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Een airco-installatie is inmiddels
net zo gewoon als ABS of airbags.
Niet vreemd, want een airco ver-
koopt zichzelf: wie eenmaal het
genoegen heeft gehad, wil nooit
meer zonder. En ook de autoprodu-
centen zijn al jaren doordrongen
van de noodzaak van dit product.
Was de installatie tien jaar geleden
nog een autonoom onderdeel in het
vooronder, tegenwoordig vindt er
uitvoerige communicatie plaats
tussen dit comfortcomponent en
het motormanagement.

Maar dat deze ‘elektronische-
integratie’ tot vreemde situaties
kan leiden, kon u onlangs lezen in
onze rubriek ‘storingsdiagnose in
de praktijk’. Daarin beschreef
GMTO een praktijkgeval met een
Volvo 850 T5. De motor viel uit en
in eerste instantie leek de storing
gezocht te moeten worden in het
motormanagement. Uitvoerige
analyses kwamen uit op een hape-

rende airco-installatie. Foutcodes
en diagnose-apparatuur schoten te
kort en alleen de intelligentie en
kunde van de specialist in de werk-
plaats bracht dit bijzondere pro-
bleem tot een oplossing.

Wat we er mee willen zeggen?
Een airco-installatie behoort eigen-
lijk gewoon bij de standaard uit-
rusting van een moderne auto, punt
uit! De werkplaats moet dit inzien
en de installatie minimaal opne-
men in het schema van de onder-
houdsbeurten.

De bij u opkomende vraag is
voor een deel terecht: daar heb je
toch een STEK-erkenning voor no-
dig? Echter, voor regulier onder-
houd hoeft de installatie niet open
en zijn geen STEK-erkenning met
bijbehorende investeringen nodig.

Visuele controle
Het is een goede zaak om de airco-
installatie bij elk werkplaatsbezoek

te inspecteren. Zorg ervoor dat het
oppervlak van condensor en ver-
damper goed schoon blijft. Met
name die eerste krijgt veel pekel en
steenslag en andere narigheid voor
z’n kiezen. Hierdoor ontstaat een
verhoogde kans op oxidatie en
daarmee lekkages. De reinheid van
de verdamper is sterk afhankelijk
van de conditie van het interieur-
luchtfilter. Vervang deze op tijd,
indien aanwezig(!), zeker wanneer
de auto onder stoffige omstandig-
heden wordt ingezet.

Corrosie blijkt een serieus pro-
bleem. We noemden al de con-
densor, maar ook het ‘leidingwerk’
wordt aangetast door de elemen-
ten. Met name aluminium leidin-
gen, vast gezet met stalen beugels,
hebben nogal te lijden van het che-
mische proces van elektronen uit-
wisseling. Verder is het foam waar-
mee de leidingen zijn geïsoleerd
een bekende plaag. Zodra ze zijn

beschadigd blijven ze nat, het uit-
eindelijke resultaat laat zich raden.
Het spreekt voor zich dat het com-
plete leidingwerk nagelopen wordt
op schuren tegen andere delen.

Aandacht voor compressor
De aandrijving van de compressor
vraagt de nodige zorg. Ook hier
blijkt roest een vervelende veroor-
zaker te zijn van ellende. Omdat de
installatie niet altijd gebruikt wordt
en de compressor op een delicate
plek zit, kan zich roest op de kop-

Zodra er een kans bestaat dat tij-
dens het werken aan een airco-
installatie koudemiddel ontsnapt,
heeft het bedrijf een STEK-erken-
ning nodig.Hierin staat omschre-
ven dat het personeel geschoold
moet zijn en dat het bedrijf heeft
geïnvesteerd in equipment om de
installatie te servicen en te contro-
leren op lekdichtheid.
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pelingsplaat en de poelie vormen.
Zodra de installatie in bedrijf ge-
nomen wordt ‘stuift’ dit van de
poelie en kan tussen het lager ko-
men. Gevolg: speling, niet meer
in-lijn lopen, vet verliezen en op
den duur een kapotte magneetkop-
peling en verbrande asafdichtin-
gen. Dus net zoals u een water-
pomp op speling controleert is het
raadzaam ook de poelie van de
compressor mee te pakken. Mis-
schien is de klant u nog wel erken-
telijk, want je kunt van veel com-
pressoren de lagers vervangen en
de schade beperken mits de mon-
teur er op tijd bij is. Een nieuwe
compressor betekent een financiële
aderlating voor de klant!

En nu we toch bij de compressor
zijn, kijk ook eens naar de lucht-
spleet, deze moet een bepaalde
waarde hebben die u in de techni-
sche documentatie kunt vinden.

normale onderhoud signaleert men
eventuele problemen in een vroeg
stadium. De werkplaats voorkomt
hiermee dat er een ware run op-
treedt op het moment dat de bui-
tentemperatuur stijgt.

