A/C
SERVICE
KLÍMASZERVIZ-BERENDEZÉS
Passenger
cars
Személygépkocsi

A/C service unit
Klímaszervizegység
COOLIUS A10
A10
Order no. W050
101 000
Rendelési
azonosító:
W050 101 000
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The
COOLIUSA10
A10
offers fully automatic
A
COOLIUS
teljeskörűen
automatizált
A/C
service
with
R134a
refrigerant
klímaszervizelést kínál R134a
hűtőközeg
on passenger cars,
vans, commercial
használatával
személygépkocsik,
furgovehicles,
construction site
vehicles
and és
nok,
haszonjárművek,
építési
járművek
agricultural vehicles.
mezőgazdasági
járművek esetén.
A felhasználóbarát, mobil és gazdaságos
COOLIUS
A10 mobile
készülékben
innovatív
User-friendly,
and efficient,
the
műszaki
ötvöződik
az új
COOLIUSberendezés
A10 combines
innovative
konstrukcióval.
technical equipment with a new design.

A berendezés
jellemzői
Equipment
features

Innovative
CooliusSelect
Innovatív CooliusSelect
funkció
•
Intuitivenavigáció
menu navigation
and highly
thanks
simple dial and
press functionköszönhető
• Intuitív
a menüben
és azconvenient
egyszerűoperation
tárcsázás,
majdtobenyomás
működtetésnek
kényelmes
kezelés
• kimagaslóan
Very fast selection
and simple
input of all customer and vehicle data possible via a new navigation dial
• Minden
vásárlóés járműadat
gyors
•
Service reports
containing
all the rendkívül
relevant data
cankiválasztása
be printed outés egyszerű bevitele az új léptetőtárcsa
használatával
• Az összes releváns adatot tartalmazó szervizjelentés nyomtatása

Efficient scales construction
•
New scales mérlegkonstrukció
construction in the unit facilitates efficient resource management
Gazdaságos
•
Rubber
buffer
ensures
maximum shock
reduction in day-to-day
workshop
useerőforrások gazdaságos kezelését
• A berendezésben
alkalmazott
új mérlegkonstrukció
lehetővé
teszi az
•
suited
for mobile
usemaximális
since the unit
can be operated
with a avoltage
transformersorán a műhelyben
• AIdeally
gumiból
készült
puffer
ütéscsökkentést
biztosít
napi használat
• Tökéletesen
alkalmas
mobilhasználatra,
mivel
a berendezés
feszültségátalakítóval
is használható
•
Mechanical scales
lock for
quick transportation
retention
without the
use of tools

CooliusSelect:
data adatbevitel
input thanks to
CooliusSelect:Simple
Egyszerű
az
léptetőtárcsával
newújnavigation
dial

• A mechanikus mérlegek zárhatók a szállítás közbeni rögzítés gyors, szerszámhasználatot nem igénylő

előkészítéséhez
Cost-saving
filter and counter
• Potential maintenance cost savings of around 30% thanks to the new real time vacuum counter.
Költségtakarékos szűrő és számláló
Thisúj,enables
up to 100-150
A/C services köszönhetően
to be performedkörülbelül
over 300030%-os
minutes of
high-quality filter
service
life without
• Az
valós idejű
vákuumszámlálónak
karbantartási
költség
takarítható
the need
maintenance
- depending onisthe
vehicle tesz
manufacturer‘s
specified
vacuumkimagasló
time.
meg
Akárfor
100–150
klímaszervizelést
lehetővé
3000 percet
meghaladó,
minőségű szűrő
• élettartam
Easy handling
for servicing
and maintenance
work
mellett
karbantartási
igény nélkül
– a járműgyártó által előírt vákuum időtartamtól függően.
• Könnyű kezelhetőség a szervizelési, karbantartási munkálatok során
Teljeskörűen
automatizált
olajkezelés
a pontos
olajfeltöltéshez
Fully
automatic
oil management
for exact
oil filling
• Hibrid és elektromos járművekhez vagy elektromos kompresszorral felszerelt járművekhez is használható
• Suitable for hybrid and electric vehicles or vehicles with electric compressors
• Külön 1-1 tartály a friss olajhoz, a használt olajhoz és az UV-adalékokhoz
•
1 oil reservoir
for fresh
oil, 1 oil reservoir
for used
oil and 1 reservoir
for UV additives
• Gyors
olajcsere
a csőrendszer,
beleértve
a szervizcsövek
intelligens
belső átmosásának köszönhetően
• (PAG-ről
Rapid oil changing
thanks
to intelligent
internal flushing of the pipe system (PAG to POE oil, etc.), including the service
POE típusú
olajra
stb.)
hoses

Secure
scales construction
for mobilea mobil
Biztonságos
mérlegkonstrukció
használathoz
applications

