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Vážení obchodní přátelé,

právě jste otevřeli katalog zaměřený výhradně na produkty, které 
jsou určeny pro servis a údržbu klimatizací motorových vozidel.  

Začátek prodeje tohoto sortimentu firmou Würth pod značkou 
COOLIUS se datuje již od roku 2003, kdy jsme na český trh uvedli 
první dva modely kompaktních poloautomatických plnících stanic, 
příslušenství a doplňků.

Zvýšená poptávka po těchto produktech byla ovlivněna nárůstem 
výroby motorových vozidel vybavených klimatizačním systémem, 
kdy v současné době je jím standardně vybaveno více než 95% 
nově vyrobených automobilů.

Z počátku se firma Würth orientovala jen na dodávky nových zaří-
zení a jejich servis ve vlastním servisním středisku. S narůstajícím po-
čtem prodaných jednotek rostla poptávka po širších službách spo-
jených s jejich užíváním, především pravidelným ročním servisem.  
S uvedením dvou nových modelů v roce 2006 firma Würth vyškoli-
la první specialisty, kteří v rámci své obchodní činnosti poskytovali 
zákazníkům poradenství v oboru autoklimatizací, zajistili záruční  
a pozáruční servis v místě provozu jednotky, čímž se výrazně zkrá-
tila doba opravy v případě poruchy. Další specialisté, kteří se stali 
součástí tohoto specializovaného týmu, byli vyškoleni v roce 2008.

V roce 2009 nastaly výrazné změny v oblasti výroby a oprav 
klimatizací v automobilech. Ministerstvo životního prostředí za-
číná informovat o nové národní a mezinárodní legislativě týkající 

se fluorovaných skleníkových plynů. V důsledku toho firma Würth  
v roce 2010 rozšířila stávající služby o školení našich zákazníků 
na tzv. F-PLYNY podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 517/2014, které firma Würth v tomto roce pořádala pod 
patronací SCHKT. Po podání žádosti na MŽP v roce 2011, bylo 
naší společnosti vystaveno Rozhodnutí o atestačním subjektu, na 
jehož základě můžou kvalifikovaní specialisté firmy Würth provádět 
školení na F-PLYNY podle článku 3 odst. 1 nařízení Komise (ES)  
č. 307/2008.

V souvislosti s těmito změnami vznikl počátkem roku 2012 ve firmě 
Würth plně specializovaný tým servisních techniků, kteří se věnují  
výhradně prezentaci a prodeji produktů COOLIUS a následně 
zajišťují kompletní služby spojené se sortimentem, který je uveden 
na následujících stránkách tohoto katalogu, především pak záruční  
a pozáruční servis, pravidelný roční servis, údržbu prodaných ser-
visních jednotek a technické poradenství.

Všechny nabízené služby provádíme převážně v prostorách servisů 
a dílen našich zákazníků, čímž výrazně zkracujeme časy a snižu-
jeme náklady jednotlivých servisních operací, neboť odpadají ča-
sové i finanční náklady na dopravu – v případě náročnější opravy 
zajišťujeme dopravu vlastní. Po dobu složitější a mimořádně časově 
náročnější opravy servisního zařízení nabízíme našim zákazníkům 
bezplatnou zápůjčku jiného přístroje tak, aby nebyly přerušeny služ-
by, které jsou servisním zařízením firmy Würth poskytovány.
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HISTORIE V DATECH ...

2003 ...

2004 ...

2006 ...

2006 ...

2008 ...

2009 ...

2010 ...

2011 ...

2012 ...

2012 ...

2012 ...

2013 ...

2015 ...

2017 ...

zahájen prodej COOLIUS v České republice

zajištěn vlastní servis Würth CZ na servisní zařízení COOLIUS

uvedení nových typů COOLIUS na trh v České republice

vyškolení prvních specialistů na zařízení COOLIUS

s ohledem na potřeby trhu vyškoleni další specialisté  
na zařízení COOLIUS

nová legislativa ohledně fluorovaných skleníkových plynů  
(F - PLYNY) týkající se i motorových vozidel kategorie  
M1 a N1
první vyškolení zákazníci firmou Würth na F-PLYNY  
( patronace SCHKT )