De grootste en meest voorko-
mende storing is dat de installatie
niet inschakelt omdat er geen of te
weinig koudemiddel in het sys-
teem aanwezig is. Een dergelijk
probleem is altijd een gevolg van
en nooit de oorzaak; alleen bijvul-
len is dus geen oplossing.

Zodra de monteur in contact kan
komen met het koudemiddel komt
de wetgeving om de hoek kijken
en eist dat het bedrijf een STEK-
erkenning moet hebben. Dit be-
helst dat er minimaal één monteur
de opleiding inclusief examen met
goed gevolg moet hebben afge-
rond, dat het bedrijf voldoende
geëquipeerd moet zijn om te voor-
komen dat tijdens een reparatie
koudemiddel in het milieu ver-
dwijnt en dat men een administra-
tie bij dient te houden omtrent de
afzet (door wie en naar wie) van
het koudemiddel.

Een reparatie aan het systeem
begint altijd met het verwijderen
van het koudemiddel, inclusief de
olie. De monteur heeft daarna de
tijd en mogelijkheid om aan het
systeem te werken. Het verdient
wel aanbeveling om de open in-
stallatie zo min mogelijk bloot te
stellen aan de buitenlucht, zoveel
mogelijk afdoppen dus. Nadat het

Een interieurluchtfilter is absoluut
geen overbodige luxe,getuige
deze afbeelding.Controleer dit fil-
ter regelmatig en vervang indien
noodzakelijk,u voorkomt er een
hoop aircoleed mee.

Aan de installatie wordt een fluoresce-
rende vloeistof toegevoegd om het lek-
zoeken met een UV-lamp te vereenvou-
digen. In dit geval met een hulpstukje,
aangesloten op de lage druk zijde,waar-
mee eventueel ook de olie geïnjecteerd
kan worden. Informeer echter altijd
eerst bij de auto-importeur:bij sommi-
ge merken vervalt namelijk de garantie
indien deze kleurstof is toegevoegd.

Met twee drukmeters,één voor de
hoge- en één voor de lage druk,
krijgt de monteur al een goed
beeld omtrent de conditie van de
installatie.Om deze handelingen
te mogen verrichten heeft u wel
een STEK erkenning nodig.

Een kijkglaasje biedt de mogelijk-
heid om te controleren of er vol-
doende koudemiddel in het sys-
teem aanwezig is. In bedrijf mogen
er geen bellen voorbij trekken.
Echter,niet elke auto is voorzien
van zo’n kijkglas.

Een controle van de uitstroom-
temperatuur hoort bij de service-
werkzaamheden van de installa-
tie.Niet zelden blijkt namelijk de
omgeving van de temperatuur-
sensor zodanig te zijn vervuild dat
de regelunit verkeerde informatie
binnen krijgt.Voor de inzittenden
is dat heel vervelend,omdat de ge-
kozen instelling niet overeenkomt
met de temperatuurbeleving.Daar
komt nog bij dat de installatie
voortdurend staat te pendelen.
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Het lekzoeken met een UV lamp blijkt een goede methode te zijn mits de
installatie is voorzien van een fluorescerende kleurstof.Overigens is lek-
zoeken geen eenvoudige klus en moet de monteur beschikken over een
redelijke portie geduld.De overgangen,koppelstukken en aansluitingen
zijn de eerste verdachten waar hij zijn aandacht op moet richt.Loop ech-
ter altijd de complete installatie na. Indien u het lek heeft gelokaliseerd en
gerepareerd,verwijder dan de kleurstof van het onderdeel,dit voorkomt
namelijk verwarring als u weer gaat lekzoeken.

Indien de installatie is uitgerust
met een kijkglaasje dan is dit een
uitstekende inspectiemogelijkheid
om te kijken of er voldoende kou-
demiddel in het systeem zit. Als de
installatie is ingeschakeld mag u
geen bellen zien.

Auto’s met een volledig automa-
tische klimaatregeling zijn voor-
zien van temperatuursensoren. In-
dien de inzittenden stevig roken
wil het wel eens gebeuren dat deze
sensoren vervuild raken. De tem-
peratuurinstelling komt dan niet
meer overeen met de werkelijke
waarde én de installatie staat
voortdurend te ‘jutteren’. De op-
lossing is simpel, schoonmaken
die sensoren!

Het bovenstaande behoort tot
het normale onderhoud, de praktijk
leert ons echter dat het niet altijd
wordt uitgevoerd.

