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WERKPLAATS 
Service en reparatie van moderne aircosystemen

Airco-onderhoud is een seizoensaangelegenheid.
Dat is de praktijk in de meeste personenauto-
werkplaatsen, of het nu gaat om merkdealers of
om universele autobedrijven. Jammer, want niet
alleen is daar absoluut niet op te plannen, u
onthoudt de klant een storingsvrije werking van
dit nuttige accessoire. We signaleren het al ja-
ren, en hebben onderhand wel de indruk dat
het mondjesmaat de goede richting op gaat
maar er valt nog steeds veel te verbeteren.
Overigens is ook de klant een trage leerling. Die
wil er maar niet van overtuigd raken dat een
airco ook in de winter goede diensten kan
bewijzen. Misschien is het goed dat u de klant
daar nog eens op attendeert! Want afgezien van
het feit dat storingen zo eerder aan het licht
komen en u dus het werkaanbod kunt spreiden,
zullen storingen ook minder voorkomen. Een
niet actieve installatie lijdt meer dan een die
regelmatig in bedrijf is!
Toch is regelmatig gebruik geen garantie voor
een storingvrij leven. De installatie moet functi-
oneren in een dynamische omgeving. Zout,
water, trilling en vuil werken op het systeem in
en om die reden heeft een aircosysteem regel-
matig controle en onderhoud nodig. Dit bijvoor-
beeld in tegenstelling tot een koelkast, die in
feite opgebouwd is uit dezelfde onderdelen en
zijn taak probleemloos zonder onderhoud uit-
voert.

Pompend hart
In vorige artikelen hebben we met regelmaat
het airco-onderhoud onder uw aandacht
gebracht. Wat iedere keer duidelijk naar voren

kwam is dat achterstallig onderhoud op den
duur leidt tot exorbitante kosten. In concreto
bedoelen we dat de installatie dood verklaard
moet worden omdat het ‘hart’ het heeft bege-
ven; de pomp is in de soep gedraaid. Een situa-
tie die we in de praktijk steeds vaker signaleren.
Ook de autofabrikanten zijn zich daarvan
bewust en zoeken naar mogelijkheden om der-
gelijke praktijkschades (in de garantieperiode)
te voorkomen. Waarschijnlijk komt het erop
neer dat ze gaan voorschrijven de installatie
regelmatig (1x per jaar) te controleren op de
drukken in het systeem. En dat is zeker nuttig.
Om u de helpende hand te bieden bij de repara-
tie van een auto met kapotte compressor, heb-
ben we een specialist om wat tips en trucs ge-
vraagd. Aircontrol uit Uden (www.aircontrol.nl)
heeft zich gespecialiseerd in alles wat met airco
te maken heeft, of het nu gaat om toepassingen
in het wegvervoer, landbouwvoertuigen of bin-
nenvaart. Daarnaast kan men via het zusterbe-
drijf AC Compress snel van iedere op de markt
zijnde compressor een revisiemodel leveren.
Het revisieproces wordt in eigen beheer uitge-
voerd. Belangrijke boodschap voor de branche is
dat de verkoopprijs van een revisie-exemplaar
20 tot 50% bedraagt van een OEM-model terwijl
het bedrijf via de meegeleverde testgegevens
aantoont dat de prestaties er niet voor onder
doen. Elders op deze pagina’s kunt u de verrich-
tingen van dit revisiebedrijf bekijken.
Erg belangrijk bij compressorschade: een schade
is nooit de oorzaak, altijd het gevolg. Voor een
goede en betrouwbare reparatie waarop u met
een gerust hart garantie kunt geven zijn twee

zaken van belang. Allereerst moet u achterhalen
waarom de compressor is stukgelopen en ten
tweede moet u het systeem inwendig intens
spoelen om alle slijtagedelen uit de installatie
te verwijderen alvorens u een nieuwe (gerevi-
seerde) compressor monteert. De praktijk onder-
steunt dit verhaal. Regelmatig komt het voor
dat de nieuwe compressor (soms tot enkele
malen) binnen de garantieperiode kapot draait
omdat de slijtdelen niet goed bleken te zijn ver-
wijderd en de oorzaak van het stuklopen van de
compressor niet was vastgesteld.