udělen atestační subjekt pro firmu Würth na školení  
F-PLYNY

vznik plně specializovaného týmu servisních techniků

první vyrobené automobily s novým chladícím médiem 
HFO-1234yf

prodej prvních servisních zařízení WAC 2000 na nové 
chladící médium

firma Würth pomáhá již 10 let svým zákazníkům  
v oblasti autoklimatizací

uvedení 3 nových modelů plniček klimatizací

první tři modely vlastní výroby



SERVIS A ÚDRŽBA 5

2003 SECUTRONIC

2010 COOLIUS 2000

2015 WAC 2200

2017 COOLIUS A10 /Y10

2012 WAC 2000 / A

2015 WAC 2000 ENTRY

2017 COOLIUS Y50

2006 20KG DATA

2010 COOLIUS 1000

2015 WAC 1200 PLUS

2017 COOLIUS A30 BUS

2006 7KG MOBIL1
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COOLIUS A10 nabízí plně auto-
matický klimatizační provoz 
s chladivem R134a pro osobní 
automobily, dodávky, užit-
kové vozy, staveništní vozidla 
a zemědělská vozidla. 

Účinné mobilní zařízení COOLIUS A10 
se snadnou obsluhou spojuje inovativní technické 
vybavení s konstrukcí nového typu.

Obj. č. W050 101 000

Inovativní CooliusSelect 
• Intuitivní navádění pomocí menu a komfortní obsluha jednoduchou metodou otáčení a stisknutí
• Možnost rychlého výběru a jednoduchého zadávání všech údajů zákazníka a vozidla pomocí

navigačního otočného kolečka nového typu
• Je možné tisknout servisní zprávy se všemi podstatnými údaji

Efektivní konstrukce váhy
• Inovační konstrukce váhy v zařízení umožňuje efektivně využívat zdroje
• Gumový nárazník provádí maximální redukci rázů během všedního dne v dílně
• Zařízení se optimálně hodí pro mobilní používání, protože může pracovat s měničem napětí
• Mechanické blokování váhy pro rychlé zajištění během přepravy bez použití nářadí

Úsporný filtr a počitadlo
• Potenciál úspor kolem 30 % nákladů na údržbu díky novému počitadlu vakuového času
• Při životnosti filtru 3000 minut tak může proběhnout až 100-150 klimatizačních cyklů, aniž by

bylo nutné provést údržbu – v závislosti na vakuovém čase předepsaném od výrobce vozidla
• Jednoduchá manipulace při servisních a údržbových pracích

Plně automatické řízení oleje pro přesné plnění olejem
• Vhodné pro hybridní a elektrická vozidla nebo vozidla s elektrickými kompresory
• 1 nádrž na čerstvý olej, 1 nádrž na použitý olej a 1 nádrž na UV aditivum
• Rychlá změna druhu oleje možná díky inteligentnímu vnitřnímu proplachu systému vedení (olej

PAG za POE apod.), včetně provozních hadic

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A10

V souladu se zákony, jednoduchá 
údržba, úplný systém 
• Certifikace CE od TÜV-SÜD 
• Vysoká rychlost odsávání kompresoru umož-

ňuje zpětné získávání téměř 100 % náplně 
chladiva

• Vnitřní ventilační systém zbavuje zařízení even-
tuálně přítomných plynů a zaručuje tím bez-
pečnou obsluhu jednotky

• Automatická kontrola nárůstu tlaku po odsá-
vání

• Provozní hadice o délce 3 m; volitelně: pro-
dloužení možné

• Automatická kompenzace délky hadic
• 2 mechanické manometry pro přesnou kontrolu

všech tlaků
• Jednoduché a rychlé opětovné plnění nádrží 

oleje a UV pomocí rychlospojek
• Dokumentace spotřeby chladiva pomocí sys-

tému řízení chladiva
• Automatické vypouštění nekondenzovatelných

plynů z vnitřní láhve chladiva
• Elektronicky řízené otevírání a zavírání vysoko- 

a nízkotlakých ventilů
• Robustní kovová konstrukce s plastovým čelním 

zakrytím
• Integrovaná tiskárna s vícenásobným tiskem 

provedených pracovních úkonů a individuálně 
přizpůsobeným uspořádáním výtisku 

• Přehledný čtyřřádkový grafický displej s indi-
kací všech naměřených hodnot a funkčních
údajů

• Aktualizace databáze přes USB rozhraní 
• Zvukový signál při chybách nebo upozorněních

CooliusSelect: Jednoduché zadávání 
údajů díky inovativnímu navigačnímu 
otočnému kolečku 

Filtr nového typu a 2 ventilátory pro 
mimořádně dlouhou dobu používání 
klimatizace 

Vybaveno 1 nádrží na čerstvý olej, 1 
nádrží na použitý olej a 1 nádrží na UV 
aditivum 

Bezpečná konstrukce váhy pro mobilní 
používání 
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Obj. č. W050 103 030

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A30 BUS COOLIUS A30 BUS vám nabízí
plně automatickou klimatizaci 
s chladivem R134a speciálně pro 
autobusy, ale také pro osobní 
automobily, dodávky, užitkové 
vozy a pro staveništní, zemědělská 
a kolejová vozidla.

