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I detta dokument (filen: Bil-El-Elektronik_Bilder.pdf) kommer jag efterhand lägga in bilder med lite förklarande text 

och tips
på felsökning

Det kommer mest att handla om Volvo 700/900 men många andra bilmärken har liknande konstruktioner 


Det finns flera sätt att navigera i dokumentet:

Antingen rullar du bara fram bilderna eller flyttar med pilarna längst ner, nackdelen med det är att vissa bilder blir 
då för stora medans andra blir mindre, du kan då använda förstorningsglaset för att zooma in och ut. 

Ett bättre sätt är att använda bokmärken till vänster då visas sidorna i anpassad storlek från början


För att slippa ha text på särskilda textsidor (som denna) har jag utöver det lilla som får plats rakt i bilden lagt in 

"anteckningar" som ser ut så här: peka eller klicka på den 


Börjar så smått med spänningsregulatorer och Instrumentpanelen o givare
 
2005-07-10
 
Uppdateringen av denna textsida
har jag skött dåligt, det sista som hänt är att felsökningen på elektroniska bränslesystemen
 
LH-Jetronic 2.2 och 2.4 är flyttad till dokumentet "Bränsle_Tändsystem.pdf" liksom ritningen  på den bakmonterade tänd-
 
fördelaren
 
Har också lagt in en ritning på hur man kan koppla in en eftermonterad elektrisk kylarefläkt, ritningen gjorde jag som en del i
 
mitt svar på en fråga i TPC´s Forum 

Fassan
Anteckning
När du pekar på en "anteckningsflagga" poppar texten uppOm du klickar på den öppnas anteckningsfönstret



Samtliga spänningsregulatorer på denna bild är tre-poliga 
Nr. 1 visas uppifrån och från den platta sidan med märkningen 
Nr. 2, 3 och 6 visas från framsida och baksidan 5Intill siffrorna syns en liten gul "flagga" peka på den för mer info 

1 2 3 

4 

1 

2 3 

6 Ben: 
3 2 1 

UT 

Ca 11 mm 
Ben: 
1 2 3 

Ben: IN 
Ca 15 mm 

1 2 3 Ben: 
1 2 3 

Jord/minus: 
är kapselns hölje 

OBS! för alla kapslar (utom nr 5) gäller att det inte behöver vara en spänningsregulator när du ser en, 
det kan lika gärna kan vara ex-vis en transistor och det kan läsas av på märkningen 

Finns i vissa
Volvo 

Finns i vissaVolvo 

Finns i äldre Volvo

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Anteckning
Nr 6Kapsel TO 3På bilden en LM338, som är justerbar med positiv utspänning på 1,2 till 32V / 5AFörekommer knappast till vanliga bilinstrument men kanske i annan bil-elektronik

Fassan
Anteckning
Nr 5En bimetallstabilisator som är elektromekanisk och endast lämpad för "långsamma" instrument som ex.-vis bimetallsinstrumentDenna satt i tidiga Volvo 240 och hade då en genomsnittlig utspänning på ca 10VKapsel ?Ben 1 = Minus/jordBen 2 = UT (10V)Ben 3 = IN

Fassan
Anteckning
Nr 1Kapsel: TO 92Ska finnas en regulator LM317 som är justerbar (justeras med motstånd) mellan + 1,2V till + 37V i vissa Volvo och då med utspänningen 10V på VDO-instrumentben 1 = justering(via motstånd), ben 2 = UT, ben 3 = INAndra vanliga regulatorer är 78Lxx(positiv in och utspänning), ben 1 = UT, ben 2 = minus/jord, ben 3 = INOch 79Lxx(negativ in och utspänning), ben 1 = minus/jord, ben 2 = IN, ben 3 = UTxx ersätts med ett spänningstalDessa finns i utspänningar från 5 till 24 Volt, och en utström på min 1mA till max 100mA

Fassan
Anteckning
Nr 2Kapsel TO 126Med denna kapsel har jag i Volvo 240 -86 (med bimetallsinstrument) stött på en som heter TCA700 med  utspänning på + 10 VoltBen 1 = INBen 2 = minus/jordBen 3 = UTOBS! att metallen på baksidan är kopplad till något av benen troligen ben 2Exemplaret på bilden (BD 236) är en trasistor