Het echte werk
Indien de werkplaats de airco-
installatie mee neemt tijdens het
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Belangrijke redenen om deze activi-
teit serieus aan te pakken zijn het
toenemende percentage auto’s met
airco en de filosofie van het bedrijf
om alle servicehandelingen in eigen
beheer te kunnen uitvoeren.De ‘op-
pervlakkige’reparaties werden in de
werkplaats al gewoon uitgevoerd
maar zodra er zich werkzaamheden
voordeden waarvoor  STEK-erken-
ning noodzakelijk was lieten ze de
mobiele dienst van Coolcare komen.
Ook voor het leegmaken van de in-

stallatie deden ze daar een beroep
op .“Op zich was het een goed werk-
bare situatie”, aldus Arjan Zijm, tech-
nisch directeur van het gelijknamige
Arnhemse bedrijf.“Maar op een ze-
ker ogenblik stond Coolcare hier
steeds vaker het kunstje te vertonen
en toen zijn we ons gaan realiseren
dat het voor ons imago onontbeerlijk
is om deze activiteit zelf te doen.Bo-
vendien vroeg ik mij wel eens af of bij-
voorbeeld het vacumeren altijd even
precies (lang)gebeurde.Ik heb geen
enkele aanwijzing dat men hierin te-
kort schoot maar indien we het zelf
gaan doen dan organiseer ik dit toch
anders door bijvoorbeeld de machi-
ne te laten vacumeren en zelf in de
tussentijds iets anders te gaan doen,
die machine ‘redt’zich wel”.
Overigens bestaat een groot deel

van de aircoproblemen uit stankpro-
blematiek.“We hebben daar een
middeltje voor maar ik moet zeggen
dat we dat nog nooit hebben ge-
bruikt.Als je de klant goed informeert
over de installatie en hoe stank ont-
staat dan kun je het probleem groten-
deels voorkomen”.Erg belangrijk is
een goede bedieningsinstructie bij
het afleveren.“Wij hameren erop dat
de verkopers dit blijven doen, al heeft
de ervaring geleerd dat de klant veel
vergeet omdat hij al zoveel informatie
krijgt.Als de klant de auto dan later
voor een beurt brengt en hij heeft vra-
gen dan leggen we het nog een keer
uit.Werkt goed, is een must”.

2 vestigingen, 1 apparaat
Zijm kent in Arnhem twee vestigin-
gen, één in het hartje van het cen-

trum en sinds twee jaar een nieuwe
vestiging op het industriegebied in
Arnhem-Zuid.Binnen het bedrijf zijn
twee technisch specialisten in het
bezit van het STEK diploma, te we-
ten Arjan Zijm van de oude vestiging
en Yakup Polat van de vestiging in
Arnhem-Zuid.Toch zal men slechts
één service-apparaat aanschaffen.
“Een bewuste keuze, er vindt dage-
lijks zoveel transport tussen de beide
locaties plaats dat het logistiek geen
probleem oplevert om óf de auto naar
het apparaat te vervoeren óf omge-
keerd.Een prima middel om de kos-
ten nog enigszins in de hand te hou-
den, want ik geloof dat gezien de
aantallen die ik de eerste tijd ver-
wacht te servicen het nog heel moei-
lijk zal zijn om de apparatuur renda-
bel in te zetten”, aldus Arjan Zijm.
De apparatuur is aangeschaft via de
Volkswagen & Audi zakenpartners.
Doel van deze vereniging is om ge-
zamenlijk in te kopen teneinde een
scherpe prijs te bedingen.“Een pri-
ma methode, ik heb zelf ooit in de
commissie gezeten die zich boog
over de uitlijnapparatuur.Naast een
goede prijs/kwaliteit verhouding be-
dingen we ook een goede service.
Met name bij de airco service appa-

Arjan Zijm, technisch directeur Zijm Automotive:

“Wij willen alles kunnen,
dus óók aircoservice”
Zijm Automotive, dealer

van Audi, Volkswagen en

Volkswagen bedrijfsauto’s,

wil nog dit jaar van start

gaan met aircoservice, de

daarvoor vereiste opleidin-

gen zijn inmiddels afge-

rond. Bij de invoering van

airco-service in de dealer-

werkplaats gaat men heel

weloverwogen te werk.

“Bij het afleveren van een nieuwe auto
hoort een goede uitleg van het klimaat-
systeem,meestal blijft hiervan niet vol-
doende ‘hangen’vandaar dat we er in de
werkplaats met de klant op terugkomen.
Daar begint goede aircoservice”,aldus
Arjan Zijm van Zijm Automotive.Bin-
nenkort start hij in de werkplaats met
servicewerkzaamheden aan de airco,al-
thans als hij de papieren regelgeving op
een rijtje heeft.

APPARATUUR
Ontwikkelingen op aircogebied
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systeem is gerepareerd wordt het
met stikstof afgeperst en daarmee
gecontroleerd op lekdichtheid.
Hierna gaat de monteur vacume-
ren, voldoende diep en lang om
watermoleculen de tijd te geven uit
te dampen. Er wordt vervolgens
weer een dichtheidsproef gedaan
door te controleren of de airco-
installatie gedurende 30 minuten
op gelijke onderdruk blijft. Vervol-
gens wordt de installatie gevuld.
Om er zeker van te zijn dat de in-
stallatie in bedrijf ook dicht is
loopt de monteur met een lekzoe-
ker het hele leidingwerk en de
onderdelen nog een keer na.

