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Met de WAECO ASC Low Emission-technologie kunt u tijdens
airco-onderhoud bijna 100% van het koudemiddel terugwinnen.
Hoe werkt het? Koudemiddelverlies treedt vooral op in de fase
waarin de koudemiddelolie afgevoerd wordt naar het gebruikteoliereservoir. De ASC Low Emission-serie gebruikt een drukdicht
reservoir. Verder wordt het koudemiddel dat ontsnapt tijdens de
afvoer van de gebruikte olie verzameld in het gebruikteoliereservoir, teruggewonnen en teruggevoerd naar de koudemiddeltank. Het resultaat is een koudemiddelverlies van bijna nul
procent!

WAECO wint “Best Brand”-award voor de
vierde keer op rij.

BESPAAR KOSTEN EN BESCHERM HET MILIEU
De nauwkeurige bepaling van de teruggewonnen hoeveelheid
koudemiddel maakt het ook mogelijk conclusies te trekken over de
dichtheid van de airco (diagnosetool).

Bespaar
kostbaar
koudemiddel en
bescherm het
milieu!

LOW EMISSION LOONT!
BESPAAR KOSTEN EN BESCHERM HET MILIEU
MET LOW EMISSION-AIRCOSERVICESTATIONS
De beperkte beschikbaarheid van koudemiddelbronnen
en sterk stijgende prijzen zijn populaire onderwerpen als
het gaat om service aan voertuig-aircosystemen. De prijs van
een kilogram R 134a is alleen al in de periode van augustus
2017 tot augustus 2018 gestegen van zo'n € 17 tot ongeveer
€ 46 en deze trend zal zich onverminderd voortzetten.
De WAECO Low Emission-servicetechnologie biedt u een
voordelige, veilige en milieuvriendelijke oplossing – zowel voor
conventionele R 134a-aircosystemen als voor het koudemiddel
R 1234yf.

De voordelen:
• Bijna 100% terugwinnen van koudemiddel
• Nagenoeg geen schadelijke emissies
en onnodige kosten

ASC-SERVICESTATIONS VAN WAECO
Aircoservicestations overtuigen werkplaats- en serviceprofessionals: De lezers van het Duitse vaktijdschrift “WERKSTATT
aktuell” verkozen WAECO ASC tot “Best Brand” in de categorie
aircoservicestations. De award werd voor de vierde keer op rij
toegekend.
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AIRCO-ONDERHOUD OP HET
HOOGSTE NIVEAU

VOORDELEN ASC IN ÉÉN
OOGOPSLAG

De normen, die opgesteld zijn door de Society of Automotive
Engineers (SAE) zijn geldig in de VS en ze kunnen ook worden
aangetroffen in de fabrieksspecificaties van verschillende
autofabrikanten.

VOLAUTOMATISCHE STATIONS - VAAK GEKOPIEERD,
NOOIT GEËVENAARD!

DE ASC-SERIE VOLDOET AAN SAE J 2788, 2099 EN 2843

Wat zijn de belangrijkste eisen en wat betekenen ze voor de
dagelijkse werkzaamheden in de werkplaats?
Eisen aan aircoservicestations:
• Het station moet in staat zijn 95% van het koudemiddel dat zich in
een voertuigairco bevindt binnen 30 minuten terug te winnen,

bij omgevingstemperaturen van 20 - 24 °C. Met andere woorden,
er mag niet meer dan 5% van het koudemiddel achterblijven in
de airco.

WINSTGEVEND, MILIEUVRIENDELIJK, VEILIG EN ZEKER
VOORDELIGE DIAGNOSETOOL

•H
 et koudemiddelmoet worden gevuld met een nauwkeurigheid
van +/- 15 g na het uitvoeren van de test.

Bij stations met handbediende regelkleppen bestaat de kans dat
de airco per ongeluk gevuld wordt vanaf de lagedrukzijde.
Automatische stations zijn veiliger omdat deze geen handbediende
regelkleppen hebben.

•H
 et koudemiddel moet worden teruggewonnen en worden
weergegeven met een nauwkeurigheid van +/- 30 g.

VOCHTVRIJ OPSLAG- EN TOEVOERSYSTEEM
VOOR VERSE OLIE EN UV-ADDITIEF

Low Emission ASC-servicestations hebben een koudemiddelterugwinverhouding van ongeveer 99,8%. Dat bespaart kostbaar
koudemiddel en helpt ook bij het opsporen van lekkages.

SPECIAAL SPOELPROCES EN SPOELFLES (optioneel)
Het efficiënte en veilige spoelproces is ontwikkeld in
samenwerking met de automobielindustrie.

Verse olie en uv-additief worden opgeslagen in aluminiumgelamineerde zakken die worden beschermd door een metalen
cilinder. Dit houdt het vocht buiten.

TÜV-GOEDGEKEURDE ZUIVERHEID KOUDEMIDDEL
TÜV Rheinland heeft bevestigd dat de effectiviteit van de
koudemiddelreinigingsfunctie van ASC-aircoservicestations
voldoet aan SAE J 2099/J 2210.

GEÏNTEGREERDE VULHOEVEELHEID-DATABASE

R 134A / R 1234YF – GOEDGEKEURD OF AANBEVOLEN DOOR
VOERTUIGFABRIKANTEN, ZIE WAECO.COM/APPROVALS

EGEA-KWALITEITSLABEL
VOOR MOBIELE AIRCOSERVICESTATIONS R 1234YF
EGEA is de European Garage and test Equipment Association. Wij
zijn de Europese en politieke vertegenwoordiger in Brussel van de
fabrikanten van gereedschappen en apparatuur voor de reparatie,
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het onderhoud en de technische inspectie van voertuigen als
integraal onderdeel van de ondersteuning van de industriële
automotive waardeketen.

KWALITEITSNORMEN

BESCHERMDE TOEGANG MET INDIVIDUELE
GEBRUIKERSCODES
Er kunnen tot 10 gebruikersnamen worden geprogrammeerd in
combinatie met individuele pincodes.

BEDIENINGSSOFTWARE IN MEER DAN 20 TALEN
de, en, fr, it, sr, hr, sl, tr, nl, da, no, sv, pt, gl, ca, es, eu, fi, et, cs,
ro, pl, hu, ru, zh

GEÏNTEGREERD KOUDEMIDDELVUL-/
TERUGWINHOEVEELHEIDMANAGEMENT
De totale hoeveelheid koudemiddel die per maand gevuld of
teruggewonnen is, kan worden weergegeven op het display van
het servicestation of worden geprint met de thermische printer.
Als alternatief kunnen deze gegevens worden geëxporteerd naar
een USB-stick of laptop via de USB-interface (ASC G-serie).

ONTWORPEN VOOR WERELDWIJD GEBRUIK
Het ASC-aanbod omvat servicestations die aangesloten kunnen
worden op 230 V/50-60 Hz en alle uitvoeringen zijn leverbaar met
landspecifieke netstekkers.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE DISPLAY-UNITS
OOK GESCHIKT VOOR HYBRIDEVOERTUIGEN (optioneel)
Dankzij de optionele hybridespoelset kan het station worden
gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden aan hybridevoertuigen
van alle merken/fabrikanten. Gevaarlijke kruisbesmetting van de
olie is onmogelijk. De benodigde software is al geïnstalleerd.

	Producten ontworpen en geproduceerd voor een optimale en
betrouwbare werking, gegarandeerd waar voor uw geld en
gemoedsrust

De draaibare en kantelbare manometerunit is vanuit elke hoek
eenvoudig af te lezen.

CONCURRERENDE LEVENSCYCLUSKOSTEN

2 PRESTATIENORMEN
	Producten ontworpen om op de meest efficiënte manier te
werken, inclusief meetnauwkeurigheid.

3 VEILIGHEIDSNORMEN
	Veiligheid van zowel machine als gebruiker bij
werkzaamheden, in lijn met relevante EU-wetgeving.

egea-association.eu
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De database bevat voertuigspecifieke informatie zoals het type
olie en de hoeveelheid olie en koudemiddel. Hij biedt u de
mogelijkheid een persoonlijke vulhoeveelheid-database aan te
maken voor maximaal 100 voertuigen. Updaten kan worden
gedaan met de USB-interface op bijna alle modellen. Plaats de
USB-stick, schakel het station in en klaar bent u!

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

De bedrijfskosten zijn significant lager dan bij vergelijkbare stations. Nauwkeurige,
elektronische regeling van verbruiksmateriaalgebruik. Service-intervallen en
garantieperioden zijn aanzienlijk langer (24 maanden).
• Onderhoudsvriendelijke vacuümpomp
• Filterdroger met hoge capaciteit
• Kleppenblok
• Weegcel met trillingsdemping en hoge capaciteit
• Verwarmingslint
• Vochtvrij opslag- en toevoersysteem

waeco.com
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LOW EMISSION

MILIEUVRIENDELIJK EN RENDABEL
Schaarse koudemiddelbronnen en sterk stijgende prijzen zijn
populaire onderwerpen als het gaat om service aan voertuigaircosystemen. De prijs van een kilogram R 134a is alleen al in de
periode van augustus 2017 tot augustus 2018 gestegen van zo'n
€ 17 tot ongeveer € 46 en deze trend zal zich onverminderd
voortzetten.

nieuwe voertuigen (geldt voor voertuigcategorie M1 en N1) ten
gevolge van zijn hoge GWP (Global Warming Potential). R 134a
mag, in tegenstelling tot R 12, wel gebruikt worden voor
onderhoud en reparaties. In de Forming Gas Regulation EU
842/2006 zijn de maximale hoeveelheden koudemiddel
gedefinieerd die uit niet-EU-landen mogen worden geïmporteerd,
hetgeen momenteel leidt tot prijsstijgingen.

R 134a is sinds 01-01-2011 verboden voor nieuwe typegoedkeuringen en sinds 01-01-2017 voor fabrieksvullingen van alle

Verwachte prijsstijging voor R 134a
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Vacuümpomp

Gebruikteoliereservoir

Koudemiddeltank

Koudemiddelafvoer zonder Low Emission
Het aircosysteem wordt niet volledig geledigd. Het resterende
koudemiddel genereert een restdruk van ongeveer 500 mbar
(absolute druk).

Tijdschema elimineren R 134a
100%

PROCESVERLOOP TIJDENS TERUGWINNEN VAN
KOUDEMIDDEL
ZONDER LOW EMISSION
MET LOW EMISSION

€ 60,00/kg

Gebruikteoliereservoir

Vacuümpomp

Koudemiddeltank

Koudemiddelafvoer met Low Emission
De compressor voert het koudemiddel uit het aircosysteem af tot
een restdruk van ongeveer 500 mbar. Vervolgens start de
grondige afvoer met de Low Emission-technologie.
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R 1234yf wordt sinds 01-01-2011 gebruikt voor nieuwe
typegoedkeuringen in de automobielindustrie. R 1234yf heeft een
lager GWP dan R 134a, maar is aanzienlijk lichter ontvlambaar. Om
technische redenen vindt er geen conversie plaats zoals die van R
12 naar R 134a.

R 1234yf. De voordelen: bijna 100% terugwinnen van
koudemiddel, nagenoeg geen schadelijke emissies en geen
onnodige kosten.

Het WAECO Low Emission-serviceconcept biedt u een
voordelige, veilige en milieuvriendelijke oplossing – zowel voor
conventionele R 134a-aircosystemen als voor koudemiddel

Vacuümpomp

Gebruikteoliereservoir

Koudemiddeltank

Vacuümfase zonder Low Emission
Het resterende koudemiddel (500 mbar) wordt via de
ventilatiezijde van de vacuümpomp uitgestoten naar de atmosfeer.
Afhankelijk van het servicestation bedraagt dit maximaal 10% van
het te recyclen koudemiddel.

Gebruikteoliereservoir

Vacuümpomp

Grondige afvoer met Low Emission
De compressor werkt samen met de vacuümpomp om een echt
grondige afvoer van bijna 100% te realiseren. Daardoor gaat er
bijna geen koudemiddel verloren.

500
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500
mbar
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Compressor

Compressor

Destillator

KENMERKEN VAN HET LOW EMISSION-CONCEPT
Gepatenteerd, Low Emission
gebruikte-oliereservoir
voorkomt koudemiddelverlies tijdens
olieafzuiging; het koudemiddel dat wordt
teruggewonnen met de gebruikte olie,
wordt naar de koudemiddeltank gevoerd
en meegenomen bij de weging.
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Vacuümpomp met regelunit
garandeert het optimaal vacuümzuigen van
het aircosysteem. Hij pompt het verdampte
koudemiddel in het interne reservoir van het
Low Emission-servicestation, zodat er geen
koudemiddel in het milieu terechtkomt.

Vacuümpomp

Koudemiddeltank

Gebruikteoliereservoir

Destillator

Koudemiddeltank

Gebruikte-olieafvoer zonder Low Emission
Het koudemiddel in de gebruikte olie komt via de
ventilatieopeningen in het gebruikte-oliereservoir terecht in het
milieu. Afhankelijk van het servicestation bedraagt het verlies 40 –
100 g per onderhoudsbeurt.

Vacuümpomp

Gebruikteoliereservoir

Koudemiddeltank

Gebruikte-olieafvoer met Low Emission
Het koudemiddel wordt door de vacuümpomp afgevoerd uit het
hermetisch gesloten gebruikte-oliereservoir en vervolgens door
de compressor teruggeleid naar de koudemiddeltank. Dat
betekent dat u ook het koudemiddel in de gebruikte olie kunt
terugwinnen.

waeco.com
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ASC-AIRCOSERVICESTATIONS
NU NOG GEBRUIKSVRIENDELIJKER
ASC-aircoservicestations hebben door de jaren heen een stevige
plek veroverd in garages en aircowerkplaatsen. Dat komt doordat
ze de juiste kwaliteit hebben en alles hebben wat nodig is om
onderhoud aan voertuigairco's rendabel en veilig te kunnen
uitvoeren.

Met deze filosofie in gedachten hebben we de G-serie ontwikkeld.
Die is nog gebruiksvriendelijker. Alle modellen in deze serie zijn
standaard uitgerust met een USB-aansluiting. Dat betekent dat
systeemsoftware en databases eenvoudig kunnen worden
geüpdatet met behulp van een USB-stick en dat belangrijke
onderhoudsgegevens kunnen worden teruggehaald.

R 134a

ASC 1100 G
Universeel instapmodel

10 – 11

R 134a

R 134a

ASC 1300 G

ASC 2300 G

Klassiek model voor professionals18 – 19

Klassiek model voor professionals14 – 15

NIEUW

R 134a

R 134a

R 134a

Low Emission

Low Emission

ASC 2500 G Low Emission
Milieuvriendelijk en efficiënt

SPECIALE MODELLEN –
GEEN PROBLEEM VOOR DE
TOONAANGEVENDE
FABRIKANT IN EUROPA!

ASC 3500 G LE Low Emission

Grootvolumeversie voor grote
hoeveelheden koudemiddel

18 – 19

Uiterst efficiënt Low Emission-station
voor grote hoeveelheden koudemiddel		
20 – 21

ENGINEERED IN GERMANY

Naast de standaardmodellen die in deze catalogus worden
gepresenteerd, ontwikkelen we ook op maat gemaakte
aircoservicestations - bijv. voor de goedgekeurde werkplaatsen van
toonaangevende automobielfabrikanten als BMW en Volkswagen.
De nieuwe generatie VAS-servicestations, met geïntegreerd
spoelapparaat, is de standaarduitrusting voor airco-onderhoud
aan de personenauto's en lichte bedrijfswagens van
Volkswagen, Audi en Porsche.
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ASC 3300 G
16 – 17

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

R 1234yf

R 1234yf

R 1234yf
Low Emission

ASC 5100 G
Betrouwbaar basisstation voor
onderhoud aan systemen met
R 1234yf

ASC 5300 G
26 – 27

Veilig onderhoud aan airco's met
koudemiddel R 1234yf
28 – 29
waeco.com

ASC 5500 G RPA Low Emission
Ontworpen voor de hoogste eisen op
het gebied van veiligheid en
efficiëntie
30 – 31
9

AirCon Service Center
ASC 1100 G

AirCon Service Center
ASC 1100 G

R 134a
ASC 1100 G – Instapmodel automatisch aircoservicestation

ASC 1100 G
INSTAPMODEL MET UPGRADEMOGELIJKHEDEN

• Inhoud vulcilinder: 9 kg
•	Automatische koudemiddelrecycling,
olie- of uv-additievenmanagement
geregeld door laadcel
•	Zuiverheid van teruggewonnen
koudemiddel volgens SAE J 2099
•	Mate van terugwinning koudemiddel:
minimaal 95%
•	Geforceerde ventilatie met twee
ventilatoren aan de achterzijde
•	Soft graphic-display, kan ook speciale
karakters weergeven

• USB-interface
•	Laadcel, geen transportvergrendeling
nodig
• Serviceslangen, 3 m
• Optioneel: stofhoes
• 	Vochtvrij opslag- en toevoersysteem voor
verse olie of uv-additief
• 	Optioneel: verwarmingslint voor de
vulcilinder

ASC 1100 G
Instructiepakket
Stofhoes
Optioneel:
Verwarmingslint voor vulcilinder

Art.nr. 9103301884
Art.nr. 8889900001
Art.nr. 4445900081
Art.nr. 8885200277

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO,
bedieningshandleiding, gebruikte-oliereservoir (500 ml), veiligheidsbril/-handschoenen,
fles verse PAG-olie ISO 46 (500 ml)

Veilig en zeker: Elektronische geregelde ventilator

Begint u net met het uitvoeren van airco-onderhoud aan airco's met
R 134a en doet u dat slechts een paar keer per maand? Dan hebt u
hier een betaalbaar servicestation dat alle eigenschappen heeft
voor veilig werken. De nieuwe ASC 1100 G voert alle servicehandelingen automatisch uit en wint minimaal 95% van het
koudemiddel terug. De zuiverheid van het teruggewonnen
koudemiddel voldoet aan de SAE J 2099-norm. Verwacht u meer
werk in de toekomst? U kunt uw instapservicestation later op

eenvoudige wijze uitbreiden, bijv. met een verwarmingslint voor
de vulcilinder. Het apparaat is al uitgerust met een USB-aansluiting
en een soft graphic-display dat ook speciale karakters weer kan
geven.

UPGRADEMOGELIJKHEDEN: VERWARMINGSLINT, VOCHTVRIJ OPSLAG- EN
TOEVOERSYSTEEM VOOR VERSE OLIE OF UV-ADDITIEF

Verse-oliereservoir op weegcel, uniek in het

Gebruikte-oliereservoir op weegcel, uniek in het

instapsegment

instapsegment

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
SOFT GRAPHICDISPLAY
Het soft graphic-display kan ook speciale
karakters als Cyrillisch of Chinees
weergeven.

VOLDOET AAN
SAE J 2099
De zuiverheid van het teruggewonnen
koudemiddel voldoet aan de
SAE J 2099-norm.

					
UPGRADEMOGELIJKHEDEN
De ASC 1100 G kan worden uitgebreid
met een verwarmingslint. Het station is
ook voorbereid voor een vochtvrij
opslag- en toevoersysteem voor verse
olie of uv-additief.

USB-INTERFACE
Via de USB-aansluiting kunt u de software van het servicestation eenvoudig updaten.
Of belangrijke gegevens exporteren naar een USB-stick voor verdere verwerking op een laptop of pc.
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

waeco.com
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R 134a
ASC 1300 G – Volautomatisch aircoservicestation

ASC 1300 G
VOLAUTOMATISCH AIRCOSERVICESTATION

• Solide metalen behuizing
•	Inhoud vulcilinder:
10 kg, capaciteit vacuümpomp: 4 auto's/h
• Vochtvrij opslag- en toevoersysteem
voor verse olie en uv-additief
•	Printen van belangrijke servicegegevens,
verschillende soorten prints mogelijk
•	Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
•	Automatische vacuümcontrole
•	Automatisch toevoegen van
lekdetectieadditief
•	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement
•	Geïntegreerde vulhoeveelheid-database
•	Voldoet aan SAE J 2099 en
SAE J 2788
•	Persoonlijke vulhoeveelheid-database
•	Bedieningsaanwijzingen via een groot
display en een manometer

•	Draaibaar en kantelbaar manometerpaneel
•	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens
het vulproces
•	Speciaal, 8-voudig gelagerd weegplatform
•	Speciale aircospoelfunctie
•	Groot, verdiept vak voor gereedschap
•	500 ml gebruikte-oliereservoir voor langere
vervangingsintervallen
•	Ook geschikt voor hybridevoertuigen als de
optionele spoelset voor het interne circuit
van de ASC is gemonteerd (zie bladzijde 51)
•	USB-interface
•	Soft graphic-display
•	
Optioneel: Kan worden uitgebreid met
analysegereedschap voor de zuiverheid
van koudemiddel volgens SAE,
eenvoudige inbouw achteraf
(plug & play)

ASC 1300 G
Instructiepakket
Adapter voor niet-hervulbare flessen 1/4" HD
Optioneel: Gasanalyseapparaat volgens SAE

Art.nr. 9103301886
Art.nr. 8889900001
Art.nr. 8885400035
Art.nr. 8885200279

Afbeelding bevat
optionele uitrusting

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, gebruikte-oliereservoir (500 ml), adapter voor fles verse olie en uv-contrastmiddel van 500 ml, verwarmde koudemiddeltank, veiligheidsbril/-handschoenen,
testflessen uv-additief voor circa 10 toepassingen, fles verse PAG-olie ISO 46 (500 ml), fles verse PAG-olie ISO 100 (500 ml)

Optioneel:
gasanalyseapparaat SAE

Volautomatisch servicestation voor alle aircospecialisten. De
ASC 1300 G heeft alles wat nodig is om standaard onderhoudswerkzaamheden aan voertuigairco's uit te voeren. De snelstartfunctie komt goed van pas bij het dagelijkse werkplaatsgebruik.
Voer eenvoudigweg de hoeveelheid te vullen koudemiddel in,
voer in totaal drie instructies in en het station voert automatisch
alle vereiste handelingen uit:
Koudemiddel terugwinnen en recyclen, restdruk meten,

gebruikte olie aftappen, vacuümzuigen, lekcontrole, vullen
van verse olie en uv-additief en koudemiddel vullen met
vulcompensatie voor de serviceslangen.
Alle processtappen worden volledig automatisch uitgevoerd en
door het systeem zelf bewaakt. Fouten worden aangegeven met
akoestische en visuele signalen op de draaibaar gemonteerde
display-unit. Software-updates kunnen eenvoudig worden
uitgevoerd met een USB-stick.

Standaard op de ASC 1300 G-stations: vochtvrij

Gasanalyseapparaat volgens SAE-norm: met robuuste

Achterzijde: het filter is vanaf de buitenzijde eenvoudig

opslag- en toevoersysteem voor verse olie en uv-additief

metalen behuizing en gasmeetpen aan de lagedrukzijde

bereikbaar

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
USBINTERFACE

MET SPECIALE SOFTWARE VOOR HET SPOELEN VAN DE AIRCO VOLGENS
DE SPECIFICATIES VAN DE VOERTUIGFABRIKANT
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Via de USB-aansluiting kunt u de software van het servicestation eenvoudig
updaten. Of belangrijke gegevens
exporteren naar een USB-stick voor
verdere verwerking op een laptop of pc.

	INDIVIDUELE
GEBRUIKERSCODE

	PERSOONLIJKE
VULHOEVEELHEIDDATABASE

Om ongeoorloofd gebruik van de
WAECO-aircoservicestations te voorkomen, kunnen er tot 10 gebruikersnamen worden geprogrammeerd in
combinatie met PIN-codes.

Servicestations uit de ASC-serie geven u
de mogelijkheid een persoonlijke
vulhoeveelheid-database aan te maken
voor maximaal 100 verschillende
voertuigen.

waeco.com
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AirCon Service Center
ASC 2300 G

AirCon Service Center
ASC 2300 G

R 134a
ASC 2300 G – Volautomatisch aircoservicestation

ASC 2300 G
MET VOCHTVRIJ OPSLAG- EN TOEVOERSYSTEEM VOOR
VERSE OLIE EN UV-ADDITIEF

•	Inhoud vulcilinder: 21 kg,
capaciteit vacuümpomp: 5 auto's/h
•	Vochtvrij opslag- en toevoersysteem
voor verse olie en uv-additief inclusief
testflessen
•	Printen van belangrijke servicegegevens,
verschillende soorten prints mogelijk
• Inclusief stofhoes
•	Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
• Automatische vacuümcontrole
•	Automatisch toevoegen van
lekdetectieadditief
• 	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement
• 	 Geïntegreerde vulhoeveelheid-database
• 	Voldoet aan SAE J 2099 en SAE J 2788
• 	 Persoonlijke vulhoeveelheid-database
• 	Bedieningsaanwijzingen via een groot
display en een manometer

• 	Draaibaar en kantelbaar
manometerpaneel
• 	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens het
vulproces
• 	Speciaal, 8-voudig gelagerd
weegplatform
• 	Speciale aircospoelfunctie
• 	500 ml gebruikte-oliereservoir voor
langere vervangingsintervallen
• 	Ook geschikt voor hybridevoertuigen als
de optionele spoelset voor het interne
circuit van de ASC is gemonteerd
(zie bladzijde 51)
• 	 USB-interface
• 	 Soft graphic-display
• 	Optioneel: Kan worden uitgebreid
met analysegereedschap voor de
zuiverheid van koudemiddel
volgens SAE, eenvoudige inbouw
achteraf (plug & play)

Afbeelding bevat
optionele uitrusting

ASC 2300 G
Instructiepakket
Adapter voor niet-hervulbare flessen 1/4" HD
Optioneel: Gasanalyseapparaat volgens SAE

Art.nr. 9103301887
Art.nr. 8889900001
Art.nr. 8885400035
Art.nr. 8885200279

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, gebruikte-oliereservoir (500 ml), adapter voor fles verse olie en uv-contrastmiddel van 500 ml, verwarmde koudemiddeltank, stofhoes, veiligheidsbril/-handschoenen, testflessen uv-additief voor circa 10 toepassingen, fles verse PAG-olie ISO 46 (500 ml), fles verse PAG-olie ISO 100 (500 ml)

Optioneel:
gasanalyseapparaat SAE
Optimaal gebruiksgemak. De ASC 2300 G, die is ontworpen voor
professioneel airco-onderhoud aan trucks en personenauto's,
minimaliseert de inspanningen door de gebruiker en doorlooptijden. Vóór het starten van het systeem kan de gebruiker het
olieniveau aflezen op het display.

Bijkomende voordelen ASC 2300 G:
Plus optioneel: voorbereid op analysegereedschap voor de
zuiverheid van koudemiddel, eenvoudige inbouw achteraf –
plug & play.

Daarna worden de volgende processen volautomatisch
uitgevoerd:
•K
 oudemiddel terugwinnen en recyclen, restdruk meten,
gebruikte olie aftappen, vacuümzuigen, lekcontrole, vullen
van verse olie en uv-additief en koudemiddel vullen met
vulcompensatie voor de serviceslangen

Standaard op de ASC 2300 G-stations: vochtvrij

Gasanalyseapparaat volgens SAE-norm: met robuuste

Achterzijde: het filter is vanaf de buitenzijde eenvoudig

opslag- en toevoersysteem voor verse olie en uv-additief

metalen behuizing en gasmeetpen aan de lagedrukzijde

bereikbaar

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
USBINTERFACE

MET SPECIALE SOFTWARE VOOR HET SPOELEN VAN DE AIRCO VOLGENS
DE SPECIFICATIES VAN DE VOERTUIGFABRIKANT
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Via de USB-aansluiting kunt u de software van het servicestation eenvoudig
updaten. Of belangrijke gegevens
exporteren naar een USB-stick voor
verdere verwerking op een laptop of pc.

	INDIVIDUELE
GEBRUIKERSCODE

	PERSOONLIJKE
VULHOEVEELHEIDDATABASE

Om ongeoorloofd gebruik van de
WAECO-aircoservicestations te voorkomen, kunnen er tot 10 gebruikersnamen worden geprogrammeerd in
combinatie met PIN-codes.

Servicestations uit de ASC-serie geven u
de mogelijkheid een persoonlijke
vulhoeveelheid-database aan te maken
voor maximaal 100 verschillende
voertuigen.

waeco.com
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AirCon Service Center
ASC 2500 G Low Emission

R 134a

ASC 2500 G LOW EMISSION
OOK UITSTEKEND GESCHIKT ALS DIAGNOSETOOL

Low Emission
loont – Zie ook de
voorbeeldberekening op
bladzijde 17

AirCon Service Center
ASC 2500 G Low Emission

Low Emission

ASC 2500 G Low Emission
• Solide metalen behuizing
•	Inhoud vulcilinder: 15 kg,
capaciteit vacuümpomp: 5 auto's/h
•	
Vochtvrij opslag- en toevoersysteem
voor verse olie en uv-additief inclusief
testflessen
•	Printen van belangrijke servicegegevens,
verschillende soorten prints mogelijk
•	Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
• Automatische vacuümcontrole
•	Automatisch toevoegen van
lekdetectieadditief
•	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement
• Geïntegreerde vulhoeveelheid-database
•	Voldoet aan SAE J 2099 en SAE J 2788
•	Bijna 100% terugwinnen van
koudemiddel

•	Nagenoeg 0% emissie bij service dankzij
het gebruikte-oliereservoir en het Low
Emission-concept
• Persoonlijke vulhoeveelheid-database
•	Bedieningsaanwijzingen via een groot
display
•	Draaibaar gemonteerde display- en
informatie-unit
•	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens het
vulproces
• Speciaal, 8-voudig gelagerd weegplatform
• Speciale aircospoelfunctie
•	Ook geschikt voor hybridevoertuigen als
de optionele spoelset voor het interne
circuit van de ASC is gemonteerd
(zie bladzijde 51)
• Gebruikte-oliereservoir
• Soft graphic-display en USB-interface

ASC 2500 G Low Emission
Instructiepakket
Adapter voor niet-hervulbare flessen 1/4" HD
Optioneel: Gasanalyseapparaat volgens SAE

Art.nr. 9103301871
Art.nr. 8889900001
Art.nr. 8885400035
Art.nr. 8885200279

Afbeelding bevat
optionele uitrusting

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, hermetisch gesloten
gebruikte-oliereservoir (500 ml), adapter voor fles verse olie en uv-contrastmiddel van 500 ml, verwarmde koudemiddeltank, stofhoes,
veiligheidsbril/-handschoenen,

Optioneel:
gasanalyseapparaat SAE

Bij de ASC 2500 G Low Emission zijn alle componenten met
koudemiddel geïntegreerd op het weegplatform. Dat betekent dat
de complete hoeveelheid koudemiddel in het station kan worden
vastgelegd en dat de teruggewonnen hoeveelheid koudemiddel
exact kan worden bepaald. Dat vertelt de gebruiker op zijn beurt
over potentiële lekken in het aircosysteem. De nauwkeurige
diagnosefunctie van de ASC 2500 G Low Emission is ook zeer

nuttig met het oog op de kleinere hoeveelheid koudemiddel die er
in moderne voertuigen aanwezig is. In het compacte auto-segment
zien we al modellen met vulhoeveelheden van minder dan 300 g
(bijv. Daihatsu Cuore). Oudere aircoservicestations zijn niet in staat
deze systemen te vullen met de vereiste nauwkeurigheid. Een te
grote of te kleine vulhoeveelheid kan belangrijke problemen
veroorzaken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
LOW
EMISSION
Er komt nagenoeg geen koudemiddel in
het milieu terecht en de identificatie van
de exacte hoeveelheid teruggewonnen
koudemiddel met de weegprocedure
voorkomt onnodig storingzoeken.
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	INDIVIDUELE
GEBRUIKERSCODE

	PERSOONLIJKE
VULHOEVEELHEIDDATABASE

Om ongeoorloofd gebruik van de
WAECO-aircoservicestations te voorkomen, kunnen er tot 10 gebruikersnamen worden geprogrammeerd in
combinatie met PIN-codes.