Fassan
Anteckning
Nr 3Kapsel TO 220Vanliga regulatorer är L78xx(positiv in och utspänning), ben 1 = UT, ben 2 = minus/jord, ben 3 = INOBS! kapselns metalldel är också minus/jordOch L79xx(negativ in och utspänning), ben 1 = UT, ben 2 = IN, ben 3 = minus/jordOBS! kapselns metalldel är också INxx ersätts med ett spänningstalDessa finns i utspänningar från 5 till 24 Volt, och en utström på min 5 mA och max 0,5 till 2 A (vanligast 1,5 A)

Fassan
Anteckning
Nr 4Kapsel TO 220F (helisolerad kapsel)Samma benkonfiguration mm som Nr 3 men är helt isoleradOBS! att benen är numrerade sett framifrån



Instrumentpanel och givare 

VDO instumenthuset och tankarmaturer mm har jag fått foto på av Christoffer från lagabilen.nu, tackar o bugar för
 dom
 Det kommer mer så småningom.. 



Peta bort plastlocken

Stjärnskruvarna blir åtkommliga 
Sedan är det bara att fukta finger-
topparna, ta tag i gavlarna o dra rakt ut 

Instrumentpanelen ligger upp-och-ned-vänd
ovanpå instrumentbrädan 

Ta tag här o dra ut

Så här gör man på en 740 -88, det gäller för fler årsmodeller

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje



Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje



Foto: Christoffer VDO instrumenthus till Volvo 740 -88 

G, uttag för 
varvräknare 

Kontakt B, 7-polig 

H, uttag för 
matning (+15) Kontakt C, 12-polig 

Plats för extra
Plats för extra instrument 
instrument 1....................12 

1.............7 
Hastighets
mätaren Klockan 

Varvräknaren Bränsle-

Reostaten 
och under 

1...............8 
3 2 1 

mätaren 

1 2 3 
denna 
Temp.-mätaren 

Bränslemätarens 
Kontakt A, 8-polig Kontakt D, 3-polig tre anslutningar 

OBS! att kontakterna A, B, C och D har samma stift-konfiguration på YAZAKI och VDO 

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje


Fassan
Linje

Fassan
Anteckning
Kontakt B, 7-poligKontaktstyckets kablar till denna (Elschema 740 -88):1 = vit-grå, bränslenivågivare2 = blå-grön (+), körvisare höger3 = grön (+), körvisare vänster4 = gul-svart (-), temperaturgivare5 = grön-röd (+ 30)*, matning6 = svart (-), oljetrycksvakt7 = gul-vit, temperaturgivare*/ +30 = alltid batterispänning

Fassan
Anteckning
Kontakt C, 12-poligt (stift 1 till 6)Kontaktstyckets kablar till denna (Elschema 740 -88):1 = grön, ABS2 = svart/gul-röd/vit (-), choke alt. turbo eller avgastemp.-varning3 = D+ (batterivarningslampan)4 = rosa/röd, D+ (3 och 4 är sammankopplade i kretsfolien)5 = gul-grön (+), överväxel M 466 = brun (-), stomme/jord för hastighetsmätare och bränslenivågivare fortsätter på nästa anteckning

Fassan
Anteckning
Kontakt C, 12-poligt (stift 7 till 12)Kontaktstyckets kablar till denna (Elschema 740 -88):7 = används inte på 740 -888 = gul-grå/röd-vit, överväxelrelä / växlingsindikator9 = vit-blå (-), spolarvätskenivå10 = orange/blågrön (-), glödström diesel alt. spinnindikering11 = används inte på 740 -8812 = används inte på 740 -88

Fassan
Anteckning
I eller under reostaten döljer sig eventuellt också en spänningsregulatorEnligt senaste informationen sitter regulatorn på temperaturmätarens kretskort och är av typen LM317 i TO92-kapsel och en utspänning på 10 Volt

Fassan
Anteckning
Kontakt A, 8-poligKontaktstyckets kablar till denna (Elschema 740 -88):1 = blå (-)*, från reostat till externa instrument och reglagebelysningar2 = vit (+), instrumentbelysning3 = gul (+), bältespåminnare4 = blå-grön,grön (-), bältespåminnare5 = blå-gul (-), glödtrådsvakt6 = brun (-), parkeringsbroms7 = violett (-), bromskretsbortfall8 = vit-blå (+), helljus*/ reostaten reglerar lampornas minussida

