MAHLE Aftermarket
WPROWADZENIE
PRODUKTU

OFENSYWA TECHNOLOGICZNA MAHLE AFTERMARKET:

TERMOSTATY,

ZARZĄDCY OBIEGU CHŁODZENIA

Innowacyjne produkty zapewniające rozwój, bezpieczeństwo
i wygodę – inicjatywa zabezpieczenia przyszłości wolnego,
wtórnego rynku motoryzacyjnego

Do wydajnej i nieszkodliwej dla środowiska pracy przy równoczesnym zapewnieniu niskiego zużycia, silnik spalinowy
wymaga możliwie stałego poziomu temperatury. Do tego
celu służą termostaty, które regulują temperaturę silnika za
pomocą chłodziwa. W celu optymalizacji dostępności tych
elementów sterujących w obiegu chłodzenia na motoryzacyjnym rynku wtórnym, firma MAHLE Aftermarket przejęła
działania dystrybucyjne i logistyczne firmy Behr Thermot-tronik GmbH (BTT) na tym rynku. Ta spółka zależna firmy
Behr GmbH & Co. KG jest partnerem konstrukcyjnym oraz
dostawcą seryjnym przemysłu motoryzacyjnego i należy do
wiodących producentów termostatów i systemów regulacji
temperatury w przemyśle i pojazdach samochodowych.
Integracja w centralną strukturę logistyki MAHLE Aftermarket stwarza partnerom warsztatowym i handlowym obu
przedsiębiorstw nowe perspektywy: 15 wydajnych centrów
logistycznych MAHLE Aftermarket na 4 kontynentach oraz
liczne oddziały dystrybucyjne zapewniają terminowe dostawy wszystkich produktów w każdym miejscu.
MAHLE Aftermarket będzie w przyszłości oferować swoim
klientom nie tylko obszerną gamę termostatów, łączników
i czujników Behr Thermot-tronik, lecz również dostarczać
ten sam program równolegle pod uznaną marką światową
MAHLE Original, zapewniając dzięki temu optymalną dostępność rynkową tych części w jakości OEM.

Elementy sterowania temperaturą – nowość w
asortymencie produktów MAHLE Aftermarket
Asortyment MAHLE Aftermarket zostanie wzbogacony o cały
szereg różnych termostatów i innych podzespołów układów
regulacji temperatury.
	Elementy termorozszerzalne
	Serce każdego termostatu: przy nagrzewaniu zwiększa się
objętość substancji termorozszerzalnej (wosku), poruszającej przy tym tłok. Gdy temperatura spada, zmniejsza się
również objętość, a sprężyna przesuwa tłok z powrotem do
położenia wyjściowego. Elementy termorozszerzalne nie
wymagają konserwacji i są trwałe. Ich spektrum zastosowania jest bardzo różnorodne: siły aktywacji od 30 N do
2500 N, małe lub duże skoki oraz szeroki zakres regulacji
w przedziale temperatury od –20 °C do +130 °C.
	
Wkłady termostatów
	Precyzyjne w zastosowaniu: wkłady termostatyczne umożliwiają dokładną regulację obiegów chłodzenia przy natężeniu przepływu do ok. 20 m³/h, jakie występują w silnikach
samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, silnikach
stacjonarnych oraz maszyn rolniczych i budowlanych.
 Termostaty zintegrowane
	
Ewolucja wkładów termostatycznych: zintegrowany termostat zawiera już wszystkie elementy, jakimi są wkład
termostatu, pokrywa i uszczelka. Można go zamontować
bezpośrednio w bloku silnika.
 Termostaty w obudowie
	Mogą być one podłączane albo bezpośrednio za pomocą
węży, albo są wyposażone w kołnierz z przyłączami węży.
Ich cechą charakterystyczną jest posiadanie pokrywy
i obudowa, czyli komora mieszania jest tu już zintegrowana.
 Termostaty fazowe
	
Najbardziej wydajne elementy sterowania temperatury:
w materiale termorozszerzalnym elementu roboczego zintegrowany jest elektryczny opornik grzewczy. Dzięki niemu
termostaty mogą być dodatkowo sterowane elektrycznie
i tym samym znacznie szybciej wpływać na temperaturę
silnika, aby zapewnić jego optymalną eksploatację w różnych warunkach obciążenia i pracy. Rezultat: większa moc
silnika oraz mniejsze zużycie paliwa i niższe emisje. Zapisane w układzie sterowania silnika pole charakterystyki definiuje kiedy i jak następuje dogrzewanie.

