
Vervangd

2038653 

Suitable for 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania 4-Series 

Scania P-/G-/R-/T-Series  

Scania 2-/3-Series 

Scania Bus 3-Series

Productbeschrijving 

Nominale spanning: 24 V+6 -3V DC 

Werkmedium: Perslucht 

Schroefdraad: 2x M12 x 1,5  

 1x M24 x 1,0 

Elektrische aansluiting: M6 x 4 

Stroomingang: ca. 10 W 

Werkdruk:  Pe = 10 bar 

Bedrijfstemperatuurbereik:  -40°C - + 100°C 

Inschakelduur:  100% ED 

Type behuizing conform  

EN 60529:  IP 65 

Montagepositie:  Onbeperkt

Montage magneetventiel:

Product info:

Een beweegbare precisiezuiger in de holtevrije

aluminium ventieleenheid regelt het volume lucht dat in 

de ontbraamde pneumatische aansluitingen wordt gelaten. 

Het regelmechanisme is afhankelijk van de stroom die over 

de magnetische spoel loopt. Zijn hoogwaardige afwerking 

garandeert een groot bedrijfstemperatuurbereik tussen 

-40°C en +100°C.  
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1.25607

Magneetventiel 

vervangen IMI Norgren: 

0675226

1.18382

Magneetventiel 

vervangen IMI Norgren: 

0675236

2.14020

Magneetventiel 

vervangen IMI Norgren: 

0675223

2.14021

Magneetventiel 

vervangen IMI Norgren: 

0675317

2.25507

Magneetventiel 

vervangen IMI Norgren: 

0675271

Een storing met het item wordt vaak veroorzaakt door vuil of 
contactproblemen met de elektrische stekker. Belangrijk: haal 
deze uit elkaar en beoordeel in hoeverre het magneetventiel is 
beschadigd. Installeer de persluchtaansluitingen met nieuwe 
afdichtingen. Controleer het elektrische regelmechanisme van 
het voertuig op de connector. 

Inspecteer de elektrische connector op schade en op corrosie/
oxidatie. Monteer een nieuwe in het geval deze beschadigd is 
(DT 4.61213). Zet de connector zodanig in elkaar dat er geen 
vocht bij de contacten kan komen.

Tips & tricks
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Andere Producten uit het productassortiment van het merk DT Spare Parts

DT Spare Parts
Het merk DT Spare Parts uit Duitsland biedt een compleet assortiment 
aan voertuigonderdelen en -accessoires aan met 24 maanden 
garantie – of ze nu voor trucks, aanhangers, bussen, transporters, 
auto’s, landbouwvoertuigen, bouwvoertuigen of marine of industriële 
toepassingen. De gegarandeerde merkkwaliteit wordt bewerkstelligd 
door de consistente productoptimalisatie en voortdurende 
kwaliteitswaarborging binnen het raamwerk van het 
Diesel Technic Quality System (DTQS).

Meer informatie: www.dtqs.de

Producten van het mark DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde distributiepartners en op www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Kijk en ontdek uw persoonlijke voordelen:

http://dtpi.de/1.25607
http://dtpi.de/1.18382
http://dtpi.de/2.14020
http://dtpi.de/2.14021
http://dtpi.de/2.25507
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/1.13078
http://dtpi.de/1.25607
http://dtpi.de/1.18382
http://dtpi.de/2.14020
http://dtpi.de/2.14021
http://dtpi.de/2.25507
http://www.dtqs.de