Fassan
Anteckning
Kontakt D, 3-poligtKontaktstyckets kablar till denna (Elschema 740 -88):1 = grön-vit, givare till hastighetsmätare2 = brun (-), stomme/jord3 = blå-röd (+15)* matning*/ +15 = batterispänning med startnyckeln i läge 2 (tändning till)

Fassan
Anteckning
Bränslemätarens anslutningar:1 = plus (??Volt), från spänningsregulator ?2 = till tankgivaren i tankarmaturen3 = minus/jord



YAZAKI till Volvo 740 -85, endast kretsfolien + Temp.,Hastighets och Bränslemätare ditlagda 

Kontakt B, 7-polig H, uttag för 
matning (+15) 

Kontakt C, 12-polig 

Bränsle
mätarens 

Temp.-mätarens 1.............7 1....................12 anslutningar 

anslutningar G, uttag 
för varvräknare Säkring 

1 2 3 
1.................8 1 2 3 

3 2 1 

Här sitter 
normalt 
Reostaten 

Kontakt A, 8-polig Kontakt D, 3-polig 

Fassan
Anteckning
Kontakt B, 7-poligKontaktstyckets kablar till denna:1 = vit-grå, bränslenivågivare2 = blå-grön (+), körvisare höger3 = grön (+), körvisare vänster4 = gul-svart (-), temperaturgivare5 = grön-röd (+ 30)*, matning6 = svart (-), oljetrycksvakt7 = gul-vit, temperaturgivare*/ +30 = alltid batterispänning

Fassan
Anteckning
Temp.-mätarens anslutningar:1 = till temp.-givaren2 = minus/jord3 = plus 12V

Fassan
Anteckning
Kontakt C, 12-poligt (stift 1 till 6)Kontaktstyckets kablar till denna:1 = grön, ABS2 = svart/gul-röd/vit (-), choke alt. turbo eller avgastemp.-varning3 = D+ (batterivarningslampan)4 = rosa/röd, D+ (3 och 4 är sammankopplade i kretsfolien)5 = gul-grön (+), överväxel M 466 = brun (-), stomme/jord för hastighetsmätare och bränslenivågivare fortsätter på nästa anteckning

Fassan
Anteckning
Kontakt C, 12-poligt (stift 7 till 12)Kontaktstyckets kablar till denna:7 = används inte på 740 -888 = gul-grå/röd-vit, överväxelrelä / växlingsindikator9 = vit-blå (-), spolarvätskenivå10 = orange/blågrön (-), glödström diesel alt. spinnindikering11 = används inte ?12 = används inte ?

Fassan
Anteckning
Bränslemätarens anslutningar:1 = till givaren i tankarmaturen2 = minus/jord3 = plus 12 V

Fassan
Anteckning
Kontakt A, 8-poligKontaktstyckets kablar till denna:1 = blå (-)*, från reostat till externa instrument och reglagebelysningar2 = vit (+), instrumentbelysning3 = gul (+), bältespåminnare4 = blå-grön,grön (-), bältespåminnare5 = blå-gul (-), glödtrådsvakt6 = brun (-), parkeringsbroms7 = violett (-), bromskretsbortfall8 = vit-blå (+), helljus*/ reostaten reglerar lampornas minussida

Fassan
Anteckning
Kontakt D, 3-polig:1 = grön-vit, givare till hastighetsmätare2 = brun (-), stomme/jord3 = blå-röd (+15)* matning*/ +15 = batterispänning med startnyckeln i läge 2 (tändning till)

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje



YAZAKI hastighetsmätare -85 baksidan, kretskortet har tre st. utmattade lödningar

Sådana här dåliga lödningar kommer förr 
eller senare att orsaka fel  

Fassan
Blyertspenna

Fassan
Blyertspenna

Fassan
Linje



Fyra bilder på samma mätare: YAZAKI bränslemätare -85 Mätarens baksida, lödningarna är uppfriskade
Avbrott på R1 
resulterar i "död"R 1 mätare 