Účinné zařízení COOLIUS A30 BUS 
se snadnou obsluhou spojuje inova-
tivní technické vybavení s konstruk-
cí nového typu.

Inovativní CooliusSelect
• Intuitivní navádění pomocí menu a komfort-

ní obsluha jednoduchou metodou otáčení 
a stisknutí

• Rychlý výběr a jednoduché zadávání všech 
údajů zákazníka a vozidla pomocí navigačního 
otočného kolečka nového typu

• Je možné tisknout servisní zprávy se všemi 
podstatnými údaji

 
Efektivní konstrukce váhy
• Konstrukce váhy v zařízení umožňuje efektivně 

využívat zdroje
• Gumový nárazník provádí maximální redukci 

rázů během všedního dne v dílně

Úsporný filtr a počitadlo
• Potenciál úspor kolem 30 % nákladů na údržbu 

díky novému počitadlu vakua v reálném čase
• Jednoduchá manipulace při servisních a 

údržbových pracích

Plně automatické řízení hladiny oleje pro 
přesné plnění olejem
• Vhodné pro hybridní a elektrická vozidla nebo 

vozidla s elektrickými kompresory
• 1 nádrž na čerstvý olej, 1 nádrž na použitý olej 

a 1 nádrž na UV aditivum
• Rychlá změna druhu oleje možná díky inteli-

gentnímu vnitřnímu proplachu systému vedení
• (olej PAG za POE apod.), včetně provozních 

hadic

V souladu s předpisy, jednoduchá 
údržba, komplexní systém
• Certifikace CE od TÜV-SÜD
• S přídavným čerpadlem chladiva pro rychlý a 

účinný klimatizační provoz velkoobjemových 
klimatizačních jednotek

• Výkonný kompresor pro velkoobjemové klimati-
zace, používané např. v autobusech, umožňuje 
zpětné získávání téměř 100 % náplně chladiva

• Vnitřní ventilační systém chladí, větrá a zba-
vuje zařízení eventuálně přítomných plynů a 
zaručuje tím bezpečnou obsluhu jednotky

• Automatická kontrola nárůstu tlaku po odsávání
• Provozní hadice o délce 5 m; volitelně: 

prodloužení možné
• Automatická kompenzace délky hadic
• 2 mechanické manometry pro přesnou kontrolu 

všech tlaků plus přídavný manometr pro sledo-

vání tlaku chladiva ve vnitřní láhvi
• Jednoduché a rychlé opětovné plnění nádrží 

oleje a UV pomocí systému rychlospojek
• Dokumentace spotřeby chladiva pomocí systé-

mu řízení hladiny chladiva
• Automatické vypouštění nekondenzovatelných 

plynů z vnitřní láhve chladiva
• Elektronicky řízené otevírání a zavírání vysoko- 

a nízkotlakých ventilů
• Robustní kovová konstrukce
• Integrovaná tiskárna s vícenásobným tiskem 

provedených pracovních úkonů a individuálně 
přizpůsobeným formátem výtisku

• Přehledný čtyřřádkový grafický displej s indikací 
všech naměřených hodnot a funkčních údajů

• Aktualizace databáze přes USB rozhraní
• Zvukový signál při chybách nebo upozorněních
• Kola odolná proti defektu

CooliusSelect: Jednoduché 
zadávání údajů díky inovativnímu 
navigačnímu otočnému kolečku

Přídavný manometr pro sledování 
tlaku chladiva

Vybaveno 1 nádrží na čerstvý olej, 
1 nádrží na použitý olej a 1 nádrží 
na UV aditivum

Speciálně upravená kola a snadno 
přístupný filtr

eshop://W050101000
eshop://W050103030


KLIMATIZACE MOTOROVÝCH VOZIDEL 6

Výhody klimatizace
Klimatizace ve vozidle nabízí nejen odpovídající pohodlí, nýbrž je současně základem aktivní 
bezpečnosti jízdy.