Controleer de druk
De medewerkers van Aircontrol zijn er een
groot voorstander van om jaarlijks, tijdens de
onderhoudsbeurt, de drukken in het systeem te
controleren. Dit blijkt een goede methode om te
achterhalen onder welke omstandigheden de
compressor zijn werk moet verrichten. Is de
druk te hoog (uiteraard gerelateerd aan de
omgevingstemperatuur; een hoge buitentempe-
ratuur geeft een hogere druk in het syteem) dan
kan het zijn dat de installatie zijn warmte niet
goed kwijt kan. De condensor kan aan de bui-
tenkant verstopt zijn met vuil. Ook kunnen de
lamellen beschadigd zijn, waardoor het contact-
oppervlak is verkleind. De koelcapaciteit van de
condensor neemt af door corrosie, de warmte-
overdracht tussen lamel en pijp wordt slechter.
Soms daalt de koelcapaciteit wel met 40 tot 50%
terwijl het onderdeel geen sporen van lekkage
vertoont! Controleer ook altijd of de hogedruk-
schakelaar naar behoren werkt en of de ventila-
tor goed functioneert.
Een te hoge systeemdruk kan soms ook ontdekt
worden door een verbrande koppeling van de
compressor, maar dan bent u in veel gevallen al
te laat. Kortom, bij een te hoge persdruk wordt
de compressor te zwaar belast en geeft vroegtij-
dig de geest.
Nu is het hierbij wel zaak om de gegevens van
de autofabrikant te raadplegen. We noemen u
een voorbeeld. Het gaat hierbij om twee gere-
nommeerde Duitse merken en auto’s uit een-
zelfde klasse. Beide fabrikanten betrekken de
compressorpomp van dezelfde leverancier, het
betreft ook nog hetzelfde type. Nu staat merk A
bekend om aircoproblemen, vooral stukgelopen
compressoren, terwijl het andere merk nauwe-

Compressorschade altijd gevolgschade

Onderhoud loont
Een airco-installatie behoort tot de standaarduitrusting

van de moderne auto. Vreemd genoeg wordt er tijdens

de onderhoudsbeurt meestal niet naar omgekeken.

Stom van de branche en jammer voor de automobilist.

De werkplaats derft inkomsten en de klant wordt op

termijn geconfronteerd met hoge kosten. Onderhoud

aan airco’s: een overduidelijke win-win situatie!

Foto’s: Jan Lieftink
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Jaarlijkse controle van het aircosysteem door controle van de drukken, kan een hoop schade voorkomen. Daarnaast is het raadzaam om het complete systeem
na te lopen en te controleren op lekkages, beschadigingen en vervuiling. Met een eenvoudige thermometer stelt u de temperatuur van de uittredende lucht
vast, deze moet 10 tot 17˚C kouder zijn dan de intredende lucht.

Bij een kapotgelopen compressor moet u eerst
achterhalen waarom het onderdeel de geest heeft
gegeven. In dit geval signaleerde de monteur bij
de condensafvoer van de verdamper een spoor van
lekdetectievloeistof en was de oorzaak snel gefor-
muleerd; het systeem had te lang met te weinig
koudemiddel gedraaid waardoor de smering van
de compressor in het geding was gekomen.

Andere oorzaak van compressorschade is een te
hoge persdruk. In dit geval bleek een vervuilde
condensor de oorzaak. De warmte kon niet goed
weg waardoor de compressor constant tegen zijn
limiet aan het werken was.

Een duidelijk geval van lekkage, te weinig stro-
ming door het systeem met als gevolg te weinig
oliecirculatie en daardoor te weinig smering voor
de draaiende delen
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De monteur heeft hier het expansie-
ventiel verwijderd en op de werk-

bank doorboord, waarna hij met een
adapter de spoelunit kan aansluiten.