R 2

Jord/minus via 

Avbrott på R2Kontakt C, 12-polig,
 stift nr 6 resulterar i att 

mätaren börjar 
på ca 1/3 tank 

En enkel konstruktion på denna mätare, inga komponenter förutom 	 Till bränsle
motstånden R1 och R2 som kan krångla	 nivågivaren Plus 12V via 

i tankarmaturen Kontakt D, 3-polig, 

via Kontakt B, 7-polig, stift nr 1�	 stift nr 3 

Här syns motstånden som kan förorsaka dålig kontakt genom 
Här har jag kopplat upp instrumentet med tankarmaturens

att lödningarna blir utmattade av växlande temp. varmt/kallt givare ersatt av en vanlig 230V 60W glödlampa som  agerar 
Vet ej deras effekttålighet (W) men generellt är det den fysiska storleken ett motstånd på ca 107 Ohm, mätaren visar då knappt 1/2 tank 
som avgör och kan alltid ersättas med ett med större effekttålighet 

Motstånd (R1) 
33 Ohm / 3 till 5W ? 

Motstånd (R2) 
150 Ohm / 2W ? 

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Rektangel

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Rektangel

Fassan
Linje

Fassan
Linje



Fem bilder på samma mätare: YAZAKI temp.-mätare -85   Med nål och tavla borta, här syns dom två spolarna och 
sammanlödningarna av dessa, ingen större risk för fel på 
dom lödningarna 

Motstånd (R1)
100 Ohm / 3 till 5W ? 

Motstånd (R2)
130 Ohm / 1/4W

Zenerdiod
(Dz) 

R 1 

R 2 
Dz

Kontaktytor som kan vara värt att kontrollera

Under ALLA muttrarna

Kolla lödningar noga (bra syn eller lupp), 
dessa börjar bli dåliga

Lödningarna är fixade 
Tänk på att dioden (Dz) inte tål värmen 
från lödspetsen en längre tid, löd därför 
inte båda benen till denna efter varandra
om du är ovan att löda på elektronik
Löd ex.-vis i nummerordningen ovan
Motstånden är betydligt tåligare

1

2

3 4

5

Dz

Anslutningar:
1 = till tempgivaren
2 = minus/jord
3 = plus 12V 

1

2

3

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Rektangel

FASSAN
Rektangel

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

Fassan
Linje


FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje



Dom två förekommande tankarmaturerna för 60L tank, enligt Haynes rep.-hanbok är resistansvärderna 
för RÖRTYPEN t.o.m 1985 och HÄVARMSTYPEN t.o.m 1986: tom tank ca 300 Ohm och full ca 30 Ohm 
Från 1986 för RÖRTYPEN och 1987 för HÄVARMSTYPEN gäller värdena: ca 0 Ohm tom och ca 280 Ohm full tank 
Kommentar från Christoffer: "..de nya man köper eller de som sitter i 940 är likadana som den vänstra dock helt i plast!...." � 

Denna tankarmatur med flottör 
av rörtyp kommer från en 
740 GL -88 och var (i detta fallet) 
moterad tillsammans med 
ett VDO-instrument 

Slang som kan gå sönder och 
huvudpumpen under bilen 
får dålig matning alt.drar tjuvluft 

Bränslenivågivare 

(potentiometer) 


Denna med flottör av hävarmstyp 
kommer från en 740 GLE -85 
och var moterad tillsammans 
med ett YAZAKI-instrument 

Bränslesil (strumpa) 

Foto: Christoffer 

Pump

Pump

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje



Så här kan tankarmaturlocket se ut, du hittar det under inspektionsluckan i bagageutrymmet där det är utsatt för saltstänk 
Innan det går så här lågt, ta en tandborste o borsta rent, ingen stålborste eftersom godset kan vara tunnt, impregnera sedan 
med ML-olja (tunnflytande rostolja) låt torka någon timma och avsluta med tjockare rostolja 

Ventilationsrör ? 

Påfyllningsrör 

Avbruten kabelgenomföring (var försiktig, vanligt fel) 

Bränslerör från tankpumpen 

Avbrutet rör, för returbränslet ? 

