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KLİMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLER
Klima Sisteminin Avantajları
Araçta bulunan klima sistemi yalnızca
konfor sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda sürüş güvenliğini de arttırır.
Özellikle yaz mevsiminde 40°C ile 60°C arası
seviyelere yükselen araç içi sıcaklığı, sürücünün
performansını, vücut direncini, dikkatini ve tepki
süresini olumsuz etkiler. Bunun sonucunda da
fren mesafeleri uzar ve kaza riski artar.

Araç İçi Sıcaklıklar
Bir saatlik sürüş süresi, gölgede 30°C dış sıcaklık, doğrudan güneş ışığı etkisi.

Klima Sistemi Yardımcınızdır:
Yazın araç içindeki sıcaklığı düşürmesine
ek olarak, kışın veya soğuk ve yağmurlu
günlerde de klima sistemi araç camlarındaki

Kafa bölgesi

23°C

Göğüs bölgesi

24°C

zamanda araç içindeki havayı temizler.

Ayak bölgesi

28°C

Normal havalandırmayı açtığınızda, özellikle

buğulanmayı giderir ve net görüş sağlar. Aynı

sıkışık trafikte daha da artan hava kirliliği,
aracın içini de etkileyecektir. Klima sistemi ise,

Klima Sistemi Devrede

dışarıdaki kirli havayı filtreleyerek, araç içine

Uygun sıcaklık, rahat sürüş, gözlerde sorun yok, kan basıncı normal.

temiz hava girmesini sağlar.
Günümüzde birçok araç kullanıcısı bu
avantajların farkında olduğu için, klimalı

Kafa bölgesi

42°C

Göğüs bölgesi

40°C

Ayak bölgesi

35°C

araçlara sürekli olarak artan bir talep var. Bu
nedenle de, araç klimaları alanında gelecek
için ciddi bir büyüme potansiyeli görülüyor.

Klima Sistemi Devrede Değil
Terleme, kafa bölgesi aşırı sıcak, gözlerde yanma, kan basıncı yüksek.
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Klİma Tİplerİ
Manuel Sistemler
Manuel klima sistemlerinde sıcaklık
derecesi, fan hızı ve hava dağılımı
elle ayarlanır. Dış sıcaklık veya sürüş
hızı değiştiğinde, bu ayarların da
yine elle düzeltilmesi gerekir.

Derece Ayarlı Sistemler
Derece ayarlı klima sistemleri,
seçilmiş olan sıcaklık derecesinin sabit
kalmasını sağlar. Yine de fan hızı ve
hava dağılımının dış şartlara ve sürüş
şekline göre ayarlanması gerekir.

Tam Otomatik Sistemler
Tam otomatik klima sistemleri yalnızca
ayarlanan dereceyi sabit tutmakla
kalmaz, aynı zamanda fan hızı ve
hava dağılımını da mevcut şartlara
göre otomatik olarak ayarlar.
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Soğutma Prensibi

Soğutma Dolaşım Sistemi

Klima sistemleri havayı serinletmek için soğuk hava
üretmezler. Aksine, havada bulunan sıcaklığı çekerler. Bu
durum, buharlaşan bir sıvının havadaki sıcaklığı emmesiyle
oluşan fiziksel bir işlemdir.
Bu efekti, örneğin alkolün cildimizde yarattığı serinlik
etkisinden veya terli cilde değen rüzgarın soğukluğundan
tanıyoruz. Sıvı buharlaşırken, vücudun sıcaklığını da çeker.
Bu sayede insan yaz sıcağında veya sportif aktivite sırasında
vücut sıcaklığını sabit seviyede tutabilir. Tüm klima cihazları,
soğutucular, buzdolapları ve derin dondurucular da bu
prensibe göre soğutur.

Soğutma maddesi kapalı bir dolaşım sistemi içinde hareket
eder ve bu sırada sürekli olarak gaz halinden sıvıya, sıvı
halinden gaza dönüşür. Bu işlemle birlikte araç içindeki
sıcaklık çekilir ve hava akımıyla dışarı verilir.

Ancak bu sistemler alkol ile değil, özel bir soğutma
maddesiyle çalışır. Araçların klima sistemleri için “Freon
Gazı” kullanılır.

Çalışma Şekli
Motor tarafından bir kayış aracılığıyla çalıştırılan kompresör
gaz halindeki (buharlaşmış) soğutma maddesini evaporatör
üzerinden emer ve bunu yaklaşık 15 bar seviyesinde
yoğunlaştırır. Bu işlem sırasında soğutma maddesinin sıcaklığı
çok fazla yükselir. Soğutma maddesi buharı kompresörden,
radyatörün öncesine konumlandırılmış olan kondansatör
tarafına pompalanır. Kondansatöre ulaşan soğutucu gaz, dış
hava tarafından soğutulur ve böylece sıvılaştırılır. Böylece,
araç içinden çekilmiş olan sıcak hava sisteme ulaşmış olur.
Ardından, sıvı haldeki soğutma maddesi kurutucu kısmında
toplanır. Burada nemden ve kirden arındırılır. Genleşme valfi,
sıvı haldeki soğutma maddesinin evaporatöre akış miktarını
düzenler.
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Klİma sİstemİnİn şematİk yapısı
Soğutma maddesinin soğuması, gaz kelebeğinde basınç
kaybıyla oluşur. (soğutma maddesinin genişlemesi/genleşme
valfinde kesit daralması)
Genleşme valfi veya gaz kelebeği valfi üzerindeyken
soğutma maddesinin basıncı düşer. Püskürtülen soğutma
maddesi düşük basınç sayesinde daha kolay buharlaşır.
Buharlaşma için sıcaklık gerekir. Bu sıcaklık da araç içindeki
havadan elde edilir. Havalandırma kanallarına gelen hava
evaporatör lamellerinden geçerek aracın içine ulaşır. Böylece
aracın soğutulmuş hava verilmiş olur. Buharlaşan soğutma
maddesi ise kompresör tarafından tekrar çekilir.

