
SERVICEVOORSCHRIFTEN VOOR KOELSYSTEMEN/ 
A D D I T I E V E N ,  B I J G E B RU I K VA N KO E LWAT E R
( M E T R I S C H E V E R S I E / Z O N D E R A N T I V R I E S )

Om de korrekte koncentratie van DCA4 
in uw koelmiddel te kontroleren bevelen wij
U de 3-Way™ Test Kit van Fleetguard aan.

EERSTE TOEVOEGING VAN ADDITIEVEN, 
D.M.V. DCA4
Bij het vullen van het koelysteem met nieuw
koelmiddel, bij eerste vulling of na reiniging
van het koelsysteem, raden wij U aan 6 vol% 
(0,6 eenheden/liter op de CC2602M 3-Way™

Test Kit) DCA4 van de totale koelsysteem-
kapaciteit toe te voegen.  Vergeet niet de
warmtewisselaars en leidingen mee te rekenen
in de koelsysteemkapaciteit. Het is aanbevolen
om het water aan te lengen met DCA4,
vooraleer men het koelysteem vult.

Bij bestaande koelsystemen, waar voorheen
nog geen DCA4 toegepast werd, dient men
eerst de koncentratie van korrosiebescher-
mende additieven eerst te bepalen met de
CC2602M 3-Way™ Test Kit.
Hou er rekening mee dat er genoeg ruimte in
het koelsysteem is om DCA4 toe te voegen. 
Indien nodig, laat eerst wat behandeld koel-
water af, om de vereiste ruimte te creëeren 
om DCA4 toe te voegen. 

Bij gebruik van de CC2602M 3-Way™ Test
Kit, bepaal d.m.v. volgende methode hoeveel
DCA4  vloeistof er vereist is. 
Voorbeeld:  Bij testen meet U een additieven-
koncentratie van 0,2 eenheden/liter 
(2 volume % van het koelsysteem volume).  
Om de vereiste minimumwaarde van 6 vol %
te bereiken dient U dus 4 vol % DCA4
vloeistof toe te voegen.  
Na toevoeging van additieven aan het koelsys-
teem is het wenselijk om de DCA4 koncen-
tratie na één dag te kontroleren. Dit geeft de
chemische additieven de tijd om zich gelijk-
matig door het systeem met het koelwater 
te vermengen.

De volgende richtlijnen hebben betrekking 
op het gebruik van Fleetguard DCA4 en
zijn enkel toe te passen voor koelsystemen
met water als koelmiddel, zoals toegepast
op middelsnellopende dieselmotoren.
Dergelijk motoren vertonen normaal
geen kavitatieproblemen ter hoogte 
van de cilindervoeringen (liner pitting). 
Het aanmaakwater voor dergelijke koel-
systemen dient minimaal aan volgende 
eisen te voldoen:

• Totale waterhardheid lager dan 170 ppm 
(part per million), of 170 mg/l

•  Chlorides lager dan 40 ppm
•  Sulfaten lager dan 100 ppm
•  pH (zuurtegraad) van 5.5 tot 9.0
• Opgeloste deeltjes (TDS) koncentratie 

lager dan 340 ppm

In geval dat dergelijke motoren toch 
kavitatieproblemen hebben ter hoogte van de
cilindervoeringen is het ten sterkste aanbe-
volen om antivries, en DCA4 in aangepaste
concentratie, toe te voegen aan het koelwater. 
Gelieve voor koelsystemen, dewelke 40-60 %
antivries bevatten, de service-voorschriften bij
gebruik van antivries toe te passen. 

Een gebrekkige kontrole van de DCA4 
concentratie in het koelsysteem, kan leiden tot
kalkafzetting en korrosie, alsook tot kavitatie
van de cilindervoeringen voor de motoren die
hieraan gevoelig zijn.
Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe
belangrijk het is om steeds de juiste DCA4 
concentratie in het koelsysteem toe te passen.  
Bij de eerste vulling, of na het aflaten en
reiningen van het koelsysteem is het een-
voudig om een korrekte aanmaakdosis DCA4
toe te voegen. Echter vele gebruikers vergeten
bij het bijvullen van het koelysteem, alsook 
de vereiste hoeveelheid DCA4-vloeistof 
toe te voegen.