Servicestations uit de ASC-serie geven u
de mogelijkheid een persoonlijke
vulhoeveelheid-database aan te maken
voor maximaal 100 verschillende
voertuigen.

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Optimale constructie: Gebruikte-oliereservoir voorkomt

Volledige terugwinning van koudemiddel, inclusief de

Gasanalyseapparaat volgens SAE-norm: met robuuste

onnodig koudemiddelverlies

resterende hoeveelheid in de gebruikte olie

metalen behuizing en gasmeetpen aan de lagedrukzijde

Airco-onderhoudskosten besparen met Low Emission-concept (250 voertuigen) R 134a
Airco-onderhoud R 134a zonder Low Emission-concept

Airco-onderhoud R 134a met Low Emission-concept

Gemiddelde hoeveelheid koudemiddel in
het aircosysteem
Gemiddelde marktprijs voor koudemiddel R 134a

600 g

Gemiddelde hoeveelheid koudemiddel in
het aircosysteem
Gemiddelde marktprijs voor koudemiddel R 134a

600 g

Koudemiddelverlies tijdens olieafzuiging

35 g

€ 1,75

Koudemiddelverlies tijdens olieafzuiging

0g

€ 0,00

Teruggewonnen koudemiddel 95% = een verlies van 5%

30 g

€ 1,50

Koudemiddel teruggewonnen uit aircosysteem

0,06 g

€ 0,03

€ 3,25

Teruggewonnen koudemiddel 99,9% = een verlies van 0,1%

€ 0,03

Bij 3 x airco-onderhoud per week is het jaarlijkse verlies aan
koudemiddel

€ 4,68

€ 50,00/kg

Koudemiddelverlies per onderhoudsbeurt
Bij 3 x airco-onderhoud per week is het jaarlijkse verlies aan
koudemiddel

€ 507,00

waeco.com

€ 50,00/kg
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AirCon Service Center
Werkplaatsapparatuur airco voor bussen en treinen

AirCon Service Center
Werkplaatsapparatuur airco voor bussen en treinen

NIEUW
Verwarmingslint
verkort arbeidstijd
tot 80%

NIEUW VERWARMINGSLINT VOOR KOUDEMIDDELTANK
TOT 80% MINDER ARBEIDSTIJD BIJ AIRCO-ONDERHOUD
Een van de belangrijkste kwesties in werkplaatsen voor
bussen en treinen is tegenwoordig het besparen van zo veel
mogelijk tijd om kostbare stilstand voor de klanten te
voorkomen en de onderhoudskosten omlaag te brengen. Het
nieuwe verwarmingslint van Dometic WAECO verlaagt de tijd
voor onderhoud aan airco's van bussen en treinen tot 80%.
Op de conventionele manier kost het onderhoud aan
grootvolumeaircosystemen enkele uren – ongeveer 6 tot 10 uur

voor treinen, 3 tot 5 uur voor bussen. De belangrijkste reden
hiervoor is het bevriezen van de koudemiddeltank in het
aircosysteem. Dat betekent dat servicemonteurs moeten wachten
totdat de tank weer is opgewarmd tot de omgevingstemperatuur
om het resterende koudemiddel uit het systeem te verwijderen.
Veel werkplaatsen gebruiken een ventilatorkachel om het proces te
versnellen. Helaas zonder succes, want de meeste warme lucht
gaat erlangs en bereikt het betrokken gedeelte van de tank niet.
Sluit het ASC 3500 G LEservicestation aan op het
aircosysteem en start het
terugwinningsproces.

1
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

HET WAECO AIRCONSERVICE VERWARMINGSLINT
WERKT VEEL SNELLER EN EFFECTIEVER
Om het bevriezen van de koudemiddeltank te voorkomen, wordt
een speciaal verwarmingslint geplaatst op het laagst mogelijke
gedeelte van de collector. Het verwarmingslint wordt tegelijkertijd
met de compressor van het aircoservicestation ingeschakeld,
waardoor het verwarmingsproces start zodra het terugwinnen van
koudemiddel begint.

Na ongeveer 60 minuten begint de
koudemiddeltank van het aircosysteem te bevriezen. Vanaf dat
moment zou u moeten wachten
totdat de tank weer is
opgewarmd tot de omgevingstemperatuur om
het resterende koudemiddel uit het systeem te
verwijderen.

2

Het nieuwe verwarmingslint werkt in combinatie met onze
aircoservicestations ASC 3500 G LE Low Emission en ASC 3300 G.
Uiteraard worden de meeste kosten bespaard door het te
combineren met het Low Emission-station.

Om het bevriezingsproces tegen te gaan,
wordt het verwarmingslint geplaatst op
het laagst mogelijke gedeelte van de tank
alvorens het terugwinningsproces te
starten. Het verwarmingslint wordt
tegelijkertijd met de
compressor van het aircoservicestation ingeschakeld
en wordt dus actief zodra
het terugwinningsproces
begint.

3
waeco.com
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AirCon Service Center
ASC 3300 G

AirCon Service Center
ASC 3300 G

R 134a
ASC 3300 G – Volautomatisch aircoservicestation

ASC 3300 G
GROOTVOLUMEAIRCOSERVICESTATION VOOR BUSSEN,
TREINEN, HELIKOPTERS EN SPECIALE TOEPASSINGEN

Goedgekeurd
door Deutsche Bahn /
EvoBus /
OMNIplus /
Valeo

•	Compressor met grote capaciteit
•	Inhoud vulcilinder: 30 kg, capaciteit
vacuümpomp: 192 l/min
•	Vermogen hermetisch gesloten compressor
0,6 kW
•	Geïntegreerde vloeistofpomp voor vullen
met grote hoeveelheden koudemiddel
•	Vacuümpomp ontwikkeld in samenwerking
met bedrijfsvoertuigfabrikanten,
capaciteit 192 l/min
•	Printen van belangrijke servicegegevens,
verschillende soorten prints mogelijk
•	
Vochtvrij opslag- en toevoersysteem
voor verse olie en uv-additief
inclusief oliefles POE-olie SE55
• Stofhoes bij leveringsomvang inbegrepen
•	Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
•	Automatische vacuümcontrole en
toevoegen van lekdetectieadditief
•	Voldoet aan SAE J 2099 en SAE J 2788
•	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement

•	Persoonlijke vulhoeveelheid-database
•	Bedieningsaanwijzingen via een groot
display en een manometer, groot,
verdiept vak voor gereedschap
•	Draaibaar en kantelbaar manometerpaneel
•	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens het
vulproces
•	Speciaal, 8-voudig gelagerd weegplatform
•	Speciale aircospoelfunctie
•	500 ml gebruikte-oliereservoir voor
langere vervangingsintervallen
•	Serviceslangen 8 m
•	USB-interface en soft graphic-display
•	3 gescheiden weegcellen voor
uv-additief en oliemanagement
• 	Optioneel: Kan worden uitgebreid
met analysegereedschap voor de
zuiverheid van koudemiddel
volgens SAE, eenvoudige inbouw
achteraf (plug & play)

Afbeelding bevat
optionele uitrusting

ASC 3300 G
Art.nr. 9103301892
Instructiepakket
Art.nr. 8889900001
Adapter voor niet-hervulbare flessen 1/4" HD Art.nr. 8885400035
Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 8 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, gebruikte-oliereservoir (500 ml), adapter voor fles verse olie van 500 ml, verwarmde koudemiddeltank, stofhoes, veiligheidsbril/-handschoenen,

Tijd is geld, vooral als het gaat om aircoservice aan grote
voertuigen zoals bussen en treinen waarbij stilstand extreem
kostbaar is voor de exploitant. Snelheid en betrouwbaarheid zijn
van vitaal belang. De belangrijkste onderhoudstaken, zoals
terugwinnen van koudemiddel, vacuümzuigen en koudemiddel
bijvullen, moeten volgens een strak tijdschema worden uitgevoerd.
De ASC 3300 G voldoet perfect aan deze eisen. De 192-liter
vacuümpomp is speciaal ontwikkeld voor deze toepassingen.
Een extra vloeistofpomp staat garant voor het snel vullen met
koudemiddel.

Optioneel:
Verwarmingslint

De volgende processen worden volautomatisch uitgevoerd:
•K
 oudemiddel terugwinnen en recyclen, restdruk meten,
gebruikte olie aftappen, vacuümzuigen, lekcontrole, vullen
van verse olie en uv-additief en koudemiddel vullen
met vulcompensatie voor de serviceslangen.
De ASC 3300 G kan optioneel worden voorzien van een
toevoersysteem voor verse olie en uv-additief. Dit maakt een
vochtvrije en schone opslag van koudemiddeloliën mogelijk
gedurende een nog langere tijd en reduceert zo de aircoonderhoudskosten.

Optioneel verwarmingslint voor koudemiddeltank –

Het nieuwe verwarmingslint werkt in combinatie met

Gasanalyseapparaat volgens SAE-norm: met robuuste

tot 80% minder arbeidstijd voor airco-onderhoud

onze ASC 3500 G LE Low Emission en ASC 3300 G

metalen behuizing en gasmeetpen aan de lagedrukzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
OPTIONEEL:
VERWARMINGSLINT

BESPAREN OP KOUDEMIDDEL MET EEN LOW EMISSION-SERVICESTATION

Verwijzing Accessoire Bus

LOONT ALTIJD – ZELFS ALS HET KOUDEMIDDEL NIET SCHAARS IS.
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Optioneel:
gasanalyseapparaat SAE

Bespaart tot 80% arbeidstijd tijdens
airco-onderhoud aan
grootvolumeaircosystemen.

HEAVY
DUTY
Kalibratie niet nodig dankzij constructie
met 8 lagers.

waeco.com

EENVOUDIGWEG
PERFECT
Eenvoudig af te lezen manometer, vochtvrij
opslag- en toevoersysteem voor verse olie.
Het station is geschikt voor mobiel gebruik
en voldoet aan de eisen van automobielfabrikanten.
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AirCon Service Center
ASC 3500 G LE Low Emission

R 134a

ASC 3500 G LE LOW EMISSION
WINSTGEVEND AIRCO-ONDERHOUD AAN
GROOTVOLUMESYSTEMEN

Goedgekeurd
door Deutsche Bahn /
EvoBus /
OMNIplus /
Valeo

AirCon Service Center
ASC 3500 G LE Low Emission

Low Emission

ASC 3500 G LE Low Emission
• Solide metalen behuizing
•	Inhoud vulcilinder: 30 kg, capaciteit
vacuümpomp: 192 l/min
•	Vermogen hermetisch gesloten
compressor 0,6 kW
•	
Vochtvrij opslag- en toevoersysteem
voor verse olie en uv-additief
inclusief oliefles POE-olie SE55
•	Printen van belangrijke servicegegevens,
verschillende soorten prints mogelijk
• Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
• Automatische vacuümcontrole
•	Automatisch toevoegen van
lekdetectieadditief
•	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement
•	Geïntegreerde vulhoeveelheid-database
•	Voldoet aan SAE J 2099 en SAE J 2788
•	Bijna 100% terugwinnen van
koudemiddel
• Persoonlijke vulhoeveelheid-database

• 	Nagenoeg 0% emissie bij service dankzij
het gebruikte-oliereservoir en het
Low Emission-concept
• 	Bedieningsaanwijzingen via een groot
display
• 	Draaibaar en kantelbaar manometerpaneel
• 	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens het
vulproces
• 	Speciaal, 8-voudig gelagerd weegplatform
• 	 Speciale aircospoelfunctie
• 	 Groot, verdiept vak voor gereedschap
• 	Ook geschikt voor hybridevoertuigen als
de optionele spoelset voor het interne
circuit van de ASC is gemonteerd
(zie bladzijde 51)
• 	 Serviceslangen 8 m
• Gebruikte-oliereservoir
• 	 USB-interface en soft graphic-display
• 	3 gescheiden weegcellen voor
uv-additief en oliemanagement

ASC 3500 G LE Low Emission
Art.nr. 9103301893
Instructiepakket
Art.nr. 8889900001
Adapter voor niet-hervulbare flessen 1/4" HD Art.nr. 8885400035
Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 8 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, adapter voor fles
verse olie van 500 ml, hermetisch gesloten gebruikte-oliereservoir, verwarmde koudemiddeltank, stofhoes, veiligheidsbril/-handschoenen,

Het ASC 3500 G LE Low Emission-aircoservicestation biedt alle
voordelen van de Low Emission-technologie van WAECO:
nagenoeg 100% terugwinnen van het koudemiddel dankzij ons
bewezen effectieve vierstappenproces, nagenoeg geen uitstoot
van schadelijk koudemiddel naar de atmosfeer. En, niet te
vergeten, een exacte identificatie van de hoeveelheid
teruggewonnen koudemiddel, wat arbeidsintensief (en onnodig)
storingzoeken en repareren voorkomt.

Met zijn geïntegreerde, krachtige vacuümpomp met een
opbrengst van 192 l/min is de ASC 3500 G LE Low Emission in staat
op uiterst effectieve wijze airco-onderhoud uit te voeren aan grote
voertuigen, zoals bussen, treinen en helikopters. Hier zorgt het
WAECO Low Emission-concept voor aanzienlijke besparingen,
omdat de totale hoeveelheid koudemiddel die per
serviceprocedure moet worden teruggewonnen, veel groter is dan
bij aircosystemen van personenauto's. Een extra vloeistofpomp
staat garant voor het snel vullen met koudemiddel.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
OPTIONEEL:
VERWARMINGSLINT
Bespaart tot 80% arbeidstijd tijdens
airco-onderhoud aan
grootvolumeaircosystemen.
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HEAVY
DUTY
Kalibratie niet nodig dankzij
constructie met 8 lagers.

LOW
EMISSION
Er komt nagenoeg geen koudemiddel in
het milieu terecht en de identificatie van de
exacte hoeveelheid teruggewonnen
koudemiddel met de weegprocedure
voorkomt onnodig storingzoeken.

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Optioneel:
Verwarmingslint

Geïntegreerde vloeistofpomp:

Volledige terugwinning van koudemiddel, inclusief de

Nieuw verwarmingslint voor koudemiddeltank – tot 80%

Voor het vullen van grootvolumeaircosystemen

resterende hoeveelheid in de gebruikte olie

minder arbeidstijd bij airco-onderhoud

Airco-onderhoud R 134a zonder Low Emission-concept

Airco-onderhoud R 134a met Low Emission-concept

Gemiddelde hoeveelheid koudemiddel in
het aircosysteem
Gemiddelde marktprijs voor koudemiddel R 134a

12.000 g

Gemiddelde hoeveelheid koudemiddel in
het aircosysteem
Gemiddelde marktprijs voor koudemiddel R 134a

12.000 g

Koudemiddelverlies tijdens olieafzuiging

100 g

€ 5,00

Koudemiddelverlies tijdens olieafzuiging

0g

€ 0,00

Koudemiddelverlies via de vacuümpomp

5%

€ 30,00

Koudemiddelverlies via de vacuümpomp

0,1 %

€ 0,60

€ 35,00

Koudemiddelverlies per onderhoudsbeurt

€ 50,00/kg

Koudemiddelverlies per onderhoudsbeurt
Bij 5 x airco-onderhoud per week is het jaarlijkse verlies aan koudemiddel

€ 9.100,00

€ 50,00/kg

Bij 5 x airco-onderhoud per week is het jaarlijkse verlies aan koudemiddel

€ 0,60
€ 156,00

Jaarlijkse besparing met Low Emission-concept: € 8.944,00 Besparing in 8 jaar: € 71.552,00
waeco.com
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AirCon Service Center
Accessoires voor gebruik in bussen

R 134a

Aansluitset voor bussen
Voor het aansluiten van grootvolumeservicestations op aircosystemen van bussen

• 	Geleverd inclusief voedingskabel van 12 m met stekker, 230 V, 200 W, temperatuur
begrensd op 60 °C,
CE-gecertificeerd, beschermingsklasse II

• Past op de ASC 3500 G LE Low Emission en ASC 3000 G
Aansluitset voor bussen

Art.nr. 8885400290

R 134a

Compressorolie POE-olie SE 55

• 	Vochtvrije en schone opslag, voorkomt binnendringen van verontreinigingen in het
aircoservicestation
POE-olie SE 55, 500 ml

Verwarmingslint

NIEUW

Verwarmingslint, 60 x 350 cm, voor verticaal gemonteerde tanks
13 cm – 18 cm in diameter
Art.nr. 8885300260
Verwarmingslint, 75 x 480 cm, voor verticaal gemonteerde tanks
13 cm – 25 cm in diameter
Art.nr. 8885300261
Verwarmingslint, 130 x 300 cm, voor horizontaal gemonteerde tank
13 cm – 18 cm in diameter
Art.nr. 8885300262

Art.nr. 8887200028

Stikstofreduceerventiel
Universele olie voor het coaten van O-ringen in voertuigaircosystemen
Voor gecontroleerd en veilig toevoegen van stikstof aan aircosystemen (druktest).
• Kleine en compacte bus (100 ml) met penseel in de dop
• 	Nieuwe O-ringen moeten van een laag olie worden voorzien zodat ze goed afdichten
tijdens het schuiven. Ook op schroefdraden moet olie worden aangebracht
• Compatibel met nagenoeg alle smeermiddelen
• Geschikt voor alle typen koudemiddel
• Neemt geen vocht op (niet-hygroscopisch)
Universele olie voor het coaten van O-ringen in
voertuigaircosystemen

Art.nr. 8887200047

•	In te stellen van 0 - 20 bar, ideaal voor het controleren van airco's
(§ 5 van de Duitse Chemicals Climate Protection Ordinance)
Slangenset voor het veilig aansluiten op voertuigaircosystemen
Leveringsomvang slangenset:servicesnelkoppeling, serviceslang van 1,8 m voor lagedrukzijde, 1/4" SAE x 1/2" ACME-adapter
Stikstofreduceerventiel
Formeergasreduceerventiel
Slangenset voor stikstof- en formeergasreduceerventiel

8885400135

Art.nr. 8885400135
Art.nr. 8885400172
Art.nr. 8885400136

Magneetklepopener voor gebruik bij bussen
8885400172

Gereedschap voor openen van magneetkleppen

Multigas-lekdetector, geschikt voor formeergas

• 	 Opent geblokkeerde koudemiddelcircuits
• 	 Klein en handig, past in elke zak en spaart zo tijd

Microprocessorgeregelde sensorelektronica met meerkanaalssignaalherkenning

Marksman II ultrasoonlekdetector

•	Consistente gevoeligheid gedurende de gehele levensduur van de sensor
• Kan ook worden gebruikt in zwaar verontreinigde omgevingen (bijv. motorruimte)
•	Voldoet aan alle internationale normen relevant voor voertuigtoepassingen:
SAE J2913 voor R 1234yf, SAE J2791 voor R 134a, EN14624:2005.
Identificeert alle koudemiddelen op FC- en CFC-basis en mengsels zoals SF6

Ultrasoonlekdetector voor het opsporen van koudemiddellekkages of luchtlekkages

Multigas-lekdetector

Magneetklepopener, 17 – 20 mm

Art.nr. 8885300259

Slangenset

Art.nr. 8885100124

• 	 Handig, eenvoudig te gebruiken, touch controle-bedieningsveld en aan-uitschakelaar
• 	5-leds signaalsterkte-indicator en akoestisch alarm voor het eenvoudig opsporen van
de exacte oorzaak van het probleem
• 	 INC (Internal Noise Control) voorkomt dat het apparaat beïnvloed wordt door
omgevingsgeluiden
• 	Een zelfregelend AGC-circuit (Automatic Gain Control) vergroot de gevoeligheid en
vereenvoudigt de bediening
• De holle precisietestsonde helpt bij het opsporen van lekkages in een beperkte ruimte
Leveringsomvang: Ultrasoonontvanger, ultrasoonzender, holle testsonde,
contactsonde, koptelefoon en stevige draagkoffer, 2 accu's (type D, monocellen)
Marksman II
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Art.nr. TP-9367L

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

waeco.com
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R 1234YF: START NU!
NIEUW WORDT STANDAARD
Nieuwkomers in het garagebedrijf: er komen steeds meer
voertuigen met R 1234yf-aircosystemen binnen voor service, en
niet alleen na een ongeval. Jongere modellen als de Opel Mokka
zijn inmiddels ouder geworden en slijtage begint zijn tol te
eisen.
Het is tijd om u voor te bereiden op de nieuwe vraag!
WAECO biedt u alles wat u nodig hebt: speciale
aircoservicestations, bijpassende verbruiksartikelen en accessoires
– allemaal perfect afgestemd op R 1234yf. Er zijn twee dingen die u
in gedachten moet houden als u te maken krijgt met het “nieuwe”
koudemiddel. Ten eerste is het niet simpelweg een 1 op 1

vervanging voor R 134a of andere koudemiddelen. Ten tweede is
het een gevoeliger product en daarom moet er uitermate
voorzichtig en zorgvuldig mee worden omgegaan.
Anders dan R 134a, dat steeds schaarser wordt, is het nieuwe
koudemiddel R 1234yf gemakkelijk verkrijgbaar. Maar
voorzichtigheid is hier geboden: Men moet het mengen van
verschillende koudemiddelen absoluut voorkomen, omdat dit
kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties in de werkplaats of op de
weg. Gebruik bij service aan voertuigaircosystemen altijd het
koudemiddel dat is goedgekeurd voor het desbetreffende
systeem. En wees altijd voorzichtig als u omgaat met R 1234yf.

9

9 DINGEN WAAR U REKENING MEE ZOU MOETEN HOUDEN
ALS U EEN R 1234YF-SERVICESTATION KOOPT

1

VOLAUTOMATISCHE
ZELFTEST

	
3 KOUDEMIDDELANALYSE

SERVICEKOPPELINGEN MET
		DODERUIMTEVENTILATIE

2

R 1234yf mag niet in de atmosfeer
terechtkomen. Het is daarom belangrijk dat
het servicestation vóór het opstarten van
het systeem altijd een volautomatische
lektest uitvoert.

Servicekoppelingen voor R 1234yf
moeten voorzien zijn van een
“doderuimteventilatie” die garandeert
dat er geen koudemiddel ontsnapt,
zelfs niet bij een defect schraderventiel.

4

5

Als het koudemiddel verontreinigd is met
niet-condenseerbare gassen, moeten deze
automatisch worden verwijderd om een
perfecte kwaliteit van het koudemiddel te
garanderen.

Onder bepaalde omstandigheden is R 1234yf ontvlambaar. Om het ontstaan van een
ontvlambaar mengsel te voorkomen, moet het servicestation vóór het opstarten van het
systeem altijd geventileerd worden als de ON-knop wordt ingedrukt. Zodra dit is gedaan,
kan het elektrische systeem zonder risico's worden ingeschakeld.
Het heeft alleen zin om een externe ventilator te gebruiken, die verse lucht van buiten
aanzuigt.

7

8

	AUTOMATISCHE AFVOER VAN
NIET-CONDENSEERBARE
GASSEN (NCG'S)

PAG-OLIE EN UV-ADDITIEF

R 1234yf-aircosystemen vereisen speciale
compressoroliën en uv-additieven. Beide
moeten onder vochtvrije omstandigheden
worden opgeslagen. Wij adviseren het
gepatenteerde reservoirsysteem van
WAECO.
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INSCHAKELVERTRAGING

Om gevaarlijke kruisbesmetting te
voorkomen, moet de zuiverheid van het
koudemiddel wordt gecontroleerd met
analysegereedschap. In het ideale geval is
het gereedschap al geïntegreerd in het
servicestation.

+ 6

DUIDELIJK GEMARKEERDE
APPARATUUR

In de toekomst zullen werkplaatsen twee
verschillende aircoservicestations nodig
hebben, omdat R 134a en R 1234yf niet met
elkaar vermengd mogen worden. Om
verwarring te voorkomen, moeten de
stations direct te onderscheiden zijn.

GOED – BETER – BEST
WELK ASC-SERVICESTATION VOOR R 1234YF PAST BIJ UW
BEHOEFTEN?
Er is een ruime keus aan aircoservicestations voor R 1234yf. Het
maakt niet uit of u een nieuwkomer of een gevestigde speler bent
in de handel, een toekomstgerichte investeerder of wat
voorzichtiger – kwaliteitsapparatuur van WAECO is leverbaar in

verschillende prijs- en prestatiecategorieën. Alle modelvarianten
hebben één ding gemeen: de focus op de veiligheid van de
gebruiker.

BEST
ASC 5500 G RPA LOW EMISSION
Geavanceerd, volautomatisch servicestation met een vulcilinder van
16 kg en koudemiddelbesparende Low Emission-technologie.
Extra veilig: het geïntegreerde koudemiddelanalysegereedschap beschermt mens en machine tegen gevaarlijke
ASC 5300 G
koudemiddelmengsels.
Klassiek, volautomatisch servicestation met
een vulcilinder van 15 kg. Geïntegreerde
vulhoeveelheid-database, praktisch
ASC 5100 G
display, verwarmde vulcilinder, printer,
Voordelig, volautomatisch servicestation
gepatenteerd vulsysteem voor olie en
met een vulcilinder van 8 kg. Voor
uv-contrastvloeistof en meer.
werkplaatsen die weinig airco-onderhoud
hoeven uit te voeren. Ook ideaal als
“back-upstation” in het hoogseizoen.
Veel upgrademogelijkheden

BETER

GOED

EXTERNE VENTILATIE

	
9 EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN
FILTER

Bij het op de juiste manier omgaan met
R 1234yf hoort ook het regelmatig vervangen van het speciale filter. Een automatische indicator voor het verwisselen van
het filter wordt geadviseerd. Ook moet het
filter van buitenaf gemakkelijk bereikbaar
zijn.

waeco.com
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R 1234yf
ASC 5100 G – Instap automatisch aircoservicestation		

ASC 5100 G
SERVICESTATION VOOR R 1234YF
INSTAPMODEL MET UPGRADEMOGELIJKHEDEN

• Inhoud vulcilinder: 8 kg
•	Automatische koudemiddelrecycling,
olie- of uv-additievenmanagement
geregeld door laadcel
•	Zuiverheid van teruggewonnen
koudemiddel volgens SAE J 2099
• Mate van terugwinning koudemiddel:
minimaal 95%
•	Geforceerde ventilatie met twee
ventilatoren aan de achterzijde
• Soft graphic-display, kan ook
speciale karakters weergeven

• USB-interface
•	Laadcel, geen transportvergrendeling
nodig
• Serviceslangen, 3 m
• Optioneel: stofhoes
• 	Optioneel: vochtvrij opslagen toevoersysteem voor verse olie of
uv-additief
• 	Optioneel: verwarmingslint voor de
vulcilinder

ASC 5100 G
Instructiepakket
Stofhoes
Optioneel:
Verwarmingslint voor de vulcilinder

Art.nr. 9103301878
Art.nr. 8889900001
Art.nr. 4445900081
Art.nr. 8885200277

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding,
gebruikte-oliereservoir (500 ml), veiligheidsbril/-handschoenen, testfles WAECO DHO 1234yf

Begint u net met het uitvoeren van airco-onderhoud aan airco's met
R 1234yf en doet u dat slechts een paar keer per maand? Dan hebt
u hier een betaalbaar servicestation dat alle eigenschappen heeft
voor veilig werken met het nieuwe koudemiddel: bijv. ventilatoren
voor de verplichte geforceerde ventilatie. De nieuwe ASC 5100 G
voert alle servicehandelingen automatisch uit en wint minimaal
95% van het koudemiddel terug. De zuiverheid van het
teruggewonnen koudemiddel voldoet aan de SAE J 2099-norm.

Verwacht u meer werk in de toekomst? U kunt uw instapservicestation later op eenvoudige wijze uitbreiden, bijv. met een
verwarmingslint voor de vulcilinder. Het apparaat is al uitgerust
met een USB-aansluiting en een soft graphic-display dat ook
speciale karakters weer kan geven.

UPGRADEMOGELIJKHEDEN: VOCHTVRIJ OPSLAG- EN TOEVOERSYSTEEM
VOOR VERSE OLIE OF UV-ADDITIEF

Veilig en zeker:

Verse-oliereservoir op weegcel,

Gebruikte-oliereservoir op weegcel,

Elektronische geregelde ventilator

uniek in het instapsegment

uniek in het instapsegment

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
	SOFT GRAPHICDISPLAY
Het soft graphic-display kan ook speciale
karakters als Cyrillisch of Chinees
weergeven.