Genleşme valfli klima sistemi
Kurutucu, yüksek basınç tarafında
Gaz kelebeği valfi
Evaporatör
Havalandırma kanalları

Alçak basınç tarafı

Kurutucu

Kompresör

Yüksek basınç tarafı

Klorsuz Soğutma Maddesi Dolaşımı

Ayar düğmesiyle, araç içi ve dışı arasındaki farktan doğan
ideal sıcaklık seviyesi sürekli olarak sağlanmış olur.
İklimlendirme için, sıcaklık seviyesi olarak birbirinden farklı iki
dolaşım sistemi ve bir ayar mekanizması gereklidir:
Yani soğutucu dolaşım sistemine ek olarak bir de kalorifer
dolaşım sistemine ihtiyaç vardır.

Kondansatör

Gaz kelebeği valfli klima sistemi
Kurutucu, yüksek basınç tarafında
Gaz kelebeği valfi
Evaporatör
Havalandırma
kanalları
Kurutucu

Yüksek basınç tarafı

Alçak basınç tarafı
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Kompresör

Kondansatör

DÖNGÜ TABLOSU
Örnek: Genleşme Valfli Klima Sistemi

maddesini düşük basınç (1-2 bar) ve düşük
sıcaklık (0°C) ile alır ve bunu yüksek basınç
(15 bar) ve yüksek sıcaklık (80°C) ile gaz
haline yoğunlaştırır. Yoğunlaştırılan gaz
daha sonra sıvılaştırıcıya iletilir.
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Sıvılaştırıcıya giren ısıtılmış gaz
soğutma ızgaralarından geçen havayla
soğutulur. Gaz yaklaşık 20°C’ye
soğutulduğunda sıvılaşmaya başlar. Artık sıvı
haldedir ancak sıvılaştırıcı çıkışında hala belli bir
oranda gaz özellikleri taşır.

Sıvı haldeki soğutma maddesi
toplayıcıya akar ve burada gaz
içeriğinden ayrıştırılır. Daha
sonra sıvı haldeki soğutma
maddesi genleşme valfine iletilir.
Kirden ve nemden arındırılmış
soğutma maddesi, ihtiyaç
duyulan miktara ulaşıncaya
kadar toplayıcıda tutulur.
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Evaporatöre giriş yapan
soğutma maddesi, araç
içindeki hava sıcaklığını alarak
buharlaşır. Evaporatör çıkışında
sıcaklık 5°C’ye yükselir.
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Sıvı haldeki soğutma maddesi, genleşme
valfinden geçiş sırasında düşük basınçlı (1-2
bar) ve düşük sıcaklıklı (-5°C) bir sise dönüşür.

GENLEŞME VALFİ
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Klima Sisteminin Bileşenleri
Araç klima tesisatlarında kullanılan kompresörler, yağlı
kompresörlerdir. Soğutma maddesinin gaz halini çeker (sıvı
haldeyken yoğunlaştırılamaz). Burada düşük basınçlı soğutma
maddesi yüksek basınçlı hale yoğunlaştırılır ve sıvılaştırıcıya
iletilir. Yoğunlaştırıcının yapısı, rölantide çalışırken bile yeterli
soğutma performansı elde edecek şekilde tasarlanmıştır.
Kompresörün üzerine eklenen manyetik bağlantı parçası,
motor tarafından bir V kayışıyla çalıştırılır ve kompresörün
açılmasını ve kapanmasını sağlar. Kompresör yalnızca klima
sistemi devredeyken çalışır.
Kondansatör de denilen sıvılaştırıcı, bir anlamda klima
sisteminin soğutucusu olarak tanımlanabilir. Yeterli soğutma
performansını sağlayabilmesi için radyatörün yakınında
yer alır. Sıvılaştırıcının yapısı motordaki radyatöre benzer
(Oluklu borular, soğutucu ızgaralar). Gaz halindeki soğutma
maddesi burada soğutulur ve sıvılaştırılır. Aracın iç kısmından
evaporatör aracılığıyla çekilen sıcak hava, hareket halindeki
aracın hava kanalları ve fan yardımıyla dışarı atılır.
Toplayıcı veya sıvı kabı, bir emniyet ve dengeleme haznesi
olarak görev yapar. Dolaşımdaki soğutma maddesinin miktarı
sıcaklığa göre değişkenlik gösterdiğinden, bu sıvı haznesi
gereklidir.
Genleşme valfi, buharın sıcaklığına da bağlı olarak,
evaporatöre giden soğutma maddesi akımını düzenler.
Evaporatöre yalnızca buharlaştırabileceği miktarda soğutma
maddesi ulaşır. Genleşme valfi, yüksek ve alçak basınç
arasındaki ayrılma noktasıdır.
Sıvı haldeki soğutma maddesi genleşme valfinden evaporatöre
püskürtülür ve orada buharlaşır. Buharlaşma için ihtiyaç
duyulan sıcaklık, araç içindeki havadan sağlanır.
Evaporatörün önünde bulunan bir havalandırma fanı, taze
havayı çeker ve Evaporatörün içinden geçirir. Soğutulan
hava, aracın içine aktarılır. Hava nemi, kondansatörün içinde
yoğunlaşma suyu olarak ayrışır ve dışarı atılır. Böylece araç
içindeki iklim iyileştirilmiş olur (daha kuru hava elde edilir,
partiküller ve polenler yoğunlaşma suyunun içinde kalırlar),
ayrıca camlardaki buğular yok olur.
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Bakım ve Temizlik
Bileşimlerinden dolayı R134a ve R1234yf soğutma maddelerine madeni yağ karıştırılamaz. Bu soğutma maddeleri için, belli
bir viskoziteye sahip olan sentetik bazlı PAG Kompresör Yağı
(Poli Alkilen Glikol Yağı) gerekir:
• Düşük viskozite
• Yüksek viskozite
• Çok yüksek viskozite
PAG Yağı, güçlü higroskopik etki (su çekme özelliği) gösterir.
Hibrit veya elektrik kompresörlü araçlar için POE Yağı (PoliOl
Ester Yağı) kullanılır.
Klima sistemlerinde tamir ve bakım işlemleri her
zaman çok önemli olacaktır, çünkü:
• Hortumlar sızdırmazlığını kaybedebilir.
• Soğutma maddesi eksilebilir. (Kaçağın bulunması ve eksilen
maddenin ilave edilmesi gerekir).
• Bağlantılar gevşeyebilir, contalar yıpranabilir ve kuruyabilir.
• Kondansatör ve bağlantı hortumları, aracın darbe ve kaza
riski taşıyan yerlerinde bulunur. (Önden çarpma halinde
kondansatör zarar görebilir).
• Bakım sırasında meydana gelebilecek kirlilikler sızdırmazlığın
kaybına sebep olabilir.