Juiste hoeveelheid olie
Belangrijk bij het bovenstaande
zijn de hoeveelheid koudemiddel
en olie die men toevoegt. Van de
olie moet u weten welke viscosi-
teit, soort en hoeveelheid het moet
zijn. Men hoort wel eens stemmen
opgaan dat dezelfde hoeveelheid
olie die eruit gekomen is er weer in
moet. Hier moet men absoluut
voorzichtig mee zijn want indien
bijvoorbeeld een compressor of
condensor vervangen is (waar al-
tijd een beetje olie in achterblijft)
zou de installatie gevuld worden
met te weinig olie. En dit leidt op
den duur weer tot vervroegde com-
pressor schade. Indien er een nieu-
we, al met olie gevulde, compres-
sor is gemonteerd bestaat zelfs de
kans op ‘overvullen’ waardoor bij-
voorbeeld het expansieventiel niet
meer naar behoren werkt.

R12 betekent ombouwen!
Het moge inmiddels bekend zijn
dat R12 (freon) tot het verleden be-
hoort. Vervelend, want zodra er
een klant komt met een haperende
‘oude’ installatie zult u hem eerst
naar de giro moeten sturen. U mag
immers niet meer bijvullen met
R12 en zal dus de installatie ge-
schikt moeten maken voor R134a.
Een duur klusje dat, mits het seri-
eus wordt aangepakt, begint bij on-
geveer ƒ 1.500,-. En dan heeft u
nog niet eens de oorzaak van de
lekkende installatie behandeld!
Wat er precies moet worden gemo-
dificeerd is afhankelijk van het
merk, het beste is om de importeur
hierover te consulteren.

Erg dure onderdelen
Een veel gehoorde klacht van ge-
bruikers is dat het reparatiebedrag
vaak niet in verhouding staat tot de
aanschaf van een airco-systeem.
Immers, voor het vervangen van
een compressor zijn bedragen van
ƒ 1.500,- absoluut geen uitzonde-
ring, terwijl de klant bij aanschaf
van zijn auto de airco er bijna voor
niets bij kreeg. Nu zijn veel onder-
delen nog wel te repareren, voor

sommige compressoren bestaan er
bijvoorbeeld revisiesetjes (lagers
inclusief afdichtingen), maar dan
moet men er uiteraard wel op tijd
bij zijn. Een lekke condensor kan
soms ook nog wel gesoldeerd wor-
den. De vraag is echter of de werk-
plaats de kunde in huis heeft, an-
ders kan men zich richten tot de
specialist. Een optie is om te shop-
pen op www.AUTOAIRCO.com.
Een compressor die ‘normaal’ in

ratuur is dat van wezenlijk belang.Uit
het advies van de vereniging kwam
de A’Gramkow als beste uit de bus”.

Niet klaar voor praktijk
Arjan Zijm heeft samen met zijn col-
lega de cursus gevolgd bij de Inno-
vam.Zij hebben de driedaagse oplei-
ding gedaan waarin vooral de STEK
handelingen werden geoefend.Over
dat aspect van de cursus is hij rede-
lijk tevreden:“Wij konden met twee
verschillende apparaten oefenen,
kregen alle tijd om de handelingen
ons eigen te maken en hadden na de
cursus het voldane gevoel dat we
klaar waren voor de werkplaats prak-
tijk.Maar tijdens de cursus werd er
geen aandacht besteed aan de orga-
nisatie rond de invoering van de 
aircohandelingen.Waar moet je aan
voldoen, hoe moet je de koudemid-
delen administratie volgens de re-
gels der wet bijhouden, en noem het
verder  maar op.En aangezien dit as-
pect net zo belangrijk wordt gevon-
den als de handelingen op zich heeft
dat bij ons voor een aanzienlijke ver-
traging gezorgd”.
Een absoluut manco van de STEK zo
vertelt Zijm.“Je moet jaarlijks een be-
hoorlijke contributie betalen en ik
weet tot op heden nog niet wat we
daarvoor terug krijgen.Waarom kan
men op dit gebied een startende on-
dernemer niet een stukje begelei-
ding bieden”? En met het bekende
oranje boekje heeft hij slechte erva-
ringen.“Wij hebben een aantal
maanden geleden een stagiaire van
de MTS gevraagd om het complete
eisenpakket eens voor ons op een
rijtje te zetten.Ik kan wel zeggen dat
deze missie is mislukt en dat ik er
toch zelf in moet duiken”.
Dat is heel spijtig, want nu is de ken-
nis die opgedaan is tijdens de cursus
weer behoorlijk weggezakt.Voor
Zijm, met zijn HTS achtergrond, niet
zo’n probleem maar voor zijn collega
verwacht hij toch wel wat startproble-
men.Gelukkig kan hij hem hier in bij-
staan, net zoals bij de cursus.“Ik
merkte dat veel cursisten de koel-
kringloop gewoon in het hoofd
stampten en hiermee het diploma in
de wacht sleepten.Maar of ze ook
werkelijk inzicht hadden in hetgeen
zich in de installatie afspeelt, dat be-
twijfel ik ten zeerste”.