USBINTERFACE
Via de USB-aansluiting kunt u de software
van het servicestation eenvoudig updaten.
Of belangrijke gegevens exporteren naar
een USB-stick voor verdere verwerking op
een laptop of pc.

UPGRADEMOGELIJKHEDEN
De ASC 5100 G kan worden uitgebreid
met een verwarmingslint. Het station is
ook voorbereid voor een vochtvrij
opslag- en toevoersysteem voor verse
olie of uv-additief.

Voldoet aan
SAE J 2099
De zuiverheid van het teruggewonnen koudemiddel
voldoet aan de SAE J 2099-norm.

28

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten
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R 1234yf
ASC 5300 G – Volautomatisch aircoservicestation		

ASC 5300 G
SERVICESTATION VOOR R 1234YF
MET OPTIONEEL GASANALYSEAPPARAAT

• Solide metalen behuizing
•	Inhoud vulcilinder: 15 kg, capaciteit
vacuümpomp: 5 auto's/h
•	
Vochtvrij opslag- en toevoersysteem voor
verse olie en uv-additief
•	Printen van belangrijke servicegegevens,
verschillende soorten prints mogelijk
•	Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
• Automatische vacuümcontrole
•	Automatisch toevoegen van
lekdetectieadditief
•	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement
•	Geïntegreerde vulhoeveelheid-database
•	Voldoet aan SAE J 2099, 2788 en 2843
• Persoonlijke vulhoeveelheid-database
•	Bedieningsaanwijzingen via een groot
display

•	Draaibaar en kantelbaar
manometerpaneel
•	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens
het vulproces
•	Speciaal, 8-voudig gelagerd
weegplatform
• Speciale aircospoelfunctie
•	500 ml gebruikte-oliereservoir voor
langere vervangingsintervallen
• Groot, verdiept vak voor gereedschap
• Ook geschikt voor hybridevoertuigen
• USB-interface en soft graphic-display
•	Inclusief adapter voor koudemiddelflessen
•	
Optioneel: Kan worden uitgebreid
met analysegereedschap voor de
zuiverheid van koudemiddel
volgens SAE, eenvoudige inbouw
achteraf (plug & play)

ASC 5300 G
Instructiepakket
Gasanalyseapparaat volgens SAE

Art.nr. 9103301869
Art.nr. 8889900001
Art.nr. 8885200278 (Optioneel)

Afbeelding bevat
optionele uitrusting

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, adapter voor fles
verse olie en uv-contrastmiddel van 500 ml, verwarmde koudemiddeltank, stofhoes, gebruikte-oliereservoir (500 ml),
veiligheidsbril/-handschoenen, testfles uv-additief, testfles WAECO DHO 1234yf

Optioneel:
gasanalyseapparaat
SAE

Gasanalyseapparaat volgens SAE-norm: met robuuste

Veilig en zeker:

Geïntegreerde printer voor documentatie van

metalen behuizing en gasmeetpen aan de lagedrukzijde

high-performance ventilator

belangrijke servicegegevens

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Afbeelding toont station

LUCHTSTROOM

met extra uitrusting

Bent u toe aan een aircoservicestation voor het nieuwe
koudemiddel R 1234yf? En wilt u er een van een gerenommeerde
fabrikant zonder meer geld uit te geven dan nodig is? Dan is deze
basisversie van de ASC 5300 G wellicht de juiste keuze voor u.
Het station bevat een overdaad aan WAECO-knowhow en
-ervaring. Professioneel airco-onderhoud wordt volledig
automatisch uitgevoerd, met slechts weinig inspanning voor de
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gebruiker. Alle standaard ASC-seriekenmerken zijn aanwezig,
inclusief koudemiddelvul- en terugwinmanagement, een
persoonlijke vulhoeveelheid-database en een automatische
vacuümcontrole. De ASC 5300 G kan worden uitgebreid met een
extern koudemiddelanalysegereedschap.

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Een gecontroleerde luchtstroom en een
high-performance ventilator met speciale
elektronica garanderen een adequate
ventilatie.

USBINTERFACE
Via de USB-aansluiting kunt u de software
van het servicestation eenvoudig updaten.
Of belangrijke gegevens exporteren naar
een USB-stick voor verdere verwerking op
een laptop of pc.

SOFT GRAPHICDISPLAY
Het soft graphic-display kan ook speciale
karakters als Cyrillisch of Chinees
weergeven.

PERSOONLIJKE VULHOEVEELHEID-DATABASE
Servicestations uit de ASC-serie geven u de mogelijkheid een persoonlijke
vulhoeveelheid-database aan te maken voor maximaal 100 verschillende voertuigen.
waeco.com
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R 1234yf

ASC 5500 G RPA LOW EMISSION
LOW EMISSION-SERVICESTATION VOOR R 1234YF MET
GEÏNTEGREERDE GASIDENTIFIER

ASC 5500 G RPA Low Emission		
• Solide metalen behuizing
•	Inhoud vulcilinder: 16 kg, capaciteit
vacuümpomp: 5 auto's/h
•	Optioneel: vochtvrij opslag- en toevoersysteem voor verse olie en uv-additief
•	Geïntegreerde, volautomatische
koudemiddelanalysefunctie
•	Volautomatische koudemiddelrecycling,
olie- en additievenmanagement
• Automatische vacuümcontrole
•	Automatische lekcontrole vóór starten
van onderhoud
• Automatisch toevoegen van
lekdetectieadditief
•	Geïntegreerd koudemiddelvul- en
terugwinhoeveelheidmanagement
• Geïntegreerde vulhoeveelheid-database
• Voldoet aan SAE J 2099, 2788 en 2843

• Bijna 100% terugwinnen van
koudemiddel
• Persoonlijke vulhoeveelheid-database
• Bedieningsaanwijzingen via een groot
display
•	Verwarmde vulcilinder voor snel vullen,
verwarming ook mogelijk tijdens
het vulproces
• Speciaal, 8-voudig gelagerd
weegplatform
• Speciale aircospoelfunctie
• Groot, verdiept vak voor gereedschap
• Ook geschikt voor hybridevoertuigen
• Gebruikte-oliereservoir
•	Inclusief adapter voor niet-hervulbare
flessen 1/4" HD
•	3 gescheiden weegcellen voor
uv-additief en oliemanagement

ASC 5500 G RPA Low Emission
Instructiepakket

Art.nr. 9103301882
Art.nr. 8889900001

Leveringsomvang
Serviceslangen (SAE-standaard, 3 m), ventieladapter voor koudemiddelflessen van WAECO, bedieningshandleiding, adapter voor fles
verse olie en uv-contrastmiddel van 500 ml, verwarmde koudemiddeltank, stofhoes, gebruikte-oliereservoir (500 ml), hermetisch
gesloten gebruikte-oliereservoir, veiligheidsbril/-handschoenen, testfles uv-additief, testfles WAECO DHO 1234yf

Het zijn er nog niet veel, maar ze zijn er al wel - de eerste nieuwe
voertuigen met aircosystemen die voorbereid zijn op het gebruik
van het koudemiddel R 1234yf. Vooral merkgebonden
garagebedrijven zijn verplicht zich voor te bereiden op het
uitvoeren van onderhoud aan deze systemen. Tegen deze
achtergrond hebben de professionals van WAECO AirCon, in
nauwe samenwerking met de automobielindustrie, het ASC 5500
G RPA-servicestation ontwikkeld.

Omdat R 1234yf zeer gevoelig is voor verontreiniging met andere
koudemiddelen, is de ASC 5500 G RPA uitgerust met een
geïntegreerd analysegereedschap dat de zuiverheid van het
koudemiddel controleert.
De ASC 5500 G RPA is helemaal ontworpen voor het gebruik van
het koudemiddel R 1234yf, voldoet aan de
brandveiligheidsvoorschriften en biedt alle voordelen die de
“klassieke” modellen van de ASC-serie bieden.

Praktisch: Innovatief gebruikte-oliereservoir met terug-

Volledige terugwinning van koudemiddel, inclusief de

Achterzijde: Het filter is vanaf de buitenzijde eenvoudig

winningssysteem voor koudemiddel

resterende hoeveelheid in de gebruikte olie

bereikbaar (zoals geëist door TÜV)

Airco-onderhoudskosten besparen met Low Emission-concept

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
EXTRA
VEILIGHEID
Het servicestation wordt geleverd met
geïntegreerde koudemiddelanalysefunctie.
Explosiebescherming: risicoanalyse
uitgevoerd door een onafhankelijk
testinstituut.
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	INSCHAKELVERTRAGING
EN EXTERNE VENTILATIE

	LOW EMISSIONCONCEPT

Onder bepaalde omstandigheden is R
1234yf ontvlambaar. Daarom wordt bij het
inschakelen van het systeem alleen de
externe ventilator ingeschakeld. Nadat de
ventilator 35 seconden heeft gedraaid,
wordt er spanning op de rest van het
systeem gezet.

Er komt nagenoeg geen koudemiddel in
het milieu terecht en de identificatie van
de exacte hoeveelheid teruggewonnen
koudemiddel met de weegprocedure
voorkomt onnodig storingzoeken.

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Airco-onderhoud R 1234yf zonder Low Emission-concept

Airco-onderhoud R 1234yf met Low Emission-concept

Gemiddelde hoeveelheid koudemiddel in
het aircosysteem
Gemiddelde marktprijs voor koudemiddel R 1234yf

600 g

Gemiddelde hoeveelheid koudemiddel in
het aircosysteem
Gemiddelde marktprijs voor koudemiddel R 1234yf

600 g

Koudemiddelverlies tijdens olieafzuiging

25 – 35 g

€ 3,25

Koudemiddelverlies tijdens olieafzuiging

0g

€ 0,00

Koudemiddelverlies via vacuümpomp

5%

€ 3,90

Koudemiddelverlies

0,01 %

€ 0,08

€ 7,15

Koudemiddelverlies per onderhoudsbeurt

Koudemiddelverlies per onderhoudsbeurt
Bij 3 x airco-onderhoud per week is het jaarlijkse verlies
aan koudemiddel

€ 130,00/kg

€ 1.115,40

Bij 3 x airco-onderhoud per week is het jaarlijkse verlies
aan koudemiddel

€ 130,00/kg

€ 0,08
€ 12,48

Jaarlijkse besparing: circa € 1.102,92 met Low Emission-concept (op basis van 3 x airco-onderhoud per week). Berekend over 8 jaar betekent
dit een besparing tot wel € 8.823,36!

waeco.com
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AirCon Service Center
ASC 7400 G

AirCon Service Center
ASC 7400 G

R 744

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
ASC 7400 G AIRCOSERVICESTATION VOOR R 744

ASC 7400 G – aircoservicestation voor R 744		
•	7" kleurendisplay, breedbeeldtouchscreen
• USB-interface
• CAN-businterface
• Foutindicatie in platte tekst
•	Bewaking van het interne sensorsysteem
met foutindicatie op het display
• Onderhoud op afstand via een
internetlink
• Dichtheids- en prestatietest
• Software-update via USB/netwerk
• Wifi (optioneel)

• Meertalig
• Volautomatisch station
• Beveiligde serviceslangen
•	Eenvoudige, menugestuurde vervanging
van R 744-flessen
• Geen transportvergrendeling
• Onderhoudsvrije
koudemiddelweegschalen
• Printer

ASC 7400 G
Instructiepakket

Art.nr. op aanvraag
Art.nr. 8889900001

CO2-aircosystemen en dus de serviceslangen worden
blootgesteld aan hoge systeemdrukken van maximaal
180 bar.
Vergeet daarbij niet dat serviceslangen sowieso onderhevig zijn aan de
dagelijkse stress in de werkplaats. Een situatie die moeilijk te
begrijpen is in het laboratorium. Door buig- en compressiebelasting
verouderen slangen sneller dan men zou verwachten. Dit kan
leiden tot het afscheuren van een slang, hetgeen een sterke terugslag
veroorzaakt, waardoor omstanders ernstige verwondingen kunnen oplopen.
Het nieuwe slangenpakket van WAECO helpt dit te voorkomen.
R 744 – HET KOUDEMIDDEL VAN DE TOEKOMST
Kooldioxide (R 744) is meer dan duizend maal minder schadelijk
voor de atmosfeer dan het conventionele koudemiddel R 134a. Het
heeft een geweldig koelvermogen, het is niet brandbaar en het is
wereldwijd goedkoop verkrijgbaar. Toonaangevende
autofabrikanten hebben de eerste auto's met R 744-airco's al
geïntroduceerd.
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Als trendsetter en innovatiepartner voor milieuvriendelijk en
rendabel airco-onderhoud presenteert WAECO zijn eerste
ASC-servicestation voor R 744.

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Dankzij de geïntegreerde “veiligheidskabel” wordt het werken aan
CO2-aircosystemen veel veiliger.

waeco.com
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AirCon Service Center
Technische gegevens

AirCon Service Center
Technische gegevens

ASC 1100 G

ASC 1300 G

ASC 2300 G

ASC 2500 G
Low Emission

ASC 3300 G

ASC 3500 G LE
Low Emission

Geschikt voor koudemiddel

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

R 134a

Art.nr.

9103301884

9103301886

9103301887

9103301871

9103301892

9103301893

Terugwinhoeveelheid koudemiddel in kg/h

30

30

30

30

30

30

Capaciteit vacuümpomp

5 auto's/h

4 auto's/h

5 auto's/h

5 auto's/h

192 l/min.

192 l/min.

Prestaties van de hermetisch gesloten compressor in kW

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Capaciteit droogfilter in kg

150

150

150

150

150

150

Recyclehoeveelheid koudemiddel

min. 95%

min. 95%

min. 95%

Bijna 100%

min. 95%

Bijna 100%

Kan worden gebruikt als diagnosetool

–

–

–

9 kg

10 kg

21 kg

16 kg

30 kg

30 kg

Koudemiddelanalyse

–

–

–

–

–

–

Terugwinnen/recycling

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Zuiveren van niet-condenseerbare gassen

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch/elektronisch

automatisch

automatisch/elektronisch

Zuiveren van gebruikte olie

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Vacuümzuigen

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Vacuümcontrole

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Controle stikstoflekkage

–

–

–

–

–

–

Inspuiten van lekdetectieadditief

–

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Inspuiten van olie in het aircosysteem

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

Vullen met koudemiddel

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

automatisch

HD/LD aangegeven met

Manometer

Manometer

Manometer

Manometer

Manometer

Manometer

Vacuüm aangegeven op

Display

Display

Display

Display

Display

Display

AirCon Service Center – R 134a

Voeding 220/240 V – 50/60 Hz

Terugwinnen/recyclen
Zuiverheid van teruggewonnen koudemiddel volgens SAE J 2099

–

Vullen
Vulcilinder
Processen

Bedieningspaneel

Totale procesregeling via display
Optie om vacuümzuigtijd in te stellen
Printen protocol met printer

–

USB-aansluiting voor software- en database-updates
Printer

–

Accessoires en reserveonderdelen
Vulslangen HD

8885100065

8885100065

8885100065

8885100065

8885100065

8885100065

Vulslangen LD

8885100064

8885100064

8885100064

8885100064

8885100064

8885100064

Servicesnelkoppelingen HD

8885400027

8885400027

8885400027

8885400027

8885400027

8885400027

Servicesnelkoppelingen LD

8885400026

8885400026

8885400026

8885400026

8885400026

8885400026

Onderhoudsfilter

4440400009

4440600127

4440600127

4440600127

4440600127

4440600127

4445900088

4445900088

4445900088

4445900088

4445900088

Reserverollen voor printer
Flessenset voor ASC-serie

4440600110

4440600110

4440600110

4440600110

4440600110

4440600110

Gebruikte-oliefles

4440600033

4440600033

4440600033

4440600033

4440600033

4440600033

Gebruikte-oliereservoir

–

–

–

4440600131

4440600131

4440600131

Deksel

–

–

–

4440600133

4440600133

4440600133

O-ring

–

–

–

4443300115

4443300115

4443300115

Metalen strip gebruikte-oliefles

–

–

–

4442500710

4442500710

4442500710

Vacuümpompolie

8887200018

8887200018

8887200018

8887200018

8887200018

8887200018

USB-stick update ASC G-serie

4441000174

4441000174

4441000174

4441000174

4441000174

4441000174

Universeel spoelapparaat

8885200088

8885200088

8885200088

8885200088

8885200088

8885200088

Vervangingsfilter

8880700246

8880700246

8880700246

8880700246

8880700246

8880700246

b x h x d (mm)

600 x 1040 x 600

560 x 1300 x 650

560 x 1300 x 650

560 x 1300 x 650

560 x 1300 x 650

560 x 1300 x 650

Gewicht (kg)

90

95

100

100

110

110

Afmetingen
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AirCon Service Center
Technische gegevens

AirCon Service Center – R 1234yf

AirCon Service Center

ASC 5100 G

ASC 5300 G

ASC 5500 G RPA
Low Emission

Voeding 220/240 V – 50/60 Hz
Geschikt voor koudemiddel

R 1234yf

R 1234yf

R 1234yf

Art.nr.

9103301878

9103301869

9103301882

Terugwinnen/recyclen
Zuiverheid van teruggewonnen koudemiddel volgens SAE J 2099
Terugwinhoeveelheid koudemiddel in kg/h

30

30

30

Capaciteit vacuümpomp

5 auto's/h

5 auto's/h

5 auto's/h

Prestaties van de hermetisch gesloten compressor in kW

0,32

0,32

0,32

Capaciteit droogfilter in kg

150

150

150

Recyclehoeveelheid koudemiddel

min. 95%

min. 95%

Bijna 100%

Kan worden gebruikt als diagnosetool

–

–

8 kg

16 kg

ONMISBARE ANALYSEGEREEDSCHAPPEN
BESCHERM UW APPARATUUR TEGEN KOUDEMIDDELMENGSELS

STEEDS SCHAARSER:
Door EU-wetgeving is de beschikbaarheid van R 134a beperkt.
Sommige werkplaatsen reageren op deze situatie door R
134a-aircosystemen te vullen met een ander koudemiddel.
Opmerking: Een mengsel van verschillende koudemiddelen kan
zowel in de werkplaats als op de weg tot gevaar leiden. Als u een
onbekend koudemiddelmengsel signaleert, moet dit op de juiste
wijze worden afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Om er
zeker van te kunnen zijn dat u te maken hebt met het koudemiddel
dat u verwacht, biedt WAECO diverse analysegereedschappen
aan. U kunt dus uw waardevolle apparatuur beschermen tegen
vervuiling en uw medewerkers tegen gevaarlijke situaties.

Vullen
Vulcilinder

16 kg

Processen
Koudemiddelanalyse

–

extern/optioneel

geïntegreerd/automatisch

Terugwinnen/recycling

automatisch

automatisch

automatisch

Zuiveren van niet-condenseerbare gassen

automatisch

automatisch/elektronisch

automatisch/elektronisch
automatisch

Zuiveren van gebruikte olie

automatisch

automatisch

Vacuümzuigen

automatisch

automatisch

automatisch

Vacuümcontrole

automatisch

automatisch

automatisch

Controle stikstoflekkage

–

–

–

Inspuiten van lekdetectieadditief

–

automatisch

automatisch

Inspuiten van olie in het aircosysteem

automatisch

automatisch

automatisch

Vullen met koudemiddel

automatisch

automatisch

automatisch

HD/LD aangegeven met

Manometer

Manometer

Manometer

Vacuüm aangegeven op

Display

Display

Display

Bedieningspaneel

ANALYSEGEREEDSCHAPPEN VOOR ELKE WERKMETHODE
EN ELK BUDGET

Totale procesregeling via display
Optie om vacuümzuigtijd in te stellen
Printen protocol met printer

–

USB-aansluiting voor software- en database-updates
Printer

–
–

Service en uitrusting
Vulslangen HD

4440600175

4440600175

4440600175

Vulslangen LD

4440600176

4440600176

4440600176

Servicesnelkoppelingen HD

8885400164

8885400164

8885400164

Servicesnelkoppelingen LD

8885400163

8885400163

8885400163

Onderhoudsfilter

4445900221

4445900221

4445900221

Reserverollen voor printer

4445900088

4445900088

4445900088

Flessenset voor ASC-serie

4440600110

4440600110

4440600110

Gebruikte-oliefles

4445800050

4445800050

4445800050

Gebruikte-oliereservoir

–

–

4440600131

Deksel

–

–

4440600133

O-ring

–

–

4443300115

Metalen strip gebruikte-oliefles

–

–

4442500710

Vacuümpompolie

8887200018

8887200018

8887200018

USB-stick update ASC G-serie

4441000174

4441000174

4441000174

Universeel spoelapparaat

8885200272

8885200272

8885200272

Vervangingsfilter

8880700246

8880700246

8880700246

Adapter R 1234yf

8885400343

8885400343

8885400343

Afmetingen

ASC 5500 G RPA Low Emission met
geïntegreerde gasidentifier voor R 1234yf

Gasanalyseapparaat
volgens SAE-norm: met
robuuste metalen behuizing
en gasmeetpen aan de
lagedrukzijde.

Omdat R 1234yf zeer gevoelig is voor verontreiniging
met andere koudemiddelen,
is de ASC 5500 G RPA uitgerust
met een geïntegreerd analysegereedschap dat de zuiverheid
van het koudemiddel
controleert.

Miniatuur-identifier
De identifier helpt u de kwaliteit en aanwezigheid van
R 134a of R 1234yf in voertuigaircosystemen en voorraadflessen
te controleren.Zie bladzijde 72 voor meer informatie.

Miniatuur-identifier
Miniatuur-identifier

b x h x d (mm)

600 x 1040 x 600

560 x 1300 x 650

560 x 1300 x 650

Gewicht (kg)

90

100

110

38

R 134a of R 134yf SAE-analyse, optioneel voor
verschillende AirCon-servicestations

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

R 1234yf
ASC 5500 G RPA

R 134a

waeco.com
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Gereedschappen/verbruiksartikelen voor R 1234yf

Gereedschappen/verbruiksartikelen voor R 1234yf

Multigas-lekdetector, geschikt voor formeergas

Terugwinapparatuur voor vervuild koudemiddel

Microprocessorgeregelde sensorelektronica met meerkanaalssignaalherkenning

Leveringsomvang: afdichting, adapter voor recyclingfles, vulslang LD, servicekoppeling
LD-zijde, fleshouder, geïsoleerd reservoir

• Consistente gevoeligheid gedurende de gehele levensduur van de sensor
• Kan ook worden gebruikt in zwaar verontreinigde omgevingen (bijv. motorruimte)
• Voldoet aan alle internationale normen relevant voor voertuigtoepassingen:
SAE J 2913 voor R 1234yf, SAE J 2791 voor R 134a, EN14624:2005.
Identificeert alle koudemiddelen op FC- en CFC-basis en mengsels zoals SF6
Multigas-lekdetector

Art.nr. 8885100124

Universeel spoelapparaat
Versnelt het spoelproces indien geïntegreerd in het spoelcircuit

Art.nr. 8885200271

Led-violetlicht-uv-lekdetectielamp OPTI-PRO™ UV
•V
 ind lekken eenvoudig met onze nieuwe, krachtige en effectieve
OPTI-PRO™ UV Plus-lekdectectielamp vol nieuwe functies
•C
 ompleet met verstelbare focuslens, groot-/dimlicht, stroboscooplamp en
fluorescentieverbeterende bril. Lekken lichten helder op als ze in contact komen met
een van onze Tracerline-contrastvloeistoffen

NIEUW

Leveringsomvang: Intelligente lader met netstekker, fluorescentieverbeterende bril en
koord

Leveringsomvang: Drukreservoir met 2-weg afzuigventiel, universele bevestigingssteun
voor drukreservoir, reinigingsfilter, kijkglas, slang om het reservoir aan te sluiten op de
aangesloten airco en het aangesloten aircoservicestation
Universeel spoelapparaat, R 1234yf
Reserveonderdelen
Vervangingsfilter
Adapter R 1234yf, 3/8" SAE

Terugwinapparatuur

Led-violetlicht-uv-lekdetectielamp OPTI-PRO™ UV

Art.nr. 8885200272

4-weg verdeelstuk

Art.nr. 8880700246
Art.nr. 8885400343

•C
 ompleet met slangen en hoogwaardige koppelingen
• I deaal voor mobiel vullen met R 1234yf
• Geschikt voor terugwinnen van R 1234yf

Art.nr. TPOPUVP

4-weg verdeelstuk

Art.nr. 8885100162

Uitbreidingsset (voor gebruik bij airco's met R 1234yf)
Uitbreidingsset voor stikstofdrukmeter en -lekdetector (8885400092)

Olie-injector

Leveringsomvang:
Servicekoppeling HD, servicekoppeling LD, adapter, HD-adapter, LD-adapter, blauwe
slang, rode slang, O-ring

Injector voor handmatig injecteren van oliën en/of uv-additieven

Uitbreidingsset stikstof

Leveringsomvang: olie-injector, koppeling en slangen

Art.nr. 8885400165

•E
 envoudig te gebruiken, solide design, ideaal voor werkplaatsgebruik
•M
 et ml- en oz-schaalverdeling voor olie en een extra schaal voor additief

Olie-injector

Art.nr. 8885300132

Servicesnelkoppeling HD
Voor moeilijk toegankelijke serviceaansluitingen, geschikt voor Ford

Handpomp voor toevoegen van lekdetectieadditieven

Servicesnelkoppeling HD

Voor het toevoegen van TRACER®-lekdetectieadditieven (op basis van SPA2) aan de
aanzuigzijde van met R 1234yf gevulde airco's.

Art.nr. 8885400340

• Nauwkeurige dosering via spindelsysteem
• Geïntegreerde terugslagklep beschermt tegen overdruk

Servicesnelkoppeling LD
Voor moeilijk toegankelijke serviceaansluitingen
Servicesnelkoppeling LD

Art.nr. 8885400345

Leveringsomvang: Serviceslang LD met snelkoppeling voor aircosystemen
met R 1234yf, 2 patronen met additieven, ontluchtingsadapter, handspindel, label met
instructies
Handpomp
Reserveonderdelen
Reservespindel
3 patronen, elk 14,80 ml
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Art.nr. TP-9828
Art.nr. 9103500683
Art.nr. TP-9825-0301
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Oliën

Oliën

COMPRESSOROLIËN
PROFESSIONELE TIPS MET BETREKKING TOT OLIËN
Welke olie voor welke aircocompressor? Dit is de eenvoudige regel
van onze aircoprofessionals: zorg er altijd voor dat u de juiste soort
gebruikt! Als er PAG-olie in het systeem zit, vul het dan met
PAG-olie. Als er POE-olie in zit, vul het dan met POE-olie. Het is ook
aan te bevelen om de speciale oliën van de desbetreffende
compressorfabrikant te gebruiken, omdat deze perfect zijn
afgestemd op het systeem.

Raadpleeg de voertuigdocumentatie of de servicesticker van het
aircosysteem om erachter te komen welke oliesoort er door het
koelcircuit stroomt. Controleer dit bij twijfel altijd en let op de
viscositeit!

DOUBLE-ENDCAPPED
IDEMITSU is de grootste fabrikant ter wereld van oliën op basis van
polyalkylene glycolen (PAG), het belangrijkste smeermiddel dat
gebruikt wordt voor voertuigairco's. Daphne Hermetic PAG biedt
superieure prestaties, heeft een lange levensduur en is compatibel
met het systeem. Gewoonlijk zijn open PAG-moleculen chemisch

nogal actief. Normale PAG-producten zijn samengesteld uit
hoofdkoolstofketens die aan één zijde zijn afgesloten. De
smeermiddelen van de Daphne Hermetic PAG-serie zijn echter
samengesteld uit ketens die aan beide zijden zijn afgesloten,
waardoor ze chemisch inactief en uiterst stabiel zijn.

WAAROM PAG-OLIËN MOETEN WORDEN BESCHERMD
TEGEN VOCHT
PAG-oliën nemen snel vocht op. Wat toelaatbaar was voor
R 134a-aircosystemen blijkt nu een serieus probleem te zijn, omdat
R 1234yf veel gevoeliger reageert. De thermochemische stabiliteit
van het koudemiddel-oliemengsel is een kritisch punt voor de
betrouwbaarheid van het aircosysteem. En het vormt een risico als
er vocht (water) in terechtkomt. Als koudemiddel, olie en water met
elkaar reageren, kan dit leiden tot de vorming van zuren of slurry
die het circuit van het aircosysteem kunnen beschadigen, bijv.
corrosie van de compressor.
Daarnaast kan het verhoogde vochtgehalte de smerende
eigenschappen van de olie negatief beïnvloeden. Dit leidt tot een
kortere levensduur van de airco-onderdelen. Onvoldoende
smering is de op een na meest voorkomende oorzaak van
compressorschade! Dit leidt tot uitvallen van het aircosysteem,
kostbare reparaties of tijdrovende verwerking van klachten.
Test om de vochtopname van PAG-oliën uit de omgevingslucht te bewijzen

Daarom wordt het aangeraden om bij onderhoud en reparatie van
voertuigaircosystemen kwalitatief hoogwaardige, chemisch en
thermisch stabiele double-end-capped olie te gebruiken die wordt
opgeslagen in een volledig dampdicht reservoir en die in het
aircosysteem wordt ingespoten zonder in contact te komen met de
omgevingslucht.

Een door een onafhankelijk instituut uitgevoerde test heeft aangetoond dat PAG-olie in
niet-dampdichte containers snel vocht absorbeert. Er werden vijf gebruikte oliecontainers van verschillende fabrikanten van serviceapparatuur en een open glazen vat als
neutrale referentie getest. Gevolg: Na drie dagen was de hoeveelheid vocht al boven
de waarschuwingswaarde in vier van de vijf containers. Alleen de olie in de stoomdichte
gebruikte oliecontainer van WAECO bleef onder de waarschuwingswaarde. In onze
mobiele testconfiguratie laten we een vereenvoudigde versie van deze test zien op
beurzen.