Dikkat: Kompresör yağında doğru miktar!

• Klima sisteminin bileşenleri zamanla aşınabilir.

Kayar ve dönen parçaların yağlanması, soğutulması ve
sızdırmazlığının sağlanması için kompresörde talimatlara
uygun miktarda kompresör yağı bulunmalıdır.

• Sisteme nem girebilir.
• Evaporatör veya toplayıcıda bakteri ve kötü kokular oluşabilir.

Talimatlara uygun miktarda yağ bulunması
bu yüzden önemlidir:
• Az yağ, kompresörün sıkışmasına yol açar.
• Çok yağ, klima sisteminin yetersiz soğutmasına yol
açar (sıcaklığın geçişine engel olur). Kompresörün çıkış
basıncı çok fazla yükselir ve arızaya neden olur.

9

Klİma İşlerİ hakkında uyarılar
En önemli üç konu:
1.

T emizlik. Dolaşım sisteminde hava, nem veya
kir gibi her türlü yabancı madde klima sisteminin çalışmasını etkiler.

2.

 oğutma maddesi güçlü higroskopik etki gösS
terir. Yani havadaki nemi hızlı şekilde içine
çeker. Bu yüzden kabını mutlaka kapalı şekilde
muhafaza edin.

3.

R 134a klima sistemlerinde yıllık 60 – 130 g
soğutma maddesi eksilmesi normaldir. 2 – 4
yıl kullanım sonrası, klima sistemindeki soğutma
maddesi seviyesinin düşük olması da normaldir. Böyle durumlarda parça değiştirmeden,
soğutma maddesi ilave etmek veya yeniden
doldurmak gerekir.

•	Klima sisteminin boşaltma işlemi mutlaka bir klima servis
cihazıyla yapılmalıdır. Soğutma maddesi kesinlikle boşluğa
salınmamalıdır.
•	Klima servis cihazıyla çalışırken mutlaka üreticinin talimatları
dikkate alınmalıdır.
• Klima sistemi daha önce boşaltılmış olsa bile, yağın içindeki
soğutma maddesi kalıntıları nedeniyle yeniden basınç
oluşabilir.
•	Klima çevresindeki kaynak işlerinde çok dikkatli olunmalıdır.
Klima sistemi parçalarının yüksek sıcaklığa maruz
kalmamasına özen gösterilmelidir. Aksi halde bağlantı
hortumları zarar görebilir ve patlamalar yaşanabilir.
•	Boya sonrası fırında kurutma işleminde R134a soğutma
maddesi 70 – 80°C sıcaklığı geçmemelidir.
•	Hortumlar, kaplinler ve diğer bağlantılar sökülmeden
önce kirden, sudan, yağdan vs. arındırılmalı ve sistemin
kirlenmesi önlenmelidir.
•	Tüm açık bağlantılar hemen tapalarla kapatılmalıdır. Bantla
kapatılması uygun değildir.
•	Aletlerin, ölçüm cihazlarının ve değiştirilecek parçaların
temiz ve kuru olması sağlanmalıdır.
•	Bağlantılar söküldükten sonra o-ringler mutlaka
değiştirilmeli ve yerine takılmadan önce PAG yağı ile
kaplanmalıdır.
•	Tamir veya bakım işleri için klima sistemi açıldıysa, kurutucu
filtrenin değiştirilmesi gerekir.
•	Her tamirattan sonra, açılmış olan tüm bağlantıların kaçak
arama cihazıyla kontrol edilmesi gerekir.
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Klima sistemlerinin tamir ve bakım işlerini
yapan tüm teknik personelin, güncel bir
yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Klima Kontrol
1. Yüksek ve alçak basınç valfleri
Klima servis cihazı üzerinde bulunan yüksek ve alçak basınç valflerinin kapalı olduğundan emin olun.


2. Yüksek ve alçak basınç hortumları
Yüksek (kırmızı) ve alçak (mavi) basınç hortumlarını, araç klima sistemi üzerindeki kaplinlere takın.


3. Motor devir sayısı
Kontroller sırasında araç motorunun sabit olarak yaklaşık 1.500 devir/dk.’da çalışmasına dikkat edin.


