
Alt om Kina fyr 
 

En meget teknisk og grundig gennemgang af dieselfyr fra Kina. 

Fyren hedder John og har arbejdet med fyr professionelt og brugt masser af tid på at teste dem. 

Her deler han sine erfaringer i en serie af videoer. Det første link er til en afspilningsliste med alle 
videoerne. Nedenfor har jeg lige beskrevet de enkelte afsnit og hvilke hovedpointer jeg har fået ud af dem. 
Det er udelukkende mine egne meninger om hovedpointerne, men se selv afsnitte hvis I vil vide mere. 

 

Afspilningsliste med alle videoer 

https://www.youtube.com/watch… 

 

Part 1 - Overview (Overblik) 

Direkte link:  

https://youtu.be/tvwmU_CcmGI 

Hovedpointer: 

• Der er forskel i fysisk størrelse på 2 og 5 KW, så vær opmærksom på hvad du bestiller. 

• Det er bedre at købe stort og lade den køre langsommere, end at købe småt og lade den kører varm. 
(Omkring sod osv.) Kør gerne fuld power i omkring 15 min, cirka 1 gang om måneden. 

• Der rapporteres mange fejl, men det er stort set altid fejlmontering. Det er simpelt design og meget 
lidt der kan gå galt. 

• Hvis de bliver monteret, brugt og serviceret korrekt, så er de helt på højde med de originale fyr. 

• Dårlige vejledninger 

 

Part 2 - 5KW Bench Test (Bænk test) 

Direkte link: 

https://youtu.be/BN0UPzN_Mw8 

Hovedpointer: 

• Meget lidt kan gå galt hvis monteret og brugt korrekt. 

• Brændstofpumpen leverer 0.02 ml pr puls. 

• Gennemgang af opstart og strømforbrug. 

• Kører meget rent, 8 ppm i udstødning.  

• 63 dB en halv meter fra udstødningen. 

• Lyddæmper med lige gennemgang er den bedste til at dæmpe. 

• Udstødningsrør omkring 160 grader. 

• Vigtigt at have fri udstødning og fri luftindtag uden forhindringer. 

• Pumpen danner små bobler og det er normalt med små luftbobler i slangen. 

• Pumpen skal sidde lodret eller i en vinkel ellers bliver det lille stempel indeni, ikke smurt. 

 

https://www.youtube.com/watch…
https://youtu.be/tvwmU_CcmGI?fbclid=IwAR330Ixwq2LrqZP7PX-z6o4XM91yONuNdWbbuuq4d96KNx4NTHHzQmIXNng
https://youtu.be/BN0UPzN_Mw8?fbclid=IwAR0ezLeQ9pZj6yoCVVsKmyJ3AQC5gtmIhkZpS33hZ4IOW3KVoNpy2yWmfes


 

Part 3 - Fuel Consumption (Brændstofforbrug) 

Direkte link: 

https://youtu.be/nRF-B74sDmQ 

Hovedpointer: 

• Pumpen virker ved at et stempel kører op og ned ved hjælp af en magnet. 

• Hver puls kaldes Hz. Hver dosering er altid på 0,02 ml. 

• Nu kan man regne ud hvor stort forbruget er i stedet for at teste det over flere dage. 

• 8KW fyr bruger ved laveste indsilling 144ml/t og ved højeste indstilling 396ml/t. 

• Det er vigtigt at pumpen monteres lodret. På den måde sikres smøring via diesel. 

 

Part 4 - 8KW Heater Test (Test af 8 KW fyr) 

Direkte link: 

https://youtu.be/Dw4BjcTnvzE 

Hovedpointe:  

• De fleste 8KW fyr leverer ikke 8KW, men er formentlig 5KW der sælges som 8KW. De levere 
omkring 4-5KW i test. 

 

Part 5 - Kerosene Use (Brug af petrolium) 

Direkte link: 

https://youtu.be/6Ej8UMschYI 

Hovedpointer:  

• Korte svar: Ja og de kører fint på petrolium, men der er et MEN. 

• Petroliom smører ikke så godt som diesel og pumpen bliver derfor hurtigere slidt. 

