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APPARATUUR
Airco-service: wat houdt het in?

Na Amerika raakt nu ook Europa
in de ban van de airco. Het aantal
airco-installaties stijgt explosief.
Wie eenmaal aan het weldadige
comfort van een airco heeft ge-
proefd, wil nooit meer anders. De
auto-industrie moedigt de aanschaf
van een auto met standaard airco
aan. De prijzen dalen tot het niveau
van een hoogwaardig audio-sys-
teem en bij latere inruil wordt deze
extra investering doorgaans ge-
makkelijk terugverdiend. Ook de
compacte auto’s, tot de typische
stadsauto’s aan toe, zijn tegen-
woordig leverbaar met een heuse
airconditioning.

Veel werkplaatsen blijken de
groeiende populariteit van de airco
maar traag op te pakken. Nog altijd
zijn er gerenommeerde autobedrij-
ven die geen antwoord hebben op
de service-behoefte van de airco-
installatie. Dat is erg onverstandig.
Zeker nu het reguliere onderhoud
tot een absoluut minimum wordt
teruggebracht zal men elke nieuwe

service-activiteit met beide handen
aan moeten grijpen. De aircondi-
tioning is een blijver en de specia-
list ligt op de loer!

Regelmatig onderhoud
Voor het probleemloos (blijven)
functioneren heeft elk airco-sys-
teem regelmatig onderhoud nodig.
Belangrijke componenten zijn de
condensor en de verdamper. Zorg
dat ze schoon zijn (doorblazen in
tegengestelde richting met het
luchtpistool) en zorg dat verbogen
lamellen weer netjes gericht wor-
den. Ook het luchtinlaatsysteem
verdient aandacht. Verwijder blad
en vuil en vernieuw het interieur-
luchtfilter op tijd. Controleer ook
van tijd tot tijd de riemspanning

van de compressor en de condens-
waterafvoer van de verdamper.
Condenswater moet ongehinderd
weg kunnen lopen en de uitstroom
onder de auto raakt nog weleens
verstopt door opspattend vuil.

Dit zijn allemaal handelingen
waarvoor geen specifieke oplei-
ding nodig is. Dat wordt anders
wanneer u daadwerkelijk aan het
aircosysteem gaat repareren of
wanneer u onderdelen in de koude-
middelkringloop gaat vervangen
(zoals het filter) of lekkages te lijf
gaat. U moet dan in het bezit zijn
van een STEK-erkenning. En dat
betekent nogal wat. Met de aan-
vraag, de jaarlijkse contributie en
de opleiding van één of meerdere
monteurs tot STEK-erkende CFK-
monteur zijn vele duizenden gul-
dens gemoeid. Daar komt dan nog
de aanschaf van een airco service-
apparaat bij en de nodige hulpmid-
delen. Toch blijkt één en ander bij
een middelgrote werkplaats al snel
rendabel te zijn. Bovendien trekt

het (nieuwe) klanten aan die wel-
licht ook voor hun andere service-
behoeften bij u komen.

Stankprobleem
De meest gehoorde klacht over de
auto-airco is een onaangename
geur. Dit treedt vooral op bij air-
co’s die niet permanent in gebruik
zijn (de handbediende systemen).
Zoals bekend wordt bij ingescha-
kelde airco de interieurlucht langs
de verdamper gevoerd en daar ge-
koeld èn gedroogd, waarbij vocht
aan de interieurlucht wordt ont-
trokken en achterblijft op de ver-
damper. Deze vochtige, donkere
atmosfeer is een ideale voedings-
bodem voor bacteriën en schim-
mels. Zodra de airco weer actief
moet zijn, verspreidt deze een on-
aangename, muffe lucht die veel
automobilisten doet besluiten de
airco direct weer uit te zetten.