Aanbieders apparatuur voor airco-service
A’Gramkow
WAECO Benelux
Ettenseweg 60, 4706 PB Roosendaal
☎ (0165) 58 67 00, Fax: (0165) 58 67 80
Internet: www.waeco.nl
E-mail: info@waeco.nl

Aircontrol, diverse merken
Aircontrol Automotive
Vluchtoord 11, 5406 XP Uden
☎ (0413) 25 30 00, Fax: (0413) 25 29 80
Internet: www.aircontrol.nl
E-mail: info@aircontrol.nl

Ariazone 
Unicorn
Waarderweg 96A, 2031 BR Haarlem
☎ (023) 553 00 77, Fax: (023) 553 00 70
Internet: www.unicorn-tools.nl
E-mail: info@unicorn-tools.nl

Beissbarth
Saarloos Garage-Uitrustingen
Vierlingsbeekseweg 35, 5825 AT Overloon
☎ (0478) 64 21 25, Fax: (0478) 64 21 05
Internet: www.saarloos.com
E-mail: sgu@saarloos.com

Bosch
Equipment Partners Nederland
Nieuwe Gouwe OZ 13, 2801 SB Gouda
☎ (0182) 69 10 29, Fax: (0182) 57 38 98
Internet: www.fugo.nl
E-mail: info@fugo.nl

CPS 
Nidro
Wiltonstraat 63, 3905 KW Veenendaal
☎ (0318) 54 50 10, Fax: (0318) 55 53 79
Internet: www.nidro.com
E-mail: nidro@nidro.com

Ecoklima 
Amtech Almere
Randstad 22-65, 1316 BT Almere
☎ (036) 536 92 86, Fax: (036) 536 92 96
Internet: www.amtech.nl
E-mail: info@amtech.nl 

Leitenberger
Harrems Tools
Labradordreef 6, 3565 AN Utrecht
☎ (030) 265 03 21, Fax: (030) 262 64 24
Internet: www.harrems.nl
E-mail: info@harrems.nl

Maha 
Maha Nederland
Marconiweg 2b, 4131 PD Vianen
☎ (0347) 32 30 60, Fax: (0347) 32 30 62
Internet: www.transportnet.maha
E-mail: maha.nl@wxs.nl

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

Robinair
Explora
Maxwellstraat 4, 6716 BX Ede
☎ (0318) 64 82 20, Fax: (0318) 64 82 45
Internet: www.explora.nl
E-mail: info@explora.nl

Sluyter
Celsiusbaan 2, 3439 NC Nieuwegein
☎ (030) 609 56 11, Fax: (030) 605 16 77
E-mail: info@hella.nl

Sun
Sun Electric Nederland
Spaklerweg 69, 1099 BB Amsterdam
☎ (020) 568 26 11, Fax: (020) 694 79 62
E-mail: automotive@sunequipment.nl

Tecno Test
Nijboer Blijstra Techniek
Hoge Eng Oost 9a, 3882 TN Putten
☎ (0341) 35 41 82, Fax: (0341) 35 37 74
Internet: nbtweb.nl
E-mail: nbt@solcon.nl

TEN
TBA
Bovenkamp 1, 1391 LA Abcoude
☎ (0294) 28 44 28, Fax: (0294) 28 18 57
Internet: www.tba-tenautomotive.nl
E-mail: tba-ten@euronet.nl

Viper
Stokvis Equipment
Arnsbergstraat 11, 7418 EZ Deventer
☎ (0570) 50 05 00, Fax: (0570) 62 46 44
Internet: www.stokvis-equipment.nl
E-mail: info@stokvis-equipment.nl

Koskamp
Dorpsstraat 36, 7683 BK Den Ham
☎ (0900) 567 52 67, Fax: (0546) 67 87 67
Internet: www.koskamp.nl
E-mail: info@koskamp.nl

APS
Konijnenberg 51, 4825 BC Breda
☎ (076) 572 50 00, Fax: (076) 587 40 02 
Internet: www.aps-bv.nl
E-mail: info@aps-bv.nl

Valeo
Heibloemweg 1, 5704 BS Helmond
☎ (0492) 58 08 00, Fax: (0492) 58 08 28
E-mail: valeovcs@wol.be