Voor het spoelen zijn aparte machines in de han-
del. Deze spoelen met speciale spoelvloeistof dat
een reinigende werking heeft. Ander voordeel van
deze machine is de mogelijkheid van luchtpulsatie
voor extra reinigende werking. Ook met sommige
servicestations kunt u spoelen. U spoelt dan met
vloeibaar koudemiddel, het filter van het service-
station verwijdert de verontreinigingen.

Het filter van de spoelunit is zichtbaar in de
behuizing en geeft zodoende een goede indicatie
van de vorderingen van het spoelproces.

Intens spoelen vraagt ongeveer een half uur per
deel van de installatie. Voor een complete installa-
tie met verdamper moet u rekenen op drie tot vier
uur. Heeft het voertuig twee verdampers dan moe-
ten beide worden gespoeld. Om de achtergeble-
ven spoelvloeistof uit het systeem te krijgen
blaast de monteur het door met perslucht.

Na het doorblazen met lucht volgt het doorblazen met
droge stikstof. Hierna wordt het gespoelde deel afgedopt en
pakt de monteur het volgende segment. Zo werkt hij de hele
installatie af.

Er zijn condensors die je kunt spoelen tot je een
ons weegt, het zal niet lukken ze 100% vrij te krij-
gen van metaaldeeltjes. Een cross-flow type zoals
op deze foto is daar een voorbeeld van, door de
koudemiddelstroming verzamelen de metaaldeel-
tjes zich in en achter de hoekjes. De enige reme-
die is vervangen.

Het verwijderen van de compressor en
condensor lijkt op papier niet veel voor
te stellen. Vergis u er echter niet in. Bij
deze Volkswagen Sharan moet het com-
plete voorfront ontmanteld worden om
er enigszins bij te kunnen.

Het lijkt er tegenwoordig steeds
meer op dat de airco-installatie met
een schoenlepel in het vooronder
wordt gepropt. Het is woekeren met
de ruimte. Dat maakt repareren en in
dit geval spoelen er niet makkelijker
op. Hier moet de monteur het spoel-
apparaat aansluiten op de verdam-
per. Hij doet dat door het expansie-
ventiel te verwijderen. Die moet toch
vervangen worden, want vanwege
de nauwe doorgang is spoelen
anders bijna onmogelijk.
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lijks storingen kent. Drukvergelijk toont aan
dat bij merk A de hoge druk 5 bar meer be-
draagt dan bij merk B. Conclusie: de fabrikant
heeft het systeem niet goed gedimensioneerd
en vermeldt die hoge druk als een gegeven.
Aircospecialisten kennen deze tekortkoming en
monteren een extra ventilator op de condensor
waardoor de problemen over zijn. Vreemd
genoeg treft de fabrikant geen maatregelen en
vindt het normaal om de klant met een (onno-
dige) reparatie van €800,- op te zadelen.

Te lage druk
Een andere veel voorkomende oorzaak van
kapotgelopen compressoren betreft te weinig
koudemiddel in het systeem. Te weinig koude-

middel betekent te weinig stroom door het
systeem. In deze stroom circuleert ook de olie-
nevel die de pomp moet smeren en u raadt het
al: deze krijgt te weinig smering en loopt ka-
pot. Te weinig koudemiddel is te detecteren via
een te lage druk of, indien u het systeem leeg
haalt, te weinig koudemiddel in het systeem.
Overigens kan een te lage persdruk ook door
een niet goed werkend expansieventiel worden
veroorzaakt.
Ook hier geldt weer: achterhaal eerst waar het
systeem heeft gelekt. De pomp, de aansluitin-
gen, de condensor en de verdamper zijn ver-
dachte plekken. Wellicht is het handig om alvo-
rens u naar het lek gaat zoeken te informeren
bij specialisten of het betreffende merk zwak-

heden kent, dit kan een hoop zoektijd schelen.
Ook hier kunnen we u een voorbeeld geven. De
VW Sharan en de aanverwante modellen van de
andere autofabrikanten staan bekend vanwege
hun kwalitatief slechte verdamper. Controleer
bij deze voertuigen vooral of de condenswater-
afvoer niet verstopt zit, dat helpt mee om de
levensduur te verlengen. Bedenk wel dat het
vervangen van de verdamper een arbeidsinten-
sieve klus is. Meestal moet het complete dash-
board eruit, houdt hiermee rekening indien u
de klus aanneemt.