Foto: Christoffer 



Kontakter bakom klädseln i en 740 på bagageutrymmets vänstra sida


Plomberat kontaktsycke för 
hastighetsmätarens givare 

Kontaktstycke för tankarmaturen 

Kabel till stomanslutnignen för tankpump 
samt bränslenivågivare av hävarmstypen 

Foto: Christoffer


Fassan
Anteckning
Kontaktstycke för tankarmaturen:Rosa ledare är plus till tankpumpenDom två grå-vita tillhör bränslenivågivarenHärifrån kan man mäta mot armaturen om bränslenivågivaren är OK, med Ohm-mätning ska man få ett värde från ca 0 - 300 Ohm beroende på tankarmatur och mängden bränsle i tanken, oändligt (avbrott) eller mycket högt värde är ett felMan kan också testa bränslemätaren genom att ansluta ett motstånd på ca 100 Ohm till ledarna som går framåt då ska mätaren ställa sig på 1/4 till 3/4 tank beroende på typ av instrument

Fassan
Linje

Fassan
Linje

Fassan
Linje



Plocka först ur Instrumentpanelen, se bilderna "Demontera Instrumentpanel"
Fotot är taget genom öppningen där instrumentpanelen satt

Dra först loss kontaktstycket, det går
bara att sätta tillbaka på ett sätt 

Omkopplaren sitter med två skruvar 
(dom jag sett har varit spårskruv) varav 
placeringen för den ena syns i bild den 
andra sitter mitt emot 

Kontaktstycke

Omkopplare

Skruv här

Skruv som inte
syns på denna bild 

FASSAN
Polygon

FASSAN
Polygon

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje



Ratt och tändningslås

Kontaktstycket

Omkopplaren

Rattlås
med låscylinder 

Omkopplarens stiftsida

Fäst-skruvarna

Kontaktstyckets
hylssida 

Delarna från en äldre Volvo 240, men ser samma ut på dagens 240, 740, 940

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje



Tändningslås-omkopplare

Volvo 740 - 88
Nyckel ur

P

S,  P
0 = Avstängt

X, S,  P
I = Radioläge

X,15R, 15I, S
II = Körläge

15R, 50, S
III = Startläge

Batteri

Nyckel ur
P

S , P
0 = Avstängt

X, R, S,  P
I = Radioläge

X, R,15,  S
II = Körläge

15, 50, S
III = Startläge

Volvo 240 - 86

Batteri

30

30

30

OBS!   att alla stiften i omkopplaren oftast inte är anslutna via kontaktstycket,
schemat visar bara hur omkopplaren ansluter till batteriet via anslutning 30 (som
är inkommande till omkopplaren) i olika nyckelpositioner
För säkerhets skull har jag angett årsmodell för scheman men dom gäller
för fler årsmodeller

30

plus-plint

plus-plint

X

15 30

30

R
S

50

P

X

15I 30

30

15R
S

50

P

Omkopplarens stiftsida
OBS! att anslutningarna
X, 30 och 15I har två st.
sammankopplade stift

Omkopplarens stiftsida

OBS! att anslutningarna
X, 30 och 15 har två st.
sammankopplade stift



Om stomanslutningar i Volvo 700/900
 
Stomanslutningen / jord (strömmens returledare) är något som man aldrig får glömma när det är 
felsökning på gång i bilens elsystem, den är ju faktiskt precis lika viktig som plusledaren
 
Dom viktigaste för bilens elförsörjning är:
Stomanslutning mellan batteriets minuspol och:
1/ kaross, en blå kabel som är ansluten till balken nedanför batteriet, denna är i första hand retur-
ledare för övriga stomanslutningar utom motor/generator och startmotorn 
2/ motorn, den kraftigaste blå kabeln som är ansluten till motorn, denna är i första hand returedare 
för startmotorn, generatorn och övriga stomanslutningar på motorn
Stomanslutning mellan generatorn och motorn är givetvis också mycket viktig
 
Det finns också en eller två jordflätor mellan torpedväggen och motorn som är viktiga under själva
startmomentet eftersom startmotorn då utnyttjar den kapaciteten som finns i ovan nämnda
"kraftigaste blå kabeln" och flätorna då behövs för övrig motorelektronik som är stomansluten på in-
sugsgrenröret, sedan kan dom också ses som reservreturledarte för startmotorn om den "kraftiga"
skulle lossna vid motorn eller få dålig kontakt och det märks i så fall på att startmotorn verkar 
slöare p.g.av spänningsfallet då returströmmen tar en omväg tillbaka till batteriet, slö startmotor
kan också bero på dålig kontakt i batteriets anslutningar  
 