Bij de nieuwste generatie airco-
systemen is de geurproblematiek
voor een belangrijk deel opgelost

Nieuwe service-activiteit biedt volop kansen

Airco goed voor werkplaats-traffic
De opmars van de aircondi-

tioning blijkt niet meer te

stuiten. Gelukkig kan de

airco niet zonder regelma-

tige technische zorg. In

een tijd van dalende onder-

houds-intensiteit is dit een

kans die de werkplaats

met beide handen aan

moet grijpen. Een afwach-

tende houding van het

autobedrijf maakt vooral

de specialist sterker.
Airco-installaties zijn al lang niet
meer voorbehouden aan exclusie-
ve automobielen.Zelfs in stads-
auto’s is de airco geen uitzonde-
ring meer.Alle reden om de
airco-service serieus te nemen!
FOTO:AMTECH ALMERE
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door een betere waterafvoer bij de
verdamper en het aanbrengen van
bacterieremmende coatings.

Voorlopig kampen veel airco-
bezitters nog met een stankpro-
bleem. Regelmatig inschakelen
van de airco en de airco enkele ki-
lometers voor het einde van de rit
uitschakelen, kan voor verbetering
zorgen. De verdamper krijgt dan
de kans om te drogen voor de mo-
tor wordt stopgezet. Een tijdige
vervanging van het interieurlucht-
filter is raadzaam om een voldoen-
de grote luchtstroom van gefilterde
lucht te verzekeren. Een echt be-
vredigende oplossing kan alleen de
werkplaats bieden in de vorm van
het intensief reinigen en desinfec-
teren van de verdamper. De moei-
lijkheid daarbij is dat de verdam-
per niet uitgebouwd kan worden.
Met zal dus met listige spuitsondes
het chemische product op de ver-
damper moeten spuiten. Dergelijke
gereedschappen en reinigingspro-
ducten worden door een aantal le-
veranciers aangeboden. Middeltjes
die simpelweg in de ventilatieroos-
ters worden gespoten zijn slechts
korte tijd werkzaam.

Service-apparaat
Wie een echt professionele airco-
service wil bieden, ontkomt niet
aan de aanschaf van een airco ser-
vice-apparaat. Na aansluiting op
de koudemiddel-kringloop tapt
deze het systeem af, recyclet des-
gewenst het koudemiddel (R134a),
vacumeert het systeem en vult dat
weer met koudemiddel en olie. Dit
is sowieso nodig bij elke reparatie
en na een lekkage, maar ook als
periodieke preventieve service om
problemen te voorkomen.

Met zo’n service-apparaat is een
investering gemoeid van ƒ 5.000,-
tot ruim ƒ 10.000,-. Er zijn vol-
automatische machines die na het
aansluiten de volledige procedure
doorlopen, terwijl de monteur an-
dere werkzaamheden kan verrich-
ten. De monteur kan het gewenste
vulgewicht vooraf instellen op de
machine, zodat de installatie auto-
matisch met de juiste hoeveelheid
koudemiddel wordt gevuld. Daar-
voor is de machine voorzien van
een elektronische weegschaal. En-
kele machine hebben een inge-

bouwd verwarmingssysteem,
waarmee de druk verhoogd wordt
en het vullen sneller verloopt.

Goedkoper zijn apparaten die
wel enige controle behoeven of
zelfs volledig handmatig werken.
Wanneer airco-service geen per-

manente bezigheid is, kan zo’n
eenvoudiger apparaat uitstekend
voldoen. Let wel op de gebruiks-
vriendelijkheid. Zijn de knoppen
en meters allemaal logisch en
wordt er een duidelijke Neder-
landstalige instructie bij geleverd?

Verdiep u verder ook in de service-
behoefte van het airco-apparaat
zelf. Is dit door de eigen monteur
te doen, of moet de leverancier
langskomen en zo ja wat kost een
service-contract?