VOCHTVRIJ OPSLAG- EN TOEVOERSYSTEEM
VOOR VERSE OLIE EN UV-ADDITIEF
Dubbelwandig opslagreservoir – ontwerp en functie
“Bag-in-bottle” reservoirsysteem
Het kenmerk van dit reservoir is het dubbelwandige ontwerp dat
perfect voldoet aan de specificaties van de automobielindustrie.
Buitenkant: beschermend metalen reservoir
Het solide, drukvrije metalen reservoir beschermt de gelamineerde
zak binnenin. Drukcompensatie voor krimpende inhoud gebeurt
via een kleine opening aan de bovenzijde.
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PAG-oliën

PAO-oliën

POE-oliën

PAG-oliën zijn volsynthetische,
hygroscopische oliën op basis van
polyalkyleenglycol. Voertuig- en
compressorfabrikanten gebruiken ze in
hun fabrieken in diverse viscositeiten –
in aircosystemen met koudemiddel
R 134a of R 1234yf.

PAO-oliën zijn volsynthetische, niethygroscopische oliën. Dat betekent dat
ze, in tegenstelling tot andere oliën,
geen vocht opnemen uit de
omgevingslucht. PAO-oliën worden
gebruikt voor koudemiddel R 134a,
maar zijn niet goedgekeurd door
compressor-fabrikanten.

Polyolester oliën, afgekort POE, zijn
organische samenstellingen die ook tot de
categorie volsynthetische oliën horen. In
vergelijking met minerale oliën
onderscheiden ze zich door hun hoge
thermische stabiliteit. Voor wat betreft
elastomeercompatibiliteit en hydrolyseweerstand zijn ze inferieur aan minerale
oliën. POE-oliën zijn hygroscopisch.

Binnenin: vochtvrije gelamineerde zak
De dubbellaags aluminiumgelamineerde zak is ideaal voor de
opslag van compressoroliën of uv-contrastvloeistoffen. Het
speciale laadproces en de opslag in de gelamineerde zak
garanderen vochtvrije condities.

Ledigen zonder verliezen
De opslagfles wordt met een speciale adapter aangesloten op het
ASC-servicestation (op de aansluiting voor de olieweegschaal).
Deze adapter ontgrendelt het speciale afzuigmechanisme van de
fles. De vacuümpomp genereert een vacuüm om de gelamineerde
zak, die zich steeds meer samentrekt gedurende het proces, te
ledigen. Een axiaal uitgelijnde spiraalslang garandeert volledig
ledigen van de gelamineerde zak.

1
2
3

1 Speciale aansluiting
2 Opening in de metalen mantel
	
om de druk in evenwicht te brengen

3 Gelamineerde zak
WAECO-patent

waeco.com

	
met dubbellaags aluminiumlaminaat
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Oliën voor R 134a en R 1234yf

PROFESSIONEEL OLIESYSTEEM VOOR VOCHTVRIJE
OPSLAG – NU OOK LEVERBAAR IN 150ML-BLIKKEN
VOOR SERVICESTATIONS VAN DERDEN
Speciale blikken met ons professionele oliesysteem worden al vele
jaren met succes gebruikt voor ASC-servicestations van WAECO.
De gepatenteerde, dampdichte reservoirs zijn nu ook beschikbaar
voor klanten die niet beschikken over een aircoservicestation van
WAECO. Door gebruik te maken van het nieuwe professionele
oliesysteem met 150ml-blikken en de bijbehorende adapters,

kunnen de meest gebruikte servicestations van derden nu ook
worden voorzien van het vochtvrije opslagsysteem. Dit is een
effectieve methode om vocht buiten het aircosysteem te houden
en daaruit voortvloeiende schade en klachten van klanten te
voorkomen.

Professioneel oliesysteem voor ASC-servicestations van WAECO
Originele olie – double-end-capped
Olietype
PAG

Koudemiddel
R 134a

R 134a

Omschrijving

Toepassing

Viscositeit

Inhoud

Art.nr.

WAECO DHO PS-F

voertuigairco's

ISO 46

Blik 250 ml

8887200058

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200059

250 ml

8887200060

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200061

WAECO DHO PR

voertuigairco's

ISO 100

R 134a

Denso ND8

voertuigairco's

ISO 46

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200021

POE

R 134a,
R 1234yf

Denso ND11
(geschikt voor
hybridevoertuigen)

voertuigairco's

84

Profi-oliesysteem 500 ml
gevuld met 100 ml

8887200035

PAG

R 1234yf

WAECO DHO 1234yf
(geschikt voor
hybridevoertuigen)

voertuigairco's

ISO 46

Blik 250 ml

8887200062

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200063

R 1234yf

VC 200yf

voertuigairco's

ISO 100

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200046

R 1234yf

Sanden SPA2
(geschikt voor
hybridevoertuigen)

voertuigairco's

ISO 46

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200039

Blik 250 ml

8887200048

Denso ND12

voertuigairco's

ISO 46

Profi-oliesysteem 500 ml
gevuld met 100 ml

8887200031

Omschrijving

Toepassing

Viscositeit

Inhoud

Art.nr.

PAG 46

voertuigairco's

ISO 46

Blik 250 ml

8887200001

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200013

Blik 250 ml

8887200002

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200014

Blik 250 ml

8887200008

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200019

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200017

1000 ml

8887200009

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200028

1000 ml

8887200029

Blik 250 ml

8887200042

Profi-oliesysteem 500 ml

8887200041

NIEUW

R 1234yf

Aftermarketolie
Olietype
PAG

Koudemiddel
R 134a

R 134a

PAG 100

voertuigairco's

ISO 100

Adapter voor professioneel oliesysteem met 150ml-blikken
R 134a

PAO

POE

Texa

AVL

Geschikt
voor de
volgende
modellen

760R, 760R Bus, 770S,
780R, 744

Art.nr.

8885400353
(Verkoopverpakking: 2)

Bosch

Geschikt
voor de
volgende
modellen

ADS 110, ADS 120, ADS
130, ADS 130D, ADS
310

Art.nr.

8885400354
(Verkoopverpakking: 3)

R 134a

R 134a

PAG 150

Universele PAO

SE 55

voertuigairco's

voertuigairco's

busairco's

ISO 150

ISO 68

55

Bosch/Robinair

Geschikt
voor de
volgende
modellen

AC1234-8, AC1234-7,
AC1234-3, AC1x34-3

Geschikt
voor de
volgende
modellen

ACS 753, ACS 763,
ACS 863, AC1x34-7i,
AC1234-7i,
AC1234-8i

Art.nr.

8885400355
(Verkoopverpakking: 3)

Art.nr.

8885400357
(Verkoopverpakking: 3)

PAG

R 1234yf

PAG 46yf

voertuigairco's

ISO 46

POE

R 134a,
R 404

SEZ 80

voertuigairco's,
Dometic Frigo

80

1000 ml

8887200006

Vacuümpompolie

R 134a,
R 1234yf

HT 32

voertuigairco's

–

1000 ml

8887200018

Professioneel oliesysteem 150ml-blikken voor servicestations van derden
Ecotechnics

Olietype

Geschikt
voor de
volgende
modellen

Eck 3500-up, Eck 3500-HFO,
Eck 3900-up, Eck3900-HFO,
Eck 4000, Eck 4000-HFO,Eck twin-pro

Art.nr.

8885400356
(Verkoopverpakking: 3)
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PAG

PAG

Koudemiddel

Omschrijving

Toepassing

Viscositeit

Inhoud

Art.nr.

R 134a

WAECO DHO PS-F

voertuigairco's

ISO 46

Profi-oliesysteem 150ml-blik

8887200067

R 134a

WAECO DHO PR

voertuigairco's

ISO 100

Profi-oliesysteem 150ml-blik

8887200068

R 1234yf

WAECO DHO 1234yf
(geschikt voor
hybridevoertuigen)

voertuigairco's

ISO 46

Profi-oliesysteem 150ml-blik

8887200069

waeco.com
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Spoelmiddelen voor airco's

KOUDEMIDDEL R 134A EN R 1234YF
IN DE BEPROEFDE NAVULBARE WAECO-FLES
Kwaliteit door ervaring: de navulbare WAECO-fles met
typegoedkeuring voor koudemiddel R 134a bewijst zichzelf al
tientallen jaren tijdens dagelijks gebruik in werkplaatsen. Natuurlijk

Navulbare stalen fles met typegoedkeuring

SCHOON WERKEN – SPOELEN BETAALT ZICHZELF TERUG!

leveren we ook een versie voor het nieuwe koudemiddel R 1234yf
– duidelijk herkenbaar aan de signaalrode kleur van de kraag.
Vergissen niet mogelijk!

Professioneel onderhoud aan voertuigaircosystemen omvat
uiteraard ook het spoelen van het systeem om agressieve
substanties en verontreinigingen uit het koudemiddelcircuit te
verwijderen. Spoelen beschermt alle onderdelen van de airco
tegen schade, met name de compressor, de belangrijkste
component.

stroom die momenteel meestal wordt toegepast. We raden u
sterk aan een spaanfilter op de aanzuigleiding te plaatsen bij
het spoelen van het systeem. Hierdoor wordt de compressor
beschermd, hetgeen met name aan te raden is als u de
compressor vervangen hebt, omdat achtergebleven deeltjes op
deze manier uit de buurt van de nieuw gemonteerde unit blijven.

Het koudemiddelcircuit zal nooit honderd procent schoon zijn. Dit
wordt veroorzaakt door de verdampertechnologie met parallelle

Belangrijk: Het filter (art.nr. 8880700246) moet na elke
spoelprocedure worden vervangen (voor elk voertuig)!

R 134a

Herbruikbaar systeem met veiligheidsvulapparaat. Inhoud: 12 kg koudemiddel R 134a

Filter

• Solide design, goede stabiliteit, met kraag en praktisch afzuigventiel,
fles zonder stijgbuis voor afvoer in gasvorm of vloeibare vorm
• Geschikt voor alle vulunits in mobiel of stationair gebruik
Vulling van WAECO navulbare fles
Art.nr. 8887100007
Aankoop van fles*
Art.nr. 8887100008
Flesadapter
Art.nr. 8885400129
* De aankoopprijs wordt terugbetaald als de fles binnen 2 jaar wordt geretourneerd

Spoelapparaat
zie blz. 48

8885400129

Veilig en snel spoelen – met het aircoservicestation en het spoelapparaat erop aangesloten
Navulbare stalen fles met typegoedkeuring

• Bespaart u de tijd en moeite van het voorverwarmen van de koudemiddelfles
• Niet nodig om illegaal de navulblokkeerinrichting te verwijderen, zoals nodig is bij andere methoden
• Geen extra uitrusting (bijv. twee koudemiddelflessen) nodig!
• Automatische processen die worden geregeld via het aircoservicestation voorkomen bedieningsfouten
• Goedgekeurd door gerenommeerde voertuigfabrikanten

Herbruikbaar systeem met veiligheidsvulapparaat. Inhoud: 5 kg koudemiddel R 1234yf
• Solide design, goede stabiliteit, met kraag en praktisch afzuigventiel,
fles zonder stijgbuis voor afvoer in gasvorm of vloeibare vorm
• Geschikt voor alle vulunits in mobiel of stationair gebruik
Vulling 5 kg
Art.nr. 8887100019
Aankoop van fles*
Art.nr. 8887100018
Flesadapter, voor grote flesventielen
Art.nr. 4440600148
* De aankoopprijs wordt terugbetaald als de fles binnen 2 jaar wordt geretourneerd
46
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4440600148

Sommige fabrikanten bieden spoelsets aan die werken zonder aircoservicestation. Houd daarbij rekening met de volgende zaken:
1. Tijdfactor: Koudemiddelfles moet verwarmd worden tot 70 °C, dit duurt ongeveer 1,5 – 2 uur.
2. Extra werk: Opvangreservoir moet in een koudwaterreservoir worden geplaatst als de omgevingstemperatuur hoog is.
3. Veiligheidsfactor:Het navulapparaat en de restdrukbeveiliging op de koudemiddelfles moeten bij deze methode worden
verwijderd; het flessysteem heeft geen massapunt.

waeco.com
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Spoelen van airco's

Aircospoeladapterset IV, 65-delig

Noodzakelijke spoelapparatuur – Versnelt het spoelproces tot het vereiste niveau indien
geïntegreerd in het spoelcircuit

Adapterset voor overbruggen van aircocomponenten

Leveringsomvang: Drukreservoir met 2-weg afzuigventiel, universele bevestigingssteun
voor drukreservoir, reinigingsfilter, kijkglas, slang om het reservoir aan te sluiten op de
aangesloten airco en het aangesloten aircoservicestation
Universeel spoelapparaat, R 134a
Universeel spoelapparaat, R 1234yf
Adapter R 1234yf, 3/8" SAE
Reservefilter (R 134a + R 123yf)

Art.nr. 8885200088
Art.nr. 8885200272
Art.nr. 8885400343
Art.nr. 8880700246

•S
 et bevat een groot aantal adapters, bijv. voor expansieventielen en compressoren
•A
 irco wordt gespoeld met koudemiddelen, afvoeren van reinigingsvloeistoffen niet
nodig
• I deaal voor het verwijderen van olie uit het systeem
• F lexibel gebruik met verschillende slangaansluitingopties
•H
 et koudemiddel wordt gerecycled door het aircoservicestation en kan worden
hergebruikt
•V
 eroorzaakt geen schade aan pakkingen en componenten
Aircospoeladapterset IV

Art.nr. 8885300080

Aircospoeladapterset, 17-delig
Spoeladapterset V, 143-delig
Voor het overbruggen van expansieventielen en drogers
Voor gebruik met O-ringen en tapse aansluitingen
• Voor het direct aansluiten van aircoserviceslangen op de aanzuig- en drukslangen van de
compressor
• Vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig messing/aluminium en bestand tegen de zware
belasting in de dagelijkse werkplaatspraktijk
• Geleverd in stevige werkplaatskoffer
Leveringsomvang: Universele spoeladapterset voor vele modellen van Audi en VW en
andere merken
Aircospoeladapterset
Adapter 3/8" aan hogedrukzijde
Adapter R 1234yf, 3/8" SAE

Art.nr. 8885300089
Art.nr. 8885400104
Art.nr. 8885400343

•U
 niversele spoeladapterset
•D
 e variabele aansluitingen kunnen worden aangepast,
waardoor ze op flensaansluitingen kunnen worden gebruikt
•M
 eerdere aansluitingen mogelijk
•G
 eleverd in stevige kunststof koffer
•G
 eschikt voor werkplaatsgebruik
Leveringsomvang: Stevige servicekoffer, beknopte gebruiksinstructies met illustraties,
12 pakkingen, bevestigingsmateriaal, verschillende adapters
Aircospoeladapterset V

Art.nr. 8885300104

Aircospoeladapterset, 18-delig

Spaanfilterset, 60-delig

Adapterset voor overbruggen van aircocomponenten

Filter vangt verontreinigingen op die afkomstig zijn uit het systeem, om de compressor te
beschermen

• Set bevat een groot aantal adapters, bijv. voor expansieventielen en compressoren
• Airco wordt gespoeld met koudemiddelen, afvoeren van reinigingsvloeistoffen niet nodig
• Ideaal voor het verwijderen van olie uit het systeem
• Flexibel gebruik met verschillende adapteropties
• Het koudemiddel wordt gerecycled door het aircoservicestation en kan worden
hergebruikt
• Veroorzaakt geen schade aan pakkingen en componenten
SK43, universele aircospoeladapterset
Reparatieset van 6 pakkingen

Art.nr. 8885300125
Art.nr. 8885300090

•Z
 orgt ervoor dat er geen spanen terechtkomen in een nieuw gemonteerde compressor
•E
 envoudig te monteren: leidingen doorsnijden of fittingen plaatsen niet nodig
•V
 erschillende maten voor verschillende aircosystemen
Leveringsomvang: 60 filters in 20 verschillende maten, SK47 inclusief gereedschapsset
SK47, set spaanfilters met gereedschap
Filter voor Audi A3, VW Golf V en VW Touran
Spaanfilter 22 mm
Spaanfilter 23 mm

Art.nr. 8885300128
Art.nr. 8887300038
Art.nr. 8887300019
Art.nr. 8887300020

Aircospoeladapterset III, 5-delig
Voor gericht spoelen van condensoren en verdampers
• Voor het overbruggen van expansieventielen en drogers
• Speciale klemmen met messing aansluitingen
• Aansluitingen voor 3/8” serviceslangen
SK46, aircospoelconnector
Reparatieset van 4 pakkingen
48

Art.nr. 8885300127
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R 134a

Recycle Guard
Voor het afscheiden en verwijderen van afdichtmiddelen van aircosystemen
• 	Tijdens het terugwinnen van koudemiddel wordt de Recycle Guard
aangesloten tussen het aircoservicestation en het aircosysteem
• 	De unit zorgt voor een betrouwbare afscheiding van afdichtmiddelen
zodat deze niet in het servicestation terechtkomen waar ze schade zouden
kunnen veroorzaken
• 	 Het geïntegreerde filter kan meerdere malen gebruikt worden

Hybridespoelset
Speciaal spoelapparaat voor servicestations uit de ASC-serie

Geschikt
voor
aircoservicestations
van alle
merken

Universele bevestigingssteun,
past op alle aircoservicestations

•G
 oedgekeurd volgens SAE J 2843/2788/2843H
•G
 eschikt voor gebruik met de complete ASC-serie (uitgezonderd ASC 2000RPA)
•E
 envoudig, volautomatisch reinigen en spoelen van het servicestation, voor
gebruik op hybridevoertuigen
•V
 oor onderhoud aan alle hybridevoertuigen
Leveringsomvang: Spoelapparaat, speciale software, gebruiksinstructies

Recycle Guard, R 134a
Universele bevestigingssteun
Reservefilter

Art.nr. 8885200060
Art.nr. 8880600008
Art.nr. 8885200061
airconservice.eu/
recycleguard

Vervuiling door afdichtmiddel in
het aircoservicestation zonder

Hybridespoelset voor ASC 1000
Hybridespoelset voor ASC 2000
Hybridespoelset voor ASC 2500
Hybridespoelset voor ASC 1300 G / ASC 2300 G /
ASC 2500 G / ASC 3000 G / ASC 3500 G

Art.nr. 8885200260
Art.nr. 8885200261
Art.nr. 8885200262
Art.nr. 8885200270

airconservice.eu/
hybridkit

gebruik van de Recycle Guard

Recycle Guard

Hybridespoelset voor ASC 5000 / ASC 5000 G /
ASC 5300 G / ASC 5000RPA / ASC 5500 G RPA
USB en spoelset voor ASC 3000

Voor het afscheiden en verwijderen van afdichtmiddelen van aircosystemen

Art.nr. 8885200259
Art.nr. 8885200263

Productgegevens, zie product hierboven
Recycle Guard, R 1234yf
Universele bevestigingssteun
Reservefilter

Art.nr. 8885200275
Art.nr. 8880600008
Art.nr. 8885200061

Oil Checker Easy
Voor een snelle en gemakkelijke controle van de olie en het koudemiddel in een
aircosysteem
• 	Kan worden gebruikt om de status van de olie en het koudemiddel te controleren
als het aircosysteem in werking is
• Stelt schade in een vroegtijdig stadium vast en voorkomt kostbare reparaties
Leveringsomvang: Oil Checker, LD-serviceslang, HD-serviceslang,
LD-servicekoppeling, HD-servicekoppeling, solide behuizing
Oil Checker Easy, R 134a
Oil Checker Easy, R 1234yf

8885100163

Art.nr. 8885100163
Art.nr. 8885100164

8885100164

Donkerrood/zwart
Oververhitte olie: controleer de
conditie van de compressor,
oliespoelen noodzakelijk
Oranje/geel
Olie dreigt oververhit te raken:
controleer de conditie van de
compressor, oliespoelen
noodzakelijk
Lichtgeel/wit
Olie in orde
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Terugwinnen en vacuümzuigen

R 134a

WAECO AIRCON SERVICE –
VACUÜMZUIGEN VAN VOERTUIGAIRCO'S

Koudemiddelterugwinunit

Voor vacuümzuigen van voertuigaircosystemen moeten
speciaal voor dit doel ontwikkelde vacuümpompen worden
gebruikt. Te snel vacuümzuigen met behulp van
overgedimensioneerde vacuümpompen zal leiden tot bevriezing
van het achtergebleven vocht in het aircosysteem en dus tot
systeemstoringen.

•T
 erugwinnen van koudemiddel uit aircosystemen, overbrengen van een koudemiddelfles
naar een andere, afvoer in een speciale R-fles
•A
 utomatisch zelflegend - meerdere terugwinprocessen kunnen worden uitgevoerd met
enkele snelle handelingen

Automatisch terugwinnen van koudemiddelen
(R 12, R 22, R 134a, R 404a, R 413a (Isceon 49), R 410a)

Hedendaagse voertuigaircosystemen hebben een maximaal
volume van slechts 3 liter lucht. Daardoor zal tijdens het
vacuümzuigen slechts 3 liter lucht per minuut door de
servicekoppeling stromen. Onderstaande vacuümpompen zijn
speciaal ontworpen om te voldoen aan de specifieke
capaciteitseisen van voertuigaircosystemen.

4-weg verdeelstuk voor mobiel gebruik
• Kwalitatief hoogwaardige aansluiting voor 3/8” SAE
• Manometer klasse 1
• Niet gedempt
• Kan worden ingesteld door de gebruiker
• Inclusief veiligheidskijkglas en ophanging
• Complete set inclusief slangen en gereedschap

Specificaties
Terugwinhoeveelheid gassen: 16 kg/h; vloeistoffen: 22 kg/h
Voedingsspanning 230 V/50 Hz
Ingangsvermogen
350 W
Audits
TÜV/GS
Gewicht
12,6 kg
Leveringsomvang: Terugwinunit, rode en blauwe serviceslangen met kogelkleppen
Koudemiddelterugwinunit

Art.nr. 8885200276

R 134a

2,0 kg vulcilinder voor R 134a, R 404a en R 407c
4-way verdeelstuk, R 134a, R 404a, R 407c, R 22
4-weg verdeelstuk, R 1234yf

Art.nr. 8885100161
Art.nr. 8885100162

Voor stationair gebruik in aircowerkplaatsen

8885100161

8885100162

•S
 olide constructie
•K
 oudemiddel kan worden afgenomen in vloeibare vorm of in gasvorm

Vacuümpomp, 42 l/min
Leveringsomvang: Vulcilinder, veiligheidsklep, manometer
Vacuümpomp voor gebruik op airco's van personenauto's en bedrijfswagens
Vulcilinder
Specificaties
Circulatiesnelheid
Eindvacuüm
Snelheid
Oliecapaciteit

42 l/min
0,5 mbar
2,850 1/min
227 ml

Opgenomen vermogen
Voedingsspanning
Afmetingen
Gewicht

8125 W
230 V/50 Hz
95 x 184 x 279 mm
4,5 kg

Art.nr. 8885200269

Koudemiddelweegschalen
Heavy duty-weegplatform met gescheiden display-unit in solide kunststof behuizing

Vacuümpomp

Art.nr. 8885200257
• Groot LCD-display met instelmogelijkheid voor kg - lb - oz
• Magneetklepregeling voor nauwkeurig vullen
• 100 kg weegplatform
• Terugwinnen en vullen mogelijk via magneetklepregelsysteem
• Vulproces kan worden herhaald
• 220V-magneetklepregeling
• Netspanningsonafhankelijk 9V-LCD-regelsysteem

Vacuümpomp, 132 l/min
High performance-vacuümpomp voor gebruik op voertuigairco's
met een koudemiddelvulling van meer dan 2 kg.
Specificaties
Circulatiesnelheid
Eindvacuüm
Snelheid
Oliecapaciteit
Vacuümpomp
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Koudemiddelweegschalen
132 l/min
0,02 mbar
2,800 1/min
400 ml

Opgenomen vermogen
Voedingsspanning
Afmetingen
Gewicht

Art.nr. 8885100099

330 W
230 V/50 Hz
350 x 134 x 265 mm
11,2 kg

Art.nr. 8885200256
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Lekdetectie

LEKDETECTIE –
ZEVEN METHODEN VOOR HET OPSPOREN VAN LEKKAGE
Lekdetectie speelt een grote rol in iedere aircowerkplaats - en
niet alleen voor onderhoud aan conventionele R 134aaircosystemen, maar ook bij systemen die gevuld zijn met
alternatieve koudemiddelen als R 1234yf of CO2. Hier volgt een
overzicht van de zeven meest gebruikte methoden voor het

1	Uv-lekdetectie
	Een speciaal, fluorescerend additief wordt in het
koudemiddelcircuit gespoten - via het
aircoservicestation of handmatig. Een aantal nieuwe
drogers is af fabriek al uitgerust met dergelijke
additieven. Als de aircocomponenten worden verlicht
met een uv-lamp en worden bekeken door een gele
uv-veiligheidsbril, is het lek helder verlicht. De
zichtbaarheid is zelfs bij met olie bedekte motoren en
vanaf een afstand gegarandeerd. In tegenstelling tot de
formeergasmethode is uv-lekdetectie ook geschikt voor
het opsporen van zeer kleine lekken. Als het gaat om
trillingslekken is het de enige beschikbare methode.

opsporen van lekkages, plus enkele aanbevelingen van onze
experts.

Geschikt
voor R 134a,
R 1234yf en
R 744

Zie bladzijde 56 voor meer informatie over uv-lekdetectie.

nodig om te kunnen werken maar kan niet worden
gevuld vanwege de lekkage!) Verder zijn voor
lekdetectie met formeergas schone en constante
omgevingscondities vereist (het mag bijvoorbeeld niet
tochten in de werkplaats).

4	Elektronische lekdetectie
	Het opsporen van kleine lekken is geen probleem voor
elektronische lekdetectiesystemen. In sommige delen
van het aircosysteem is het moeilijk, of op zijn minst
tijdrovend, om de meetpen op de juiste manier te
plaatsen.

5	Vacuümcontrole
2	Stikstof
	Deze methode omvat het opbouwen van overdruk met
behulp van stikstof of onderdruk met behulp van
vacuüm door het aircoservicestation. Lekdetectie met
behulp van drukverschil is met name geschikt voor een
eerste test van sterk lekkende of zelfs lege systemen.
Het geeft alleen aan dat er een lek zit in het systeem niet waar het zich bevindt. Testen is alleen mogelijk met
aircoservicestations die automatisch stoppen als het niet
mogelijk is om een vacuüm te creëren (bijv. alle ASCservicestations van WAECO).
Als het proces doorgaat zonder waarschuwing, kunt u er
zeker van zijn dat het systeem niet lek is en gevuld mag
worden met koudemiddel. Er wordt voldaan aan de
eisen van de Chemicals Climate Protection Ordinance.

3	Tracer of formeergas
	Formeergas bestaat uit 95% stikstof en 5% waterstof.
Het werkingsprincipe is vergelijkbaar met elektronische
lekdetectie. Het verschil is dat de gebruiker het systeem
moet vullen met testgas nadat het koudemiddel is
verwijderd. Het nadeel van deze methode is de
benodigde tijd (na 15 minuten is de waterstof bijna
geheel verspreid en moet hij worden vervangen). Een
ander nadeel is het feit dat het testen plaatsvindt terwijl
het systeem niet in werking is. “Trillingslekkage” die
optreedt als de motor draait, kan met deze methode niet
worden opgespoord. (Het systeem heeft koudemiddel
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Volautomatisch met aircoservicestations van
Dometic WAECO

6	Eenvoudige belletjestest
	Het opsporen van een lek met zeepsop, de
zogenoemde “belletjestest”, behoort tot de oudste
manieren van lekdetectie.
Deze methode wordt bijna niet meer toegepast, omdat
zeer kleine lekkages hiermee niet kunnen worden
opgespoord.

7	Ultrasoonlekdetectie
	Het opsporen van lekkages is gemakkelijk en
gebruiksvriendelijk met de Marksman
ultrasoonlekdetector. Dankzij een Internal Noise
Control-systeem wordt dit gereedschap niet beïnvloed
door omgevingsgeluiden, waardoor het ook
betrouwbaar is in lawaaierige omgevingen. De mate van
lekkage wordt aangegeven door een 5-led-display en
een extra waarschuwingstoon.
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De utopie van een onderhoudsvrij aircosysteem is lang geleden
al losgelaten. Tegenwoordig accepteren airco-experts dat
nagenoeg elk systeem koudemiddel verliest.Deze verliezen
worden niet altijd veroorzaakt door scheuren in luchtkanalen of
schade ten gevolge van ongevallen. Zelfs volledig intacte systemen
verliezen wat koudemiddel - via de luchtkanalen en leidingen,
schroefverbindingen, afdichtringen, enz. Dergelijke verliezen
hebben met name invloed op moderne systemen, die veel minder
koudemiddel bevatten dan oudere systemen.
Het vullen van defecte aircosystemen is bij wet verboden - R 134a
wordt immers gezien als een bedreiging voor het milieu en het
klimaat. Regelmatige controles op lekkages zijn in het belang van de
voertuigeigenaar. Ze kunnen namelijk schade aan de compressor
voorkomen.

R 134a

Uv-lekdetectieset

CONTROLE OP LEKKAGE –
ABSOLUUT EEN MUST

Voor lekdetectie aan voertuigairco's met R 134a in combinatie met PAG-olie

De steeds kleinere hoeveelheden koudemiddel in voertuigaircosystemen vragen
om
gevoeliger lekdetectieapparatuur. Hier
biedt TRACER®, een kwalitatief hoogwaardig merk, een overtuigende oplossing met
zijn sterk fluorescerende
additieven en geavanceerde led-blauwlicht-uv-technologie.
Links: sterk fluorescerende TRACER®sticks in het licht van de led-blauwlicht-uvlamp – snelle en betrouwbare lekdetectie.
Met TRACER® -producten werken het
uv-additief en de lamp perfect samen.
Rechts: zwak fluorescerend onbekend
additief – potentiële lekkages kunnen
slechts met moeite worden opgespoord.

