

Her bir FM antenine birer adet anten amfisi tah-
sis edilmifltir. Amfi anten eflleflmeleri kesinlikle ka-
r›flt›r›lmamal›d›r. Ülkelerin farkl› radyo frekans
kullan›mlar›na ba¤l› olarak farkl› amfi varyas-
yonlar› mevcuttur.

Saloon modelinde oldu¤u gibi her FM antenine
birer anten amfisi tahsis edilmifltir. Estate mode-
linde de amfi tahsisleri birbirleriyle kar›flt›r›lma-
mal›d›r. Estate modelinde antenler arka cam ›s›t›-
c›s›na entegre edilmedi¤i için parazit giderici
kullan›lmam›flt›r.
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S261_058

Amfi 1
AM/FM anteni

S261_057Amfi 2
FM anteni

Amfi 3
FM anteni

Amfi 4
FM anteni

Yan cam, sol Yan cam, sa¤



‹fllev

Dört antenden biri taraf›ndan alg›lanan radyo
sinyali anten seçme kontrol ünitesi içindeki anten
de¤ifltirme devresi üzerinden radyo cihaz›na
gönderilir. Radyo cihaz›nda sinyalin kalitesi
kontrol edilir ve sonuç bir anten ç›k›fl hatt› üze-
rinden kontrol ünitesine gönderilir.

Seçilen sinyal radyo alg›lamas› için çok zay›fsa
anten seçme devresi dört antenden di¤er bir an-
teni seçer. Bu ifllem iyi bir alg›lama sa¤lanana
dek gerçeklefltirilir. Anten geçiflleri o kadar h›zl›-
d›r ki yolcular farkedemez.

Kontrol ünitesi saloon modelinde arka flapkal›¤›n
alt›nda, estate modelinde ise bagaj bölmesinde
arka sol tekerlek muhafazas›ndad›r. ‹fllevi ise en
iyi alg›lamay› yapan anteni seçmektir.
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S261_059

Yan cam,
sa¤

S261_060

Yan cam,
sol

Anahtar

Kontrol ünitesi J515

Anten sistemi ifllev flemas› (örnek: Passat estate)

Anten seçimi kontrol ünitesi J515

Radyo cihaz›ndan
gelen girifl

Güç beslemesi

Anten giriflleri

Bu anten sistemi flu anda “Delta” radyo sistemi ile birlikte sunulmaktad›r.

Radyo cihaz›na
giden ç›k›fl

Terminal 30



Kalorifer ve klima sistemi

Passat W8 ile birlikte tam otomatik kumandal› CLIMAtronic sunulmaktad›r.

• Buharlaflt›r›c› ç›k›fl s›cakl›k sensörü G263
• Haricen kontrol edilen kompresör regülasyon valfi N280 ve entegre afl›r› yüke karfl› koruma

Bu iki parça aras›ndaki etkileflim ve CLIMAtronic ihtiyaçlara göre s›cakl›k kontrolü sa¤lar.
Güç tüketiminde azalma sa¤layarak yak›t tasarrufu sa¤lar.

Buharlaflt›r›c› muhafazas› ve da¤›t›m haznesi
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S261_061

Önden görünüm

S261_062

Buharlaflt›r›c›

Arkadan görünüm

Ç›k›fl s›cakl›¤›
sensörü G263



Haricen kontrol edilen kompresör

Kompresör temel olarak çarp›flma plakas› prensibine göre çal›fl›r. 
Haricen kontrol edilen kompresörün teknik özellikleri:

• 7 kald›rma pistonuna sahip tek tarafl› çarp›flma plakas› kompresörü
• Talep edilen so¤utma kapasitesine uygun de¤iflken kald›rma hacmi
• ‹çi bofl pistonlar
• Manyetik kavrama bulunmayan kay›fll› kasnak tahriki ve entegre afl›r› yük korumas›
• Kompresördeki bas›nç koflullar›n› düzenlemek için harici regülasyon valfi N280
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‹fllev

CLIMAtronic kontrol ünitesi J255 kompresör
N280 üzerindeki regülasyon valfini de¤iflken
olarak kontrol eder. Parametrelere ba¤l› olarak
talep edilen s›cakl›k, d›fl hava ve kabin içi s›cak-
l›k, buharlaflt›r›c› s›cakl›¤› ve so¤utma devresin-
deki so¤utucu bas›nc› ve girifl bas›nc› taraf›ndaki
bas›nç koflullar›n› gerilimin kontrol edilmesiyle
de¤ifltirilir.

Çarp›flma plakas›n›n e¤ik konumu de¤iflir. Bu
piston hacmini belirler ve böylece so¤utma per-
formans› oluflturulur. 

Kompresör, klima sistemi kapal› olsa dahi oyuklu
V-kay›fl› tahriki üzerinden çal›flmaya devam
eder. So¤utucunun tahliye hacmi %2’den düflük
bir seviyeye getirilir.