Zeker zo belangrijk is de onder-

Beissbarth is gestart met een
complete lijn apparatuur voor de
airco-service. Importeur Saarloos
Garage Uitrustingen levert maar
liefst vijf verschillende modellen,
van eenvoudige half-automaat tot
vol-automaat met printer en lekde-
tectie.Afhankelijk van de ge-
bruiksintensiteit is er dus altijd
een passend model verkrijgbaar.
FOTO:BEISSBARTH

De TecnoTest 6115 kan koudemid-
del aftappen,reinigen,vacumeren
en vullen.Het apparaat beschikt
over een elektronische weeg-
schaal en een geïntegreerde olie-
injector. Importeur NBT biedt als
lid van Equipment Partners Neder-
land ook twee machines van
Bosch aan.
FOTO:TECNOTEST/NBT

De TEN ARP Airco-unit kan aftap-
pen,recyclen,vacumeren en vul-
len en is voorzien van verwarming.
Importeur TBA levert ook een UV-
lektestset en alle benodigde
STEK-onderdelen,en bereidt u
desgewenst door middel van een
instapcursus voor op de daadwer-
kelijke STEK-cursus.
FOTO:TBA

Robinair is een klinkende naam in
de aircowereld en bezit diverse
homologaties van de autofabri-
kanten.Explora levert verschillen-
de service-units voor zowel perso-
nenauto’s als het ‘zware’werk,dus
de transportkoeling.
FOTO:ROBINAIR

De A’Gramkow RHS 780 is het top-
model van de firma Waeco.Tijdens
het legen van het airco-systeem
wordt de hoeveelheid koudemid-
del exact vastgesteld.Waeco le-
vert ook een zeer compleet pro-
gramma airco-onderdelen en
airco-gereedschappen.
FOTO:WAECO

Bijzonderheid van het RS2 auto-
matische airco service-aparaat
van Maha is de ingebouwde diag-
nose-hulp.Het helpt de monteur
op weg bij storingen in de koude-
middel-kringloop.
FOTO:MAHA

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



steuning die de leverancier biedt.
U bent er immers niet met de aan-
koop van het apparaat alleen. Het
is prettig wanneer de betreffende
leverancier u helpt met het behalen
van de STEK-erkenning en ook de
daarbij behorende hulpmiddelen
aanbiedt. Enkele van de aanbieders
van airco service-apparaten leve-
ren tevens een compleet program-
ma airco-onderdelen, zodat u
slechts één aanspreekpunt heeft
voor al uw aircozaken.

Bijna alle service-apparaten zijn
geschikt voor het koudemiddel
R134a. Enkele, gecombineerde
machines zijn ook nog voor het
oude R12 in te zetten. Het gebrui-
ken van R12 is echter al geruime
tijd verboden, dus u kunt beter een
machine kopen die volledig is af-
gestemd op R134a.

Juist airco-gebruik
Veel van de problemen met de air-
co-installatie zijn een gevolg van
onjuist gebruik. Bovendien heeft
de automobilist geen optimaal pro-
fijt van de airco als deze niet goed
wordt bediend. Geef een klant dus
altijd een ‘lesje’ airco-gebruik.

Belangrijk is vooral dat de airco
regelmatig in werking is. Zeker bij
de handbediende systemen komt
het voor dat het systeem in het
koude jaargetijde soms maanden-
lang uitgeschakeld blijft. Dat ver-
groot de kans op lekkages omdat
afdichtingen hun elasticiteit verlie-
zen en bevordert ook de bacterie-
groei. Geef de klant daarom het
advies de airco liefst elke week
even te laten draaien.