UV-LEKDETECTIE –
ALTIJD MET HET PASSENDE UV-ADDITIEF!
Een PAG- en PAO-mengsel vormt geen consistente oliefilm. Omdat
PAG zwaarder is, bevindt deze zich onder de PAO.
In statische toestand is een duidelijke scheiding te zien. Tijdens het
inschakelen van het aircosysteem kunnen er inconsistenties in het
mengsel optreden, waardoor schade aan de compressor kan
ontstaan.
Gezien de duidelijke scheiding tussen de twee oliën kan er niet
zoiets zijn als een universeel uv-additief. Het uv-additief is
opgenomen in een dragerolie. Als de verschillende oliën niet
mengen, zal ook het uv-additief niet 100% met de twee oliën
mengen. Het gevolg is dat het “uitzakt”. Als de olie en het uvadditief perfect op elkaar afgestemd zijn, vormt het uv-additief een
stabiel en uniform mengsel met de compressorolie.

Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

•S
 olide behuizing in PAG-oliebestendig kunststof
•H
 andpomp en patronen kunnen gebruiksklaar gemonteerd worden opgeborgen
Leveringsomvang: handpomp incl. 2 patronen lekdetectiecontrastmiddel, serviceslang
lagedrukzijde en ventieladapter, uv-lekdetectielamp met aanstekerplug,
voertuigaccu-adapter, uv-veiligheidsbril, GLO-AWAY (225 ml),
TRACER®-motorruimtelabels (50 stuks)
Uv-lekdetectieset

Art.nr. 8885300072

R 134a

Led-lekdetectieset

Speciaal ontworpen voor alle aircoservicestations met geïntegreerde contrastmiddelinjectie.
•K
 rachtige uv-ledlamp (50 W, 12 V)
•U
 v-intensiteit: 5000 μW/cm2
Leveringsomvang: Uv-led-lekdetectielamp met 3 AA-batterijen, 236 ml navulfles voor
alle recyclingapparaten met geïntegreerd uv-additievenmanagement. Inhoud voldoende
voor circa 24 personenautotoepassingen. Uv-veiligheidsbril, TRACER®-motorruimtelabels
Led-lekdetectieset

Art.nr. TP-8651

Led-violetlicht-uv-lekdetectielamp OPTI-PRO™ UV
•D
 e OPTI-PROTM UV wordt compleet geleverd met een krachtige violetlicht-led en
verstelbare focuslens om lekken eenvoudig op te sporen
• Wordt compleet geleverd met 3 AAA-batterijen en fluorescentieverbeterende bril

NIEUW

Leveringsomvang: Uv-lamp en -bril
Uv-lekdetectielamp

Art.nr. TPOPUV

Conclusie: Meng altijd de juiste olie met het juiste uv-additief.
Er zijn geen universele oplossingen.

Zorg er daarom voor dat u een uv-additief van goede kwaliteit aanschaft! Producten van slechte kwaliteit
kunnen namelijk slijtage van de afdichtingen in de airco en in het aircoservicestation veroorzaken. Bovendien
kunnen uv-additieven oplosmiddelen bevatten die de smerende capaciteiten van koudemiddelolie verminderen,
waardoor in het slechtste geval schade aan de compressor kan ontstaan. Additieven die naftaleen bevatten, zijn
ook gevaarlijk omdat ze de afdichtingen laten opzwellen.Op dit moment is er maar één uv-additief beschikbaar
dat speciaal samengesteld is voor gebruik met koudemiddeloliën en daarom absoluut oplosmiddelvrij
is: TRACERLINE®. Indien juist toegepast is dit additief absoluut veilig te gebruiken in voertuigairco's en
aircoservicestations. Veel voertuigfabrikanten schrijven het gebruik van lekdetectieadditieven van een bepaalde
kwaliteit voor.
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Led-violetlicht-uv-lekdetectielamp OPTI-PRO™ UV
• Vind lekken eenvoudig met onze nieuwe, krachtige en effectieve
OPTI-PRO™ UV Plus-lekdectectielamp vol nieuwe functies
• Compleet met verstelbare focuslens, groot-/dimlicht, stroboscooplamp en
fluorescentieverbeterende bril. Lekken lichten helder op als ze in contact komen met
een van onze Tracerline-contrastvloeistoffen

NIEUW

Uv-lekdetectieadditieven hebben zich wereldwijd bewezen,
omdat ze snel en eenvoudig te gebruiken zijn en zorgen voor hoge
nauwkeurigheid bij lekdetectie tegen concurrerende kosten.
Voorzichtigheid is geboden. Producten van slechte kwaliteit
kunnen namelijk slijtage van de afdichtingen in de airco en in het
aircoservicestation veroorzaken. Bovendien kunnen lekdetectieadditieven oplosmiddelen bevatten die de smerende capaciteiten
van koudemiddelolie verminderen. Zorg er daarom voor dat u
lekdetectieadditieven van goede kwaliteit aanschaft!

Leveringsomvang: Intelligente lader met netstekker, fluorescentieverbeterende bril
en koord
Uv-lekdetectielamp

BESCHERM UW AIRCOSERVICESTATION EN DE AIRCOSYSTEMEN VAN UW KLANTEN!

Art.nr. TPOPUVP

Led-violetlicht-uv-lekdetectielamp OPTI-PRO™ PLUS
• Vermogen vergelijkbaar met 135W-lamp met hoge intensiteit
• Werkt met alle TRACERLINE® universele-/ester- en PAG-aircovloeistoffen
• Tot 4 uur gebruikstijd op één lading

TRACER®-uv-additief voor R 744

Leveringsomvang: Intelligente lader met netstekker, fluorescentieverbeterende bril
en koord

60ml-blik gevuld met 50 ml (gebaseerd op ND 15-olie)

Uv-lekdetectielamp

TRACER®-uv-additief (in container)

Voor gebruik in combinatie met koudemiddeloliën (PAG, minerale
olie, ester) is er momenteel slechts één uv-additief beschikbaar dat
helemaal geen oplosmiddelen bevat, uitstekend fluorescerend is
en alleen gebaseerd is op kwalitatief hoogwaardige oliën. De
naam: TRACER®. Indien juist toegepast is dit additief absoluut veilig
te gebruiken in alle typen voertuigairco's en aircoservicestations.
Speciale TRACER®-lekdetectieadditieven zijn al goedgekeurd voor
het gebruik in combinatie met nieuwe koudemiddelen, zoals CO2
en R 1234yf. TRACER®-producten bevatten 10 keer meer contrastmiddelen dan andere uv-additieven, waardoor ze veel effectiever
zijn bij het opsporen van kleine lekken.

NIEUW

• Geen Profi-oliesysteem

Art.nr. TP-8655/F

Art.nr. TP-3826-050
Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

Voor ASC-aircoservicestations en servicestations van andere fabrikanten
• TRACER®-uv-additief voor circa 71 toepassingen (500 ml) bij
gebruik in combinatie met A
 SC-aircoservicestations

Led-blauwlicht-uv-lekdetectiezaklamp
Ideaal voor een eerste controle bij ontvangst van het voertuig

TRACER®-uv-additief, 500 ml voor ASC-serie, R 134 a
TRACER®-uv-additief, 500 ml voor ASC-serie, R 1234yf
TRACER®-uv-additief, 150 ml, voor servicestations van andere
fabrikanten, adapter zie bladzijde 44, R 134 a
TRACER®-uv-additief, 150 ml, voor servicestations van andere
fabrikanten, adapter zie bladzijde 44, R 1234yf

• Compact, snoerloos ontwerp, superlicht
• Hoge lichtopbrengst
• Gevoed door 3 AA-batterijen, 100.000 branduren led
• Eenvoudig in gebruik

Art.nr. TP-3820-500
Art.nr. TP-3825-500
Art.nr. TP-3820-150
Art.nr. TP-3825-150

Leveringsomvang: Uv-lamp, uv-veiligheidsbril

R 134a

TRACER®-flessen
Uv-lekdetectielamp

NIEUW

Art.nr. TP-8640CS

Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

Voor koel- en aircosystemen (R 134a/PAG-olie)
•N
 avulfles voor alle recyclingapparaten met geïntegreerd uv-additievenmanagement
•A
 ls het systeem leeg is, wordt het additief (TP-3820-0301) eenvoudig toegevoegd aan
de component die vervangen wordt - bijv. de droger
• Individuele hoeveelheden kunnen gebruikt worden waar en wanneer vereist
Navulfles 475 ml, voor ongeveer 50 personenautotoepassingen Art.nr. TP-3820-0016
Navulfles 236 ml, voor ongeveer 25 personenautotoepassingen Art.nr. TP-3820-0008
Verkoopverpakking: 3 flessen, voor 4 personenautotoepassingen Art.nr. TP-3820-0301

TP-3820-0016

TP-3820-0301

TRACER®-uv-additief voor koudemiddel R 1234yf
• TRACER®-uv-additief indien gebruikt in combinatie met AirCon-servicestation
TRACER®-additieven (rechts)
bevatten 10 keer meer contrastmiddelen
dan andere uv-additieven (links)
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3 patronen, elk 14,89 ml(gebaseerd op originele SPA2-olie)
237ml-fles (gebaseerd op originele SPA2-olie)

Art.nr. TP-9825-0301
Art.nr. TP-3825-0008
waeco.com

TP-9825-0301

TP-3825-0008
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R 134a

TRACER®-sticks
Voor koel- en aircosystemen, verkoopverpakking: 6 stuks
• Bij het vullen met koudemiddel na een normale reparatie wordt de inhoud van de
TRACER®-stick eenvoudigweg aan het koudemiddel toegevoegd
• Elke stick bevat exact de juiste hoeveelheid voor het koudemiddelvolume
in een voertuigaircosysteem
In combinatie met PAG-olie

TRACER® GLO-AWAY

Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

Contrastvloeistofreiniger/-verwijderaar, voor reinigen van lekkageplekken na reparaties
•V
 erwijdert sporen van additief in de motorruimte/van serviceaansluitingen
•G
 eschikt voor gebruik met alle TRACER®-lekdetectieadditieven
225 ml spuitfles
Navulfles 450 ml

Art.nr. TP-9000-0008
Art.nr. TP-9000-0016

Art.nr. TP-3860-0601

R 134a

Handpomp voor toevoegen van lekdetectieadditieven
TRACER®-patroon voor ongeveer
14 personenautotoepassingen

R 134a

Voor koel- en aircosystemen, verkoopverpakking: 3 stuks
• Voor toevoegen aan het systeem als dat gevuld is met de TP-9848 handpomp
• Als voorbereiding op een reparatie als de klant zijn auto niet op dat moment
in de werkplaats achter kan laten
• Voor gebruik met R 134a koudemiddel in combinatie met PAG-olie
• Voor ongeveer 7 bedrijfswagens/kleine trucks met een koudemiddelvulhoeveelheid
tot 2,2 kg
TRACER®-patroon

Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

Art.nr. TP-9860-0301

TP-9000-0008

TP-9000-0016

Voor het toevoegen van TRACER®-lekdetectieadditieven aan de aanzuigzijde van met
R 134a gevulde airco's
• Nauwkeurige dosering via spindelsysteem
• Geïntegreerde terugslagklep beschermt tegen overdruk
Leveringsomvang: Serviceslang LD met snelkoppeling voor aircosystemen met R 134a,
2 patronen met additieven, ontluchtingsadapter, handspindel, label met instructies
Handpomp
Reservespindel

Art.nr. TP-9848
Art.nr. 9103500683

R 134a

TRACER®-patroon voor ongeveer
34 personenautotoepassingen

Handpomp voor toevoegen van lekdetectieadditieven

Voor koel- en aircosystemen, verkoopverpakking: 3 stuks
• Voor toevoegen aan het systeem als dat gevuld is met de TP-9741 handpomp
• Als voorbereiding op een reparatie als de klant zijn auto niet op dat moment in de
werkplaats achter kan laten
• Voor gebruik met R 134a koudemiddel in combinatie met PAG-olie
• Voor ongeveer 17 bedrijfswagens/kleine trucks met een koudemiddelvulhoeveelheid
tot 2,2 kg

Voor het toevoegen van TRACER®-lekdetectieadditieven aan de aanzuigzijde van met
R 1234yf gevulde airco's
• Nauwkeurige dosering via spindelsysteem
• Geïntegreerde terugslagklep beschermt tegen overdruk

TRACER®-patroon

Handpomp
Reservespindel

Art.nr. TP-9760-0304

Leveringsomvang: Serviceslang LD met snelkoppeling voor aircosystemen met R 1234yf,
2 patronen met additieven, ontluchtingsadapter, handspindel, label met instructies
Art.nr. TP-9828
Art.nr. 9103500683

TRACER® Dyes
Voor motor- en versnellingsbakolie, stuurbekrachtigingsvloeistof, brandstof en
koelvloeistof, verkoopverpakking: 6 stuks
• Mogelijke toepassingen: koelvloeistofverlies, olielekkage of benzinelucht
• Voeg het eenvoudigweg toe aan het desbetreffende vloeistofcircuit. De benodigde
hoeveelheid kan uit de hersluitbare flessen worden gegoten waar en wanneer vereist
Voor oliën en brandstoffen
voor koelvloeistof

Art.nr. TP-3400-0601
Art.nr. TP-3900-0601

R 134a

Handpomp voor injecteren van lekdetectieadditieven
Voor het toevoegen van TRACER®-lekdetectieadditieven aan de aanzuigzijde van
met R 134a gevulde aircosystemen
• Nauwkeurige dosering via spindelsysteem
• Geïntegreerde terugslagklep beschermt tegen overdruk
• Voor patroon Art.nr. TP-9760-0304

Leveringsomvang: Serviceslang LD met snelkoppeling voor aircosystemen met R 134a,
1 patroon met additieven, ontluchtingsadapter, handspindel, label met instructies

TRACER®-hybridetoepassing
Uv-additiefvulset voor hybridevoertuigen
• De isolatieweerstand van de compressorolie neemt niet af
• Lichtdichte opslag van speciale POE-oliën in aluminiumgelamineerde zakken

Handpomp

Art.nr. TP-9741

Veiligheidshandschoenen, standaard ruimzichtbril, uv-veiligheidsbril
Leveringsomvang: 3 sticks, slang, koppeling, ventiel, vuladapter
Uv-additiefvulset
Reservepatroon, verkoopverpakking: 3 stuks
Adapter voor gebruik met R 1234yf
60

Art.nr. TP-3812
Art.nr. TP-3811-0301
Art.nr. TP-9831CS

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

Veiligheidshandschoenen voor het werken met
koudemiddel en uv-additieven
Standaard ruimzichtbril voor het werken met koudemiddel
Uv-veiligheidsbril voor lekdetectie

Art.nr. 8885400065
Art.nr. 8885400066
Art.nr. TP-9940
waeco.com
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R 134a

Stikstofdrukmeter en -lekdetector

Elektronische lekdetector R 134a/R 1234yf

Voor controle van aircoverdampers en complete aircosystemen in gemonteerde toestand
• Manometerblok met ontluchtingsklep en veiligheidskleppen, openingsdruk 36 bar
• Stikstofreduceerventiel, instelbaar van 0 – 35 bar
• Testmanometer 0 – 40 bar, kalibratie: 1 bar, klasse 1.0

Signaleert concentraties koudemiddel in de omgevingslucht
• 	Reageert alleen op koudemiddel R 134a/R 1234yf, daarom geen interferentie met
andere gassen (kunststofuitwaseming) of luchtbeweging
• Meetkop op flexibele hals om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken
• Gevoeligheid: tot 5 g/jaar

Leveringsomvang:reduceerventiel, servicesnelkoppeling, serviceslang van 1,8 m voor
lagedrukzijde, 1/4" SAE x 1/2" ACME-adapter, cilindertrolley met manometerblok
Drukmeter en lekdetector
Uitbreidingsset HD voor R 134a
Uitbreidingsset voor R 1234yf

Lekdetector R 134a/R 1234yf
Sensor
Filter, verkoopverpakking: 20 stuks

Art.nr. 8885400092
Art.nr. 8885400124
Art.nr. 8885400165

Art.nr. TP-9360
Art.nr. 9103500684
Art.nr. 9103500685

Multigas-lekdetector, geschikt voor formeergas
Cilindertrolley

Microprocessorgeregelde sensorelektronica met meerkanaalssignaalherkenning
• Consistente gevoeligheid gedurende de gehele levensduur van de sensor
• Kan ook worden gebruikt in zwaar verontreinigde omgevingen (bijv. motorruimte)
• Voldoet aan alle internationale normen relevant voor voertuigtoepassingen:
SAE J2913 voor R 1234yf, SAE J2791 voor R 134a, EN14624:2005.
Identificeert alle koudemiddelen op FC- en CFC-basis en mengsels zoals SF6.

Voor veilig transport en opslag van 10l-cilinders
• Handige en solide cilindertrolley
• Met slangbeugel
• Geïntegreerd opbergvak voor accessoires
Cilindertrolley

Art.nr. 8885400057

Multigas-lekdetector

R 134a

Stikstofreduceerventiel
Voor gecontroleerd en veilig toevoegen van stikstof aan aircosystemen (druktest).
• In te stellen van 0 – 35 bar, daardoor ook geschikt voor spoelen
• Kwalitatief hoogwaardig design

Referentielekmiddel R 134a en R 1234yf
Om de werking en gevoeligheid van elektronische lekdetectoren te controleren
•G
 eschikt voor alle elektronische lekdetectoren die gevoelig zijn voor gefluoreerde
koolwaterstoffen
•G
 oedgekeurd voor gebruik in combinatie met lekdetectoren die zowel op R 134a als op
R 1234yf reageren

Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

Leveringsomvang: Reduceerventiel, servicesnelkoppeling, serviceslang van 1,8 m voor
lagedrukzijde, 1/4" SAE x 1/2" ACME-adapter

Referentielekmiddel
Reduceerventiel

Art.nr. 8885100095

Art.nr. 8885400058

Marksman II ultrasoonlekdetector

R 134a

Stikstof-/formeergasreduceerventiel
Voor gecontroleerd en veilig toevoegen van stikstof aan aircosystemen (druktest).
• In te stellen van 0 – 20 bar, ideaal voor het controleren van airco's
(§ 5 van de Duitse Chemicals Climate Protection Ordinance)
Slangenset voor het veilig aansluiten op voertuigaircosystemen
Leveringsomvang slangenset:servicesnelkoppeling, serviceslang van 1,8 m voor
lagedrukzijde, 1/4" SAE x 1/2" ACME-adapter
Stikstofreduceerventiel
Formeergasreduceerventiel
Slangenset voor stikstof- en formeergasreduceerventiel

Art.nr. 8885100124

8885400135

Art.nr. 8885400135
Art.nr. 8885400172
Art.nr. 8885400136

Slangenset

Ultrasoonlekdetector voor het opsporen van koudemiddellekkages of luchtlekkages
• 	 Handig, eenvoudig te gebruiken, touch controle-bedieningsveld en aan-uitschakelaar
• 	5-leds signaalsterkte-indicator en akoestisch alarm voor het eenvoudig opsporen van
de exacte oorzaak van het probleem
• 	 Laseraanwijzer voor het opsporen van de bron van druklekken
• 	INC (Internal Noise Control) voorkomt dat het apparaat beïnvloed wordt door
omgevingsgeluiden. Ideaal voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen.
• 	Een zelfregelend AGC-circuit (Automatic Gain Control) vergroot de gevoeligheid en
vereenvoudigt de bediening
• De holle precisietestsonde helpt bij het opsporen van lekkages in een beperkte ruimte
• 	Massieve contactsonde spoort slijtage of schade aan interne
componenten snel op – zonder demontage!

8885400172

Leveringsomvang: Ultrasoonontvanger, ultrasoonzender, holle testsonde,
contactsonde, koptelefoon en stevige opbergdoos, 2 batterijen (monocel type D)

Lekdetectiespray
Lekdetectie door schuimvorming op de plaatsen van lekkage in het koudemiddelcircuit
• Geschikt voor snel detecteren van grotere lekkages (bijv. bij schroefkoppelingen of
perspassingen), gebruiksvriendelijk
Lekdetectiespray, 500 ml
62
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Art.nr. TP-9367L

Art.nr. 8887300018
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Onderhoud aan hybridevoertuigen

TRACER®-hybridetoepassing

ONDERHOUD AAN HYBRIDEVOERTUIGEN –
100% SCHOON EN VEILIG
Er is een groot aanbod van aircoservicestations met een hybrideoptie op de markt, maar ze zijn niet allemaal geschikt voor
hybridetoepassingen. Hoewel iedereen in de industrie het erover
eens is dat grondig spoelen van het complete systeem een vereiste
is bij het wisselen van het ene koudemiddel naar het andere.
SAE J 2843 H schrijft een maximaal toegestane kruisbesmetting
van 0,1% van het totale olievolume voor. Voor 150 ml PAG-olie komt
dit neer op slechts 0,15 ml (d.w.z. minder dan een druppel olie). In
die wetenschap zal het niet volstaan om gewoon de serviceslangen
aan te sluiten en het systeem te spoelen met koudemiddel, hetgeen
de normale gang van zaken is bij een aantal servicestations op de
markt. In koudemiddelleidingen, magneetkleppen en
serviceslangen zit altijd achtergebleven olie, hetgeen kan leiden
tot kruisbesmetting en gevaarlijke blootstelling aan hoogspanning.

Uv-additiefvulset voor hybridevoertuigen

Het hybrideconcept van Dometic WAECO werkt net zo effectief als
een hogedrukreiniger. In het servicestation is een extra
spoelapparaat geplaatst waarin een vacuüm aanwezig is. Het
koudemiddel dat nodig is voor het reinigen van de interne
componenten van het station wordt een aantal maal onder hoge
druk en in wisselende richting door het systeem geleid.
Het resultaat: serviceslangen, magneetkleppen en leidingen
voldoen aan SAE J 2099 (goedgekeurd door ILK Dresden).

Leveringsomvang: 3 sticks, slang, koppeling, ventiel, vuladapter
Uv-additiefvulset
Reservepatroon, verkoopverpakking: 3 stuks

Art.nr. TP-3812
Art.nr. TP-3811-0301

Compressorolie
• Speciale compressorolie voor hoogspanningshybridetoepassingen

Spoelprestatie
goedgekeurd
door
ILK Dresden

WAECO DHO 1234yf, 250 ml
WAECO DHO 1234yf, 500 ml Profi-oliesysteem
ND11, 100 ml
SPA2, 500 ml
SPA2, 250 ml

Art.nr. 8887200062
Art.nr. 8887200063
Art.nr. 8887200035
Art.nr. 8887200039
Art.nr. 8887200048

Olie-injector voor handmatig injecteren van
oliën en/of uv-additieven

Hybridespoelset
Speciaal spoelapparaat voor servicestations uit de ASC-serie
• Goedgekeurd volgens SAE J 2843/2788/2843H
• Geschikt voor gebruik met de complete ASC-serie (uitgezonderd ASC 2000RPA)
• Eenvoudig, volautomatisch reinigen en spoelen van het servicestation, voor
gebruik op hybridevoertuigen
• Voor onderhoud aan alle hybridevoertuigen
Leveringsomvang: Spoelapparaat, speciale software, gebruiksinstructies
Hybridespoelset voor ASC 1000
Hybridespoelset voor ASC 2000
Hybridespoelset voor ASC 2500
Hybridespoelset voor ASC 1300 G / ASC 2300 G /
ASC 2500 G / ASC 3000 G / ASC 3500 G
Hybridespoelset voor ASC 5000 / ASC 5000 G /
ASC 5300 G / ASC 5000RPA / ASC 5500 G RPA
USB en spoelset voor ASC 3000

• De isolatieweerstand van de compressorolie neemt niet af
• L ichtdichte opslag van speciale POE-oliën in aluminiumgelamineerde zakken

Art.nr. 8885200260
Art.nr. 8885200261
Art.nr. 8885200262

R 134a

• Injector voor handmatig injecteren van oliën en/of uv-additieven
• Eenvoudig te gebruiken, solide design, ideaal voor werkplaatsgebruik
• Met ml- en oz-schaalverdeling voor olie en een extra schaal voor additief
•G
 eleverd met slangen en koppelingen (R 134a en R 1234yf) voor gebruik met
verschillende koudemiddelen en oliën
• Kijkglas met breukbescherming voor meer veiligheid
• I deaal voor hybridetoepassingen waar kruisbesmetting van oliën niet toegestaan is
(SAE J 2843H)
Olie-injector

Art.nr. 8885300132

Art.nr. 8885200270
Art.nr. 8885200259
Art.nr. 8885200263

Hoogspanningshandschoenen
Hoogspanningsveiligheidshandschoenen
• Conform EN 60903 en CE 0333
• Voor professioneel en veilig werken aan hybridevoertuigen
• Geleverd in een lichtdichte veiligheidsverpakking
Hoogspanningshandschoenen
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Airco-Refresh en -desinfectie

FRESH CLIMATE

“GOEDE” VERSUS “SLECHTE” MICRO-ORGANISMEN

AIRCOREINIGER OP PROBIOTISCHE BASIS
Frisse lucht in het voertuig
Onaangename geuren in het voertuig kunnen talloze
oorzaken hebben. In veel gevallen komen de onaangename
geuren rechtstreeks uit de luchtuitstroomopeningen, omdat
bacteriën, schimmels en andere micro-organismen zich
hebben genesteld in de airco. De nieuwe AirCon Ready
Refresh aircoreiniger pakt dit probleem bij de bron aan – op
probiotische basis.

Wat betekent “probiotisch” eigenlijk?
Probiotisch betekent het gebruik van micro-organismen, zoals
bacteriën, schimmels of gisten. Deze methode wordt al duizenden
jaren toegepast in de voedselindustrie, bijvoorbeeld bij de
productie van yoghurt, kaas of zuurkool. Probiotische vloeistoffen
ontwikkeld voor het bevorderen van de darmflora zijn een
recentere toepassing. Hetzelfde principe kan worden toegepast
op het gebied van schoonmaken, waar de probiotische kiemen het
welkome effect hebben van het onderdrukken van schadelijke
kiemen.

NIEUW

In tegenstelling tot andere aircodesinfectiemiddelen maakt AirCon
Ready Refresh gebruik van micro-organismen. De voordelen liggen
voor de hand:
•
•
•
•

Geen gebruik van agressieve reinigers of desinfectiemiddelen
Geen problemen met resistente kiemen
Extreem eenvoudige toepassing
Geen extra technologie vereist – alle benodigdheden worden
geleverd bij de bus

Wat is het verschil met gewone reinigers?
Gewone reinigings- of desinfectieprocessen bestaan uit het
elimineren of doden van alle micro-organismen. Aangezien we in
een wereld vol micro-organismen leven, kan dit effect echter
slechts tijdelijk zijn. Nieuwe micro-organismen zullen zich nestelen
en zich wellicht zelfs verder vermeerderen, omdat er geen
competitie meer is.

HOE WERKT AIRCON READY REFRESH?
Probiotische reinigers zoals AirCon Ready Refresh maken gebruik
van probiotische micro-organismen. Zij creëren een gezonde
microflora die pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen
onderdrukt. De ongewenste organismen worden niet direct gedood, maar er wordt voorkomen dat ze zich vermenigvuldigen.
Zodra de probiotische reiniger diverse keren gebruikt is, sterven de
pathogene kiemen zo gezegd van ouderdom.

Het gevolg: De probiotische micro-organismen krijgen de overhand in het aircosysteem en onaangename geuren krijgen geen kans
meer.

Vóór toepassing:
Overschot aan schadelijke kiemen
(rood) in het aircosysteem veroorzaken
onaangename geuren

Na toepassing:
Overschot aan gezonde micro-organismen (groen) – schone lucht in
het voertuig

Aircon Ready Refresh

NIEUW

Aircoreiniger op probiotische basis
• Extreem gemakkelijke toepassing
• Handige spuitbus – geen andere benodigdheden
• Onderdrukt pathogene (ziekteverwekkende) kiemen
• Neemt de oorzaak van onaangename geuren weg uit het aircosysteem
Aircon Ready Refresh, doos met twaalf spuitbussen

Art.nr. 8887400018

AIRCON READY REFRESH
EENVOUDIG EN SCHOON IN GEBRUIK
U hoeft geen speciale kennis te hebben en hebt geen dure apparatuur nodig voor het toepassen van AirCon Ready Refresh.
De praktische spuitbussen wordt eenvoudig op de grond geplaatst aan de passagierszijde.
Volg onze instructies zodat u precies weet wat u moet doen:
1

Verwijder het interieurfilter van
het voertuig

	Sluit
de ruit en het portier aan de
6
bestuurderszijde

	Sluit
de ruit en het portier aan de
9
bestuurderszijde

2

Open de luchtuitstroomopening

3

Stel de ventilator in op recirculatie

	Schud
de spuitbus AirCon Ready
7
Refresh

	Wacht
totdat de spuitbus volledig
10
leeggespoten is (ongeveer 5 minuten)

4

Schuif de passagiersstoel naar 		
achteren

	Activeer
en spuit de reiniger door de
8
spuitkop krachtig naar beneden te
duwen

	Plaats
het interieurfilter van het
11
voertuig

	Zet
het contact aan, zodat de
5
ventilator wordt ingeschakeld
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AIRCODESINFECTIE
FRISSE EN GEZONDE LUCHT IN HET VOERTUIG
Het kost weinig moeite om voertuigaircosystemen effectief te
bevrijden van schadelijke micro-organismen. De
ultrasoonvernevelaar Refresh-o-mat HD van WAECO zorgt
hiervoor. De hoogwaardige, professionele unit is volledig
ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats:robuuste
roestvrijstalen behuizing, voeding met IEC-inlaatfilter, door een
microprocessor geregelde programmacode.

De unit kan tot wel 400 ml reinigingsvloeistof vernevelen, zodat hij
geschikt is om grotere aircosystemen van bussen en trucks te
desinfecteren. Met behulp van de optionele adapterset kan de
vernevelaar zelfs worden aangesloten op de luchtinlaatkanalen van
het voertuig om deze grondig te reinigen.