 Termostaty z zaworem pierścieniowym
	Przeznaczone do najtrudniejszych zadań: zapewniają one
regulację obiegów chłodzenia w dużych silnikach przy natężeniach przepływu ok. 20 m³/h, np. w silnikach dużych
samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, statków
i lokomotyw. Zasada działania termostatu z zaworem pierścieniowym umożliwia osiowe odciążenie termorozszerzalnego elementu roboczego i zapewnia dzięki temu precyzyjną regulację nawet pod najwyższym obciążeniem
hydraulicznym – przy trwałej niezawodności działania.
 Włączniki termiczne
	Niezawodnie chronią przed przegrzaniem silnika na postoju: włączniki termiczne włączają i wyłączają obwód elektryczny przy określonej temperaturze płynu chłodzącego,
sterujący np. wentylatorem chłodnicy. Włączniki termiczne
MAHLE Aftermarket mogą pracować przy napięciu roboczym wynoszącym 24 V.
 Czujnik temperatury
	Bardzo wrażliwy na temperaturę: Czujniki temperatury dostarczają elektronicznemu układowi sterowania silnika danych o aktualnej temperaturze w różnych miejscach silnika.
 Termostaty oleju
	
Termostaty oleju przekładniowego regulują temperaturę
oleju w automatycznych skrzyniach biegów. Pozwala to na
znaczne skrócenie fazy nagrzewania, a następnie utrzymanie idealnej temperatury pracy skrzyni biegów. Wynik:
zmniejszone zużycie, lepszy komfort zmiany biegów oraz
oszczędność paliwa na poziomie ok. 1 procenta przy typowych cyklach jazdy.
 Termostaty w układach recyrkulacji spalin
	Regulują przepływ chłodziwa przez chłodnicę układu recyrkulacji spalin, przez co ich zakres zastosowania różni się od
innych termostatów z asortymentu MAHLE Aftermarket.

Nie ulegające zużyciu – a mimo tego ważne
źródło obrotów na rynku wtórnym
Mimo że termostaty nie są klasycznymi częściami zużywalnymi, jest na nie znaczny popyt na rynku części zamiennych.
Wymiany są często przeprowadzane zapobiegawczo, aby
zapewnić ciągłą sprawność tego ważnego elementu regulacji
temperatury: czy to w następstwie wypadku, czy też podczas
naprawy albo serwisu związanego z układem chłodzenia.
Bowiem ograniczona sprawność lub awaria mogą pociągnąć

za sobą bardzo poważne skutki: jeżeli termostat jest zawsze
otwarty, silnik jest zbyt mocno chłodzony. Przy ciągle zamkniętym termostacie silnik nie jest wcale chłodzony i ulega
przegrzaniu.
Systematyczne sterowanie temperatury
Systematyka oznaczeń handlowych i wynikających z nich
skrótowych nazw produktów jest już znana z zakresu filtrów:
za skrótem oznaczenia handlowego podany jest numer kolejny, temperatura otwarcia oraz informacja o oddzielnie dołączonej uszczelce – w postaci litery „D”. Termostat z zaworem
pierścieniowym z numerem porządkowym 159, temperaturą
otwarcia 87 °C i dołączoną uszczelką ma więc oznaczenie
„THD 159 87 D”.
Z chwilą przejęcia dystrybucji termostatów na rynku wtórnym
od firmy Behr Thermot-tronik przez MAHLE Aftermarket ten
przejrzysty i łatwy do zapamiętania system oznaczania typów
termostatów będzie stosowany niezależnie od marki. Termostaty dostępne do tej pory w programie Behr Thermot-tronik otrzymają odpowiednio zmodyfikowane oznaczenie handlowe.
W okresie przejściowym będzie można je zamawiać także pod
dotychczasowym numerem katalogowym Behr Thermot-tronik,
który w momencie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie przekształcony na nowy numer MAHLE Aftermarket.
Oznaczenia handlowe i pochodne
kody produktów (skróty)
Polskie oznaczenie
handlowe

Międzynarodowe
oznaczenie handlowe

Skrót

Wkład termostatu

Thermostat Insert

TX

Termostat z zaworem
pierścieniowym

Thermostat, Heavy Duty

THD

Obudowa termostatu

Thermostat, Housing

TH

Zintegrowany termostat

Thermostat, Integral

TI

Termostat fazowy

Thermostat, Map-controlled

TM

Włączniki termiczne

Temperature SWitch

TSW

Czujnik temperatury

Temperature SEnsor

TSE

Element roboczy

Thermostat, Wax element

TWX

Termostat oleju

Thermostat, Oil

TO

Termostat EGR

Thermostat, EGR

TE

X = wkład
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