Veel automobilisten zijn alleen
bekend met de koelende functie
van de airco. Ze weten vaak niet
dat een airco ook de interieurlucht
droogt. Met name in het vroege
voorjaar en de herfst zijn beslagen
ruiten daarmee verleden tijd. Krij-
gen de inzittenden het te koud: dan
simpel de verwarming bijschake-
len. Voor de vakman zijn dit alle-
maal logische zaken, maar voor
menig automobilist is het geen ge-
sneden koek. Goede voorlichting is
hier zeker op z’n plaats. Wijs de
klant er ook op dat tijdens warme
zomerdagen een temperatuur van
22 tot 23 °C al heel aangenaam is.
Wie de airco op 18 tot 19 graden

instelt, loopt kans op een spontane
verkoudheid. De temperatuurver-
schillen tussen binnen- en buiten-
lucht zijn simpelweg te groot.
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Aanbieders apparatuur voor airco-service
A’Gramkow
Waeco Benelux
Postbus 1461, 4700 BL Roosendaal
☎ (0165) 58 67 00 / Fax: (0165) 55 55 62

Aircontrol, diverse merken
Aircontrol Automotive
Postbus 488, 5400 AL Uden
☎ (0413) 25 30 00 / Fax: (0413) 25 29 80

Ariazone
Unicorn
Waarderweg 96a, 2031 BR Haarlem
☎ (023) 553 00 77 / Fax: (023) 553 00 70

Beissbarth
Saarloos Garage Uitrustingen
Postbus 29, 5825 ZG Overloon
☎ (0478) 64 21 25 / Fax: (0478) 64 21 05

Bosch
Equipment Partners Nederland, contactadres:
Nieuwe Gouwe OZ 13, 2801 SB Gouda
☎ (0182) 69 10 29 / Fax: (0182) 57 38 98

CPS
Nidro
Postbus 643, 3900 AP Veenendaal
☎ (0318) 54 50 10 / Fax: (0318) 55 53.79

Ecoklima
Amtech Almere
Postbus 1216, 1300 BE Almere
☎ (036) 536 92 86 / Fax: (036) 536 92 96

Maha
Maha Nederland
Postbus 196, 4130 ED Vianen
☎ (0347) 32 30 60 / Fax: (0347) 32 30 62

Protech
Kroesbeek Electronica
Postbus 299, 4870 AG Etten-Leur
☎ (076) 501 66 06 / Fax: (076) 503 28 61

Robinair
Explora
Postbus 300, 6710 BH Ede
☎ (0318) 64 82 20 / Fax: (0318) 64 82 45

Sun
Sun Electric Nederland
Postbus 94041, 1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11 / Fax: (020) 694 79 62

TecnoTest
Nijboer Blijstra Techniek
Hoge Eng Oost 9a, 3882 TM Putten
☎ (0341) 35 41 82 / Fax: (0341) 35 37 74

TEN
TBA
Postbus 120, 1390 AC Abcoude
☎ (0294) 28 44 28 / Fax: (0294) 28 18 57

Viper
Stokvis Equipment
Postbus 47, 7400 AA Deventer
☎ (0570) 50 05 00 / Fax: (0570) 62 46 44

A.N. Cupédo
De Ariazone is volledig computerge-
stuurd,zelfs de tijd tot de volgende on-
derhoudsbeurt wordt digitaal weerge-
geven.Het type 500-1 is voorzien van
met analoge drukmeters en type 4001
heeft digitale meters.
FOTO:UNICORN

De Sun Kool Kare Eco 134 werkt semi-
automatisch.Behalve het automatisch
terugwinnen van het koudemiddel kunt
u er mee vacumeren en afvullen.Ook
een elektronische weeginrichting is
standaard aanwezig.
FOTO:SUN

Het opsporen van lekkages in het
airco-systeem kan lastig zijn.
Een goed hulpmiddel is een spe-
ciale kleurstof die aan het airco-
systeem wordt toegevoegd.Lek-
kages zijn vervolgens te
detecteren met een UV-lamp.
FOTO:UNICORN

Voor de STEK-erkenning zijn een
aantal aanvullende zaken nodig.
Sun Electric Nederland levert dit
complete STEK-pakket,bestaan-
de uit een iro-thermometer,va-
cuümmeter, reduceer/ontluch-
tingsventiel, lekdetector,
veiligheidsbril en handschoenen.
FOTO:SUN

Voor uitgebreidere informatie over
airco-service verwijzen we graag 
terug naar AMT-10 1999.
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