4. Klima sistemi ve fanın ayarlanması
Klima sistemini maksimum soğuk seviyesine ve fanı da en yüksek hıza (sirkülasyon modu) ayarlayın.


5. Derece kontrolü
LCD dijital termometreyi ortadaki havalandırma ızgarasına yerleştirin. Örneğin dış sıcaklık 20°C ise havalandırma
ızgarasındaki sıcaklık 3 – 6,5°C arasında olmalıdır. Referans değerlerini sayfa 12’deki grafikte görebilirsiniz. Değerlerde
sapma varsa, basınç kontrolünü gerçekleştirin.



6. Basınç kontrolü
Manometrelerdeki yüksek ve alçak basınç rakamlarının, referans değerlerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Referans
değerlerini sayfa 12’deki 1 ve 2 numaralı tablolarda görebilirsiniz.


7. Hata kaynakları
Değerler tolerans sınırları dışında ise, olası hata kaynakları: Sayfa 12’deki 3 numaralı tablo.


8.
•
•
•

Klima temizliğine hazırlık
Mikro hava filtresini kontrol edin veya değiştirin.
Su kondansatörünün çıkış borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve temizleyin.
Araç içi ve araç dışı havalandırma sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. (Klima sisteminin
yalnızca dıştan gelen havayla çalıştırılması daha uygun olacaktır).
• Kullanım talimatlarını takip ederek, Würth Klima Temizleme Spreyini uygulayın.
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Referans Değerleri
Tablo 1

Grafik 1

Orta havalandırma ızgarasındaki sıcaklık °C

Genleşme valfli klima sistemleri
Dış sıcaklık (°C)

Yüksek basınç (bar) Alçak basınç (bar)

15
20
26
32
37

8,0 – 10,5
8,0 – 12,8
10,5 – 13,5
15,7 – 19,5
16,5 – 22,5

0,6 – 1,2
0,6 – 1,2
0,6 – 1,4
0,6 – 2,0
1,2 – 2,3

Tablo 2
Kelebek valfli klima sistemleri

Dış sıcaklık °C

Dış sıcaklık (°C)

Yüksek basınç (bar) Alçak basınç (bar)

15
20
26
32
37

5,1 – 12,0
6,8 – 13,8
9,0 – 15,5
11,2 – 18,1
13,8 – 20,0

1,6 – 3,1
1,6 – 3,1
1,6 – 3,1
1,6 – 3,1
3,0 – 4,0

Dikkat! Bu tablolarda yalnızca referans değerleri yer almaktadır. Basınç kontrolünde her zaman üreticinin talimatları dikkate
alınmalıdır.

Olası Hata Kaynakları
Tablo 3
Alçak basınç, • Kompresör arızalı.
tolerans
• Kompresör üzerinde emme ve basınç tarafları ters bağlanmış olabilir.
değerlerinin üst • Genleşme valfi açık halde bloke olmuş. Kompresör kapasitesi değişken ise, alçak basınç tarafında küçük
sınırından daha ama hızlı basınç değişiklikleri görülür.
fazla
• Kapasite ayar valfi arızalı veya ayarsız.
• Kompresördeki manyetik bağlantı basınçtan dolayı kaymış veya hatalı açılmış.
• Alçak basınç, tolerans değerlerinin alt sınırından daha düşük
Alçak basınç,
tolerans
• Kurutucu filtre nemle dolmuş.
değerlerinin alt • Kompresörün kapasite ayarlama valfi, en yüksek çıkış performansında bloke olmuş.
sınırından daha
• Kompresörün kapasite ayarlama valfi, en yüksek çıkış performansında bloke olmuş.
düşük
• Termostat arızalı.
• Aşırı yüksek dış sıcaklıkta (>44°C) normal durum.
Yüksek basınç,
• Kondansatörde sıcaklık değişimi doğru şekilde çalışmıyor.
tolerans
değerlerinin üst • Klima sistemi fazla dolmuş.
sınırından daha • Klima sistemi hava veya farklı gazlar nedeniyle kirlenmiş.
fazla
• Kompresördeki kapasite ayar valfi arızalı.
• Kondansatör ile kompresör arasında veya (genleşme valfli sistemlerde) kurutucu ile evaporatör arasında, yüksek
basınç alanında tıkanıklıklar olabilir.
Yüksek basınç, • Aşırı yüksek dış sıcaklıkta (>44°C) normal durum.
tolerans
• Genleşme valfi tıkanmış veya bloke olmuş.
değerlerinin alt • Klima sistemi fazla dolmuş.
sınırından daha • Alçak veya yüksek basınç alanında, filtre ile evaporatör arasında tıkanıklık var.
düşük
• Kompresör arızalı.
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KAZA ÖNLEYİCİ TALİMATLAR
Dikkat edilmesi gereken konular
Soğutma maddelerinin açık alevle veya sıcak yüzeylerle
temas etmesi halinde zehirli gazlar (Fluor, Fosgen)
açığa çıkar. Bu gazlar, çok düşük konsantrasyonda bile
keskin kokularıyla fark edilirler.
Sıvı haldeki soğutma maddesinin cilde temas etmesi
halinde aşırı donma etkisi görülür. Bu yüzden soğutma
maddeleriyle çalışılırken mutlaka koruyucu gözlük ve
eldiven (örn. fluorelastomer) kullanılmalıdır. Deri ve
kumaş eldivenler ise bu iş için uygun değildir. Gaz
haldeki soğutma maddesi havadan daha ağırdır. Bu
yüzden zemine yakın yerlerde ve hendeklerde boğulma
tehlikesi vardır. Soğutma maddeleriyle çalışılırken
ortamın yeterince havalandırılmasına dikkat edilmelidir.
Dolum tüpleriyle çalışırken mutlaka dikkat edin:
• Güneşte veya sıcak yerlerde bırakmayın.
• Donmaya karşı koruyun.
• Dikey olarak taşıyın.
• Yere düşürmeyin.
• Kapağını her zaman sıkıca kapatın.