Intens spoelen
Bij een stukgelopen compressor is het van
belang de oorzaak te achterhalen en een olie-

Nadat de onderdelen zijn vervangen, het systeem
gespoeld en vrij van verontreinigingen is, kan de
installatie worden aangesloten op het servicesta-
tion om het weer bedrijfsklaar te maken.

Wij raden u aan altijd een dergelijk filtertje in de
aanzuigleiding van de compressor te plaatsten.

Bij systemen die zijn uitgerust met een expansie-
pijp verzamelt het vuil zich in het filtertje. Dit

geeft een goede indicatie over de reinheid van
het systeem.

De olie van de compressor behoort kraakhelder te
zijn. Hier ziet u het verschil tussen schone en vieze
olie. Een oorzaak van dergelijk vervuilde olie kan
bijvoorbeeld extreme warmte zijn geweest.

Een nieuwe (gereviseerde) compressor afgevuld met de juiste olie en hoeveelheid, een nieuw expansie-
ventiel en in dit geval ook een nieuwe condensor inclusief filter/droger omdat deze niet schoon te spoe-
len was. De monteur is met een dergelijke reparatie al gauw drie uur kwijt. Voor de klant een rekening
die tegen de € 1000,- aanloopt. Klinkt vreemd, maar in dit geval heeft hij nog mazzel. Dit type auto
staat bekend om zijn slechte verdamper en het vervangen van dat onderdeel betekent een dag werk
omdat het complete dashboard eruit moet.

Als laatste controleert de monteur de lage- en
hoge druk. Voor dit voertuig en bij de toen heer-
sende omgevingstemperatuur zijn 2 en 8 bar nor-
male waarden. Reparatie gelukt, nu de klant nog
overtuigen van de rekening.
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A/C Pulse cleaner

Aircontrol Automotive

☎ (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Airtest

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.com

Ariazone

Aircontrol Automotive

☎ (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Unicorn

☎ (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

Beissbarth

Saarloos Automotive Equipment

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Bosch

Robert Bosch

☎ (0032) 25 25 53 69

www.bosch.nl/aad

Lasaulec M&E

☎ (0513) 61 99 16

www.lasaulec.nl

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

BrainBee

Rocar-Tech

☎ (053) 434 23 21

www.rocartech.nl

Climtest II

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.com

Delphi

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 67 12 00

www.delphiauto.nl

Ecotechnics

Amtech Almere

☎ (036) 536 92 86

www.amtech.nl

Facom/FFB Equipment

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Four Seasons

Cool Car Automotive

☎ (0486) 42 36 00

www.coolcar-automotive.nl

ISC

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

LasaulecM&E

☎ (0513) 61 99 16

www.lasaulec.nl

JohnsonControls

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Launch

Launch Tech Benelux

☎ (040) 251 30 40

www.launchtech.nl

Mastercool

Amtech Almere

☎ (036) 536 92 86

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

OK Klima

Rocar-Tech

☎ (053) 434 23 21

www.rocartech.nl

Pro-Cool

Rema TipTop Nederland

☎ (0318) 50 99 50

www.rema-tiptop.nl

Robinair

Explora

☎ (0318) 64 82 20

www.explora.nl

Rema TipTop Nederland

☎ (0318) 50 99 50

www.rema-tiptop.nl

Sun

Autoservice Equipment Nederland

☎ (073) 640 10 30

www.aen-equipment.nl

TEN

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Texa

Unicorn

☎ (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

T-Line Power Flusher

Unicorn

☎ (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

Waeco

Waeco Benelux

☎ (0165) 58 67 00

www.waeco.nl

Lasaulec M&E

☎ (0513) 61 99 16

www.lasaulec.nl

Wie leveren aircoservice-apparatuur?