Refresh-o-mat heavy duty-ultrasoonvernevelaar
Voor professioneel gebruik in werkplaatsen: Ultrasoontechnologie elimineert bacteriën en
nare geuren
• Robuuste roestvrijstalen behuizing
• Geïntegreerde voedingstransformator
•V
 ernevelt tot 400 ml reinigingsvloeistof (ook geschikt voor grote voertuigen zoals bussen)
Specificaties:
Voeding:
Capaciteit vernevelaar:
Afmetingen (b x h x d):

230 V AC/50 Hz
ca. 383 l/h
150 x 280 x 400 mm (inclusief afvoerleiding)

Accessoire: Adapterset voor de behandeling van luchtkanalen
Refresh-o-mat HD
Slangenset

Art.nr. 8885300096
Art.nr. 8885300097

AirCon Refresh aircoreiniger
Voor professioneel gebruik in werkplaatsen: Ultrasoontechnologie elimineert bacteriën en
nare geuren

Bespaartip:
Enkele dosering
100 ml

• I deaal voor aircoreiniging en -onderhoud
•E
 limineert schimmel, bacteriën en andere schadelijke microorganismen uit verdampers, luchtkanalen en condensatieafvoeren
•V
 oorkomt op effectieve wijze geurvorming
•K
 an ook worden gebruikt in apparatuur van andere fabrikanten
•O
 ok leverbaar in praktische flessen voor één behandeling.
Dat garandeert dat alleen de benodigde hoeveelheid wordt
gebruikt. Bespaart materiaal en daarmee kosten!
* Certificatie volgens de EN 1040-norm betekent dat het product een
bacteriedodend effect heeft op strikt omschreven testbacteriën
indien onverdund toegepast in een bepaalde productconcentratie
gedurende een bepaalde periode.

Effectiviteit goedgekeurd
volgens EN 1040*

Aircoreiniger, inhoud 1 liter, voldoende voor circa 10 toepassingen
Art.nr. 8887400008
Aircoreiniger, inhoud 100 ml,
verkoopverpakking: 20 stuks

Art.nr. 8887400016

Audi A6 vóór desinfectie. Waarneming:

Audi A6 na desinfectie

schimmel, Aspergillus, penicilline, gisten
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PROFESSIONELE REINIGING
ELIMINEERT BACTERIËN EN NARE GEUREN
Bij het opknappen van gebruikte auto's voor de verkoop of bij
professionele reiniging van voertuigen van klanten krijgt u vaak te
maken met hardnekkige geuren. De ozongenerator elimineert
nare geuren effectief en zonder chemische substanties. Dit handige
apparaat (nu ook leverbaar in heavy duty-uitvoering met
roestvrijstalen behuizing) voert ozon door het luchtkanaal van het
voertuig. Het zeer reactieve, drievoudig gebonden zuurstof heeft
de eigenschap organische stoffen te oxideren. In het proces
worden bacteriën, schimmel, virussen en andere microorganismen, de oorzaken van nare geuren, geneutraliseerd. Deze

methode werkt ook effectief tegen schimmels, bacteriën en
virussen die resistent zijn geworden voor bepaalde werkzame
stoffen.
Een bewezen apparaat voor het neutraliseren van geuren in het
voertuiginterieur is de WAECO Refresh-o-mat. De
ultrasoonvernevelaar is leverbaar in twee verschillende
uitvoeringen: als compacte unit in een praktische
werkplaatskoffer of als heavy duty-uitvoering in een robuuste
roestvrijstalen behuizing.

Ozongenerator
Elimineert effectief onaangename geuren door oxidatie met ozon
•G
 eschikt voor het bestrijden van geuren in voertuigen en andere interieurs
•E
 limineert effectief hardnekkige geuren (bijv. nicotine, geuren van schimmel en
huisdieren, melkzuur, braaksel, diesel of olie)
•C
 ompacte unit in solide roestvrijstalen behuizing
•G
 eleverd met flexibele slang om de ozon in het luchtkanaal te blazen
•A
 ansluiting op de voertuigaccu met 12V-aanstekerplug en adapterplug
Specificaties: Voeding 12 V DC, opbrengst ca. 500 mg/h
Leveringsomvang: Ozongenerator, 12V-aanstekerplug, adapterplug, uitblaaspijp
Ozongenerator

Art.nr. 8885300105

Heavy duty-ozongenerator
Elimineert effectief onaangename geuren door oxidatie met ozon

Professionele
interieurreiniging

•G
 eschikt voor het bestrijden van geuren in voertuigen en andere interieurs
•E
 limineert effectief hardnekkige geuren (bijv. nicotine, geuren van schimmel en
huisdieren, melkzuur, braaksel, diesel of olie)
•C
 ompacte unit in solide roestvrijstalen behuizing
•G
 eleverd met flexibele slang om de ozon in het luchtkanaal te blazen
• Rechtstreekse aansluiting op 230 V
Specificaties: Voeding 230 V AC, opbrengst ca. 1000 mg/h
Leveringsomvang: Heavy duty-ozongenerator, 230V-aansluitkabel, uitblaaspijp
Heavy duty-ozongenerator

Art.nr. 8885300140

Refresh-o-mat heavy duty-ultrasoonvernevelaar
Zie bladzijde 69 voor productdetails

Car Refresh geurstopper
Geurstopper voor gebruik met Refresh-o-mat
• Ideaal voor het elimineren van hardnekkige geuren in het interieur van een voertuig,
bijv. sigarettenrook, kunststofuitwaseming en geuren van dieren
• Werkt chemisch voor een langdurig resultaat in plaats van alleen maar te verbloemen
• Kan ook worden gebruikt in apparatuur van andere fabrikanten
• Ook leverbaar in praktische flessen voor één behandeling. Dat garandeert dat
alleen de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt.
Bespaart materiaal en daarmee kosten!

Bespaartip:
Enkele dosering
100 ml

Car Refresh, inhoud 1 liter, voldoende voor circa 10 toepassingen Art.nr. 8887400009
Car Refresh, inhoud 100 ml, verkoopverpakking: 20 stuks
Art.nr. 8887400015
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ONMISBARE GEREEDSCHAPPEN:
DE SPECIALISTEN VOOR PERFECT VAKMANSCHAP
Servicesnelkoppelingen (zie bladzijde 74)
In de hedendaagse motorcompartimenten is ruimte vaak schaars.
Daarom gebruiken voertuigfabrikanten ook weggewerkte ruimtes
om aircocomponenten onder te brengen. Bij sommige modellen
(bijv. BMW 5-serie, Ford, Volvo, Mercedes-Benz SLK) is de
hogedrukserviceaansluiting in de buurt van de motorkapslotsteun
gemonteerd, onbereikbaar met de standaard aircoservicekoppeling. WAECO AirCon Service heeft een bijpassend
servicegereedschap ontwikkeld voor gemakkelijke toegang tot de
aansluiting.
Set voor reparatie van Spring Lock (zie bladzijde 75)
Af fabriek gemonteerde voertuigairco's, met name die van Ford,
Volkswagen en Opel, zijn voorzien van Spring Lock-koppelingen
voor het snel aansluiten van koudemiddelleidingen. Voor het

Digitale LCD-thermometer
Voor een nauwkeurige meting van luchttemperaturen
• Extra groot, gemakkelijk af te lezen display
• Lange sonde (213 mm), uitstekende meetnauwkeurigheid

losmaken van deze koppelingen hebt u speciaal gereedschap
nodig dat WAECO levert.
Werkplaatssets (bladzijde 80 e.v.)
Reparatiewerkzaamheden aan voertuigaircosystemen omvatten
vaak het vervangen van kleine onderdelen, zoals binnenventielen en O-ringen. Om alles bij de hand te hebben hebt u een
goed georganiseerd opbergsysteem nodig met onderdelen voor
specifieke voertuigen. In de werkplaatssets van WAECO zitten alle
benodigde onderdelen, duidelijk en handig gerangschikt in
metalen vakken. Het assortiment varieert van pluggen om te
voorkomen dat vocht en verontreinigingen een open aircosysteem
binnendringen tot O-ringensets voor af fabriek en achteraf
gemonteerde aircosystemen.

Digitale LCD-thermometer

Art.nr. 8885100072

Digitale zakthermometer
Voor het testen van voertuigaircosystemen bij in ontvangst nemen van het voertuig
•D
 ankzij het extreem compacte design kan de luchtuitlaattemperatuur direct
bij de centrale luchtuitstroomopeningen worden gemeten
• Gemakkelijk af te lezen display
Digitale zakthermometer

Miniatuur-identifier

Infrarood laserthermometer

De identifier helpt u de kwaliteit en aanwezigheid van R 134a of R 1234yf in
voertuigaircosystemen en voorraadflessen te controleren.

Contactloze temperatuurmetingen voor voertuigtoepassingen

Art.nr. 8885100059

• Ideaal voor het meten van de luchtuitlaattemperatuur bij de luchtuitstroomopeningen
•S
 nelle temperatuurcontrole van condensoroppervlak of warmtewisselaar
•G
 eïntegreerde laseraanwijzer om de meetstraal exact te richten – exacte metingen,
zelfs over grote afstanden

• Handige unit voor eenvoudig en snel gebruik: begeleidt de gebruiker automatisch stap
voor stap bij het gebruik
• Toont het testresultaat binnen korte tijd
• Beschermt uw kostbare aircoservicestation tegen schade door verontreinigd koudemiddel
• Geschikt voor mobiel gebruik met batterijen, onafhankelijk van de netspanning
• Controleert het koudemiddel op illegale mengsels (import)
• Detecteert niet-condenseerbare gassen in het koudemiddel
• Slagvaste behuizing, voor werkplaatsgebruik

Infrarood laserthermometer

Art.nr. 8885100062

R 134a

Drukmeter R 134a (lagedrukzijde)
Miniatuur-identifier, R 134a
Miniatuur-identifier, R 1234yf

Art.nr. 8885100135
Art.nr. 8885100165

Drukmeter voor het meten van de druk in het aircosysteem
• I deaal voor een snelle controle bij in ontvangst nemen
•H
 oogwaardige, slagvaste behuizing
•G
 ripvaste coating voor optimaal gebruiksgemak in de werkplaats

Dubbele-diagnosethermometer
Voor diagnose van airco's met twee klimaatzones.

Drukmeter
• Ideaal voor het meten van de luchtuitlaattemperatuur bij de luchtuitstroomopeningen
• Digitale thermometer met 2 sensoren en zuignapbevestiging voor de voorruit
• Sensoren: 3 m lang
• Meet de temperatuur en geeft de minimum, maximum en gemiddelde temperatuur weer

Drukmeter R 1234yf (lagedrukzijde)
Drukmeter voor het meten van de druk in het aircosysteem

Specificaties: Dubbel display, LCD-display met 5 cijfers
Bedrijfstemperatuur
5 – 40 °C bij een luchtvochtigheid van 80%
Meetbereik
–200 °C tot +1050 °C
Dubbele-diagnosethermometer
Accessoires:
Oppervlaktesensor
Temperatuursonde
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Art.nr. 8885100096

• I deaal voor een snelle controle bij in ontvangst nemen
•H
 oogwaardige, slagvaste behuizing
•G
 ripvaste coating voor optimaal gebruiksgemak in de werkplaats

Art.nr. 8885100127
Oppervlaktesensor

Art.nr. 8885100128
Art.nr. 8885100129

Temperatuursonde
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Servicesnelkoppeling HD

R 134a

Set voor reparatie en losnemen van Spring Lock, 8 stuks

Voor moeilijk toegankelijke serviceaansluitingen

Voor servicewerkzaamheden aan Spring Lock-verbindingen

• Geschikt voor BMW E60 en andere, Volvo S80, S60 en nieuwere modellen,
Mercedes-Benz M-klasse, alle Chrysler-modellen (USA) en alle Aziatische voertuigen

•S
 pring Lock-verbindingen kunnen worden losgenomen of gerepareerd om een
duurzame en lekvrije verbinding te garanderen
•G
 eschikt voor modellen van Audi, VW, Citroën, Chrysler, Ford, Hyundai, Peugeot,
Renault, Opel, GM, Vauxhall, Seat en Skoda

Servicesnelkoppeling HD

Servicesnelkoppeling LD

Art.nr. 8885400227

Demontagegereedschapsset voor losnemen van Spring Lock-verbindingen.
Ook afzonderlijk leverbaar. Niet geschikt voor modellen van GM, Opel en Vauxhall

R 134a

SK44, set voor losnemen van Spring Lock
Set voor losnemen

Voor moeilijk toegankelijke serviceaansluitingen

Art.nr. 8885300126
Art.nr. 8885300044

• Geschikt voor Jaguar XJ (nieuw) en alle Aziatische voertuigen

Verstelbare sleutel
Servicesnelkoppeling LD

Art.nr. 8885400228
Sleutel (verstelbaar van 0 – 30 mm)

Servicesnelkoppeling HD

• Ratel-steeksleutel, de functie kan eenvoudig gewijzigd worden door een hendel om te zetten
•P
 raktisch en duurzaam. H
 oog draaimoment. E
 rgonomische soft-grip handgreep

Voor moeilijk toegankelijke serviceaansluitingen

Verstelbare sleutel

Art.nr. 8885300133

• Voor Ford, Volvo en andere voertuigen

Magneetklepopener, 17 – 20 mm
Servicesnelkoppeling HD

Art.nr. 8885400340
Gereedschap voor openen van magneetkleppen. Voor gebruik bij bussen.

NIEUW

•O
 pent geblokkeerde koudemiddelcircuits
•K
 an worden gebruikt voor magneetkleppen met een spoel van 17 – 20 mm
•K
 lein en handig, past in elke zak en spaart zo tijd

Servicesnelkoppeling LD
Voor moeilijk toegankelijke serviceaansluitingen

Magneetklepopener
Servicesnelkoppeling LD

Art.nr. 8885300259

Art.nr. 8885400345

Flashgeheugenkaart
Servicesnelkoppeling HD

R 134a

Update van software servicestation en vulhoeveelheid-database. Voor alle ASC-servicestations die zijn geproduceerd tot 2014. 6.000 voertuigtoepassingen.

Voor Mercedes-Benz SLK
• Voor het aansluiten van aircoservicestations op de hogedrukserviceaansluiting in de
SLK (R171)
• Voor verlenging van de hogedrukaansluiting van het voertuig
Servicesnelkoppeling HD

Servicesnelkoppeling HD naar LD

Goedgekeurd
door voertuigfabrikanten

Art.nr. 8885400117

R 134a

Op maat gemaakte servicesnelkoppeling voor diverse modellen van Renault, bijv. Laguna

• Inclusief vulhoeveelheidsgegevens voor truckairco's
•S
 teek de flashgeheugenkaart in het apparaat en de gegevens staan tot uw beschikking!
ASC 1000 tot serienummer 109999
ASC 2000 tot serienummer 209999
ASC 1000 vanaf serienummer 110000
ASC 2000 vanaf serienummer 210000
ASC 3000 tot serienummer 309999
ASC 3000 vanaf serienummer 310000
ASC 2500
ASC 5000 RPA / ASC 5500 RPA

Art. nr. 4441000041
Art. nr. 4441000042
Art. nr. 4441000090
Art. nr. 4441000091
Art. nr. 4441000043
Art. nr. 4441000144
Art. nr. 4441000120
Art. nr. 4441000139

• Adapter HD naar LD

USB-stick met software-update voor de nieuwe ASC G-serie
Servicesnelkoppeling HD naar LD

Art.nr. 8885400098
USB-stick
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Gereedschappen en accessoires

Gereedschappen en accessoires

WAECO EASY REPAIR SETS
VOOR ALUMINIUM KOUDEMIDDELLEIDINGEN

Achtkantdopsleutels voor de montage van servicekleppen/O-ring pick tool
Dunwandige dopsleutels voor het vervangen van 8-kant serviceaansluitingen (R 134a)

Het vervangen van een beschadigde koudemiddelleiding is een
tijdrovende klus en tevens kostbaar voor de klant. In de meeste
gevallen is het repareren van de defecte leiding een veel sneller
alternatief. Zaag het beschadigde gedeelte er gewoon uit, plaats de
passende verbindingshuls uit de WAECO Easy Repair Set en draai
deze vast. Dat is alles! U hebt geen speciaalgereedschap nodig.
U bespaart kostbare tijd en uw klant is blij met de veel lagere
rekening. Trakteer uw klanten op dit praktische en
voordelige alternatief voor een volledige
vervanging!

• Speciaal gereedschap voor het verwijderen van O-Lock-afdichtingen bij koelwagens of
standaard O-ringen
O-ring pick tool

Voor lagedrukzijde
Voor hogedrukzijde
O-ring pick tool

Art.nr. 8885300032
Art.nr. 8885300033
Art.nr. 8885300094

Ventielsleutels
Montagegereedschap voor schraderventielen in aircosystemen met R 134a van bijv. Ford of
Japanse voertuigen
• Voor hoge- en lagedrukzijde; aansluitdiameters: 6,3 en 4,5 mm
Voor Ford of Japanse voertuigen
Voor Ford, Franse of Japanse voertuigen

Art.nr. 8885300037
Art.nr. 8885300035

8885300037

8885300035

Slangsnijder

Slangsnijder

Art.nr. 8885300002

Easy Repair Set voor aluminium koudemiddelleidingen
Alles wat u nodig hebt voor het repareren van koudemiddelleidingen in één set!
• Universele set voor mobiele reparatie van originele leidingen
• Eenvoudige, snelle en goedkope reparatie van originele leidingen –
wachten op reserveonderdelen niet nodig
• Eenvoudige aanpassing aan slangaansluitingen
• Compacte oplossing - compleet met bijbehorende gereedschappen
• 5 sets in solide transportbox, perfect voor mobiel gebruik
• Sets kunnen afzonderlijk worden uitgenomen
• Snelle toegang tot verschillende onderdelen, zoeken naar passende onderdelen
niet nodig
• Vervangende connectors en leidingen zijn los te bestellen
Easy Repair Set, 100-delig

100
items

Art.nr. 8885300150

EENVOUDIGE REPARATIE VAN
BESCHADIGDE KOUDEMIDDELLEIDINGEN
• Een voordelig alternatief voor een nieuwe koudemiddelleiding
• Geen speciaalgereedschap nodig
•B
 eschadigd gedeelte van de leiding wordt er gewoon uit gezaagd
Reparatie: Plaats simpelweg de verbindingshuls, draai hem vast en klaar!
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Slangen en werkplaatssets

Slangen en werkplaatssets

R 134a

Vulslangen en vacumeerslangen

Serviceslangen in diverse kleuren voor alle toepassingen bij het plaatsen en onderhouden
van airco's
• Geschikt voor alle gebruikelijk leverbare koudemiddelen
• Uiterst flexibel materiaal maakt zelfs het gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen
bij voertuigaircosystemen
• Aansluitschroefdraad volgens SAE-norm

1/4" SAE**

1/4" SAE**

ø 10 mm

Art.nr. 8885100005
Art.nr. 8885100006
Art.nr. 8885100007
Art.nr. 8885400022

3/8" SAE*

ø 14 mm

Art.nr. 8885100011
Art.nr. 8885100065
Art.nr. 8885100026
Art.nr. 8885100028
Art.nr. 8885100012
Art.nr. 8885100064
Art.nr. 8885100025
Art.nr. 8885100027
Art.nr. 8881500034

M14 x 1,5

Servicesnelkoppeling, LD, voor R 134a met M14 x 1,5 binnenschroefdraad
Servicesnelkoppeling, HD, voor R 134a met M14 x 1,5 binnenschroefdraad

8881500090

Serviceaansluiting LD, R 134a met buitenschroefdraad, voor Mercedes-Benz, Porsche,
BMW, MAN, Opel
Serviceaansluiting LD, R 134a, met binnenschroefdraad, voor VW, Audi, Ford, Chrysler

8881500087
8881500089

Serviceaansluiting HD, R 134a, met buitenschroefdraad, voor Mercedes-Benz, Porsche,
BMW, MAN, Opel
Serviceaansluiting HD, R 134a, met binnenschroefdraad voor VW, Audi, Ford, Chrysler

8881500007
8881500006

Afsluitdop voor serviceaansluiting, R 134a, LD
Afsluitdop voor serviceaansluiting, R 134a, HD

8881500038
8881500039

Afsluitdop voor serviceaansluiting, R 134a, HD, voor Japanse aircosystemen
Afsluitdop voor serviceaansluiting, R 134a, LD, voor Japanse aircosystemen

8885400033

Aansluitadapter met 1/4" SAE binnenschroefdraad en aansluiting voor
R 134a-servicesnelkoppeling, lagedrukzijde
Aansluitadapter met 1/4" SAE binnenschroefdraad, hogedrukzijde

8885400037

Aansluitadapter met 3/8" SAE binnenschroefdraad en aansluiting voor R 134aservicesnelkoppeling, lagedrukzijde

8881500013
8881500014

90° retrofit-adapter voor de hogedrukzijde met 1/4" binnenschroefdraad
90° retrofit-adapter voor de hogedrukzijde met 3/16" binnenschroefdraad

8881500015

90° retrofit-adapter voor de lagedrukzijde met 1/4" binnenschroefdraad

8885400036

Retrofit-adapter, recht, bestaat uit een hoge- en een lagedrukadapter,
elk met 1/4" binnenschroefdraad

8885400038

Adapter 1/4" SAE binnenschroefdraad x 1/2" ACME buitenschroefdraad

8885400050

Adapter 1/4" SAE binnenschroefdraad x 3/8" SAE buitenschroefdraad

8885400051

Adapter 3/8" SAE binnenschroefdraad x 1/4" SAE buitenschroefdraad

8885400034
8885400035

Adapter 1/4" x lagedrukzijde
Adapter 1/4" x hogedrukzijde

4440600148

Adapter voor R 1234yf koudemiddelflessen, voor grote fleskranen -> HD

8885400238

Adapter voor R 1234yf koudemiddelflessen, ½" ACME links -> HD

Art.nr. 4440600175
Art.nr. 4440600176
Art.nr. 8885100154
Art.nr. 8885100153

M12 x 1,5

M12 x 1,5

ø 12 mm

Lengte
ø 12 mm

Rode slang, 3.000 mm
Blauwe slang, 3000 mm
Rode slang, 5000 mm
Blauwe slang, 5000 mm

1/2" ACME

Voor het aansluiten op aircoservicestations RHS-910,
RHS-950 en RHS-1050 is adapter 8885400038 vereist.

Vulslangen en vacumeerslangen

8885400026
8885400027

8885400082

Lengte

Rode slang, 1800 mm
Rode slang, 3000 mm, standaard ASC
Rode slang, 5000 mm
Rode slang, 8000 mm
Blauwe slang, 1800 mm
Blauwe slang, 3000 mm, standaard ASC
Blauwe slang, 5000 mm
Blauwe slang, 8000 mm
Reserveafdichting

ø 14,5 mm

3/8" SAE*

ø 11,2 mm

Art.nr. 8885100008
Art.nr. 8885100024
Art.nr. 8885100009
Art.nr. 8885100023
Art.nr. 8885100010
Art.nr. 8881500037
Art.nr. 8885400023

ø 14,5 mm

Lengte

Rode slang, 1800 mm
Rode slang, 5000 mm
Blauwe slang, 1800 mm
Blauwe slang, 5000 mm
Gele slang, 1800 mm
Reserveafdichting, verkoopverpakking: 10 stuks
Afdichting

Omschrijving

8881500088

Lengte
ø 10 mm

Rode slang, 1800 mm
Blauwe slang, 1800 mm
Gele slang, 1800 mm
Reserveafdichting

Art.nr.

15,6 mm
12,4 mm

11 mm

Scherpe schroefdraad, 1/4" SAE**

Scherpe schroefdraad, 3/8" SAE*

Trapezevormige schroefdraad, 1/2" ACME

Art.nr.

Omschrijving

8885400129

Aansluitadapter voor herbruikbare koudemiddelfles met afdichting

4440600244

Afdichting voor aansluitadapter 8885400129

8885400024
8885400025
8885400089
8885400090

Servicesnelkoppeling, LD, voor R 134a met 3/8" SAE buitenschroefdraad
Servicesnelkoppeling, HD, voor R 134a met 3/8" SAE buitenschroefdraad
Servicesnelkoppeling, LD, voor R 134a met 1/4" SAE buitenschroefdraad
Servicesnelkoppeling, HD, voor R 134a met 1/4" SAE buitenschroefdraad
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Slangen en werkplaatssets

Spaanfilterset, 60-delig

Expansiebuizen, 41-delig

Filter vangt verontreinigingen op die afkomstig zijn uit het systeem, om de compressor te
beschermen

Set expansiebuizen voor voertuigaircosystemen met accumulator

• Beschermt de compressor tegen spaanders, geadviseerd als er bijv. een nieuw
exemplaar is gemonteerd
• Eenvoudig te monteren: leidingen doorsnijden of fittingen plaatsen niet nodig
• Verschillende maten voor verschillende aircosystemen
Leveringsomvang: 60 filters in 20 verschillende maten, SK47 inclusief gereedschappen
SK47, met gereedschappen
Filter voor Audi A3, VW Golf V en VW Touran
Spaanfilter 22 mm, set van 3
Spaanfilter 23 mm, set van 3

Art.nr. 8885300128
Art.nr. 8887300038
Art.nr. 8887300019
Art.nr. 8887300020

•D
 e SK-set expansiebuizen is optimaal te gebruiken en werkt kostenbesparend
doordat tijdrovend zoeken en bestellen niet nodig zijn
Leveringsomvang:
5x expansiebuis (rood, Art.nr. 8881100003), 5x expansiebuis (wit, Art.nr. 8881100004),
5x expansiebuis (bruin, Art.nr. 8881100005), 5x expansiebuis (blauw, Art.nr. 8881100007),
5x expansiebuis (oranje, Art.nr. 8881100008), 5x expansiebuis (grijs, Art.nr. 8881100038),
5x expansiebuis (violet, Art.nr. 8881100039), 5x expansiebuis (geel, Art.nr. 8881100040),
1x expansiebuisgereedschap (Art.nr. 8885400040)
SK26, set expansiebuizen

Art.nr. 8885300117

R 134a

Originele vervangende O-ringen, 654-delig
Set binnenventielen, 70-delig

O-ringen nu
in HNBR70

Voor alle veelvoorkomende soorten personenauto's
Set binnenventielen - tijdrovend zoeken en bestellen niet meer nodig
Leveringsomvang:
10x binnenventielen R 134a, 10x binnenventielen R  134a voor airco's van Japanse
makelij, 10x binnenventielen R 134a voor Ford/Opel, 5x afsluitdoppen voor serviceaansluiting R  134a HD, 5x afsluitdoppen voor serviceaansluiting R 134a LD,
5x afsluitdoppen voor serviceaansluiting R  134a HD voor aircosystemen van Japanse makelij,
5x afsluitdoppen voor serviceaansluiting R  134a LD voor aircosystemen van Japanse
makelij, 5x serviceaansluitingen HD R 134a met buitenschroefdraad of Mercedes-Benz/
Porsche/BMW/MAN/Opel, 5x serviceaansluitingen LD R 134a met binnenschroefdraad
voor VW/Audi/Ford/Chrysler, 5x serviceaansluiting HD R  134a met binnenschroefdraad
voor VW/Audi/Ford/Chrysler, 5x serviceaansluitingen LD R 134a met buitenschroefdraad
voor Mercedes-Benz/Porsche/BMW/MAN/Opel

• Om u tijdrovende bestelprocedures te besparen, hebben we een professionele set
O-ringen samengesteld voor het vervangen van nagenoeg alle O-ringaansluitingen van
originele aircosystemen van de volgende merken: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën,
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo
SK31, set O-ringen voor personenauto's, R 134a + R 1234yf

Art.nr. 8885300118

Originele vervangende O-ringen, 330-delig

R 134a

Voor alle veelvoorkomende soorten trucks en bedrijfswagens
SK25, set binnenventielen

Art.nr. 8885300116
•W
 erkplaatsset voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan aircosystemen in
trucks en bedrijfswagens, 17 verschillende O-ringen (330-delig)

Set pluggen voor koudemiddelleidingen, 179-delig

SK32, set O-ringen voor trucks

Art.nr. 8885300119

Voorkomen dat tijdens onderhoudswerkzaamheden vocht en verontreinigingen het
aircosysteem binnendringen

Universele olie voor het coaten van O-ringen in voertuigaircosystemen
Leveringsomvang:
20x MF 9/16" (Art.nr. 8881500022), 15x MF 5/8" (Art.nr. 8881500023),
10x MF 3/4" (Art.nr. 8881500024), 10x MF 7/8" (Art.nr. 8881500025),
20x FF 9/16" (Art.nr. 8881500027), 10x FF 5/8" (Art.nr. 8881500028),
10x FF 3/4" (Art.nr. 8881500029), 10x FF 7/8" (Art.nr. 8881500030),
20x 7,6 – 9,4 mm (Art.nr. 8881500180), 20x 8,4 – 10,2 mm (Art.nr. 8881500181),
20x 11,3 – 13,1 mm (Art.nr. 8881500182), 14x 20,7 – 23,5 mm (Art.nr. 8881500183)
SK33, set pluggen

Art.nr. 8885300120

Voor alle veelvoorkomende soorten trucks en bedrijfswagens
• Kleine en compacte bus (100 ml) met penseel in de dop
•N
 ieuwe O-ringen moeten van een laag olie worden voorzien zodat ze goed afdichten
tijdens het schuiven. Ook op schroefdraden moet olie worden aangebracht
• Compatibel met nagenoeg alle smeermiddelen
• Geschikt voor alle typen koudemiddel
• Neemt geen vocht op (niet-hygroscopisch)
Universele olie voor het coaten van O-ringen in
voertuigaircosystemen
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O-ringen voor koudemiddel R 134a in achteraf ingebouwde aircosystemen,
200-delig
Deze werkplaatsset bevat alle O-ringen die nodig zijn voor onderhoud aan achteraf
ingebouwde aircosystemen.
Leveringsomvang:
10 ventielen R 134a
5 R 134a vulventielen voor units van Japanse makelij
30 O-ringen 6 R 134a
30 O-ringen 8 R 134a
30 O-ringen 10 R 134a
30 O-ringen 12 R 134a
10 O-ringen 6-6/16”
2 O-ringen voor compressor
10 O-ringen voor compressor
3 afdichtingen voor vulslang 1/4”
10 O-ringen drukschakelaar, buitenschroefdraad
10 O-ringen drukschakelaar, binnenschroefdraad
3 afdichtingen R 134a voor serviceslang
10 afdichtingen OR
10 afdichtingen voor vulslang
5 O-ringen voor vulslang R 134a

Art.nr. 8881500001
Art.nr. 8881500002
Art.nr. 8881500008
Art.nr. 8881500009
Art.nr. 8881500010
Art.nr. 8881500011
Art.nr. 8881500012
Art.nr. 8881500020
Art.nr. 8881500130
Art.nr. 8885400023
Art.nr. 8881500055
Art.nr. 8881500033
Art.nr. 8881500034
Art.nr. 8881500036
Art.nr. 8885400037
Art.nr. 8881500041

SK06, set O-ringen

Art.nr. 8885300114

ONLINE CATALOGUS:
WAECOPARTS.COM
Zoek niet, maar vind! De online catalogus WAECO AirCononderdelen is net zo snel en gebruiksvriendelijk als uw
TecDoc-zoekmachine.Hij biedt gedetailleerde voertuigbeschrijvingen met alle voertuigspecifieke parameters op een
overzichtelijk gestructureerd platform.

