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De Zweedse multinationale Dometic groep houdt
zich voor het grootste deel bezig met koeling,
zowel voor mobiele toepassing te land en te
water, als stationaire koeling in onder andere
 hotels of ziekenhuizen. Dometic levert zowel aan
fabrikanten als aan verkopers. Onder de Dometic
groep vallen allerhande bedrijven, de nu zelfstan-
dige groep ontstond ooit als divisie van 
Electrolux. En dat Zweedse concern nam bijna

negentig jaar geleden het principe van de 
absorptiekoeling over van twee Zweedse studen-
ten die dit  uitvonden.
Behalve koeling produceert Dometic vooral voor
campers en caravans allerlei andere producten en
accessoires. Voor een lange rij auto- en truckmer-
ken worden koelkasten en koelboxen geprodu-
ceerd. Daar komt WAECO al om de hoek kijken,
want we zien in het Duitse Emsdetten ook pro-

ductie van koelboxen en dakairco’s voor trucks.
Productie en service van gekoelde boardbars voor
auto- interieurs komen we eveneens tegen, die
worden dus als OEM-fabrieksonderdeel geleverd.
Dat wilde after sales director Toon Snoeren van
Dometic Benelux laten zien: WAECO maakt zelf de
meest uiteenlopende koelapplicaties en is ook
toeleverancier voor fabrikanten. Daarbij levert
WAECO niet alleen producten, maar zorgt het ook

Aircokennis op het hoogste niveau
Op bezoek bij de airco-specialisten van WAECO

In aircoservice is WAECO een bekende naam. Maar de combinatie met Dometic, waar WAECO

sinds 2007 deel van uitmaakt, zegt niet iedereen wat. Het brengt WAECO in verband met

de uitvinders van absorptiekoeling, het principe van een airco. Er is bij WAECO veel meer te

doen dan alleen aircoservice, zagen we in de fabriek te Emsdetten. En nuttige nieuwigheden

bedenken gebeurt daar nog steeds.

In de productie van airco-servicestations bij WAECO: hoofd ontwikkeling Franz-Josef Esch is een man van de praktijk, die ook meepraat over de regelgeving voor aircoservice.
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voor de service. Wat ons uiteindelijk brengt bij air-
coservice en de ASC-apparaten die WAECO daar-
voor ontwikkelt. Ook hier is er verband met auto-
fabrikanten: deels bouwt WAECO in  Emsdetten
aircoservice-apparaten als originele werkplaats-
uitrusting voor merkdealers. Vanzelfsprekend naar
specificatie van de fabrikant  gebouwd, mocht een
autofabrikant iets andere  details willen dan
WAECO in de apparaten onder eigen merk toe-
past.
Alle geproduceerde apparaten zijn 100% getest
en ontworpen door WAECO zelf, onder leiding van
de zeer ervaren ingenieur Franz-Josef Esch, die
ons rondleidt.

In de zweetkamer
Om maar meteen te laten zien dat het technische
credo ‘meten is weten’ wordt aangehouden gaan
we eerst langs de speciaal opgebouwde testcel,
die volgens Esch grote waardering oogstte bij
 bezoekers van autofabrikanten. “We wilden testen
en bewijzen dat onze serviceapparaten tussen
+10 en +50 °C probleemloos blijven werken,
onder alle omstandigheden voldoen aan de meet-
nauwkeurigheid van +/- 15 gram koelmiddel die
de SAE J2788-norm verlangt. Daarvoor hebben
we deze klimaatcel gebouwd. Hermetisch afsluit-
baar, om ook na te gaan of onze nieuwe Low
Emission- apparaten werkelijk zo weinig koelmid-
del laten ontsnappen.”
Verderop zien we dat ook bij de verbruiksmateria-
len en onderdelen die WAECO tevens levert, niets
aan het toeval wordt overgelaten. “We hebben
voor de compressorolie metalen bussen met
 aluminium binnenvoering gemaakt, zodat geen
vocht uit de omgeving bij de olie kan komen. Bij
plastic flessen kan dat wel, na verloop van tijd. En
dan komt dus met verse olie tijdens een service-
beurt vocht in de airco, wat uiteraard niet de 
bedoeling is.”
Zo dekt WAECO de complete aircoservice. Ze
 hebben bijvoorbeeld ook een olietester, waarmee
bepaald kan worden of de olie te heet is geweest,
en er dus met de compressor iets niet goed gaat.
Voor het geval de compressor stukloopt, biedt
WAECO een assortiment zeefjes, om in de aan-
zuigleiding van de vervangende compressor te
zetten. Daarmee wordt mogelijk achtergebleven
gruis van de oude compressor tegengehouden,
“want de ervaring leert dat het bijna onmogelijk
is met spoelen alles uit het systeem te krijgen.
Met het risico dat de nieuwe compressor daarop
weer stuk gaat. Dus raden we aan tijdelijk een
zeefje te plaatsen dat achtergebleven spanen zal
tegenhouden”.