Würth Nederland
Moeskampweg 13, 5222 AW ‘s-Hertogenbosch
☎ (073) 629 19 11, Fax: (073) 621 31 37
Internet: www.wurth.nl
E-mail: info@wurth.nl

Denso Europe
Hogeweijselaan 165, 1382 JL Weesp
☎ (0294) 46 13 61, Fax: (0294) 41 71 22
Internet: www.denso-europe.com

Procar
Industrieweg 30-32, 3762 SB Soest
☎ (035) 601 28 90, Fax: (035) 602 20 66
Internet: www.procar.nl
E-mail: info@procar.nl

R.C.A.
Startingerweg 21, 1921 AG Akersloot
☎ (0251) 31 60 28, Fax: (0251) 31 60 38
Internet: www.rca-automotive.nl
E-mail: info@rca-automotive.nl
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de duizend gulden kost is daar, ui-
teraard mits leverbaar, voor een
fractie van die prijs te verkrijgen.
Vergewis u er wel van dat het on-
derdeel voldoet aan de dezelfde
specificaties, er komen nogal eens
verschillen voor bij een zelfde mo-
del. Informeer ook altijd naar de
transportkosten.

Daarnaast zijn er in ons land be-
drijven die zich gespecialiseerd

hebben in deze materie. Ook weer
voor een veel lagere prijs bieden
zij onderdelen aan die in veel ge-
vallen het logo van het automerk
ontberen, maar die in kwaliteit ab-
soluut niet onderdoen voor ‘origi-
neel’. Elders in dit artikel is een
overzicht opgenomen met leveran-
ciers van airco-onderdelen.

Telefonisch consult
Onze branche heeft weinig historie
met het aircogebeuren. Vroeger
kwam het alleen op de topmodel-
len voor en kon het garagebedrijf
het zich permitteren dergelijke ge-
vallen uit te besteden aan de spe-
cialist. Nu het standaard op de
middenklasser, ja zelfs het bood-
schappen autootje zit, wordt het
verhaal anders en moet er een in-
haalslag gepleegd worden. De af-
gelopen jaren hebben de oplei-
dingsinstituten op volle kracht
gewerkt om dit gat te dichten en
nog steeds hebben ze volop em-
plooi. Maar het is een illusie om te
denken dat een dergelijk gat ge-
dicht kan worden met de (minima-
le) 3 dagen cursus, afgerond door
het examen. Een monteur kent dan
de basis en zal het normale onder-
houd- en reparatiewerk kunnen uit-
voeren. Toch zal hij zeker meerde-
re malen met zijn handen in het
haar komen te zitten en niet meer

APPARATUUR
Ontwikkelingen op aircogebied

Indien de installatie voor service-
werkzaamheden open moet is het
bijzonder verstandig om het filter-
droger element te vervangen.Let
daarbij echter wel op hoe u deze
monteert,meestal wordt dit aan-
gegeven met pijlen.

Een uitgelopen lager door  vervui-
ling.De werkplaats merkte de spe-
ling te laat op waardoor ook de
magneetkoppeling is ‘gepakt’.

En zo hoort het! Als de auto op de
brug staat voor een onderhouds-
beurt is het een kleine moeite om
de aandrijving van de airco-instal-
latie te controleren op speling en
de waarde van de luchtspleet te
bepalen en eventueel af te stellen.

Soms zit het mee,maar in dit geval echter behoorlijk tegen.De verdamper blijkt
lek te zijn en voor het repareren moet het complete dashboard verwijderd wor-
den.Vervelend voor de klant,maar dit wordt een dikke rekening!
FOTO:TECHNO CENTER LEIDEN

Naast plunjerpompjes worden er
ook schottenpompen voor het
comprimeren van het koudemid-
del ingezet.En u ziet het,ook deze
staan bloot aan slijtage en aan een
verkeerd gebruik.
FOTO:TECHNO CENTER LEIDEN

De Sherlock is in staat om een snelle
systeem diagnose uit te voeren.Het
kastje wordt hiertoe geladen met de
voertuigspecifieke gegevens en verge-
lijkt de gemeten waarden hiermee.Be-
sef echter wel dat, indien u dergelijke
equipment inzet,u in het bezit moet zijn
van een STEK-erkenning. Desondanks
is het een welkome aanvulling op het
andere (noodzakelijke) equipment.
FOTO:AMTECH

weten hoe hij de falende installatie
weer op gang krijgt.

Een aircospecialist vatte dit als
volgt samen: “ik durf mijn mon-
teurs pas na drie jaar praktijkerva-
ring zelfstandig op pad te sturen en
dat bij ongeveer 1200 klussen die
we voor derden uitvoeren”.