S261_063

Entegre afl›r› yük kavramas›
bulunan kay›fll› kasnak

Kald›rma pistonlar›

Regülasyon valfi
N280

Climatronic kontrol ünitesi
J255  terminali

Çarp›flma plakalar›

Kal›p kauçuk
eleman

Tahrik edilen plaka



Afl›r› h›z korumas›

V-kay›fl kasna¤› ve tahrik edilen plaka kal›p
kauçuk eleman ile birlefltirilir.

Kompresörün ifllevi

Kompresör çal›flt›¤›nda, iki plaka ayn› oranda
döner.
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S261_064

Kay›fl kasna¤›

Kal›p kauçuk eleman

Tahrik mili
Kompresörü

Kal›p kauçuk
eleman

Kay›fl kasna¤›

Tahrik edilen plaka



Kompresör içten hasar görürse tahrik milinin blo-
ke olmas›na sebep olabilir. Tahrik edilen plaka
da durur.
Bu durum kay›fl kasna¤› ve tahrik edilen plaka
aras›ndaki aktarma kuvvetini dramatik bir flekil-
de art›r›r.

Kompresör bloke edilmifl

Kauçuk eleman üzerindeki ç›k›nt›lar kesilir ve ka-
y›fl kasna¤› ve tahrik edilen plaka aras›ndaki te-
mas ortadan kalkar. Kay›fl kasna¤› engellenme-
den dönmeye devam eder. Böylece oluklu V-ka-
y›fl›n ve motorun hasar görmesini engeller.
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Kal›p kauçuk eleman

Kesilmifl malzeme

Kay›fl kasna¤›

Bloke edilmifl tahrik edilen plaka

Bloke oldu¤unda flekil 
de¤ifltiren flekil

Kay›fl kasna¤›

Tahrik mili
Kompresörü

Kal›p kauçuk
eleman

Kesilmifl malzeme
S261_065

bloke edilmifl



Buharlaflt›r›c› kontrol devresi

CLIMAtronic AÇIK ise ve sürücü s›cakl›¤› girerse,
so¤utma talebi birkaç farkl› etki taraf›ndan belir-
lenir ve de¤ifltirilir.

Kompresör regülasyon valfi N280

Harici regülasyon valfi kompresörün emme ve
yüksek bas›nç taraflar› aras›nda bir arayüz olufl-
turur. Uygulanan bas›nçlar› dengeler.

Örne¤in, so¤utma art›r›ld›¤›nda regülasyon valfi
CLIMAtronic kontrol ünitesi J255 taraf›ndan
kontrol edilir.

Kontrol voltaj› elektromanyetik kontrol valfine uy-
guland›¤›nda kontrol valfindeki piston hareket
eder. Kontrol voltaj›n›n uyguland›¤› süre hareket
mesafesini belirler. Ayar, valfteki emme ve yüksek
bas›nç taraflar› aras›ndaki aç›kl›¤›n kesit alan›n›
de¤ifltirir. Emme bas›nc› düfltükçe yüksek bas›nç
artar. Böylece piston stroku çarp›flma plakas›n›n
aç›s›n› büyütür.

Afla¤›da aç›klanan parçalar talep edilen s›cakl›¤›
düzenlemek için bir kontrol devresi oluflturur.
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CLIMAtronic kontrol ünitesi J255

Kompresör regülasyon
valfi N280
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Ç›k›fl s›cakl›¤› sensörü G263

Ç›k›fl s›cakl›¤› sensörü G263 buharlaflt›r›c›n›n
arkas›ndaki hava kanal›na yerlefltirilmifltir. Sensör
buharlaflt›r›c›n›n afla¤›s›ndaki havaland›rma
s›cakl›¤›n› belirler.

‹ki görevi yerine getirir.

• Buharlaflt›r›c›n›n afla¤›s›nda ›s› 00C’ye
düfltü¤ünde klima sisteminin devre d›fl›
b›rak›lmas›n› sa¤lar.

• Haricen kontrol edilen kompresör ile birlikte
buharlaflt›r›c›n›n afla¤›s›ndaki ç›k›fl s›cakl›¤›
böylece 00C ila yaklafl›k 100C aras›nda
ayarlanabilir.

Avantajlar›:
Ç›k›fl s›cakl›¤› 00C ila 100C aras›ndayken ›s›
eflanjörünün so¤uk havay› “tekrar ›s›tmas›na”
gerek yoktur.

Böylece güç tüketimi azal›r ve yak›t tasarrufu
sa¤lan›r.
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Etkileyen parametreler
• Talep edilen s›cakl›k girifli
• D›fl hava s›cakl›¤›
• Kabin içi s›cakl›k
• Buharlaflt›r›c› ve hava ç›k›fllar› s›cakl›klar›
• So¤utma devresindeki bas›nç seviyesi

Emilen hava

So¤utulmufl hava

Ç›k›fl s›cakl›¤› sensörü
G263

S261_068
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