Zvýšená teplota v interiéru vozu (v létě se často pohybuje mezi 40 °C až 60°C) zhoršuje výkonnost, 
vytrvalost a pozornost řidiče čímž prodlužuje jeho reakční dobu.

Následkem tohoto snížení pozornosti jsou nejčastěji delší brzdné dráhy a následně více nehod.

Teploty ve vozidle
při jízdě po dobu jedné hodiny, vnější teplotě 30 °C ve stínu a na slunci 40 °C

Kromě klimatizování vnitřního prostoru, zejména v létě, pomáhá klimatizace rovněž bě-
hem mokrých a chladných dnů rychle a efektivně zajistit jasný výhled z vozidla v okamžiku, kdy 
dochází k orosení skel, a rovněž odstraňuje nečistoty ze vzduchu v interiéru vozidla.
K silnému znečištění vzduchu, zejména v pomalém městském provozu, dochází v interiéru vozu pů-
sobením běžného větracího systému. Tyto vlivy na posádku vozu odstraňuje klimatizace díky filtraci 
přiváděného čerstvého vzduchu.

Těchto výhod chce využívat čím dál více majitelů vozů, což se na jednu stranu pro-
jevuje stavem výbav vozidel a na stranu druhou předpovídaným nárůstem použití 
klimatizací u motorových vozidel.

Typy klimatizací podle ovládání ve vozidle
Manuální klimatizace:
Teplotu, stupeň ventilace a rozdělení proudu vzduchu je nutné nastavovat ručně. Pokud se změní vnější 
teplota nebo rychlost jízdy, je nutné nastavení upravit.

Teplotou řízené (poloautomatické) klimatizace:
Udržují konstantní hodnotu zvolené vnitřní teploty na základě vnitřních a vnějších teplotních čidel.

Plně automatická klimatizace:
Nejen že udržuje konstantní hodnotu zvolené teploty, nýbrž se také přizpůsobuje aktuálním pomě-
rům v kabině vozidla. To je zajištěno automatickým nastavením výkonu ventilátoru vzduchotechniky  
a směru proudění vzduchu v kabině vozidla.

Princip chlazení
Klimatizace nechladí tak, že by produkovala 
chlad, nýbrž tím, že z okolí stahuje teplo. 
Toto se děje v souladu s fyzikálním zákonem, po-
dle něhož odpařující se kapalina odebírá z okol-
ního vzduchu teplo.

Tento jev známe např. u chladícího efektu alko-
holu na pokožce nebo pokud je zpocené tělo vy-
staveno větru. Když se kapalina odpařuje, je tělu 
odebíráno teplo, a tím člověk může v létě nebo 
během námahy udržovat svou tělesnou teplotu 
konstantní. Na tomto principu fungují všechny 
klimatizační a chladící zařízení jako ledničky  
a mrazničky. Nepracují však s alkoholem, nýbrž 
s chladícím médiem. Pro chlazení vozidel se 
v současné době používá částečně flu-
orovaný uhlovodík - plyn R134a, který 
bude postupně nahrazován ekologič-
tějším chladivem nesoucí označením  
HFO - 1234yf. Od roku 2017 nebude již mož-
né v EU vyrábět nebo dovážet vozidla s náplní 
plynu R134a. Do 31. 12. 2016 se však budou vy-
rábět vozidla s plynem R134a, která byla schvá-
lena do výroby do 31. 12. 2010.

Chladící okruh
Chladící médium cirkuluje v uzavřeném okruhu 
a neustále při tom mění své skupenství z kapalné-
ho na plynné a opačně. Tím se vnitřnímu prostoru 
odnímá teplo a odvádí se spolu s proudem chla-
dícího vzduchu směrem ven.

Princip funkce krok za krokem:
Kompresor, poháněný motorem prostřednic-
tvím řemenu, nasává plynné (odpařené) chladí-
cí médium z výparníku a stlačuje jej na cca 
15 barů. V tomto okamžiku teplota chladícího 
média silně stoupá cca na 80 °C.
Kompresor přečerpává výpary chladícího média 
směrem ke kondenzátoru/zkapalňovači, 
jenž se nachází před chladičem motoru. Konden-
zátor je ochlazován vzduchem z okolí a chladící 
médium uvnitř se zkapalňuje.