Tek valfli dolum tüpleri
Sıvı haldeki soğutma maddesini, emiş borusu olmayan bir
dolum tüpünden çekmek için şişenin ters çevrilmesi gerekir.
(Dolum valfi aşağı doğru durmalı).
İki valfli dolum tüpleri
Bu tüplerin içinde bir emiş borusu bulunur (kırmızı vanalı).
Tüp baş aşağı tutulmamalıdır.

İlk Yardım Önlemleri
Soluma durumunda
• Hastayı temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve 		
dinlendirin.
• Gerekirse oksijen verin.
•	Solunumun durması veya düzensiz olması halinde
suni teneffüs yaptırın.
• Kalp durursa, kalp masajı yapın.
• Derhal doktora başvurun.
Cilde temas durumunda
• Temas eden yeri bol suyla yıkayın.
Göze temas durumunda
• En az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın.
• Derhal doktora başvurun.
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COOLIUS A10 - COOLIUS Y10
•Y
 üksek kompresör emiş oranı, soğutucu gazın hemen hemen %100’ünün geri kazanılmasına olanak tanır.
• İç havalandırma sistemi ünitelerdeki fanlar ,biriken atık gazları temizler (güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar)
•O
 tomatik hortum uzunluğu tanımlama
• T üm basınçların hassas olarak izlenmesi için 2 mekanik alçak/yüksek basınç göstergesi
•H
 ızlı kaplinler ile / UV kaplarının basit olarak UV eklenebilmesi
•S
 oğutucu gazın çekme ve dolum işlemi yazıcısı sayesinde belgelendirilebilir.
•G
 enleşme gazının tank içerisinden otomatik tahliye özelliği
• Yüksek ve alçak basınç elektronik vanaları mevcuttur.
• Plastik ön kapak ile sağlam metal gövde
•Ş
 irket bilgisi çıktısı ile yapılan işlemlerin entegre yazıcıdan belgeleyebilme özelliği
• Sadece COOLIUS Y10 için acil durdurma şalteri mevcuttur.

Art.-Nr. W050 101 000
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Art.-Nr. W050 111 000

COOLIUS A10 - COOLIUS Y10

1 yeni yağ 1 eski yağ ile
donatılmıştır. Karıştırma riski
taşımayan renklerle kodlanmış UV
katkı maddesi kabı.

Daha hızlı ve kolay kullanım.
Pratik işlevselliği ile menüye kolay
ulaşım.

COOLIUS A10 - Teknik Veriler

Pratik Kilit Sistemi

COOLIUS Y10 - Teknik Veriler

Boyutlar

572 x 545 x 1045 mm

Boyutlar

572 x 545 x 1045mm

Ağırlık

65 kg

Ağırlık

65 kg

Soğutucu Gaz
Soğutucu Tank

R-134a
11 kg

Emiş Gücü

300 g/min

Soğutucu
Soğutucu Tank
Refrigerant tank

R-1234yf
11 kg
11 kg

Vakum pompa emiş gücü
Vakum seviyesi
Soğutucu gazın geri kazanım/ Dolum doğruluğu
Yağ / UV doğruluğu

100 l/min
3 x 10-1 Pa

Emiş Gücü

300 g/min
100 l/min
3 x 10-1 Pa

Saflık derecesi R-134a

100%
3 mekanik basınç göstergeleri
20 bar
1
CE certification, Certificate
Module A2: IS-I-MI-17- 04102486-1638, 2006/42/
EC, 2014/30/EU, 2014/35/
EU

Vakum pompa emiş gücü
Vakum seviyesi
Soğutucu gazın geri kazanım/ Dolum doğruluğu
Yağ / UV doğruluğu
Saflık derecesi R-1234yf

min. 95%
2 mekanik basınç göstergeleri
20 bar
1
CE certification, Certificate Module A2: IS-IMI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC, 2014/30/
EU, 2014/35/EU

Basınç ölçer
Maks. işletme basıncı
Filtre kurutucu sayısı
Onaylar

± 15 g
±2g

Basınç ölçer
Maks. işletme basıncı
Filtre kurutucu sayısı
Onaylar

± 15 g
±2g
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COOLIUS A30
•B
 üyük hacimli klima sistemleri için, hızlı ve verimli itici akış pompası
•B
 üyük hacimli klima sistemleri için (örneğin, otobüslerde) yüksek kompresör çıkışı,
soğutucu gazın neredeyse % 100 geri kazanılmasını sağlar.
• İç havalandırma sistemi güçlü fanlar sayesinde üniteyi soğutur ve havalandırır
.Gazlar üniteden temizlenir böylece güvenli ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlar.
•3
 m uzunluğunda servis hortumları; isteğe bağlı uzatılması mümkündür.
•O
 tomatik hortum uzunluğu tanımlama
• T üm basınçların hassas olarak izlenmesi için 2 mekanik alçak/yüksek basınç
göstergesi ve dahili tank basıncını izlemek için ek bir basınç göstergesi
•S
 oğutucu gazın çekme ve dolum işlemi yazıcısı sayesinde belgelendirilebilir.
•H
 ızlı kaplinler ile / UV kaplarının basit olarak UV eklenebilmesi
• Genleşme gazının tank içerisinden otomatik tahliye özelliği
•Y
 üksek ve alçak basınç elektronik vanaları mevcut tur.
• Dayanıklı metal gövde yapısı.