Det finns fyra stycken stomanslutningar som inte är av bra konstruktion nämligen:
 
1st bakom vardera strålkastare 
Kolla särskilt den högra där är bl.a. bränsleinsprutare-reläet (på expansionskärlet) och för-
värmningen för lambdasonden är jordade
 
1st på vänster A-stolpe bakom panelen i höjd med nedre gångjärnet 
Här är ex.-vis styrenheten för ABS jordad
1st på höger A-stolpe  bakom panelen i höjd med nedre gångjärnet intill insprutnings-
styrenheten 
Till denna jordpunkt är flera viktiga komponenter anslutna bl. a. elcentralens jordskena som i sin 
tur har  fler komponenter anslutna till sig som ex.-vis instrumenthuset
 
Dom fyra stomanslutningarna är av typen flatstift som ju inte är särskilt lyckat vad gäller bra 
kontakt men det går snabbt att ansluta kablarna vid ihopsättningen av bilen
 
Hur jag själv i förbyggande syfte ändrade anslutningarna kan du se på bilderna "modifierad stom-
anslutning" 
 
Övriga enskilda stomanslutningar:
För motorelektronik på insugsgrenröret
För tankpump och tidigare bränslenivågivare av hävarmstypen, på vänster sida i bagage-
utrymmet
För el-bakrutan till höger om rutan sett bakifrån bilen
Handbromskontakt, bälteslåsbelysning, uppvärmda säten, bel. bakre askkopp, på mittkonsolen
Baklyktorna är jordade intill eller i en fästskruv 
 
Det finns troligen fler enskilda stomanslutningar som jag glömt eller inte känner till          



Modifierad stomanslutningMaterialet: 
en bit 4mm²-kabel, 1st 4-polig "sockerbit"
1st ringkabelsko (på bilden en löd-variant)
1st taggbricka 
1st vanlig bricka
1st bef. skruv
helst rostfria 
 
 

Färdig att användas

Klipp bort flatstiftshonorna och anslut i stället 
kablarna här 

Ta bort dessa bläcken det
brukar vara två st på varandra 

Sätt skruven i samma hål som bläcket
satt men glöm inte att skrapa fram ren 
plåt, fetta in skruven och avsluta med
en dusch ML-olja som korrisionsskydd

Denna ringkabelsko är av lödtyp
men det går också bra med en
av press-typ en gul för att passa

FASSAN
Linje

FASSAN
Linje

FASSAN
Anteckning
Välj en sockerbit som har inbyggda skyddsbläck mellan skruv och kabel, utan ett sådant bläck mals ledarna lätt sönder när man drar åt skruven



Relä och säkringar i elcentralen på Volvo 700/900

Säkringarna och dom flesta reläerna är placerade i elcentralen bakom askkoppen
 
För att byta säkring räcker det med att lyfta ur askkoppen som på sin baksida har en förteckning 
över alla säkringar 
 
Ska man däremot byta relä tar man också bort extrautrustningslådan ovanför askkoppen genom 
att peta bort plastramen runt cigarettändaren så att man kommer åt dom två skruvarna som 
håller lådans vänstra del den högra sidan på lådan är endast påhakad
Nu kan man också passa på att byta lampan som lyser upp runt cig.-tändaren och askkoppen
 
Några relän som sitter på andra ställen är:
 
Bränsleinsprutarerelä (LH-Jetronic 2.4 insprutningsventilerna)
Bränsleinsprutare/tomgångsmotorrelä (LH-Jetronic 2.2 insprutningsventilerna och tomgångsmotorn)
sitter på expansionskärlet för kylarvätskan vid höger fjäderbenstorn på bilar med B230F och kallas 
ibland radioavstörningsrelä
På bilar med B200/230E / ET eller B230FT sitter samma relä vid vänster fjäderbenstorn
 
Glödtrådsautomatik (D24, D24T / TIC) sitter vid vänster fjäderbenstorn 
 
Hot-Spot (B230K)  sitter vid vänster fjäderbenstorn 
 
Tomgångskompensering (B200 / 230K, B200 / 230E) sitter vid vänster fjäderbenstorn 
 