 

Part 6 - Combustion Air Inlet (Luftindtag til forbrænding) 

Direkte link: 

https://youtu.be/NCAzEDWwU8c 

Hovedpointer: 

• Sørg for at der er fri indsugning af luft. 

• Den sorte dims der følger med på indsugningen er ikke et filter, men en lyddæmper. 

• Drop den og køb et luftfilter i stedet. 

• Slangen til luftindtaget må ikke være længere end 50cm uden at forøge diameteren. 

 

  

https://youtu.be/nRF-B74sDmQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDw4BjcTnvzE%3Ffbclid%3DIwAR1X2uEfZW-0eQBSBtz8mtjsuA5eGnCXzLPg6TrmPsoNgh6Q1C4hNdbYNnE&h=AT1WLFCZR9OKKxte3tIbBZSK0jiNc3pi2af1cfphyH9pItk7da2jvNl2cbZCfdrsrPjSy_Bm4fs2CXTLbYJFKJvV8IC-rAOnSSJGVl9e_TlrMWpX3HU4jnhlBVNBux3s07xcVo_mmyT32UXJs7YiZYUxjzsj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6Ej8UMschYI%3Ffbclid%3DIwAR0Jnvzedk8oCJ_py8HWFFGQnq-caldGsYckRh2RgF0ZW5fTDFwyScbKYKc&h=AT37_mGhUDB6zQ_aLzOJm-U8Ej8pfxxWG1hNXxo4r7ELTcUHl-GbAiUnvUfF-oyVw-ucMk_4S4cjZRYvhAG9TSPtD8weBGERuOkmAS0GDgtPGmPxZ_uk2mWGELVs3nFBmYwzs5MY8tA3dGcOrzFZIy35IvH6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNCAzEDWwU8c%3Ffbclid%3DIwAR3D2POYAE7xfswIo1uCotDcaWC9XhfmPR0VMQzxt4Cc3pOWxa9FMn4aJT8&h=AT1WqtpMvQ1fd6o_MYPxN4on0vKX-hylBgh4m9vRW-Z0kN7nkg6rEorLS_zo8S4YTLlo4RohkJsiE2z0JtHyhyBOPI86U4B7_MciAQ099ClqJ7JtPJavj42OZgE3ne9RzZQYgudtOburlkzi6Q3flLrufj_J


Part 7 - Metering/Dosing pump (Doseringspumpen) 

Direkte link: 

https://youtu.be/TGFDFZ6r1dI 

Hovedpointer: 

• Elektromanetisk pumpe.  

• Meget lille stempel der doserer 0.02ml brændstof ad gangen. 

• Det er vigtigt at pumpen sidder lodret eller så tæt på lodret som muligt for at undgå luft i 
pumpehuset. 

• Det er dieslen der smører stemplet og luft i huset vil gøre at det ikke bliver smurt. 

• Den hårde slange kan også larme når pumpen kører, hvis den kan banke mod noget. 

• Det er vigtigt med et filter og gerne et med stor overflade. 

• Brug ikke metoden med at lade pumpen prime filter og pumpe. Det betyder at stemplet i pumpen 
skal køre langt over 3000 gange uden smørelse for at fylde filter, slange og pumpen selv. Så start 
med at fylde dielsen i filter og pumpe manuelt. 

 

Part 8 - Exhaust and Mufflers (Udstødning og lyddæmpere) 

Direkte link: 

https://youtu.be/hj8da4WQaac 

Hovedpointer: 

• Lyddæmperen med lige gennemgang virker bedst. 

• Hvis du har begrænsninger i enten indtag eller udstødning, så får du ukomplet forbrænding, som 
skaber sod, røg og kulilte. 

• Hvis du har over 270 graders samlet bøjninger, så øg diameteren på udstødningen. 

• Hvis du har et lavt punkt i udstødningen, så skal du have et drænhul. 

 

Part 9 - Glow Plug & Atomizing Screen (Gløderør & Atomizing Screen) 

Direkte link: 

https://youtu.be/3ooqrRThBOI 

Hovedpointe: 

• Monter fyret enten med udstødning og indsugning nedad eller på siden MED gløderøret øverst. 