COOLIUS A30 - Teknik Veriler
Boyutlar

680 x 667 x 1175 mm

Ağırlık

120 kg

Soğutucu
Soğutucu Tank
Refrigerant tank

R-134a
35 kg
11 kg

Emiş Gücü

1000 g/min

Vakum pompa emiş gücü
Vakum seviyesi
Soğutucu gazın geri kazanım/ Dolum doğruluğu
Yağ / UV doğruluğu

170 l/min
3 x 10-1 Pa

Saflık derecesi R-1234yf

100%
3 mekanik basınç göstergeleri
20 bar
1
CE certification, Certificate Module A2: IS-IMI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC, 2014/30/
EU, 2014/35/EU

Basınç ölçer
Maks. işletme basıncı
Filtre kurutucu sayısı
Onaylar
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± 50 g
±2g

Art.-Nr. W050 103 030

Bir adet yeni ve eski yağı
kabı ile donatılmıştır.
Karıştırma riski
taşımayan renklerle
kodlanmış UV katkı
maddesi kabı.

Daha hızlı ve kolay
kullanım.
Menüye kolay ulaşım.

Pratik kilit sistemi

COOLIUS A50 - COOLIUS Y50
•A
 tık yağ tahliyesi için yenilikçi prosedür, en düşük soğutucu sıvı kaybını garanti eder.
•C
 ihaz yazılımına entegre edilmiş Azot testi. Son müşteriye bağlayıcı bir dokümantasyon sağlar.
•U
 SB arayüzü (Excel) ile veri okuma ve dışa aktarma. Bireysel hizmetlerin belgelenmesini sağlar.
•K
 lima servis ünitesi devresinin otomatik olarak temizlenmesi.
•H
 angi tip yağ olursa olsun, cihaz bir sonraki klima servisi için hemen hazırdır.
•U
 zun servis aralığına izin verir.
•C
 ihaz için kişiselleştirilmiş erişim kurulabilir.
• Kişisel 4 haneli şifre sadece yetkili kişiler için erişim sağlar.
• Dahili soğutucu sıvıw basıncının gösterilmesi için ek basınç göstergesi.

Art.-Nr. W050 105 0

Art.-Nr. W050 115 000
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COOLIUS A50 - COOLIUS Y50
COOLIUS A50 - Teknik Veriler

COOLIUS Y50 - Teknik Veriler

Boyutlar

680 x 667 x 1175 mm

Boyutlar

680 x 667 x 1175 mm

Ağırlık

90 kg

Ağırlık

90 kg

Soğutucu Gaz
Soğutucu Tank

R-134a
20 kg

Soğutucu
Soğutucu Tank

R-1234yf
20 kg

Emiş Gücü

320 g/min

Emiş Gücü

320 g/min

Vakum pompa emiş gücü
Soğutucu gazın geri kazanım/ Dolum doğruluğu
Yağ / UV doğruluğu
Güvenli çalışma için geniş
vantilatör
Komprasör
Maks. işletme basıncı
Filtre kurutucu sayısı
Onaylar

128 l/min

Vakum pompa emiş gücü
Soğutucu gazın geri kazanım/ Dolum doğruluğu
Yağ / UV doğruluğu
Güvenli çalışma için geniş
vantilatör
Komprasör
Maks. işletme basıncı
Filtre kurutucu sayısı
Onaylar

128 l/min
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± 15 g
±2g
D 172 mm
1/3 HP
20 bar
1
CE-certification by TÜV Süd

± 15 g
±2g
D 172 mm
1/3 HP
20 bar
1
CE-certification by TÜV Süd

İLAVE ÜRÜNLER

Gaz Analiz Cihazı - Soğutucu Gaz
R134A için

Gaz Analiz Cihazı - Soğutucu Gaz
R1234yf için

Art.-Nr. 0900 870 096

Art.-Nr. W067 000 024

Yıkama Ünitesi
Art.-Nr. W067 200 013
Gaz analiz cihazı, soğutucu gaz
R1234yf için
Art.-Nr. W067 000 100
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KLİMA SOĞUTMA GAZLARI
R134a Klima Soğutma Gazı

R1234YF Klima Soğutma Gazı

R134a soğutucu gaz kullanılan klima servisleri için kullanıma
uygundur.

R1234yf soğutucu gaz kullanılan klima servisleri için kullanıma
uygundur.

13,6kg

Art.-Nr. 0892 764 116

Adaptör seti-R134a Klima Soğutma Gazı için
Art.-Nr. 0764 000 003
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5kg

Art.-Nr. 0892 123 450

Adaptör seti-R1234yf Klima Soğutma Gazı için
Art.-Nr. 0764 000 812

Çok Amaçlı Klima Kompresör Yağı PRO
R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744
soğutucu gazları ile uyumlu yüksek kaliteli sentetik kompresör yağı.
PAG yağı ve Ester yağı ile karıştırılabilir.
• Mükemmel yağlama özelliği.
• Kompresörün ömrünü uzatır.
• Aşınmaya karşı koruma sağlar.

1.000 ml
Art.-Nr. 0892 764 123

Vakum Pompası Yağı
Klima gaz dolum cihazlarında vakum pompasının bakımı için kullanılan özel yağ.
• Malzeme uyumluluğu yüksektir.
• Lastik ve plastik contaları aşındırmaz.