Tidrelä EGR (D24T) Österike sitter också vid vänster fjäderbenstorn 
 
Fläktrelät sitter bakom handskfacket 
 
Fördröjningrelä för kompressor sitter också bakom handskfacket
 
Relät för stolvärmen sitter på mittkonsolen (den över kardantunneln mellan framsätena)
 
Det kan säkert finnas fler relän beroende på årsmodell och utrustning 



Elcentralen bakom askkoppen, här utdragen och sedd uppifrån

Relä och placering på 740 GL -88

A
Glödtrådsvakt

C
Vindrute-
torkar-
intervall

D
Bakrute-
torkar-
intervall 

B
Vet ej

E
Bränsleinsprutning:
CI, alternativt
MOTRONIC, eller  
LH-Jetronic
På bilden ett relä
för LH-Jetronic 

F
Extra-
utrustning ? 

G
Blinkdon = 
körriktnings-
visare, bältes-
påminnare och
varningsblinkers 
 

H
Växlings-
indikator   

I
Överväxel

J
Elfönsterhiss
och
elkylfläkt 

K
Huvud-
strålkastare 

L
Centrallås

M
Dimbakljus N

Extraljus 

FASSAN
Anteckning
Enligt Volvos orginalschema ska det finnas ett relä här för "Dimbakljus system Sverige"Här sitter inget relä för dimbakljus trots att det finns och fungerar på denna svensksålda bil



M

Batteri

Termo-
kontakt

86

85 87

30Relä,
enkelt med
slutande
kontakter

Fläktmotor

Styrning av el-fläkt med relä via termokontakt

F1 (säkring)

- +

Dom kraftigare ledarna är strömkabel till fläktmotorn som drar mycket ström och ska vara minst 2,5 mm² -kabel beroende på kabelns
längd och motorns effekt, det är bra med marginaler så 4,0 mm² är bättre

C°

Dom tunna ledarna är manöverströmkabel till reläets spole via termokontakt och manuell strömställare, eftersom strömförbrukningen
är låg (ca 80 till 240 mA om man räknar med en spolresistans på 50 till 150 Ohm vid 12V) räcker det gott med 0,75 - 1,0 mm² -kabel

Reläspolens plussida 86
drages till lämplig strömkälla som har
spänning vid tändning påslagen (15),
alternativt efter säkringen F1 (30) om
fläkten ska kunna gå på efterkylning
med tändningen avstängd

Manuellströmställare
placeras förslagsvis
i kupén

86

85
Om kablaget:

86 = reläspolens plus-sida
(manöverström)

85 = reläspolens minus-sida
(jord)

Symbol för reläspole

87

30
Symbol för reläets kontakter,denna betyder slutande

30 på reläkontaktens ingång betyder att den är tänkt att anslutas direkt mot
batteriets pluspol, naturligtvis via en säkring

87 är reläkontaktens utgång till förbrukaren

Om reläet:

?

Funktion:
När termokontakten eller den manuella strömställaren slutes jordas reläspolen, reläet drar och kontakterna 30 och 87 slutes, fläktmotorn får då
ström och startar
Den manuella strömställaren (tillval) är bra att ha för nödstart om termokontakten skulle haverera eller under tiden man vill laborera med olika
termokontakter

FASSAN

Kontakterna visas alltid i viloläge, här visas kontakten öppen vilket betyder att
kontakten sluts när spolen får manöverström

För en sådan här viktig funktion bör du välja
ett relä av bra kvalitet som BOSCH eller annat
känt märke
Strömtåligheten (Ampere) ska vara väl tilltagen
eftersom motorn drar betydligt mer ström i
startögonblicket
Ett relä märkt30A  är mitt förslag
Montera reläet i en sockel så är det ingen risk
att kablarna hamnar fel om du skulle behöva
byta ut det förutsatt att du byter till ett likadant
eller ett med samma konfiguration på
anslutningarna

Relän är ofta märkta som i detta schema men inte alltid, ibland finns bara siffrorna eller symbolerna det förekommer också helt omärkta relän och då
får man ta fram multimetern
Reläspolars resistans varierar men brukar ligga någonstans från 50 till 150 Ohm och när du hittat spolens kontakter kan du prova det med hjälp av
ett 9 Volts batteri, tänk på att vissa reläspolar är beroende av polariteten
Passa samtidigt på att prova reläkontakternas funktion med hjälp av multimetern inställ på resistansmätning eller summer
Vad gäller anslutningsnummer i el-scheman så har signaturen Greensilver på Svenska Volvo 7/900 Klubbens forums FAQ lagt ut en länk till ett
alldeles utmärkt dokument med dessa på, adressen är: http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=15031