monster te nemen. Dit laatste kan op diverse
manieren, bijvoorbeeld door met een watten-
staafje bij de compressor aan de hogedrukzijde
wat olie op te deppen. Bij expansiepijpsystemen
(orifice tube systemen) kunt u het pijpje de-
monteren en vervolgens controleren op vervui-
ling. Is de olie lichtgrijs tot zwart of voorzien
van kleine metaaldeeltjes dan moet u het
systeem reinigen. Neem deze activiteit meer
dan serieus, want alle achtergebleven metaal-
deeltjes zijn een directe bedreiging voor de
nieuwe compressor.
Er zijn twee manieren om te spoelen. Allereerst
verschijnen er steeds meer servicestations die
deze functie in zich dragen, u moet dan wel bij
het toestel een aparte spoelset aanschaffen. U
spoelt dan met vloeibaar koudemiddel. Deze
methode is eigenlijk alleen geschikt bij licht
vervuilde systemen. De installatie regenereert
het vervuilde koudemiddel waarna het weer
opnieuw door het systeem gaat.
Belangrijk is dat de aansluitingen op het te
spoelen deel van de installatie een voldoende
grote diameter hebben, daarvoor heeft u een
adapterset nodig die bij de spoelset wordt gele-

Duidelijk een geval van te weinig smering, het
lager is drooggelopen en vervolgens aan gort
gedraaid. De metaaldeeltjes gaan zweven door de
installatie.

Elke compressor kent zijn zwakheden. Bij dit type
blijkt de verbinding van de aandrijving de zwakke
schakel, op de spline ontstaat ruimte waardoor de
vertanding op hub en as afbreekt. Voor het revi-
siebedrijf een bekende reparatie.
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verd. De filter/droger wordt verwijderd, hetzelf-
de geldt voor het expansieventiel/orifice tube.
De kleine boring van het onderdeel maakt het
onmogelijk om de vervuiling adequaat te ver-
wijderen. In sommige gevallen is het eveneens
raadzaam de condensor te vervangen, dit geldt
voor de zogenaamde crossflow condensors en
typen waarbij het filterelement is geïntegreerd
in de condensor.
Koudemiddel bezit geen reinigende werking,
het verwijderen van de vervuiling moet tot
stand komen door de flow. Om die reden schaf-
fen aircospecialisten vaak een aparte machine
aan. Deze spoelt met een speciale spoelvloeistof
met een enigszins reinigende werking en hoog
oplossend vermogen. Daarnaast is het meng-
baar met alle gangbare oliën.
Een machine waarmee in de praktijk goede
resultaten worden geboekt is de A/C Pulse
Cleaner die op de markt gebracht wordt door
Aircontrol en de T-Line Power Flusher van
Unicorn (www.unicorn-tools.nl). Deze heeft een
door perslucht aangedreven vloeistofpomp die
de spoelvloeistof met grote snelheid door het
systeem stuwt. Groot voordeel is dat de machi-
ne de vloeistofstroom pulserend kan aansturen
zodat het intensiever reinigt. Tijdens circulatie
wordt de vloeistof gefiltreerd door een 5µ filter
dat vanaf de buitenkant zichtbaar is waardoor
u het spoelproces goed kunt volgen. De spoel-
richting is tegengesteld aan de koudemiddel-
stroom. Globaal moet u voor een goede spoeling
per segment een half uur uittrekken.
Punt van zorg is het verwijderen van de achter-
gebleven spoelvloeistof na een sessie. Blijft er
namelijk iets achter dan bestaat de kans op
vloeistofslag met alle nare gevolgen van dien.
Des te dunner de vloeistof, des te makkelijker is
de resthoeveelheid te verwijderen. De machine
biedt de mogelijkheid om na het spoelen de
achtergebleven spoelvloeistof met lucht uit het
systeem te verwijderen. Na deze handeling staat
het doorblazen met droge stikstof op het pro-
gramma.
U moet voor deze machine wel een extra bedrag
van € 850,- investeren en moet dus regelmatig
dergelijke reparaties uitvoeren om de machine
rendabel te maken. Een alternatief is dat u deze
handeling uitbesteedt aan de specialist die wel
over deze equipment beschikt. Het onderwerp is
serieus genoeg om hier bijzondere aandacht aan
te besteden.
Na het spoelen kunt u de airco-installatie weer
opbouwen. In dit geval monteert u een nieuwe
(gereviseerde) compressor. Deze zijn standaard
gevuld met de juiste olie. Een belangrijke
opmerking hierbij is wel dat de oliehoeveelheid
is gebaseerd op één verdamper, veel MPV’s bezit-
ten er twee (voor en achter) en in dat geval