250 ml
Art.-Nr. 0892 764 300

Klima Kompresör Yağı POE
R134a/R1234yf soğutucu gazların kullanıldığı ve elektrikli hava kompresörü
kullanılan (Hibrid, Start/Stop, Elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (Poliol Ester)
kompresör yağı.
• Çok yüksek dayanıklılık.
• Yüksek su itme özelliği
• Yüksek kayganlık özelliği sayesinde kompresörü aşınmaya karşı korur.

210 ml
Art.-Nr. 0892 764 045
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KLİMA KAÇAK ARAMA İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER

1

2

R 134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçak yerlerinin bulunması için kullanılan kaçak arama maddeleri
Numara Ürün Tanımı
1
Klima kaçak arama sıvısı
2
Klima kaçak arama sıvısı Basic

İçerik
7,5 ml
240 ml

Art.-Nr.
0892 764 010
0892 764 134

Amb/Ad.
6
1

Klima Kaçak Tamir Sıvısı

PAG ve Ester yağı

R134a klima sistemlerinde kullanılan yıpranmış O-ringlerin sızdırmazlığının sağlanması için kullanılır.
TCP* katkı maddeleri sayesinde aşınmalar azalır.
• Kompresörün dayanım süresi artar
• Kompresörün çalışma performansını iyileştirir
• Kompresörün gürültüsü azalır.
* (TCP: Trikresil fosfat) Motorlu araç klima kompresörleri için özel
olarak kompresörlerdeki (piston, vb.) mekanik aşınmanın 		
(sürtünme) azaltılması amacıyla geliştirilmiş katkı maddesi.
Ürün Tanımı

İçerik

Klima kaçak tamir sıvısı

30 ml

Art.-Nr.

Amb/Ad.

0892 764 500

6

Kaçak Arama Spreyi Plus
Sızıntı yapan alanların, mikro kaçakların ve kılcal çatlakların yerlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde
belirlenmesi için kullanılan test köpüğü.
• Uygulaması kolay ve hızlıdır.
• pH nötr.
• Korozif değildir.
• Soğuk ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.
• Soğuk gazlar için uygundur.
Ürün Tanımı
Kaçak Arama Spreyi Plus
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İçerik
400 ml

Art.-Nr.
0890 27

Amb/Ad
1

ile uyumludur.

Klima Kaçak Arama Lambası
Soğutucu madde, su soğutma, motor yağı (dizel veya benzin),
şanzıman yağı ve hidrolik direksiyon sistemlerindeki en küçük
sızıntıları tespit etmek için kullanılır.
• Sağlam plastik çantada teslim edilir. Böylece lens, kirden 		
ve hasar görmekten korunur.
• UV kaçak arama lambası ile çalışırken koruyucu gözlük 		
takılmalıdır.
• Gözlük, katkı maddesinin aydınlatma etkisini arttırır 		
böylece kaçakların tespiti kolaylaşır.
• UV kaçak arama lambası oldukça hafiftir. Uzun süreler 		
boyunca yorulmadan çalışmaya olanak sağlar.
Art.-Nr. 0964 764 009

12 Volt/100 Watt!

Klima Kaçak Arama Seti
R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların tespit
edilmesinde kullanılır.
• Malzeme uyumluluğu yüksektir. O-ring ve contalarda 		
aşınmaya sebep olmaz.
• PAG yağı ile uyumludur.
• Yüksek oranda fosfor etken maddesi içerir.
Set İçeriği
Ürün Tanımı

Art.-Nr.

Amb/Ad.

Sıkma Aleti

0891 764 010

1

Doldurma adaptörü

0764 000 114 1

1

Klima kaçak arama katkı
maddesi

0892 764 010

6

Art.-Nr. 0964 764 025
Klima Kaçak Arama Katkı Sıvısı İçin Uygulama Tabancası

Art.-Nr. 0891 764 010
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Dijital İnfrared Lazerli Termometre
Yüzey sıcaklıklarını temassız şekilde ölçen, lazer
entegre edilmiş termometre.
• Ergonomik, praktik ve her yerde kullanılabilir. Sıcaklığı çok kısa süre
içerisinde ölçer.
• İki noktalı lazer ışını sayesinde ölçüm yapılacak alana daha iyi odaklanma
sağlanır.
• Güvenli ve hassas ölçüm. 12:1 oranında dar ölçüm açısı.
• Emisyon seviyesinin dijital olarak ayarlanmasını sağlar.
• Celsius‘dan Fahrenheit' a ayarlanabilir.
• Entegreli ekran aydınlatması.
• Yüksek ve düşük ısılar için ayarlanabilir alarm. – 50 °C ve + 650 °C arasında.
• Pratik bir kılıfla birlikte teslim edilen dijital termometre pantolon kemerine asılabilir.

Art.-Nr. 0715 53 110

Gaz Kaçak Dedektörü - Led Göstergeli
Gaz hatlarında bulunan kaçakların aranması ve
yerlerinin belirlenmesi için kullanılır.
• Ön ayar gerektirmeyen basit kullanım
• Kompakt ve sağlam gövde
• Pratik PVC ambalaj
• Ölçümün sesli ve görsel onayı
• Koruma kapaklı hareket edebilir metal sensör başlığı
Kullanım Alanları:
• LPG dönüşüm işlemlerinde (propan)
• Araç klima servis işlemlerinde ( Forming gazı: 95% nitrojen, 5% hidrojen)
• Kalorifer tesisatçıları (Metan/Etan/Propan)

Doğalgaz hattının aranması
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Art.-Nr. 0715 53 260

Otogaz sisteminin deteksiyonu Otogaz sisteminin deteksiyonu Forming gazlı klima sisteminin
deteksiyonu

Özel Temİzleme ve Tazeleme Ürünlerİ
Klima Temizleme Spreyi 300 ml
Araç klima tesisatları için özel temizleyici. Klima soğutma radyatörü yüzeyinde
oluşan kirleri temizler ve giderir.
• Araç içerisinde rahatsız edici kokuların oluşmasını etkili şekilde önler.
• Kötü kokuları ortadan kaldırarak daha taze bir ortam havası yaratır.
• Klima sisteminin ısı eşanjörüne direkt uygulama ekstra uzun ve özel memeli hortum
ile yapılır.
Art.-Nr. 0893 764 103
• Geniş püskürtme açısı.