 

Part 10 - Special tools, Tongue in cheek (Special værktøj m.m) 

Direkte link: 

https://youtu.be/cGXOAqWaRNk 

Hovedpointe: 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTGFDFZ6r1dI%3Ffbclid%3DIwAR1dTC9Be4kA__uft6FpR7UQJ1KthS-NCwtxqjf_MTEKa-CdWm5WLrg59Zg&h=AT3-DsF71MidiuBeiFTcXAOmQEuBdejNcnxEAtWGjtmbfJrc9FxsK66JRxlulgrVPNinuGUsK2FIgHZ0J0_SEoulkPDfWtzrQQZ4IGjqACNcCbl6mON0UdUDQ0mCGUSJUZpWza_EaWBaI1s5NSyFOFkLjcvt
https://youtu.be/hj8da4WQaac?fbclid=IwAR2xsh-HbbLZvF2agihpe_8IHZP5NEt0pRZb3lxX946Q31FipzqdkN9z0eQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3ooqrRThBOI%3Ffbclid%3DIwAR26xVLcziG6xI3j1KcI5bnK9APUAWXgKKmucKZmqy-C6-oWiGDGh_aVmAI&h=AT2wJfWfXNR_AEV0HgoJyY-BPCRYR3p_pViuUNJG2cJuxMY46eTzcdWaCO_DrNgQKUOss-3IQ096dYedBXFnA49lvLKtZL-ITRDYTTQuY2JMhu6iX48RXWI32odn9oY_SehBG8F2tocoCnfP981lzunBzM9y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcGXOAqWaRNk%3Ffbclid%3DIwAR3XJgs4HMmPAXiPa_-fpp7bIA5rMc2f8YKLPSyI9xpaA088EOLLKoe1JGw&h=AT0DrJh0-S06YyA84HYNZUjgpF0j9c3IkUEmZZ0E2iztJkq2ynQ0arQL4CfEJVP4-8-UQ9NTS3ZrsD0C1668V38neJHCfmtSlATmFY3rZzQY-0m5x-N2BtRYzTWIkhTMX2NtFIgvg5YFvqDwvkhae0jnMKSk


 

Part 11 - Fuel Delivery (Brændstoflevering) 

Direkte link: 

https://youtu.be/jCZhjGyR3bo 

Hovedpointer: 

• Helst ikke mere end 1 meter i forskel på fyr og tank. 

• Når du samler slangerne, så skal enderne samles helt inde i samlestykket for at undgå plads til 
luftbobler. 

• Slangen skal være den lille hårde nylon type. 

• Pumpen skal monteres lodret eller i en lille vinkel for at undgå luftbobler i pumpen. 

• Monter slangen så den ikke kan banke på noget, for det vil larme lige så meget som pumpen. 

• Blød slange absorberet presset fra pumpen og det er ikke godt. 

 

Part 12 - Controllers (Basic) (Basis omkring fjernbetjeninger) 

Direkte link: 

https://youtu.be/YW2biaijaO8 

Hovedpointer: 

• Husk at lade fyret lave sin cool-down cyclus. 

• Pas på prisen når I finder controllere. De svinger meget i pris. 

• Hvis controlleren dør, så kører fyret ved sidste indstilling og stopper ikke. Så sørg for at stoppe den, 
taget låget af og køl den manuelt. 

 

Part 13 - All in one diesel air heater (Alt-i-et fyr) 

Direkte link: 

https://youtu.be/ApakOCUqNFU 

Hovedpointe: 

 

Part 14 - Strip Down (Adskille) 

Direkte link: 

https://youtu.be/WGdWy_jJrcs 

Hovedpointer: 

• Meget få bevægelige dele. Få ting der kan gå i stykker. Tag foto, når du skiller ad. 