Nu zal het voor de gewone koel-
klussen (recoveren, vacumeren en
vullen) niet zo’n vaart lopen. Maar
mocht een monteur vast lopen, dan
is bijvoorbeeld een goede relatie
met de equipmentleverancier van
groot belang. De helpdesk van de
leverancier moet een gestrande

Een vieze verdamper is een haard
voor allerlei schimmel- en bacte-
riegroei die op hun beurt weer die
akelige stank veroorzaken.Soms
oxideert de verdamper zo erg dat
deze gaat lekken.

monteur weer op pad kunnen hel-
pen, voorop gesteld dat het  om
een leverancier gaat die achter zijn
apparatuur staat en kennis heeft
van de praktijk.

Mocht de relatie verstoort zijn
of u heeft zich vergist in het servi-
cenetwerk, dan bestaat er sinds 1
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Aanbieders airco-onderdelen
Aircontrol Automotive
Vluchtoord 11, 5406 XP Uden
☎ (0413) 25 30 00, Fax: (0413) 25 29 80
Internet: www.aircontrol.nl
E-mail: info@aircontrol.nl

WAECO Benelux
Ettenseweg 60, 4706 PB Roosendaal
☎ (0165) 58 67 00, Fax: (0165) 58 67 80
Internet: www.waeco.nl
E-mail: info@waeco.nl

Valeo
Heibloemweg 1, 5704 BS Helmond
☎ (0492) 58 08 00, Fax: (0492) 58 08 28
E-mail: valeovcs@wol.be 

Havam Automotive
Tjalkkade 25, 5928 PZ Venlo
☎ (077) 387 95 00, Fax: (077) 387 30 50
Internet: www.havam.nl
E-mail: info@havam.nl

Lasaulec
Kûper 2, 8447 GK Heerenveen
☎ (0513) 61 99 16, Fax: (0513) 61 99 50
Internet: www.lasaulec.nl
E-mail: jaqueline.van.balen@lasaulec.nl

Magmar Benelux
Staarten 5a, 5281 PX Boxtel
☎ (0411) 67 52 66, Fax: (0411) 68 41 01
Internet: www.magmarbenelux.nl
E-mail: magmar@tip.nl

Otogros
Ruitenbeek 20, 3881 LW Putten
☎ (0341) 35 35 81, Fax: (0341) 35 46 74

Sluyter
Celsiusbaan 2, 3439 NC Nieuwegein
☎ (030) 609 56 11, Fax: (030) 605 16 77
E-mail: info@hella.nl

Van Silfhout
Houtmolenstraat 37-39, 7008 AP Doetinchem
☎ (0314) 32 59 55, Fax: (0314) 32 58 04
E-mail: silfhout@autofocus.nl

Ster Parts
Friezenstraat 4, 5249 JS Rosmalen
☎ (073) 521 90 23, Fax: (073) 521 23 65
Internet: www.sterparts.nl
E-mail: info@sterparts.nl

Techno Center Leiden
Zoeterwoudseweg 23a, 2321 GM Leiden
☎ (071) 572 31 31, Fax: (071) 572 31 32
Internet: www.technocenter.nl
E-mail: info@technocenter.nl

Partscenter Holland
Waalhaven Z.Z. 6, 3088 HH Rotterdam
☎ (010) 428 63 00, Fax: (010) 495 18 40
Internet: www.pch.nl
E-mail: info@partscenter.nl

Wiltec
Liessentstraat 9c, 5405 AH Uden
☎ (0413) 26 29 38, Fax: (0413) 25 08 95
Internet: www.wiltec.nl
E-mail: sales@wiltec.nl

Sterk Technisch Adviesbureau
Veersteeg 4, 4212 LR Spijk
☎ (0183) 62 41 18, Fax: (0183) 62 03 27
Internet: www.sterk.com
E-mail: info@sterk.com

Kruitbosch & De Weerd
Dortmundstraat 10, 7418 BH Deventer
☎ (0570) 62 22 99, Fax: (0570) 62 34 55

Technisch Bureau Schutte
Burg. van Reenensingel 111, 2803 PA Gouda
☎ (0182) 53 93 29, Fax: (0182) 53 38 26
E-mail: tbsgouda@planet.nl

Delphi Automotive Systems
Prof. Zeemansweg 11, 5144 NN Waalwijk
☎ (0416) 33 49 17, Fax: (0416) 33 19 35
Internet: www.aplockheed.com
E-mail: info@delphiauto.nl

Van Kappel
Venrayseweg 26, 5928 NZ Venlo
☎ (077) 320 90 90, Fax: (077) 320 90 95
Internet: www.vankappel.nl
E-mail: info@vankappel.nl

Denso Europe
Hogeweijselaan 165, 1382 JL Weesp
☎ (0294) 46 13 61, Fax: (0294) 41 71 22

Brotec International
Westelijke Havendijk 25, 4703 RA Roosendaal
☎ (0165) 54 79 79, Fax: (0165) 54 60 77
Internet: www.brotec.nl
E-mail: info@brotec.nl

QS Technical Products
Industrieweg 69 C, 5145 PD Waalwijk
☎ (0416) 34 99 22, Fax: (0416) 34 85 76
Internet: www.qs-online.nl

Deze compressor is drooggelo-
pen als gevolg van te weinig

olie.Het huis hoort nor-
maliter nat te zijn als de

delen gedemonteerd
worden.Spoel de in-
stallatie altijd door
wanneer er com-
pressorschade is
geweest!