Indien dit niet mogelijk is, voor een kontrole
uit d.m.v. onze CC2602M  3-Way™ Test Kit
na 50 bedrijfsuren.

SERVICE RICHTLIJNEN

Kontroleer de DCA4 koncentratie alle 500
bedrijfsuren d.m.v. de Fleetguard CC2602M  
3-Way™ Test Kit. Het is gebruikelijk om 
na ieder 500 bedrijfsuren interval ongeveer 
2 vol% DCA4 vloeistof toe te voegen. 
Deze service-hoeveelheid dient toegevoegd te
worden om de verbruikte additieven, door de
motorwerking, te vervangen. Bij het terug 
op peil brengen van een te laag koelmiddel-
niveau, gebruik een mengsel van water met
6% DCA4 vloeistof. Voeg nooit onbehandeld
water toe aan het koelsysteem.  

Om deeltjes uit het koelsysteem te verwij-
deren raden wij het gebruik van een water-
filter aan.
Vervang het Fleetguard waterfilter WF2077 
bij ieder 500-uur service-interval.
Alsook zijn er Extended Service waterfilters,
WF2123, verkrijgbaar. Deze bevatten het
Fleetguard synthetisch filtermedium
Stratapore™.
WF2123 dient slechts alle 4000 bedrijfsuren
of jaarlijks vervangen te worden.  
Het gebruik van waterfilters is ten sterkste
aangeraden om gietzandresten, roestdeeltjes
en vuil te verwijderen uit het koelsysteem.  
Het is reeds aangetoond dat resten van giet-
zand slechts na jaren gebruik van de motor
los komen.
Alsook leidt onzorgvuldig onderhoud regel-
matig tot bijkomende toevoeging van vuil 
en slechte waterkwaliteit.  

GEBRUIK ENKEL
KWALITEITSWATER!
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Opmerking:
Bij de eerste toepassing van waterfilters in
een koelsysteem kan het gebeuren dat deze
sneller vervuilt/verstopt zijn. Dit is afhanke-
lijk van de hoeveelheid aanvangsvervuiling
in het systeem. 

3-WAY™ TEST KIT CC2602M
Het kontroleren van het koelmiddel kan
eenvoudig gebeuren d.m.v. de CC2602M
test kit. Labo analyses zijn dan ook niet
noodzakelijk om de korrekte concentratie
DCA4® in het koelysteem te bepalen. 
Het testen is aanbevolen i.g.v. één van de
volgende kondities aan de orde zijn:
• Ten minste twee maal per jaar of 

bij ieder 500 bedrijfsuren interval
• Wanneer een belangrijke bijvulling 

aan het systeem is gebeurd.
• In geval U de koncentratie DCA4 in het 

systeem niet kent of er daaromtrent 
onzekerheid heerst.

De Fleetguard Testkit biedt een gemakke-
lijk gereedschap om de concentratie
DCA4 te kontroleren in uw koelsysteem.

Belangrijk: 
De testkit dient bij iedere servicebeurt
gebruikt te worden indien de DCA4 
koncentratie zich bevindt boven 1.1 
eenheden/liter of 10 vol %. Voeg geen 
service hoeveelheden DCA4 toe zolang
het koncentratieniveau boven 0,8 een-
heden/liter (8 vol%) is. Voeg DCA4
vloeistof  aan het koelsysteem toe volgens
een steeds wederkerend patroon, dus als
onderdeel van een regulier onderhouds-
programma. 
De teststrip containers zijn gemarkeerd
met een vervaldatum en dienen altijd
goed afgesloten te worden, om de vocht-
gevoelige strips te beschermen.
Vernietig de strips bij twijfel omtrent 
de teststrip kwaliteit.

Onderdeelnummer DCA4 Eenheeden

WF2077 0
WF2123 (ES filter) 0

DCA4 filter

DCA4 Vloeistof

Onderdeelnummer DCA4 Eenheeden Liters

DCA60L 5 0.5
DCA65L 20 1.9
DCA70L 40 3.8
DCA75L 200 18.9
DCA80L 2200 208

Voor bijkomende informatie of vragen:
België            +32 15 28 93 11
V.K. +44 1455 542 222
Frankrijk +33 298 76 49 49
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