Op www.waecoparts.com vindt u ook kruisverwijzingen naar
airco-onderdelen van OE-fabrikanten en andere
toeleveranciers. Met deze kruisverwijzingslijsten kunt u
eenvoudig elk gebruikelijk airco-onderdeel vervangen door een
WAECO AirCon-onderdeel.

KRUISVERWIJZINGSLIJSTEN

Controleer het zelf!

Het aantal personenauto's met airco op de Europese wegen neemt
steeds meer toe en daarmee ook de vraag naar reserveonderdelen.
Met een nagenoeg compleet aanbod aircoreserveonderdelen
biedt Dometic WAECO winstgevende zakelijke mogelijkheden
voor kwaliteitsbewuste werkplaatsen.

Originele vervangingsonderdelen voor aircosystemen
van verschillende Franse auto's, 44-delig
12 verschillende vormen/afmetingen. De ideale aanvulling op de SK 31-basisset.
SK39, set speciale O-ringen

Art.nr. 8885300109

Originele vervangende speciale O-ringen voor diverse
aircosystemen voor Duitse auto's, 84-delig
7 verschillende vormen/afmetingen. De ideale aanvulling op de SK 31-basisset.
SK40, set speciale O-ringen

Art.nr. 8885300110

Universele olie voor het coaten van O-ringen in voertuigaircosystemen
Voor alle veelvoorkomende soorten trucks en bedrijfswagens
• Kleine en compacte bus (100 ml) met penseel in de dop
• Nieuwe O-ringen moeten van een laag olie worden voorzien zodat ze goed afdichten
tijdens het schuiven. Ook op schroefdraden moet olie worden aangebracht
• Compatibel met nagenoeg alle smeermiddelen en geschikt voor alle koudemiddelen
• Neemt geen vocht op (niet-hygroscopisch)
Universele olie voor het coaten van O-ringen in
voertuigaircosystemen
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AirCon Workshop Equipment

Verbruiksartikelen in één oogopslag

Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

Verbruiksartikelen in één oogopslag

Datum / Unterschrift
SR-Nr. HD-Seite

SR-Nr. ND-Seite:

R 134a

R 1234yf

Füllmenge in g

Stempel

Nächste Wartung

Art.nr.

Omschrijving

AirCon Workshop Equipment
Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!
Datum / Unterschrift
SR-Nr. HD-Seite

SR-Nr. ND-Seite:

R 134a

Art.nr.

Omschrijving

8887200062
8887200063
8887200048

R 1234yf originele oliën
PAG ISO 46yf, 250 ml
PAG ISO 46yf, 500 ml
SPA2, 250 ml

Art.nr.

Nächste Wartung

8887300008
R 134a
8887300043
R 1234yf

Click Lock
kwaliteitsserviceafdichting

AirCon Workshop Equipment
Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!
Datum / Unterschrift
SR-Nr. HD-Seite

SR-Nr. ND-Seite:

R 134a

R 1234yf

Füllmenge in g

Stempel

Omschrijving

Art.nr.

Omschrijving

R 1234yf

Füllmenge in g

Stempel

Nächste Wartung

TP-3400-0601
TP-3900-0601

AirCon Workshop Equipment
Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!

TRACER®-contrastvloeistoffen
voor oliën en brandstoffen,
verkoopverpakking: 6 stuks
voor koelvloeistof
verkoopverpakking: 6 stuks

TP-3820-150
TP-3825-150

UV TRACER®-contrastvloeistof
Profi-oliesysteem*, 150 ml,
R 134a
Profi-oliesysteem*, 150 ml,
R 1234yf

Datum / Unterschrift
SR-Nr. HD-Seite

SR-Nr. ND-Seite:

R 134a

R 1234yf

Füllmenge in g

Stempel

Nächste Wartung

8887300007

8887100007

8887100019

Servicestickers
Verkoopverpakking:
5 stuks

Navulbare stalen fles
R 134a
Alleen vulling

Navulbare stalen fles
R 1234yf
Alleen vulling

8887200058
8887200060
8887200059
8887200061
8887200021

R 134a originele oliën
PAG ISO 46, 250 ml
PAG ISO 100, 250 ml
PAG ISO 46, 500 ml
PAG ISO 100, 500 ml
ND 8, 500 ml

8887200001
8887200002
8887200008

R 134a aftermarket
PAG ISO 46, 250 ml
PAG ISO 100, 250 ml
PAG ISO 150, 250 ml

8887200013
8887200014
8887200019
8887200017
8887200028

R 134a aftermarket
PAG ISO 46, 500 ml
PAG ISO 100, 500 ml
PAG ISO 150, 500 ml
Universele PAO, 500 ml
POE-olie SE 55, 500 ml

8887200035
8887200031
8887200046
8887200039

R 1234yf originele oliën
ND 11, 100 ml
ND 12, 100 ml
VC 200yf, 500 ml
SPA 2, 500 ml

AirCon Workshop Equipment
Die Klimaanlage dieses Fahrzeugs wurde mit dem WAECO Schutzsiegel versehen!
Datum / Unterschrift
SR-Nr. HD-Seite
Stempel

SR-Nr. ND-Seite:

R 134a

R 1234yf

Füllmenge in g

Nächste Wartung

8887200067
8887200068
8887200069

8887200006

8887200009

Profi-oliesysteem voor
servicestations van
derden*
WAECO DHO PS-F, 150 ml
WAECO DHO PR, 150 ml
WAECO DHO 1234yf,
150 ml

TP-3860-0601

TRACER®-sticks
voor R 134a in combinatie
met PAG-olie
verkoopverpakking: 6 stuks

POE-compressorolie
voor R 134a en R 404,
1000 ml

TP-9860-0301,
3 patronen van
14 ml
TP-9760-0304,
3 patronen van
118 ml

TRACER®-patroon
Voor R 134a in combinatie
met PAG-olie

TP-3820-0008

TRACER®-fles
Voor R 134a in combinatie
met PAG-olie, 236 ml

Universele PAO ISO 68
compressorolie
1000 ml

TP-3812

Uv-additiefvulset voor
hybridevoertuigen

TP-3811-0301

Reservepatroon

8887400008

Aircoreiniger
1000 ml

8887400016

100 ml, verkoopverpakking: 20 stuks

Car Refresh geurstopper
8887200047

8887200018

8887300018

Universele olie voor het
coaten van O-ringen in
voertuigaircosystemen
100 ml

TP-3820-0016

Vacuümpompolie
HT 32, 1000 ml

TP-3820-0301

TP-9825-0301,
3 patronen van
14,8 ml

Lekdetectiespray
500 ml

TP-3825-0008,
237 ml

TP-9000-0008
TP-9000-0016

TP-3820-500

TRACER® GLO-AWAY
Spuitfles, 225 ml
Navulfles, 450 ml

TP-3825-500

* Adapter zie bladzijde 44
84

TP-3826-050

TRACER®-uv-additief
voor R 744
geen Profi-oliesysteem,
60ml-blik gevuld met
50 ml (gebaseerd op ND
15-olie)
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TRACER®-fles
Voor R 134a in combinatie
met PAG-olie, 475 ml

8887400009

1000 ml

8887400015

100 ml, verkoopverpakking: 20 stuks

TRACER®-fles
Voor R 134a in combinatie
met PAG-olie,
verkoopverpakking: 3 stuks

Asfalttape
8887300001
Neopreentape
8887300002

TRACER®-uv-additief
TRACER-uv-additief voor
koudemiddel R 1234yf

UV TRACER®-contrastvloeistof
Profi-oliesysteem, 500 ml,
R 134a
Profi-oliesysteem, 500 ml,
R 1234yf

Isolatiemateriaal
Toepassingstemperatuur:
-29 °C ~ +93 °C
Toepassingstemperatuur:
-40 °C ~ +105 °C

Hittebestendige leiding (1)
Voor montage op koudemiddelleidingen, aluminiumgecoat aan
één zijde, uiterst rekbaar en flexibel, geschikt voor temperaturen
tot 600 °C
Hittebestendige slang met klittenbandbevestiging(2)
Voor snelle montage achteraf op koudemiddelleidingen,
geschikt voor temperaturen tot 600 °C
(1) 
8887300003,
Lengte: 425 mm, binnendiameter 26,5 mm
(2) 
8887300004,
Lengte: 240 mm, binnendiameter 36,5 mm
(3) 
8887300005,
Lengte: 1000 mm, binnendiameter max. 30 mm

* Adapter zie bladzijde 44
waeco.com
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WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN TIJDENS HET
OMGAAN MET R 1234YF?
Het “nieuwe” koudemiddel R 1234yf heeft een andere chemische
samenstelling en daarmee andere eigenschappen dan R 134a.
De drukreservoirs, slangen, pakkingen en manometers zijn
dienovereenkomstig aangepast. R 1234yf mag nooit worden

verwerkt in servicestations die ontworpen zijn voor R 134a. De
opslagcondities voor het koudemiddel zijn ook anders dan
voorheen. Werkplaatsgebruikers moeten zorgen voor de juiste
ventilatie en werken volgens de juiste veiligheidsvoorschriften.

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN BIJ DE AANSCHAF
VAN EEN AIRCOSERVICESTATION VOOR R 1234YF?
De kans is groot dat aircowerkplaatsen op zijn minst twee
verschillende aircoservicestations hebben, omdat R 134a en
R 1234yf niet met elkaar vermengd mogen worden. Om verwarring
te voorkomen, moeten de stations duidelijk herkenbaar zijn. Voor
R 1234yf-servicestations gelden speciale veiligheidsvoorschriften,
omdat het “nieuwe” koudemiddel niet in de atmosfeer terecht mag
komen.
Daarom moet een R 1234yf-servicestation voor het opstarten een
volautomatische zelftest uitvoeren om te controleren of het station
dicht is en om potentiële lekkages op te sporen. De service-

koppelingen moeten ook anders zijn dan die voor R 134a om de
kans op verwarring te vermijden bij het aansluiten van de
serviceapparatuur. Servicekoppelingen voor R 1234yf moeten
voorzien zijn van een “doderuimteventilatie” die garandeert dat er
geen koudemiddel ontsnapt uit de airco, zelfs niet bij een defect
schraderventiel. Last but not least is het gebruik van een
koudemiddelanalyser verplicht. De analyser controleert de
zuiverheid van het koudemiddel om gevaarlijke verontreiniging te
voorkomen. In het ideale geval is het al geïntegreerd in het
servicestation.

WAAROM ZOUDEN WERKPLAATSEN NIET INVESTEREN IN
EEN COMBI-SERVICESTATION?
Combi-servicestations die geschikt zijn voor beide koudemiddelen
zijn complexer en daarmee duurder. Dat komt omdat er twee
gescheiden koudemiddelcircuits moeten worden geïntegreerd in
een enkel station. Als een van de circuits uitvalt, is het complete
servicestation onbruikbaar.

Kostbare uitval is het resultaat. U kunt slechts een servicebeurt per
keer uitvoeren terwijl de tweede functie van het station ongebruikt
blijft. Daarnaast hebben veel werkplaatsen al ten minste één
servicestation voor R 134a.

ZIJN ER SPECIALE PAG-OLIËN EN UV-ADDITIEVEN VOOR
AIRCOSYSTEMEN MET R 1234YF?
Aircosystemen met R 1234yf vereisen speciale, perfect afgestemde
compressoroliën en uv-additieven, die onder vochtvrije

omstandigheden moeten worden opgeslagen. Wij adviseren het
gepatenteerde flessysteem van WAECO.

HOE ZULLEN DE PRIJZEN VOOR KOUDEMIDDEL R 1234YF
ZICH ONTWIKKELEN?
Zoals het er nu naar uitziet zal de prijs voor het koudemiddel
R 1234yf voorlopig veel hoger blijven dan die voor R 134a. De
werkplaats-verkoopprijs zal ongeveer 130 euro per kilogram
bedragen, wat betekent dat elk koudemiddelverlies direct in de
papieren gaat lopen. Een conventioneel servicestation verliest 100
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gram koudemiddel per servicebeurt, wat betekent dat u elke keer
25 euro verliest. Maar dat is niet het geval bij de ASC 5500RPA
van WAECO. Dit servicestation gebruikt een gepatenteerd Low
Emission-concept dat een koudemiddelverlies garandeert van
bijna nul procent.
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STORINGZOEKTABEL
VOOR VOERTUIGAIRCOSYSTEMEN
Introductie
De professionele tips in de tabel helpen en ondersteunen bij het
storingzoeken aan aircosystemen.

Deze duidelijk opgezette diagnosehandleiding helpt u de typische
fouten in de werking van voertuigaircosystemen te vinden.

Legenda
AC = airco

V = compressor met aanzuigdrukregelaar

LD = lage druk

F = compressor met constante opbrengst

HD = hoge druk

Gebruik van de tabel
Professionele tips kunnen alleen worden uitgevoerd als de juiste
werkplaatsapparatuur beschikbaar is. De benodigde apparatuur is
te vinden in onze werkplaatscatalogus. Volg de handelingen op de

Stap 1		

Testcondities/voorbereidingen

Stap 2 		

Prestatietest aircosysteem

volgende bladzijden stap voor stap. Alleen dan kunt u er zeker van
zijn dat u een goed resultaat boekt bij uw storingzoekpogingen.

Stap 3		Als er een storing optreedt, moet deze worden ingedeeld in een van de drie specifieke categorieën storingen
die samengevat zijn op drie standaard werkbladen.
			

Basistabel A

Het aircosysteem koelt niet

			

Basistabel B

Het aircosysteem maakt een vreemd geluid

			

Basistabel C

Het aircosysteem produceert geuren

Stap 4 		
			

De diagnose kan worden gesteld door het desbetreffende werkblad te gebruiken.
De specifieke werkbladen geven nuttige aanwijzingen voor het storingzoeken.

			

Werkblad 1

			

Werkblad 2	De hoeveelheid koudemiddel is onvoldoende en er zit(ten) niet-condenseerbare gassen of
vocht in het systeem

			

Werkblad 3

Defect expansieventiel

			

Werkblad 4

Storing in aanzuigdrukregelaar (V5)

			

Werkblad 5	Storing in elektromagnetische koppeling van compressor, bijv. de koppeling slipt of grijpt
niet aan

			

Werkblad 6

De aanzuig- en drukleiding op de compressor zijn verwisseld

			

Werkblad 7

Verstopping in het koudemiddelcircuit

			

Werkblad 8

IJsvorming in de verdamper

			

Werkblad 9

Defecte compressor

			

Werkblad 10	Binnendringen van hete lucht in het interieur/circulatie van hete koelvloeistof in de
warmtewisselaar van het verwarmingssysteem

			

Tabel

Onvoldoende warmteafvoer via de condensor

waeco.com
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STAP 1
TESTCONDITIES/VOORBEREIDINGEN

Sluit het WAECO-servicestation aan op de serviceaansluitingen aan lagedrukzijde (LD) en hogedrukzijde (HD)
van de airco.

Bij voertuigen met een mechanische thermostaat moet
worden gecontroleerd of de thermostaatinstelling correct is
en moet deze indien nodig worden gecorrigeerd
(instelwaarde: helemaal rechtsom, 1/4 omwenteling terug,
vervolgens afstellen).

OPMERKING
Bij buitentemperaturen hoger dan 28 °C moet de
recirculatiefunctie worden ingeschakeld (zie ook de
handleiding van het voertuig) om te voorkomen dat er hete
lucht van buitenaf wordt aangevoerd.

STAP 2
CONTROLE VAN DE PRESTATIES VAN AIRCO'S

Bij de uitvoering moeten de instellingen voor de testcondities
zijn zoals beschreven in stap 1.

Meet de luchtuitlaattemperatuur met de thermometer.
Hiervoor moet de sensor van de thermometer zich exact in
het midden van de middelste uitstroomopening bevinden.

Start de motor en houd het motortoerental op
1.500 - 2.000 omw/min.

Start de motor en houd het motortoerental op
1.500 - 2.000 omw/min.
Temperatuurtabel
Buitentemperatuur 20 °C
25 °C
30 °C
35 °C
bij het voertuig/
omgevingstemperatuur
Uitlaattemperatuur 6 – 8 °C 7 – 10 °C 8 – 12 °C 10 – 14 °C
bij de middelste
uitstroomopening

Schakel het aircosysteem in door de aircoknop in te drukken.

Selecteer ventilatorniveau 2 of 3.

Meet de temperatuur in het voertuig en in de werkplaats
met de thermometer.

Als de temperatuur in het interieur hoger is dan erbuiten.

Als de temperatuur in het interieur lager is dan erbuiten.

Open ruiten en portieren. Wacht totdat de temperatuur in
en buiten het voertuig gelijk is geworden (of nagenoeg
gelijk is).

Laat de airco onder deze omstandigheden 5 - 10 minuten
werken.

Sluit ruiten en portieren.

Voer vervolgens een prestatiecontrole aan de airco uit.
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OPMERKING
Vergelijk de verkregen waarden met de voorgeschreven
gegevens volgens de temperatuurtabel.

De gemeten waarde is hoger dan de waarde die is
voorgeschreven in de temperatuurtabel.

Ga storingzoeken aan de hand van basistabel A.

Maakt het aircosysteem abnormaal veel geluid?

Ga storingzoeken aan de hand van basistabel B.

Veroorzaakt de airco een onaangename geur?

Ga storingzoeken aan de hand van basistabel C.

De airco werkt probleemloos.

waeco.com
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STAP 3 – BASISTABEL A
HET AIRCOSYSTEEM KOELT NIET
Onderstaande tabel toont de normale bedrijfsdrukwaarden voor
het aircosysteem die optreden als aan voornoemde uitgangscondities is voldaan. Als de drukwaarden niet gehaald worden,
Buitentemperatuur °C

Compressor met aanzuigdrukregelaar (V)

PROFESSIONELE TIPS

kan er vanuit worden gegaan dat er een storing in het aircosysteem
zit.

Storing

Mogelijke oorzaak

•D
 e aanzuig- en drukleiding op de compressor zijn verwisseld
(zie Werkblad 6)

Compressor met constante opbrengst (F)
(Voorbeeld: SD 7H15, SS121DS1, enz.)

•D
 e magneetkoppeling in de compressor “slipt” of grijpt niet
aan (zie Werkblad 5)

(Voorbeeld: Harrison V5)
R 134A

R 134A

LD (bare)

HD (bare)

•H
 et expansieventiel zit vast in geopende toestand.
Als de airco is voorzien van een compressor met aanzuigdrukregelaar, zullen er kleine maar snelle drukschommelingen zijn
aan de lagedrukzijde (zie Werkblad 3).

R 134A

LD (bare)

HD (bare)

LD (bare)

HD (bare)

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

15,5

1,5

2,3

9,5

13,0

0,5

3,0

9,5

13,0

0,5

3,0

8,5

12,0

21,0

1,5

2,3

12,5

17,5

0,5

3,0

12,5

17,5

0,5

3,0

10,5

17,5

26,5

1,5

2,3

14,0

20,5

0,5

3,0

14,0

20,5

0,5

3,0

12,5

19,0

32,0

1,5

2,5

16,0

24,0

0,5

3,5

16,0

24,0

0,5

3,5

14,0

22,0

38,8

1,5

2,5

18,5

25,5

0,5

3,5

18,5

25,5

0,5

3,5

16,0

23,0

43,0

1,5

2,5

22,0

28,0

0,5

3,5

22,0

28,0

0,5

3,5

19,0

25,0

Als de drukwaarden niet binnen de voorgeschreven limieten
vallen, moet de oorzaak hiervan worden vastgesteld. De basis van
het storingzoeken is het meten van de aanzuigdruk en de hoge

• ( V) De aanzuigdrukklep van de compressor is defect of de
fabrieksinstelling is niet geschikt (zie Werkblad 4)
•D
 e compressor is beschadigd (zie Werkblad 9)
Lage druk te hoog

Hoge druk
normaal (l) of te laag (s)

druk van het aircosysteem met behulp van een manometer. Houd
in gedachten dat in drukloze toestand (omgevingsluchtdruk) de
manometer “0” aan moet wijzen.

• ( F) De thermostaat is defect (zie Werkblad 8)
• ( F) Het expansieventiel is gesloten, bijv. geblokkeerd of
verstopt (zie Werkblad 3)
•H
 et droogfilter is verzadigd met vocht (zie Werkblad 2)
• ( V) De aanzuigklep van de compressor is geblokkeerd voor het
grootste doorgiftevolume (zie Werkblad 4)

VOORBEELD VAN GEBRUIK VAN HET DIAGNOSEBLAD

• ( F) Verstopping in koudemiddelleiding tussen het filter en het
expansieventiel (zie Werkblad 7)

Voor een duidelijke uitleg is de manometer in onderstaande afbeelding weergegeven met een vergrote schaal met de grootste afwijking
in relatie tot de normale waarde.
Lage druk te laag
Manometer met grote afwijking

Werkgebied HD (bij een buitentemperatuur tussen
15,5 en 43 °C)

Hoge druk hoog (H)
of normaal (l)

• I nstroom van warme lucht in de verdamper of in het interieur
(zie Werkblad 10)

Werkgebied
LD (aflezing
bij een buitentemperatuur
tussen 15,5
en 43 °C).

• I nstroom van warme koelvloeistof in de warmtewisselaar van
het verwarmingssysteem (zie Werkblad 10)
• I Jsvorming in de verdamperunit (zie Werkblad 8)

Lage druk te hoog

Hoge druk normaal (

) of laag (

)

Lage druk normaal (l)
of te laag (s)

Hoge druk normaal

De informatie op de volgende bladzijden geeft een overzicht van de mogelijke oorzaken.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen er andere storingsoorzaken aanwezig zijn.
Symbool (V) – alleen voor compressoren met een aanzuigdrukregelaar
Symbool (F) – alleen voor compressoren met een vaste opbrengst
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PROFESSIONELE TIPS
Storing

Mogelijke oorzaak

STAP 3
BASISTABEL B –
HET AIRCOSYSTEEM MAAKT EEN VREEMD GELUID

• Mogelijk normale bedrijfsdruk bij hoge omgevingstemperatuur
(> 43 °C)
• Te veel koudemiddel gevuld (30 - 35% meer dan de
voorgeschreven hoeveelheid, zie Werkblad 2)

Geluiden die hoorbaar zijn als het aircosysteem wordt ingeschakeld, duiden niet altijd op
een probleem. Als het geluid echter na enkele minuten nog hoorbaar is, controleer dan of
een van de volgende redenen een fout in de werking veroorzaakt en test de voorgestelde
oplossing.

OPMERKING!

• Verontreinigingen in de condensor
• (V) Defecte aanzuigdrukregelaar op de compressor
(zie Werkblad 2)

Lage druk hoog (H)
of normaal (l)

Hoge druk te hoog

• Verstopping aan hogedrukzijde tussen de compressor, de
condensor en het filter.
Belangrijk - de verstopping kan alleen zitten in het gedeelte
rond de serviceaansluiting voor de hoge druk, niet aan de
lagedrukzijde.

Oorzaak

Oplossing

De V-riem slipt of is versleten.

Controleer of de riem voldoende onder spanning staat en
recht over de poelie loopt.

Het kogellager in de riemspanner veroorzaakt bijgeluiden.

Vervang het lager.

Magneetkoppeling in de compressor slipt.

Controleer de afstand tussen de riempoelie en de aandrijfplaat. Deze moet afgesteld worden op 0,4 - 0,6 mm
(zie ook “Technische documentatie voor aircosystemen in
voertuigen”).

Trillingsgeluiden door compressorbevestiging.

Controleer of alle moeren en bouten goed vastgedraaid zijn.
Controleer of de riempoelie vlak ligt (zie montage-instructies).

Het expansieventiel maakt bijgeluiden.

Als het geluid blijft: Vervang het ventiel
(zie Werkblad 3).

Bijgeluiden uit afvoerslang voor condenswater.

Plaats in de afvoerslang voor condenswater een terugslagklep.
Op die manier kan het condenswater wel naar buiten toe
worden afgevoerd, maar niet weer worden teruggezogen,
waardoor anders een gorgelend geluid zou ontstaan.

• Mogelijk normale bedrijfsdruk bij lage omgevingstemperatuur
(> 5 °C)
• Laag koudemiddelvolume, 70 - 75% minder dan normale
hoeveelheid (zie Werkblad 2)
• (F) Het expansieventiel is gesloten (geblokkeerd) of verstopt
(zie Werkblad 3)
• (V) Verstopping aan de lage- of hogedrukzijde tussen het filter
en de verdamper (zie Werkblad 7)
• Verstopping tussen de compressor en condensor of de
condensor en het filter, maar dan aan de hogedrukzijde
(zie Werkblad 7)
Lage druk normaal (l) of te laag (s)

Hoge druk te laag

• Defecte compressor (zie Werkblad 9)
• Een mogelijke storingsoorzaak is een onjuiste uitlijning van de
poelies (zie montage-instructies), waardoor de aandrijfriem
slipt
• De magneetkoppeling in de compressor slipt of is defect
(zie Werkblad 5)
• Defecte compressor (zie Werkblad 9)
• (V) Defecte aanzuigdrukregelaar op de compressor
(zie Werkblad 4)

Manometers voor lage druk en hoge druk geven dezelfde waarde aan.
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BELANGRIJK
Onder de volgende omstandigheden zorgen storingen aan sommige componenten van de airco
voor een abnormale druk aan aanzuig- en hogedrukzijde. Dit fenomeen veroorzaakt bijgeluiden
bij de compressor die niet veroorzaakt worden door de compressor zelf. De volgende oorzaken
veroorzaken het bijgeluid.

Oorzaak

Oplossing

Het koudemiddelvolume is niet correct (30 – 35% te veel of
70 – 75% te weinig).

Zie Werkblad 2.

Het expansieventiel is gesloten, geblokkeerd of verstopt

Zie Werkblad 3.

STAP 3
BASISTABEL C –HET AIRCOSYSTEEM PRODUCEERT GEUREN.

Oorzaak

Onder bepaalde omstandigheden kunnen zich bacteriën
vormen op de oppervlakte van de verdampers en een
“onaangename geur” in het voertuig veroorzaken.

Oplossing

Behandel de verdamper met een van de WAECO-reinigingsproducten, zoals Refresh-o-mat.

Advies voor klanten:

Zie Werkblad 4.

Schakel de airco een paar minuten voordat het voertuig tot
stilstand wordt gebracht uit. Laat het ventilatiesysteem in het
interieur een paar minuten werken (hierdoor zal de verdamper
drogen, die anders een broedplaats voor bacteriën vormt).

Verstopping in het koudemiddelcircuit van het aircosysteem.

Zie Werkblad 7.

Neem contact op met de technische serviceafdeling van
WAECO als de onaangename geur ondanks het uitvoeren van
bovenstaande stappen aanwezig blijft.

Het filter is verzadigd met vocht.

Zie Werkblad 2.

De aanzuigdrukregelaar van de compressor is defect (alleen
compressoren met een aanzuigdrukregelaar (V)).

Neem contact op met de technische serviceafdeling van WAECO als het bijgeluid
aanwezig blijft, ook al zijn bovenstaande mogelijke oorzaken gecontroleerd en
indien nodig verholpen.
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Wist u dat...
... het belangrijk is de droger te vervangen als het systeem open is geweest?
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STAP 4
WERKBLAD 1
HOGE CONDENSORDRUK
Oorzaak
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WERKBLAD 2
ONJUIST KOUDEMIDDELVOLUME – ONGESCHIKT GAS,
NIET-CONDENSEERBAAR GAS OF VOCHT IN HET SYSTEEM.
Oplossing

Onvoldoende luchtcirculatie door vuilophoping op de
condensor of radiateur
(waarschijnlijk pas na 25.000 – 30.000 km).

Reinig de radiateur en de condensor.

De drukschakelaar en de temperatuurschakelaar schakelen
niet bij de bijbehorende druk- en temperatuurwaarden.

Controleer de contacten van de drukschakelaar en de
thermostaat. Vervang indien nodig de defecte component
(zie ook “Technische documentatie voor aircosystemen in
voertuigen”).

Oorzaak

Onjuiste hoeveelheid koudemiddel (30 – 35% te veel of
70 – 75% te weinig).

Oplossing

Voer het teveel aan koudemiddel af uit het aircosysteem.

Opmerking
Bij het vullen met de juiste hoeveelheid hoeft de droogunit
van de airco niet te worden vervangen.

De schakelaar voor de radiateurventilator werkt niet.

Zet rechtstreeks spanning op de elektrische ventilator.
Vervang de ventilator als hij niet werkt.

Storing in werking elektrische ventilator.
(Draait in de verkeerde richting).

De elektrische ventilator moet zo werken dat hij lucht aanzuigt
naar de motorruimte.

Oververhitting van de koelvloeistof.

Controleer het koelsysteem van het voertuig.

Onjuiste montage condensor.

Controleer of de afstand tussen de radiateur en de condensor ongeveer 15 - 20 mm is en of de luchtslang, indien van
toepassing (zie de montage-instructies), juist gepositioneerd
is (zie ook “Technische documentatie voor aircosystemen in
voertuigen”).