Een compressorschade
betekent voor de klant een
grote kostenpost. Hij zal
dit niet altijd begrijpen, de
airco-installatie kreeg hij er
tijdens de koop bijna voor
niets bij. Volgens Arie van
den Elsen, managing
Director van AC Compress
uit Uden worden de onder-
delenprijzen kunstmatig
hoog gehouden. “De
industrie moet toch een
deel van de kosten terug-
verdienen”. Hij vindt het
dan ook onvoorstelbaar
dat er merken zijn die
onderdelen in het voertuig
gebruiken die koeltech-
nisch niet goed zijn afge-
stemd of standaard wer-
ken met een te hoge druk
met alle nare gevolgen van
dien. We noemden in dit
artikel al het merk dat
eigenlijk een te geringe
koelcapaciteit voor de con-
densor hanteert, waardoor

de compressor nog al eens
stuk loopt.
Van den Elsen is al jaren
actief in de aircobranche.
Veel kennis heeft hij opge-
daan in het buitenland.
Daar heeft hij de ideeën
opgedaan voor de inrich-
ting van het revisiebedrijf.
Iedere gereviseerde com-
pressor die zijn bedrijf ver-
laat is uitvoerig getest en
wordt geleverd met een
testrapport. Minimaal vol-
doet het onderdeel aan de
OEM-norm.
Naast het controleren van
de opbrengst is het contro-
leren op lekdichtheid van
groot belang. Daar wil hij
niet al te veel over kwijt.
“Houd het er maar op dat
we controleren of er gas
uit het gereviseerde exem-
plaar verdwijnt. Met welke
apparatuur we dat doen?
Ja, dat zou de concurrentie
graag willen weten.” ●

Net zo goed, 
wél goedkoper

AC Compress heeft een ruime hoeveelheid compressoren in het
schap liggen. Van ieder gangbaar type (ook oldtimers) kan het
bedrijf een gereviseerd exemplaar leveren tegen een fractie van
de nieuwprijs terwijl de prestaties niet voor een OEM-uitvoe-
ring onderdoen.

Iedere gereviseerde
compressor wordt op
een zelf ontwikkelde
proefstand met lucht
getest op capaciteit.

De medewerkers van
het bedrijf hebben data
verzameld van OEM-
compressoren, de gere-
viseerde exemplaren
worden hiermee verge-
leken en moeten mini-
maal voldoen aan die
specificaties.

Onderdelen die zijn
beschadigd en niet meer
zijn te bewerken wor-
den vervangen door
nieuwe, het lagerwerk
en de afdichtingen zijn
eveneens nieuw. Daarna
worden de onderdelen
in een schone omgeving
in elkaar gezet en gaat
de compressor de proef-
stand op. Het bijvullen
met de juiste olie
gebeurt later.

Lekdichtheid vormt een belangrijk onderdeel van de aircocom-
pressor. Met een gassnuffelaar wordt gecontroleerd of er Helium
ontsnapt uit de met dit gas onder druk gevulde compressor.
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AC Compress