Araç İçi Tazeleme Spreyi
Quick Fresh Pure 100 ml
Araç iç mekanı ve araç klima tesisatında meydana gelen kokuların etkili şekilde
giderilmesini sağlar.
• Rahatsız edici kokuları yok eder
• Tesisatta ve araç içinde herhangi bir demonte işlemi gerektirmez
• Detaylı bir kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyulmaz
• Havalandırma kanallarında ve araç içinde meydana gelen kötü kokuların
giderilmesini sağlar, taze ve ferah bir koku bırakır.
• Üniversal, esnek ve mobil kullanım
Art.-Nr. 0893 764 652

1. Boru Kesme Aparatı
3-16 mm
2. İç ve Dış çapak alma frezesi

Art.-Nr. 0714 551 117

Art.-Nr. 0714 91 20

Art.-Nr. 0714 91 21

Kullanım Alanları

Ø A max Ø A max L1
mm
inch
mm

ØD
mm

Art.-Nr

Amb/
Ad.

Bakır, alüminyum,
yumuşak çelik borular.

3 – 40

⅛″ – ¹³⁄₈“

50

50

0714 91 20 1

Bakır, çelik, plastik,
paslanmaz çelik
borular.

10 – 54

⅛“ – ¹³⁄₄“

85

65

0714 91 21 1
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Bağlantı Kaplinleri
Ürün Tanımı

Art.-Nr.

Amb/Ad. Ürün Fotoğrafı

R134A Klima Gaz Dolum Cihazı için Bağlantı
Kaplini, Alçak basınç, M14X1,5, İç diş

0764 000 156

1

R134A Klima Gaz Dolum Cihazı için Bağlantı
Kaplini,, Yüksek basınç, M14X1,5, İç diş

0764 000 157

1

R134YF Klima Gaz Dolum Cihazı için Bağlantı
Kaplini,, Alçak basınç, M12X1,5, İç diş

0764 000 810

1

R134YF Klima Gaz Dolum Cihazı için Bağlantı
Kaplini,, Yüksek basınç, M12X1,5, İç diş

0764 000 811

1

Ürün Tanımı

Art.-Nr.

Amb/Ad. Ürün Fotoğrafı

1/4'' Alçak basınç hortumu (uzunluk: 3 m)

0764 000 601

1

1/4'' Yüksek basınç hortumu (uzunluk: 3 m)

0764 000 602

1

3/8'' Alçak basınç hortumu (uzunluk: 3 m)

0764 000 603

1

3/8'' Yüksek basınç hortumu (uzunluk: 3 m)

0764 000 604

1

İlave Hortumlar
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Adaptör R134a ile uyumlu
Ürün Tanımı

Art.-Nr.

Amb/Ad. Ürün Fotoğrafı

Düz uzatma, yüksek basınç servisine daha kolay
erişmenizi sağlar
0764 000 121
plastik kaplamalar nedeniyle erişilmesi zor olan
bağlantı noktaları.

1

1/4 "SAE hızlı hareketli servis rakorları arasındaki adaptasyon için
ve Behr servis ünitelerinin servis hortumlarıyla
3/8 "SAE bağlantıları

0764 000 057

1

Sızıntı tespit boyasının (Ürün No. 0892 764
010) doldurulması için
düşük basınç tarafı

0764 000 114

1

Sızdırmazlık durdurucu katkıyı (Ürün No. 0892
764 500) doldurmak için
yüksek basınç tarafı

0764 000 118

1

1/4 "SAE dişi dişli düz vidalı adaptör x
servis portu, yüksek ve düşük basınç

0764 000 134

1

1/4 "SAE dişi dişli açılı vidalı adaptör x
servis portu, düşük basınç

0764 000 144

2

1/4 "SAE dişi dişli açılı vidalı adaptör x
servis portu, yüksek basınç

0764 000 145

2

R-134a basınç ölçer köprüsü,
HFO-1234YF hızlı hareketli kaplinler
adaptör

0764 000 805

2

0764 000 124

1

Sızdırma Sabitleyici Plus için dolum adaptörü
(Ürün No. 0892 746 775) ve
şişe kullanarak diğer sıvı ortamlar
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Würth Sanayi Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eski Silivri Cad. No: 46
Mimarsinan, B.Çekmece - İstanbul
T +90 212 866 62 00
F +90 212 866 63 84
www.wurth.com.tr

Tasarım: E.Kaplan

Tüm hakları saklıdır. Yalnızca onay alınarak yeniden basılabilir.
MRKT - INC - 1000 - 90 GR - 04/18
Tarafımızdan kaliteyi yükseltmeye hizmet eden ürün değişikliklerini önceden bildirim
yapmadan uygulama hakkını saklı tutarız. Resimler örnek görüntüler olabilir ve teslim edilen
üründen farklı bir görünümü olabilir, yanılgı haklarımızı saklı tutarız. Baskı hatalarından dolayı
sorumluluk üstlenmiyoruz. Genel ticari hüküm ve şartlar geçerlidir.

Individuell bestückt – wählen Sie Ihre Werkzeugpakete!