Jogszabályi megfelelőség, felhasználóbarát, teljes körű

• TÜV-SÜD
által kiadott
EK tanúsítvány
Legally
compliant,
user-friendly,
complete
• A magas kompresszorteljesítmény gyakorlatilag 100%-os hűtőközegtöltet-leürítést tesz lehetővé
• CE certificated by TÜV-SÜD
• A belső szellőztetőrendszer kiüríti a gázokat a berendezésből, ezáltal biztonságos és megbízható
• működést
High compressor
extraction rate allows recovery of virtually 100% of the refrigerant charge
biztosít
•
Internal
ventilation
system clears nyomásnövekedés-figyelés
gases from the unit thereby ensuring safe and reliable operation
• A leürítés után a automatikus
•
pressure
increase monitoring
extraction
• 3Automatic
m hosszú
szerviztömlők;
opcionálisafter
hosszabbíthatóság
• A3 tömlőhossz
automatizált
kompenzálása
•
m long service
hoses; optional:
extensions possible
• 2Automatic
db mechanikus
manométer
az összes nyomás precíz megfigyeléséhez
•
hose length
compensation
• Az
olaj- és UV-tartályok
egyszerű,
gyors
újratöltése
gyorscsatlakoztatókkal
•
2 mechanical
pressure gauges
for precise
monitoring
of all
pressures
• Hűtőközeg-fogyasztás dokumentálása a hűtőközeg felügyeleti rendszerrel
• Simple and fast refilling of the oil/UV reservoirs via quick-couplers
• A nem kondenzálódó gázok önműködő lefúvatása a belső hűtőközeg palackból
•
of refrigerant
consumption
bynyitása
means of
refrigerant
managementvezérelt
system
• ADocumentation
magas és alacsony
nyomású
szelepek
ésazárása
elektronikusan
•
Automatic draining
of non-condensable
from the internal refrigerant bottle
• Robusztus
fémkonstrukció
műanyaggases
előlapborítással
•
Electronically
controlled
and
closing ofés
theszemélyre
high- and low-pressure
valves
• Beépített
nyomtató
az opening
elvégzett
műveletek
szabott kimutatások
kinyomtatásához
• Jól
áttekinthető
négysoros
kijelző
az összes mért érték és a funkciókkal kapcsolatos adatok
•
Sturdy
metal construction
withgrafikus
plastic front
cover
• megjelenítéséhez
Integrated printer with multiple printing of the operations performed and personalised printout
• Adatbázis-frissítés
USB
interfészen
keresztül
•
Clear four-line graphic
display
with indication
of all the measured values and function data
• Hangjelzések hibák és utasítások esetén
• Database updates via USB interface
• Defektmentes kerekek
• Acoustic signal in event of faults or directions

1
db frissolaj-tartállyal
1 db használtEquipped
with 1 fresh oil –reservoir
- 1 used
olaj-tartállyal – 1 db UV-adalék-tartállyal

oil
reservoir - 1 UV additive reservoir
felszerelve

Új szűrő
ventilátor
a kivételesen
New
filterés
and2 2dbfans
for exceptionally
long
hosszú klímaszervizelési használati idő
A/C service application time
érdekében

COOLIUS A10
A10 scope
szállítási
terjedelem
COOLIUS
of delivery

Műszaki
Technicaladatok
data

Designation
Megnevezés
A/C serviceA10
unit COOLIUS
A10
COOLIUS
klímaszervizegység
Service hoses with
standard couplers
(lengthszerviztömlők
3 m)
Szabványos
csatlakozóval
felszerelt
(hossz: 3 m)
Stickers forathe
various oilsolajokhoz
and UV additives
Matricák
különböző
és UV-adalékokhoz
Service booklet
Szervizkönyv
Quick start guide(linkkel
(with website
link for multi-lingual
operating instructions)
Gyorssegédlet
az többnyelvű
kezelési utasításokat
tartalmazó weboldalra)
Optional: UnitAfamiliarisation
Opcionális:
készülék ismertetése
Fill quantitymennyiségek
database
Feltöltési
adatbázis

Méretek
Dimensions

572xx 545
545 x 1045
572
1045 mm
mm

Súly
Weight

65kg
kg
65

Hűtőközeg
Refrigerant

R134a
R134a

Hűtőközegtartály
Refrigerant tank

11
11kg
kg

Leürítési
Extractionsebesség
rate

300
300g/min
g/perc

Vákuumszivattyú
teljesítménye
Vacuum pump capacity

100l/min
l/perc
100

Hűtőközeg-leürítési
és töltési
pontosság
Refrigerant recovery and
filling accuracy

15gg
±±15

OlajOil / és
UVUV-adalék
accuracy pontosság

±±22gg

Tisztasági
fok,
R134a
Purity grade
R134a

100%
100
%

Manométer
Pressure
gauge

db mechanikus
manométer
22 mechanical
pressure
gauges

Max.
nyomás
Max. üzemi
operating
pressure

20bar
bar
20

Szűrőszárítók
darabszáma
Number of filter
dryers

11

Approvals
Tanúsítványok

CE certification, Certificate Module
EK tanúsítvány, tanúsítványmodul
A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638,
A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC, 2014/30/EU,
2006/42/EK, 2014/
2014/35/EU

Kiegészítő tartozékok
Accessories
Designation
Megnevezés

Part no.
Cikksz.

Description
Leírás

Karbantartási szerződés

Maintenance contract

Carriedvégzik
out annually
by our technicians
(materials,
Évente
a technikusaink
(tartalmazza
az
anyagútiköltségeket,
valamint munkadíjat)
travel
and és
labour
incl.)

Járműadatbázis
Update vehicle database
aktualizálása

Vehicle list
of currentfeltöltési
refrigerant
fill quantities;
Aktuális
hűtőközeg
mennyiségek
listája
transfer byszerint;
USB USB-ről áttölthető
járművek

External analyser for R134a

Külső analizátor R134a
hűtőközeghez

Flushing kit

Öblítőkészlet

090 870 096

090 870 096

W067 200 013

W067 200 013

Simple composition analysis of the refrigerant
in the vehicle air conditioning system to check
refrigerant purity.

A jármű légkondicionáló-rendszerében található
hűtőközeg összetételének egyszerű elemzése
a közeg tisztaságának ellenőrzése céljából.

The flushing kit enables the refrigerant circuit to be
flushed on WOW! A/C service units with R134a
and R1234yf refrigerant.
Az öblítőkészlet lehetővé teszi a hűtőkör átöblítését
az R134 és R1234yf hűtőközeggel működő WOW!
klímaszervizegységekkel.

Picture
Kép