• Sørg for rengøring af brændkammeret med jævne mellemrum. 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjCZhjGyR3bo%3Ffbclid%3DIwAR0LiWQItTphSRi16v2But_-NLYhmQkmVrhx_M33kVD5lTPSwFtsr5UWd3I&h=AT2SsDxgB-LHOs9Qf0Hafnjm_SrfnP2x_0gBMenvhY1AknhIEzpBy52nMPTD4zyFJBc2d4eogei7lU0qJ-5UBc2fS3cLM8XH4Lm5F_iJLtF5l6wtREgG1btzIo6y2-qXG7bA9Q87kM6RvoRL8quEKRytodHkmPgq4r98uVHzDQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYW2biaijaO8%3Ffbclid%3DIwAR1bnHhHUv_wVNIYUiUqMJrIk-jLgPqvGWjEpP9dIWRkeJlwNJ9D8h9b4qU&h=AT1BoSqKASdGsmYDCMaMwbVJkH6VN2kHcUynhLXKlfhvYIsFmr21sB-Xg9qyver67EEj2SaH3uoI5GT4sprcbtRckbf9ixODLO9kt8-w-IECFNwY5S5We7L4srcbNp7hqJ6OrqjEykpDnt_cshuPLHdovNlu
https://youtu.be/ApakOCUqNFU?fbclid=IwAR2ImSSwU5rbYWPlXaH9Ht75JWmetxCfdV95AA8syjH7PSOFQluMR0LgIG4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWGdWy_jJrcs%3Ffbclid%3DIwAR2WHneWIKVIIJrb63AAykIZYokiAKYUWYkTx5Mrq7-ahufr3qfw0enVEAc&h=AT35hcvNZxRykJHABt1uWi10dMsP3pgw7TjCk8pt2UB-NXRxAVsmYKUAtqnBYBk39DGGJtMutjD1E1XEsCn9SyP0fgPSlr45ZfZP5k03tuWxp6BZcswKo6n_pRnbcv1EmdpwRP9xAVf8bJknKuq4-y7Tg9-m


Part 15 - Seals, Gaskets, Safety (pakninger, sikkerhed) 

Direkte link: 

https://youtu.be/g07yVuZbjsE 

Hovedpointer: 

• Nogle enkelte pakninger går i stykker når du skiller enheden ad. Så hav nogle i reserve.  

• Genbrug aldrig en revnet pakning. 

• Der er en forsinkelse på kulilte alarmer. Op til 90 minutter før en kulilte alarm reagerer på 50ppm 

• Du risikerer lav dosis af kulilte forgitning hvis du har en revnet pakning og revnet gummipakning 
ved gløderør.  

 

Part 16 - Boat installation (Installation i båd) 

Direkte link: 

https://youtu.be/0_GDu-__0xI 

Hovedpointer: 

• Placering af fyr korrekt jævnfør bådtype. 

• Der skal være et afløb på udstødningen da der dannes kondensvand. I en båd skal det være som en 
vandlås, så røgen ikke kommer ud. 

• Vigtigt med en bue på udstødningen ved skroggennemføringen, så man ikke risikere at vandet slår 
ind og ned i udstødningen. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fg07yVuZbjsE%3Ffbclid%3DIwAR3KPaIdRxctCnc8C81ri8UxCxg9A7Pqgkw8S8yXDYoZy115Vfcr1Cx1QPA&h=AT3pI_5tGMANZlFOC5l5gp8f6s8Y3sTi9gsljWHVHjOo3Klar6ZhUeMoEIoOzyyebMKKiy8V2uA0xcYce6L-qiDp5W97Y1UBGdI6mRNX2vNZbrrd-OPaHzm8Z77225uOuoec9WZjV1PZm3E-Wxsdp8nnLhy7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0_GDu-__0xI%3Ffbclid%3DIwAR2xVnr12m9z87J6m6fA9QUHdHIkD_TdhkhpHFfVyLBjMcsvbyzLJ6VCgTI&h=AT3BlkIEXkNVqML4TH1aTIE6nsH0blZj0IDZMrOGlHgaJlr5H1aFmfKnrh2uoFM3UWvKfni7QadT0jxSNPQRjfQQ3NG2vg-zbrLBKRh98slPrUTGKP-SHvNF2BeXdw-g-6UjlDRcYEiTO9UKT_DbLZ07Wb1j