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten

De vacuümzuigtijd is onvoldoende.

Vervang de drogerpatroon.

Vervuild koudemiddel.

Verwijder het niet-condenseerbare gas en vocht uit het
aircosysteem door de vacuümpomp minimaal 30 minuten te
laten draaien.

Het filter is verzadigd met vocht.

Controleer de vacuümafdichting met een manometer
(zie “Gebruiksinstructie voor het servicestation” voor details).

Vul het aircosysteem met het voorgeschreven koudemiddel. De
afgezogen hoeveelheid olie moet weer worden aangevuld
(zie de montage-instructies of de tabel met koudemiddelhoeveelheden).
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97

Storingzoektips

Storingzoektips

WERKBLAD 3
HET EXPANSIEVENTIEL IS DEFECT
OPMERKING: De bol van het expansieventiel is altijd gemonteerd op de afvoerleiding van de verdamper (aanzuigleiding)
(1/2" leiding). Bij expansieventielen met externe drukcompensatie moet de volgende test worden uitgevoerd terwijl het systeem
in werking is:

WERKBLAD 4
DE AANZUIGDRUKREGELAAR VAN DE COMPRESSOR IS
DEFECT

• Laat de temperatuursensor afkoelen. Een daling van de hoge en lage druk zou zichtbaar moeten worden.
• Laat de temperatuursensor warm worden. Een stijging van de hoge en lage druk zou zichtbaar moeten worden.
Als het expansieventiel niet reageert op de belasting zoals beschreven, is er een storing aanwezig. Controleer het expansieventiel verder op
de manier die hieronder beschreven is.

Oorzaak

De vulling van de bol van het expansieventiel is defect.

Het mechanisme in het expansieventiel is geblokkeerd.

Oplossing

Oorzaak

Oplossing

Het ventiel is geblokkeerd door vuil (de verdamper heeft de
neiging te bevriezen).

Tap het koudemiddel af uit het aircosysteem.

De veer in de regelklep van de compressor is defect.

Vervang de regelklep die zich bevindt in het achterste deel
van de compressor.

Tap het koudemiddel af uit het aircosysteem.

Vervang het expansieventiel.
Verwijder het niet-condenseerbare gas uit het aircosysteem
door de vacuümpomp minimaal 30 minuten te laten draaien.
Belangrijk: Controleer de mate van vacuümzuigen!

Verwijder het niet-condenseerbare gas uit het aircosysteem
door de vacuümpomp minimaal 30 minuten te laten
draaien. Belangrijk: Controleer de mate van vacuümzuigen!

Vul het aircosysteem met het voorgeschreven koudemiddel. De
afgezogen hoeveelheid olie moet weer worden aangevuld
(zie de montage-instructies of de tabel met koudemiddelhoeveelheden).

Vul het aircosysteem met de voorgeschreven hoeveelheid
koudemiddel en olie als het systeem vacuümgezogen is
(zie montage-instructies of de koudemiddeltabel).

Wist u dat...
... het interieurfilter invloed heeft op de koelcapaciteit?
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WERKBLAD 5
DE MAGNEETKOPPELING IN DE COMPRESSOR “SLIPT”
OF GRIJPT NIET AAN
Oorzaak

Oplossing

Kleine hoeveelheid koudemiddel.

Controles met betrekking tot lekkages in het koelcircuit
(zie Werkblad 2).

Onderbreking van de voeding naar de magneetkoppeling
in de compressor.

Verwijder de voedingskabel van de magneetkoppeling, Sluit
de magneetkoppeling met een 7,5 A zekering rechtstreeks aan
op de accu van het voertuig.

Als de magneetkoppeling niet aangrijpt, moet hij worden
vervangen. Controleer de werking van de volgende componenten als de magneetkoppeling aangrijpt: Drukschakelaar,
thermostaat, de aircoschakelaar, elektrische aansluitingen
(zie ook “Technische documentatie voor aircosystemen in
voertuigen”).

Onjuist afgestelde speling van de magneetkoppeling in de
compressor.

De speling van de magneetkoppeling moet worden afgesteld
op 0,4 - 0,6 mm (zie ook “Technische documentatie voor
aircosystemen in voertuigen”).

Wist u dat...
... u bij een druktest de druk nooit hoger mag laten worden dan 12 bar?
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WERKBLAD 6
DE HOGEDRUK- EN LAGEDRUKLEIDINGEN OP DE
COMPRESSOR ZIJN VERWISSELD
Oorzaak

Fout bij het aansluiten van de koudemiddelleidingen op de
compressor.

Oplossing

Controleer of de aanzuigleiding (1/2") is aangesloten op
“SUC” op de compressor en de hogedrukleiding (13/32") op
“DIS” op de compressor.

Als bovenstaande leidingen verwisseld zijn, haal dan het
aircosysteem leeg.

Sluit de koudemiddelleidingen op de juiste manier aan op
de compressor.

Verwijder het niet-condenseerbare gas uit het aircosysteem
door de vacuümpomp minimaal 30 minuten te laten draaien.
Controleer de mate van vacuümzuigen!

Vul het aircosysteem met het voorgeschreven koudemiddel.
De afgezogen hoeveelheid olie moet weer worden aangevuld
(zie de montage-instructies of de tabel met koudemiddelhoeveelheden).

Als het aircosysteem is uitgerust met een compressor met een constante opbrengst (F) zou het
mogelijk moeten zijn vast te stellen dat de compressor slechts heel af en toe en gedurende
slechts enkele seconden inschakelt. Als het aircosysteem is uitgerust met een compressor met
een aanzuigdrukregelaar (V), zou het mogelijk moeten zijn vast te stellen dat de compressor
snel in- en uitschakelt.

waeco.com
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WERKBLAD 7
VERSTOPPING IN HET KOUDEMIDDELCIRCUIT VAN HET
AIRCOSYSTEEM.
Oorzaak

Vuil of tordering kan verstopping in het koudemiddelcircuit
veroorzaken.

Oplossing

Lokaliseer de verstopping door te controleren op abnormaal
temperatuurverschil in het gehele koudemiddelcircuit (warm
voor de verstopping, koud na de verstopping).

WERKBLAD 8
IJSVORMING OP DE VERDAMPER

Oorzaak

Oplossing

Storing in de thermostaat of antibevriezingselement
(indien gemonteerd)

Controleer of de elektrische aansluitingen van de thermostaat
en het antibevriezingselement in orde zijn en of de bol goed
tegen de verdamperkern aan ligt. Vervang indien nodig
het component (zie ook “Technische documentatie voor
aircosystemen in voertuigen”).

Storing in de ventilator voor het interieur.

Als de airco ingeschakeld is, moet de ventilator minimaal
gaan draaien in de eerste stand. Controleer de elektrische
aansluitingen van de ventilator voor het interieur
(zie bedradingsschema).

De aanzuigdrukregelaar van de compressor is defect (alleen
compressoren met een aanzuigdrukregelaar (V)).

Controleer de werking van de klep voor de opbrengst (zie
werkblad 4 en “Technische documentatie voor aircosystemen
in voertuigen”). Vervang het component als de drukregelklep
defect is.

Tap het koudemiddel af uit het aircosysteem.

Vervang het verstopte component.

Controleer het koudemiddelcircuit op verdere
vuilophopingen.

Verwijder het niet-condenseerbare gas uit het aircosysteem
door de vacuümpomp minimaal 30 minuten te laten
draaien. Controleer de mate van vacuümzuigen!

Vul het aircosysteem met het voorgeschreven koudemiddel.
De afgezogen hoeveelheid olie moet weer worden aangevuld
(zie de montage-instructies of de tabel met koudemiddelhoeveelheden).

Wist u dat...
... u een drukloze airco nooit gelijk mag vullen,
maar eerst altijd moet testen met stikstof? Zie bladzijde 62
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Als het aircosysteem een paar minuten in werking is, is het al mogelijk te merken dat de
luchtstroom bij de luchtinlaat aanzienlijk afneemt.
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WERKBLAD 9
DEFECTE COMPRESSOR

Oorzaak

WERKBLAD 10
INDRINGEN VAN WARME LUCHT IN HET COMPARTIMENT
INSTROMEN VAN HETE KOELVLOEISTOF IN HET
VERWARMINGSSYSTEEM.
Oplossing

De aanzuigdrukregelaar in de compressor (V) is defect.

Tap het koudemiddel af uit het aircosysteem.

De compressor heeft het begeven.

Demonteer de compressor.

Tap de compressorolie af en controleer de compressor op
eventueel aanwezige mechanische slijtage. Neem contact op
met een servicetechnicus van WAECO als er spanen (slijtage)
te zien zijn in de compressorolie.

Oorzaak

Oplossing

De kachelklep (indien aanwezig) van het verwarmingssysteem
sluit niet goed.

Controleer de arm en/of de stelmotor op het verwarmings- en
ventilatiehuis. Schakel indien nodig de voeding van het
verwarmingssysteem van het voertuig uit.

De klep voor de luchtmenging (temperatuurregelklep) of de
klep van het recirculatiesysteem sluiten niet goed af.

Controleer de arm en/of de stelmotor op het verwarmings- en
ventilatiehuis. Controleer de klep van het recirculatiesysteem.

Slechte isolatie van de overgangen op de luchtverdeelkast of
de open lucht.

Controleer de overgangen tussen de verdamper en de luchtverdeelkast op dichtheid, zodat hete lucht niet vanaf buiten
naar binnen kan dringen.

Plaats een nieuwe compressor.

Plaats een nieuwe filter-droger.

Verwijder het niet-condenseerbare gas uit het aircosysteem
door de vacuümpomp minimaal 30 minuten te laten draaien.
Belangrijk: Controleer de mate van vacuümzuigen!

Vul het aircosysteem met het voorgeschreven koudemiddel.
De afgezogen hoeveelheid olie moet weer worden aangevuld
(zie de montage-instructies of de tabel met koudemiddelhoeveelheden).

Wist u dat...
... het belangrijk is de hoeveelheid olie aan te passen bij het repareren van het systeem?
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LAGE DRUK

ALGEMENE CONTROLES VAN HET AIRCOSYSTEEM

HOOG

LAAG

• De aanzuig- en drukleidingen op de compressor zijn verwisseld
(zie Werkblad 6)

• (F) De thermostaat is defect (Werkblad 8)

• De magneetkoppeling in de compressor “slipt” of grijpt niet aan
(Werkblad 5)
• Het expansieventiel voor openen is geblokkeerd (Werkblad 3).
Als de compressor voorzien is van een aanzuigdrukregelaar,
zullen er kleine maar snelle drukschommelingen zijn aan de
lagedrukzijde
• (V) De aanzuigdrukregelaar van de compressor werkt niet goed
of is defect (Werkblad 4)

(bijv. kachelkraan of klep voor vacuümregelaar)

voertuigen wordt automatisch geregeld en is altijd 2 bar.

• ( F) Het expansieventiel voor sluiten is geblokkeerd of verstopt
(Werkblad 3)
• Het droogfilter is verzadigd met vocht (Werkblad 2)
• ( V) De aanzuigdrukregelaar is geblokkeerd op de maximale
capaciteit (Werkblad 4)
•V
 erstopping aan de LD- of HD-zijde van het aircosysteem
(Werkblad 7)

• Controleer of de condensorventilator onberispelijk werkt en in
de goede richting draait
• Controleer of de drukschakelaar/driewegschakelaar werkt.
(Aan-uitschakelaar voor de condensorventilatoren.
“Aan” bij ca. 15 bar, “uit” bij ca. 13 bar).

• Controleer de functie voor verhoogd stationair toerental,
indien deze functie beschikbaar is
• Controleer of het veiligheidscircuit werkt (de interieurventilator
moet of aan staan om het aircosysteem te kunnen laten
inschakelen of automatisch starten als het aircosysteem
ingeschakeld wordt)
• Controleer of de afvoerslang voor condenswater goed
gemonteerd is en onberispelijk werkt

• Controleer of de recirculatieklep onberispelijk werkt
• Controleer of het ventilatiesysteem van de auto onberispelijk
werkt
• Controleer de overige uitrusting, indien aanwezig

• Controleer alle onderdelen van het aircosysteem, controleer of
alles goed gemonteerd is, controleer of de componenten goed
bevestigd zijn en controleer of er geen lekkage is.

•D
 efecte compressor (Werkblad 9)

ALGEMENE MONTAGE-INSTRUCTIES

HOGE DRUK

CONTROLES DIE MOETEN WORDEN UITGEVOERD VOOR
MONTAGE

5.	 Alle elektrisch bediende componenten in de auto moeten
worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze goed 		
functioneren

HOOG

LAAG

•N
 ormale bedrijfsdruk bij zeer hoge omgevingstemperatuur
(> 43 °C)

•N
 ormale bedrijfsdruk bij zeer lage omgevingstemperatuur
(< 5 °C)

•O
 vermatige hoeveelheid koudemiddel, 30 - 35% te veel
koudemiddel (Werkblad 2)

•O
 nvoldoende koudemiddel, 70 - 75% te weinig koudemiddel.
Mogelijk koudemiddelverlies (Werkblad 2)

•S
 toring in warmteuitwisseling in de condensor (Werkblad 1)

• ( V) Het expansieventiel voor sluiten is geblokkeerd of verstopt
(Werkblad 3)

1. Het stationair toerental moet op de voorgeschreven waarde 		
worden afgesteld
2. De uitgangsspanning van de dynamo moet 14 – 15 V zijn
3. De ventilator moet in alle bedieningsmodi onberispelijk werken
4. De kachelkleppen moeten onberispelijk werken

• ( F) Verstopping aan de lage- of hogedrukzijde tussen het filter
en de verdamper (Werkblad 7)

MONTAGE VAN AIRCORESERVEONDERDELEN

•G
 assen die moeilijk te condenseren zijn in het aircosysteem
(Werkblad 2)
•D
 e aanzuigdrukregelaar van de compressor is defect
(Werkblad 4)

• Defecte compressor (Werkblad 9)

•V
 erstopping in HD-gedeelte van airco, tussen compressor en
condensor, condensor en filter maar na de hogedrukaansluiting

LAGE DRUK OF HOGE DRUK
NORMAAL
• Instroom van warme lucht in de verdamper of in het
passagierscompartiment (Werkblad 10)
• IJsvorming in de verdamperunit (Werkblad 8)
GELIJK
• De aandrijfriem van de compressor slipt. Een mogelijke reden

kan zijn dat de riem niet goed op de riempoelies ligt
(zie montage-instructies).
•D
 e magneetkoppeling in de compressor “slipt” of grijpt niet aan
(zie Werkblad 5)
•C
 ompressor beschadigd (Werkblad 9) (V)
De aanzuigdrukregelaar van de compressor is defect
(Werkblad 4)

FUNCTIETEST VOOR AIRCOSYSTEMEN MET
NIET-VARIABELE COMPRESSOREN (BIJV. SANDEN, SEIKO-SEIKI)

Omdat het aircosysteem samenwerkt met verschillende
onderdelen in de auto, moeten de volgende onderdelen en
functies worden gecontroleerd voor de montage:

Storingen en afwijkingen moeten worden verholpen voordat met
de werkzaamheden begonnen wordt.
COMPRESSOROLIE
Opmerking! In combinatie met koudemiddel R 134a mag alleen
synthetische olie worden gebruikt, nooit minerale olie.
De meeste compressoren zijn bij levering al gevuld met de juiste
hoeveelheid. Controleer het oliepeil bij onderhoud en repareer en
vul bij indien nodig.

• Controleer voor de montage van de component of alle stekkers,
bevestigingen en andere details gelijk zijn aan die op het
onderdeel dat vervangen moet worden

• Alle O-ringaansluitingen moeten worden vastgedraaid met een
momentsleutel omdat een te grote kracht de afdichting kan
beschadigen en lekkage kan veroorzaken

• Als slangen en aansluitingen losgenomen zijn, moeten ze
onmiddellijk worden afgedicht met afsluitdoppen of iets
dergelijks, om te voorkomen dat er vocht of stof in het
aircosysteem terechtkomt. De bescherming van het
reserveonderdeel mag pas vlak voor de montage worden
verwijderd.

• Leg elektrische bedrading, koudemiddelleidingen en andere
leidingen zo dat ze minimaal 15 mm van draaiende onderdelen,
150 mm van onderdelen die zeer heet worden, 20 mm van de
bedrading van het ontstekingssysteem en 20 mm van
brandstofleidingen af liggen
• Zet de bedrading vast met kabelbinders of iets dergelijks

• Als aansluitingen worden vastgedraaid of losgedraaid, moeten
er altijd twee sleutels worden gebruikt, zodat de slangen niet
getordeerd worden
• Controleer voor de montage of de O-ring goed op zijn plaats zit

• Laat alle bedradingen zo lopen dat ze niet beschadigd kunnen
worden door scherpe randen
• Druk alle contacten goed aan zodat ze goed op hun plaats zitten
• Bescherm aansluitingen die in contact kunnen komen met
opspattend water (bijv. in de motorruimte) met een
beschermende spray, isolatietape of iet dergelijks

• O-ringen mogen niet opnieuw gebruikt worden
• Breng wat compressorolie aan op de O-ring alvorens de
koudemiddelslang aan te sluiten

O-ringkoppelingen: afmetingen

Maximumwaarden (in Nm) voor O-ringkoppelingen

5/8" (6)

15,4 – 17

CONTROLEER DE THERMOSTAAT:

CONTROLEER DE DRUK IN HET AIRCOSYSTEEM:

3/4" (8)

15,4 – 17

Schakel het aircosysteem in en laat het een paar minuten werken in
de stand maximaal koelen, zodat het ventilatiesysteem afkoelt.
De configuratie moet worden uitgevoerd bij een toerental van
ca. 2.500 omw/min, met de ventilator in de laagste stand, 1:
configureer de thermostaat zo dat de luchttemperatuur in de
middelste uitstroomopening ongeveer 6 °C is.
Belangrijk! Controleer of de sensor goed bevestigd is op de
verdamper en goed oppervlakcontact maakt.

Globale waarden bij een toerental van 2.500 omw/min en de
ventilator in stand 1: lagedrukzijde 0,5 – 1,5 bar, hogedrukzijde
10 – 15 bar.

7/8" (10)

24,4 – 27
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FUNCTIETEST VOOR AIRCOSYSTEMEN MET VARIABELE
COMPRESSOREN (bijv. Harrison)

SCHAKEL HET AIRCOSYSTEEM IN
(Het aircosysteem moet gevuld zijn)

• Start de motor, laat hem stationair draaien en schakel het
aircosysteem een paar keer snel in en uit

Voertuigen met variabele compressoren hebben geen
thermostaat. De aanzuigdruk in het systeem van dergelijke

• Draai de compressor vijf omwentelingen rond met de hand om
de olie in de compressor te verdelen

• Schakel het aircosysteem in en laat de motor een paar minuten
stationair draaien

Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en drukfouten
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IS R 1234yf GEVAARLIJK?
R 1234yf kan brandbaar zijn als het in bepaalde hoeveelheden
aanwezig is en in contact komt met zuurstof. Daarom moet het
aircoservicestation uit de buurt gehouden worden van open vuur
of andere ontstekingsbronnen in geval van beschadiging. Het
koudemiddel zelf is niet giftig. Het verdrijft echter, net als andere
gassen, de voor de ademhaling benodigde zuurstof. Blijf kalm als

er koudemiddel ontsnapt, verlaat het gebouw en zorg ervoor dat
er voldoende frisse lucht wordt aangevoerd. Zoals gebruikelijk is,
dient u geschikte beschermende kleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen (bril en handschoenen) te gebruiken bij het
omgaan met koudemiddel. Deze worden met ieder servicestation
meegeleverd.

WAT ZIJN DE ONDERWERPEN DIE BEHANDELD WORDEN
TIJDENS DE BASISTRAINING?
Tijdens de training voor de gebruiker zal onze technicus u, naast
andere dingen, vertrouwd maken met de volgende onderwerpen:
• Het inschakelen van het station en het laten opstarten. Sluit het
servicestation bij het begin nog niet aan op een fles nieuw
koudemiddel! Dit veroorzaakt foutmeldingen tijdens de
softwaretest en de lektest. Als het station voor de eerste keer
wordt opgestart, kan soms storingscode 12 worden weergegeven. Deze storingscode geeft aan dat er geen koudemiddel
in het interne reservoir aanwezig is. Deze foutmelding kan
worden gewist door op de STOP-toets te drukken.
• Open de klep van het oliecompartiment aan de linkerzijde van
het station en haak alle drie de olieflessen op hun plaats.
• Er zijn twee verschillende maten olieflessen, 250 ml (open plastic
reservoirs) en 500 ml (professioneel oliesysteem, gesloten
metalen reservoirs). Omdat de reservoirs een rol spelen bij de
weging, is het belangrijk de juiste flesmaat in te stellen in het
servicestation. De reden hiervoor is dat de twee verschillende

reservoirs een verschillend leeggewicht en verschillende
capaciteit hebben. De fabrieksinstelling is 250 ml. Als u gebruik
wilt maken van grote flessen gebruikt u de pijltoetsen om naar
“Overige menu‘s” te gaan > druk op ENTER > ga vervolgens naar
“Service” rechtsonder > druk op ENTER > voer code 2688 in en
selecteer 500 ml. Om terug te gaan naar het basismenu drukt u
herhaalde malen op de STOP-toets.
• De druksensor moet worden gekalibreerd, zeker als het
servicestation op een grotere hoogte boven zeeniveau wordt
gebruikt, waar de luchtdruk lager is. Om de sensor te kalibreren
gebruikt u de pijltoetsen om naar “Overige menu‘s” te gaan >
druk op ENTER > ga vervolgens naar “Service” rechtsonder >
druk op ENTER > voer code 2224 in en volg de instructies op het
display.
Voor het balanceren van het station met de luchtdruk moeten de
servicekoppelingen worden losgeschroefd en worden
verwijderd van de slangen, zodat u in de slangen kunt kijken.

HET SERVICESTATION PIEPT ALLEEN, MAAR HET DISPLAY
BLIJFT DONKER – WAT BETEKENT DAT?
Het veiligheidsconcept zorgt ervoor dat het servicestation alleen
ingeschakeld kan worden als alle panelen gesloten zijn en er frisse
lucht door de ventilator door het station gevoerd wordt. Daarom
zijn het voorpaneel en het achterpaneel van de droger/filterunit
uitgerust met contactschakelaars, die geactiveerd worden als de
panelen geopend worden. Tegelijkertijd bewaakt het systeem de

aanjagersnelheden van de ventilator in het achterste huis en van de
ventilator voor de vacuümpomp aan de zijkant van het apparaat.
Als de behuizing geopend wordt of als een van de ventilatoren
defect raakt, wordt de spanning naar het station automatisch
onderbroken en klinkt er een alarmsignaal uit de externe box aan
de achterzijde.

WAAROM DUURT HET MEER DAN EEN HALVE MINUUT
VOORDAT HET DISPLAY VERLICHT WORDT NADAT IK
DE HOOFDSCHAKELAAR HEB BEDIEND?
Uit veiligheidsoverwegingen wordt het apparaat, nadat het is
ingeschakeld, gedurende 35 seconden geventileerd met frisse
lucht voordat er spanning op de rest van het systeem wordt gezet.
Als zich in de behuizing een brandbaar mengsel gevormd heeft
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– wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door een lekkage zorgt deze voorzorgsmaatregel ervoor dat het mengsel niet tot
ontbranding kan komen door een elektrische vonk.
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WAAROM DOET HET AIRCOSERVICESTATION ZO LANG
OVER DE “SOFTWARETEST”?
Tijdens de softwaretest worden nagenoeg alle gebruiksfuncties
van het station onderworpen aan een testcyclus. Tegelijkertijd
worden alle componenten voorverwarmd om ze op de ideale
werktemperatuur te brengen. Dit, en andere zaken, verbetert het
vullen en de terugwinningsnauwkeurigheid van het station. Verder

voert het systeem dagelijks een interne lektest uit waarbij
verschillende componenten en verbindingsleidingen worden
gecontroleerd op dichtheid, eerst door gebruik te maken van
vacuüm en daarna met koudemiddel. Als er tijdens de procedure
drukdalingen worden geconstateerd, start het station niet op.

WAAROM WORDT OP HET DISPLAY VAN HET STATION
STORINGSCODE 12 WEERGEGEVEN ALS HET STATION
VOOR DE EERSTE KEER WORDT OPGESTART?
Onze aircoservicestations worden geleverd zonder koudemiddel.
Storingscode 12 wil zeggen dat de druk in het station (d.w.z. de
koudemiddeldruk) te laag is om de dagelijkse lektest en de
daaropvolgende softwaretest uit te voeren. Vul het interne
reservoir met koudemiddel. Sluit hiervoor een fles nieuw
koudemiddel aan (schudden voor gebruik), selecteer “Overige
menu‘s” met de pijltoetsen en bevestig met ENTER. Selecteer
vervolgens “interne fles vullen”, druk op de ENTER-toets en voer de
gewenste hoeveelheid koudemiddel in.

Opmerking: De ASC 5500RPA vult koudemiddel met behulp van
drukverschil. Het is daarom technisch onmogelijk een aircosysteem
te vullen met 500 g koudemiddel als het servicestation slechts
500 g koudemiddel bevat. Hoe meer koudemiddel er in het
interne reservoir aanwezig is, hoe sneller en gemakkelijker de
vulprocedure verloopt. We adviseren een minimumhoeveelheid
van 5 kg in het station.

MET HOEVEEL KOUDEMIDDEL MOET IK HET
INTERNE RESERVOIR VULLEN?
reservoir aanwezig is, hoe sneller en gemakkelijker de
vulprocedure verloopt. We adviseren een minimumhoeveelheid
van 5 kg in het station.

De ASC vult koudemiddel met behulp van drukverschil. Het is
daarom technisch onmogelijk een aircosysteem te vullen met
500 g koudemiddel als het servicestation slechts 500 g
koudemiddel bevat. Hoe meer koudemiddel er in het interne

KAN IK PER ONGELUK R 134A-AIRCOSYSTEMEN
VERWARREN MET R 1234YF-AIRCOSYSTEMEN?
De aircosystemen hebben verschillende aansluitingen. Servicekoppelingen voor R 134a passen niet op de serviceaansluitingen
voor R 1234yf en omgekeerd. Het is eveneens niet mogelijk om een

R 134a-servicekoppeling aan te sluiten op R 1234yf-seviceslangen,
enz.

WAT GEBEURT ER ALS IK VERKEERD KOUDEMIDDEL HEB
TERUGGEWONNEN (BIJV. R 134A)?
De ASC 5500RPA is uitgerust met een geïntegreerde
koudemiddelanalyse-module die de zuiverheid van het aanwezige
koudemiddel controleert voor elk terugwinningsproces. Als de

zuiverheid lager is dan 95% accepteert het servicestation het
koudemiddel niet.

waeco.com
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WAT MOET IK DOEN ALS DE ANALYSE MISLUKT?
Om meetfouten te voorkomen kan de analyse maximaal drie keer
worden herhaald. Als de analyse een foute uitslag blijft geven,
bevat het aangesloten aircosysteem geen zuiver koudemiddel. Het
koudemiddel moet worden afgevoerd. Daartoe heeft de ASC
5500RPA een aansluiting aan de achterzijde waarop u een

A

afzonderlijk leverbaar afvoersysteem kunt aansluiten. Als het
afvoeren voltooid is, kunt u een cross check uitvoeren door een fles
nieuw koudemiddel (schudden voor gebruik) aan te sluiten op het
servicestation en de oorspronkelijke procedure te herhalen. Het
resultaat van de analyse moet nu “OK” zijn.

WAAROM DUURT HET VULLEN MET
KOUDEMIDDEL ZO LANG?
Volgens de risicoanalyse van de Duitse TÜV mag het service-station
alleen gebruikt worden voor het vullen van aircosystemen die
lekvrij zijn. Om aan deze eis te voldoen wordt het aircosysteem
eerst vacuüm gezogen (onderdruk) en wordt gedurende een
bepaalde periode gecontroleerd of de druk verandert. Vervolgens
wordt er een geringe hoeveelheid koudemiddel toegevoegd om
een overdruk te creëren en wordt nogmaals gecontroleerd of de
druk in het systeem constant blijft. Als de druk stijgt of daalt in een

van de twee fases, weet u dat het aircosysteem lekt.
In dat geval onderbreekt het servicestation het proces en wordt er
een foutmelding weergegeven.
Om te allen tijde een nauwkeurige vulling te garanderen, is het
noodzakelijk eerst de voorgevulde hoeveelheid koudemiddel
terug te winnen en het aircosysteem te vacumeren. Als dat eenmaal
gedaan is, kunt u aan de slag en kunt u het systeem vullen met de
voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel.

B

Binnenventielen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Bussen, accessoires en gereedschappen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24, 25

C

Car Refresh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71, 85
Cilinderwagen (voor stikstofflessen)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
Click Lock kwaliteitsafdichting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
CO2 Servicestation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Compressorolie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 – 45, 65, 84

HOE STEL IK EEN ANDERE TAAL IN?
Af fabriek zijn de servicestations in gesteld op Duits. Om een
andere taal in te stellen gebruikt u de pijltoetsen om omhoog/
omlaag te gaan naar het menuonderdeel “Weitere Menues” en
bevestigt u met ENTER om naar het volgende menu te gaan.
Gebruik dan de pijltoetsen om naar “Service” rechtsonder te gaan,

bevestig nogmaals met ENTER en voer code 5264 in. U kunt de
gewenste taal selecteren met de pijltoetsen en bevestigen met
ENTER. Door herhaalde malen op de STOP-toets te drukken, gaat u
terug naar het basismenu.

MET WIE MOET IK CONTACT OPNEMEN ALS IK NOG
VERDERE VRAGEN HEB?
Selecteer Nederland en het systeem toont het verantwoordelijke
Dometic-verkoopbedrijf, inclusief de contactgegevens.
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AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at
BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be
DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk
FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi
FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr
GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL
GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be
Net dometic.com

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel
+81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp
MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx
NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl
NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl
PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru
SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es
SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se
SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae
UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail automotive@dometic.co.uk

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com
SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

9108002030

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl
Net dometic.com