?/

Tänk på att:Se till att få bra kontakt, om du pressar kontakter så använd en riktig tång avsedd för ändamålet och glöm inte att jordanslutningar till
                          bilens chassie är precis lika viktiga som övriga kontaktställen eftersom det flyter lika mycket ström genom jordledaren/minus som
                          genom plusledaren
                          Avsluta gärna med ett korrosions skydd genom att duscha kontaktställen och jordanslutningar med ex.-vis tunn ML-olja eller en fet
                          kontaktspray typ CRC´s "Contact Protect" inte "5-56" som är ett universalmedel och försvinner ganska fort

Säkringen ska alltid placeras
så nära strömkällan som möjligt

http://forum.740klubben.se/viewtopic.php?t=15031


M

Batteri

Termokontaktpå slangadapter,
dubbel med två temperaturområden
ex. 1 = sluter vid ca 75°C
och 2 = sluter vid ca 95°C

86

85 87

30 Relä 2, högfart
   enkelt med
   slutande
   kontakter

Fläktmotor

Styrning av el-fläkt med två hastigheter via 2 enkla relän  och termokontakt/er

F1
(säkring)

- +

Dom kraftigare ledarna är strömkabel till fläktmotorn som drar mycket ström och ska vara minst 2,5 mm² -kabel beroende på kabelns
längd och motorns effekt, det är bra med marginaler så 4,0 mm² är bättre

°C
1

Dom tunna ledarna är manöverströmkabel till reläets spole via termokontakt och manuell strömställare, eftersom strömförbrukningen
är låg (ca 80 till 240 mA om man räknar med en spolresistans på 50 till 150 Ohm vid 12 V ) räcker det gott med 0,75 - 1,0 mm² -kabel

Reläspolens plussida 86
drages till lämplig strömkälla som har
spänning vid tändning påslagen (15),
alternativt efter säkringen F1 (30) om
fläkten ska kunna gå på efterkylning
med tändningen avstängd

Manuell
strömställare
här kopplad till högfart,
den placeras förslagsvis i kupén

Om kablaget:

?

Funktion:
När någon av termokontakterna eller den manuella strömställaren slutes jordas reläspolen den är kopplad till, reläet drar och
kontakterna 30 och 87 slutes, fläktmotorn får då ström och startar med den aktuella farten
Den manuella strömställaren (tillval) är bra att ha för nödstart om någon eller båda termokontakterna skulle haverera eller under
tiden man vill laborera med olika temperaturområden på termokontakterna

FASSAN

Säkringen ska alltid
placeras så nära
strömkällan som möjligt

86

85 87

30Relä 1, lågfart
   enkelt med
   slutande
   kontakter

°C
  2

°C
  1

°C
2

och orange är högfart
I detta schema är grön kabel lågfart

Alternativ till en dubbel termokontakt är två separata och exempel på placering är då:
För 1, ( lågfart) i kylaren
På Volvo's kylare finns plats på högra gaveln övre halvan om, det inte är förborrat så ska hålets diameter vara
20 mm för att passa volvo's termokontakt som sluter (reläet drar) vid 92°C och bryter när kylvätsketemperaturen
sjunkit till  85°C
För 2,  (högfart) på nedre kylarslangen (returen) och här kan kontaktens  temperaturområdet vara ungefär
samma eftersom det normalt ska vara kallare där, skulle det ändå bli så varmt vid nedre slangen behövs mer kylning
och fläkten går då på högfarten

Två separata termokontakter

Till anslutning 85 på Relä 2

Till anslutning 85 på Relä 1

Tips för val av röradapter och termokontakt:
Bestäm först vilken termokontakt du vill ha fabrikat och temperaturområden och välj helst en som sedan är lätt att ersätta (vanligt
förekommande)
Välj sedan röradaptern efter jängan på termokontakten och glöm inte att kolla så den också stämmer med dimensionen på
kylarslangen

FASSAN
Anteckning
OBS!Temperaturerna endast är exempel och inga rekommendationer
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