Zuinigheid brengt winst
Als verbruiksmateriaal levert WAECO natuurlijk
ook koelmiddel, dat ze groot inkopen. Ze zijn dus
goed bekend met de prijsontwikkeling. Product
manager werkplaatsuitrusting Michael Beer:
“De flinke prijsstijging van R-134a leidde ertoe

dat werkplaatsen zijn gaan hamsteren. Maar de
grote oorzaak van de prijsstijging ligt vooral in
grondstofschaarste”. Al is het nog een heel ander
verhaal bij het nieuwe R-1234yf, waarvoor Beer
een prijs van rond liefst € 250,- per kilogram
noemt. Hoe dan ook, met duur koelmiddel wil je
wel  zuinig omgaan. Zelfs als je je niet zo’n zorgen
zou maken wanneer bij de aircoservice een wolkje
R-134a de atmosfeer vervuilt. Er blijft wat achter
in de aansluitslangen en het leidingwerk in het
serviceapparaat, er zit wat koelmiddel opgelost in
de afgezogen compressorolie. Dat alles zuigt de
ASC 2500 Low Emission terug, waar andere
 servicestations dit verlies laten gaan. Esch zegt
dat ook WAECO met de standaardapparaten niet
verder terug kon dan 40 g verlies, door goede
 afdichting en zo kort mogelijk leidingwerk.
Bij het Low Emission-station is het verlies tot
 vrijwel nul gereduceerd. Volgens Esch haalt het
station 99,8 % van het koudemiddel uit de auto-
airco zonder het te verliezen. “Het apparaat werd
daarmee wel een procent of vijftien duurder, maar
de besparing van koudemiddel maakt dat snel
weer goed bij een autobedrijf dat redelijk actief is
in aircoservice.”
De investering loont zeker nog, benadrukt
WAECO, omdat autobedrijven zeker de komende

twintig jaar R-134a airco’s te onderhouden krijgen.
Het duurt nog wel een jaar of tien voordat auto’s
met het nieuwe R-1234yf koelmiddel een redelijk
aandeel van het autopark gaan vormen. Waarbij
ze dan nog niet het eerst bij universele autobe-
drijven zullen binnenkomen. Daarom gaat de ont-
wikkeling van nog betere R-134a servicestations,
zoals de ASC 2500 Low Emission, gewoon door.
In Nederland is dat apparaat aangemeld voor
MIA/Vamil-belastingkorting op milieu-investerin-
gen, de kans is groot dat die verstrekt worden.

Nieuw koelmiddel, nieuwe problemen
Vanzelfsprekend negeert WAECO de komst van
het R-1234yf koelmiddel niet, hiervoor is het ASC
5000 servicestation ontwikkeld. Voor het Low
Emission-station is een ombouwset beschikbaar,
om die ASC 2500 geschikt te maken voor het
nieuwe koelmiddel. Dat ombouwen moet wel op
de fabriek in Emsdetten gedaan worden, of door
de lokale Dometic WAECO servicedienst.
Maar nog steeds is de vraag welk merk als eerste
een auto gaat bouwen met het nieuwe koelmid-
del daarin. Nieuwe types die dit jaar verschijnen
zouden dat moeten hebben, als tenminste de
 typegoedkeur voor dat model ook pas dit jaar
wordt verkregen. Het blijft echter vooralsnog

Deze tijdslijn ziet WAECO voor de overschakeling in de praktijk van auto’s met R-134a naar R-1234yf airco. Nog lang is, zeker voor het
universeel bedrijf, R-134a het koelmiddel waarmee gewerkt wordt. Investeren in een mooi R-134a servicestation is dus beter dan nu
al een R-1234yf station uitzoeken.

WAECO bouwde een testcel om heel precies de prestaties van hun nieuwste servicestations te kunnen meten, en maakt daarmee een erg
goede indruk bij autofabrikanten die werkplaatsuitrusting voor hun dealers komen bekijken.
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angstig stil, of daadwerkelijk al auto’s met 
R-1234yf erin worden geproduceerd. Terwijl ook
nog geworsteld wordt met de voorschriften voor
bijpassende aircoservice. Zojuist heeft WAECO wel
algemene goedkeuring van de Duitse autofabri-
kantenvereniging VDA gekregen voor zijn ASC
5000 station met gasanalysemodule.
“Laten we één ding duidelijk stellen”, zegt Franz-
Josef Esch, “een servicestation dat het huidige en
nieuwe koelmiddel allebei aankan, is nog niet op
de markt”. Zoveel is in de voorschriften wel duide-
lijk, dat onder geen enkele voorwaarde R-134a en
R-1234yf bij elkaar mogen komen. “Om een
 station te maken dat twee soorten koelmiddel
aankan moet alles dubbel uitgevoerd worden, om
de koelmiddelen 100% gescheiden te houden. 
Alleen de kast zou gemeenschappelijk kunnen
zijn. Je hebt ook andere manometers nodig voor
het nieuwe koelmiddel, en speciale slangen met
andere aansluitnippels. Er moet wel positieve ven-
tilatie in de kast zitten, en beveiligde schakelaars
voor de brandveiligheid. Het is eigenlijk zinloos
een dubbel station te maken, dat kan nooit noe-
menswaard goedkoper worden dan twee aparte
stations, en het wordt onhandelbaar groot.”
In elk geval zal door Duitse autofabrikanten
 vereist worden dat een R-1234yf station een
 gasanalyse bevat, om vast te stellen wat voor
koelmiddel erdoor stroomt. Dit uiteraard om te
voorkomen dat gesjoemeld wordt door goedko-
per R-134a te gebruiken in een installatie die 
R-1234yf moet hebben. “Ook nog een probleem”,
zegt Esch, “waar je heen moet met verontreinigd
koelmiddel, als je bij de service merkt dat er 
R-134a gezeten heeft in een R-1234yf airco. Je
mag dat teruggewonnen koelmiddel niet meer
 gebruiken, maar er is nog niets geregeld hoe je
dit moet afvoeren. We zijn druk bezig met oplos-
singen hoe de airco en het servicestation weer vrij
van R-134a sporen gemaakt kunnen worden, en
wat te doen met gemengd koelmiddel”.
Hoe zit het trouwens met dat brandgevaar bij 
R-1234yf? “Valt erg mee. Als je er een vlam bij
houdt brandt het, maar haal je de vlam weg dan
dooft het meteen weer.” Daarmee telt het toch als
brandgevaarlijke stof, die vonkvrije elektrische
schakelaars vergt, en afzuiging van eventuele
damp uit het servicestation.