Het isolatiefoam rondom de leidin-
gen blijkt een veroorzaker te kun-
nen zijn van verhoogde oxidatie.
Zeker als de laag beschadigd is en
er vocht bij kan komen.

april van dit jaar nog een mogelijk-
heid. Aircospecialist Techno Cen-
ter uit Leiden heeft vanaf die da-
tum een speciaal telefoonnummer
(0900-288624726 of 0900-AUTO-
AIRCO) waar een ieder met zijn
aircovragen terecht kan. De beller
betaalt alleen het 0900 tarief.

Apparatuur met zelfdiagnose
Ook de industrie heeft het gat tus-
sen opleiding en praktijk ontdekt.
Men heeft apparatuur ontwikkeld
die, aangesloten op de lage- en de
hogedruk zijde, een beeld moet ge-
ven van de conditie van de installa-
tie. Hier moeten we wel een aantal
kanttekeningen bij plaatsen. Aller-
eerst is voor dergelijke apparatuur
in Nederland (in de ons omringen-
de landen mag men dergelijke ap-
paratuur wèl voor diagnose inzet-
ten) een STEK-erkenning nodig.

En in dat geval heeft men al moe-
ten investeren in apparatuur waar-
mee in principe dezelfde metingen
mogelijk zijn, namelijk het meten
van de druk. Het gaat dus uitslui-
tend nog om de interpretatie van de
gemeten waarden.

Een meerwaarde levert de Sher-
lock van Ecoklima (ƒ 3.228,-).
Deze is in staat een diagnose te ge-
ven, omdat het apparaat vooraf ge-
laden wordt met voertuigspecifieke
gegevens. Eigenlijk op een zelfde
manier als waarop de motortester
werkt. En misschien is dat wel
waar we naar toe moeten, één
diagnose apparaat waarmee het
complete managementsysteem van
het voertuig geanalyseerd wordt.
Immers de systemen grijpen steeds
meer in elkaar.

Hans Doornbos

R.S.O./Otodimex
Slibbroek 15, 5081 NR Hilvarenbeek
☎ (013) 505 60 06, Fax: (013) 505 42 88

PeBe&R
Edisonlaan 18F, 6003 DB Weert
☎ (0495) 45 11 00, Fax: (0495) 54 49 52
Internet: www.pbenr.nl
E-mail: info@pbenr.nl

Ploegro
Swaerderwei 12, 8851 EH Tzummarum
☎ (0518) 48 11 88, Fax: (0518) 48 16 66

Autotemp
Larenweg 50, 5234 KA ‘s-Hertogenbosch
☎ (073) 644 46 44, Fax: (073) 644 43 00
Internet: www.autotemp.nl
E-mail: info@autotemp.nl

AD Amelsbeek
Helicopterstraat 28-32, 1059 CG Amsterdam
☎ (020) 614 20 21, Fax: (020) 617 77 50

Eberca
Benjamin Franklinstraat 10, 3261 LW Oud-Beijerl.
☎ (0186) 62 19 55, Fax: (0186) 62 18 18
Internet: www.eberca.nl
E-mail: info@eberca.nl

Ferwerda
Edisonstraat 20, 8912 AW Leeuwarden
☎ (058) 213 37 41
Fax: (058) 212 33 32
Internet: www.ferwerda.org
E-mail: info@ferwerda.org

Webasto Thermosystems
Splijtbakweg 15, 1333 HC Almere-Buiten
☎ (036) 535 91 11, Fax: (036) 535 91 21
Internet: www.webasto.nl
E-mail: info@webasto.nl

Hans Dales Radiateuren
Transportweg 11, 7007 CL Doetinchem
☎ (0314) 32 45 87, Fax: (0314) 34 64 14

Kees Omtzigt
Zoeterwoudseweg 23, 2321 GM Leiden
☎ (071) 532 19 65, Fax: (071) 572 00 20

Procar
Industrieweg 30-32, 3762 SB Soest
☎ (035) 601 28 90, Fax: (035) 602 20 66
Internet: www.procar.nl
E-mail: info@procar.nl

Een compressor is in principe een
slijtdeel,echter de levensduur
wordt voor een groot deel bepaald
door het gebruik en het onder-
houd.Gelukkig zijn er voor veel
compressoren revisiesetjes be-
schikbaar met daarin nieuwe la-
gers en afdichtingen.Een tip,ver-
vang altijd de afdichtingen als u de
compressor weer monteert.
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