Aircontrol Automotive

☎ (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Airco Techniek Groningen

☎ (050) 529 18 83

www.aircotechniek.nl

Behr

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

Climate Comfort

PeBe&R

☎ (0495) 45 11 00

www.pbenr.nl

Compressoren

Revisiegroep

☎ (0800) 738 47 43

www.revisiegroep.nl

Compressoren

Vege-Benelux

☎ (0181) 65 21 00

www.vege.nl

CPS

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Diavia

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 67 12 00

www.delphiauto.nl

Delphi

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 67 12 00

www.delphiauto.nl

Denso

KühneAutomotive

☎ (033) 254 22 11

www.kuhne.nl

Diverse Merken

Techno Center Leiden

☎ (0800) 288 624 726

www.autoairco.nl

EDS Classic Auto & Motor Parts

☎ (036) 523 49 94

www.edsclassic.nl

Facom/FFB Equipment 

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl 

Four Seasons

Cool Car Automotive

☎ (0486) 42 36 00

www.coolcar-automotive.nl

Hella

Hella

☎ (030) 609 56 11

www.hella.nl

Autodistribution Nederland

☎ (0162) 49 74 97

www.autodistribution.nl/

www.adindustrie.nl

Intermotor

Emwe

☎ (035) 694 19 51

www.emwe.nl

ITE

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Mastercool

Amtech Almere

☎ (036) 536 92 86

www.amtech.nl

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Nissens

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

SMP

Emwe

☎ (035) 694 19 51

www.emwe.nl

Stag

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Teamec

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl 

Valeo

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.nl 

Autodistribution Nederland

☎ (0162) 49 74 97

www.autodistribution.nl/

www.adindustrie.nl

Waeco

Waeco Benelux

☎ (0165) 58 67 00

www.waeco.nl

Lasaulec M&E

☎ (0512) 58 32 11

www.lasaulec.nl

Van Heck&Co

☎ (010) 446 96 00

www.vanheck.nl

Westside Equipment

Westside Equipment

☎ (035) 624 82 83

www.westside-equipment.nl

WERKPLAATS
Service en reparatie van moderne aircosystemen

moet u dus de oliehoeveelheid aanpassen.
Informeer naar de viscositeit van de olie, deze is
in drie verschillende diktes te krijgen.
Dat geldt overigens ook indien u het systeem
heeft leeggehaald voor een reguliere service-
beurt en nadien met nieuwe olie vult. Naast de
juiste viscositeit zijn ook de kwaliteit en de vul-
hoeveelheid van belang. Een goede database
biedt hier uitkomst.
Nog even wat praktische puntjes. Vul altijd via
de hogedrukzijde van de compressor, hiermee
voorkomt u eventuele vloeistofslag. Indien u tij-
dens een vulling UV-additieven toevoegt, wat
eerder regel is dan uitzondering, let dan ook op
de kwaliteit van het lekzoekmiddel. Er zijn
namelijk middelen op de markt die de smering
van de koudemiddelolie tijdens de circulatie
aantasten. Bovendien kunnen ze ook nog de
afdichtingen aantasten, van zowel de airco-
installatie als het servicestation. Informeer bij
de specialist welke u het best kunt gebruiken. ●

Hans Doornbos

Wie leveren airco-onderdelen?

Nuttige informatie over airco-

onderhoud en aircoservicestations

vindt u in het Autotechnisch

archief op www.amt.nl, rubriek

Werkplaats, subrubriek Airco-

service. Ook kunt u zich verdiepen

in aircotechniek. Kijk hiervoor in

de rubriek Interieur, subrubriek

Airco.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Vuile verbrande olie in het systeem,
zwevende metaaldeeltjes waardoor

een plunjer en de kop zijn bescha-
digd. Kleine deeltjes, groot gevolg!

Airco Specialist Car Cool Systems uit Uden
(www.carcoolsystems.nl) is overtuigd van het
spoelen met een speciale spoelvloeistof. Het
bedrijf heeft zelf een door perslucht aangedreven
machine ontwikkeld om de vloeistof door het
systeem te laten circuleren. Door perslucht op het
grote reservoir te zetten stroomt de vloeistof door
het systeem en wordt opgevangen in het kleine
reservoir. Zodra deze vol is pompt men via het fil-
ter de vloeistof weer naar de ‘grote’ tank.

Aircocompressoren met een
variabele opbrengst worden
steeds meer gemeengoed.
Probleem kan zijn om derge-
lijke typen te controleren op
een juiste werking, zeker als
ze (extern) aangestuurd worden
vanuit de centrale regeleenheid in
het voertuig. Met deze CLT1 kunt u
de compressoren van Sanden
(PXExx) en Denso (6SEU16) hand-
matig aansturen en zo een oordeel
vellen over de werking.
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