Complete service
Dat met die gasanalyse is een mooi voorbeeld van
‘Deutsche Gründlichkeit’ waarmee WAECO zich wil
onderscheiden. “Nog lang niet makkelijk”, legt
Esch uit, “want wat moet dat apparaat precies
 detecteren?” Er is ook een R-134a station met
 aanduiding RPA (Refrigerant Purity Analyser) die
automatisch analyseert of het koelmiddel wel
 zuiver en zonder lucht is.
“Je ziet dus of er geen lekken zijn geweest. Maar
ook of goedkoop koelmiddel uit het Verre
 Oosten is gebruikt, meestal geen zuiver R-134a
en daardoor aanleiding voor aircoproblemen.”

Om het  autobedrijf uit mogelijke problemen te
helpen houdt het bij WAECO niet op met de
 levering van goede apparatuur, onderdelen en
verbruiksmateriaal. Er is ook een eigen service-
dienst en helpdesk. Mocht er iets mis gaan met
het servicestation, dan zijn leenapparaten
 beschikbaar zodat de aircoservice door kan gaan
terwijl het station weer in orde wordt gemaakt.
De apparaatservice is ook van belang voor de
 productie. “We bouwen volgens het principe één
man, één machine: het hele servicestation wordt
door dezelfde persoon opgebouwd. Uiteraard
 leggen we dat vast. Het is wel eens voorgekomen
dat een bepaalde productiemedewerker een kop-
peling te vast aanhaalde, wat dan later problemen
kon geven. Dan zie je meteen dat hetzelfde pro-
bleem steeds bij apparaten van die man opdook,

dus konden we hem leren het beter te doen. Het
helpt onze kwaliteit hoog te houden.”
Het laatste gaatje in het programma wordt dit jaar
nog gedicht. Dan komt voor de 2500 en 5000
 stations een uitbreidingsset beschikbaar, voor het
werken aan elektrische of hybride airco’s. U weet,
daarin wordt speciale POE compressorolie
 gebruikt die niet stroomgeleidend is. Dat vraagt
een extra oliereservoir, zodat het station met
zowel conventionele oliën als met POE olie kan
werken. Nodig voor aircoservice aan Japanse
hybridemodellen, maar ook bij elektrische auto’s
die nu overal gepromoot worden. Handig dus
wanneer een aanpassing aan elektrische airco
als uitbreiding voor later beschikbaar is, zodra
het autobedrijf merkt dat er een interessant
 aanbod is van auto’s die dit nodig hebben.

Uiterlijk lijkt het ASC 5000 apparaat voor R-1234yf sterk op de
andere WAECO-types, met eenzelfde werkblad en handig draai-
baar paneel met verlichte manometers. Maar die  manometers
zijn wel gemerkt met het R-1234yf opschrift, alles is aangepast
om geen R-134a te verwerken.

Langs dit filter zuigt de gasanalyse een beetje koelmiddel op, om
op het display van het servicestation de samenstelling te kunnen
aangeven. Waardevol voor diagnose, of er wel zuiver en luchtvrij
koelmiddel in de airco zit.

Paradepaardje is het ASC 2500 servicestation met Low Emission, dat per servicebeurt tientallen
grammen van het kostbaar  geworden koelmiddel bespaart. Goed voor milieuverantwoord onder-
nemen, en het station verdient gauw zijn prijs terug.

In een gepatenteerd reservoir
voor teruggewonnen com-
pressorolie wordt het meege-
voerde koudemiddel afge-
scheiden, een van de manie-
ren om de Low Emission-
terugwinning te  bereiken.

11AMT007-8_ArtWaecoDometic.qxp:Opmaak 1  8/26/11  2:15 PM  Page 45

3