Následně se kapalné chladící médium shromaž-
ďuje v sušáku/sběrači kde se zbavuje vlhkosti 
a pevných částic. Expanzní ventil reguluje 
množství průtoku kapalného chladícího média 
pro výparník a zajišťuje změnu skupenství chla-
diva z kapalného na plynné. Teplo odvedené 
z interiéru vozidla se tak dostává do okolního 
vzduchu pomocí výparníku a celý cyklus se 
následně opakuje.

Řidič na obrázku vlevo
příjemné temperování, uvolněný, nemá 
problémy s očima, krevní tlak v normálu.

Řidič na obrázku vpravo
zpocený, přehřátý prostor hlavy, pálení očí, 
vysoký krevní tlak.
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KONSTRUKČNÍ TYPY KLIMATIZACÍ

Ochlazování chladícího média se děje prostřednic-
tvím ztráty tlaku rozpínáním chladícího média za 
škrtící klapkou nebo za expanzním venti-
lem.

To znamená: Chladící médium se uvolňuje přes ex-
panzní ventil resp. škrtící klapku a v důsledku nižší-
ho tlaku se zde vstřikované chladící médium snáze 
odpařuje. K odpařování je potřeba teplo. Toto teplo 
je odváděno ze vzduchu ve vozidle, jenž je ven-
tilátorem hnán přes lamely výparníku do 
vozu. Ochlazený vzduch proudí interiérem. Odpa-
řené chladící médium je znovu nasáváno kompre-
sorem. Tento proces zajišťuje trvale příjemnou tep-
lotu v kabině vozidla, jež vyplývá z rozdílu vnitřní  
a vnější teploty.

Pro klimatizaci však musí být z hlediska hla-
diny teploty k dispozici dva rozdílné okruhy  
a regulační systém: Kromě okruhu pro chladící 
médium musí být k dispozici i topný okruh.

Klimatizace s expanzním ventilem:
Sušák se nachází na vysokotlaké straně.

Klimatizace se škrtícím ventilem:
Sušák se nachází na nízkotlaké straně.
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SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OKRUHU NA PŘÍKLADU KLIMATIZACE 
S EXPANZNÍM VENTILEM

Kompresor
Do kompresoru proudí chladící médium o nízkém 
tlaku (cca 1‒2 bar) a nízké teplotě (cca ±5 °C) 

a stlačuje jej do podoby plynu o vysokém 
tlaku (cca 15 bar) a vysoké teplotě 
(cca 80 °C). Stlačený plyn proudí 

dále do zkapalňovače.

Kondenzátor / zkapalňovač
Ohřátý plyn vstupující do kondenzátoru je 
ochlazován vzduchem, jenž proudí kolem 

chladících žeber. Jakmile je plyn ochlazen na 
cca 20 °C, začíná se zkapalňovat. Následně 

je sice v kapalném stavu, ale na výstupu ze 
zkapalňovače stále ještě obsahuje podíl plynu.

Výparník
Chladící médium, jež vstupuje do výparníku, 
se odpařuje tím, že přijímá teplo ze vzduchu 
v interiéru vozidla. Na výstupu z výparníku 

stoupne teplota na cca ±5 °C.

Expanzní ventil
Při průchodu skrz expanzní ventil se kapalné 
chladící médium mění na plyn o nízkém tlaku 
(cca 1‒2 bar) a nízké teplotě (cca ±0 °C).

Odlučovač vlhkosti
Kapalné chladící médium proudí do 
sběrače, kde se odděluje podíl plynu 
z kapaliny. Pak je kapalné chladící 

médium vedeno dál k expanznímu ventilu. 
Chladící médium je ve sběrači zadržováno 

tak dlouho, dokud nedojde k odběru 
dostatečného množství chladícího média 

zbaveného nečistot a vlhkosti.
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U kompresorů používaných v klimatizacích vozidel 
se jedná výlučně o olejem mazané kompresory.

Kompresor s magnetickou spojkou nasává chla-
dící médium v plynném stavu z výparníku (kapalinu 
nelze stlačovat.) Zde je chladící médium o nízkém 
tlaku stlačováno na vysoký tlak a předáváno dál do 
zkapalňovače. Kompresor je výkonově dimenzován 
tak, aby bylo i při volnoběhu dosaženo dostateč-
ného chladícího výkonu. (Pozn. existují kompresory  
s jinými mechanismy zapínání a vypínáni.)

Na kompresor je pomocí příruby připojená magne-
tická spojka, jež zapíná a vypíná kompresor a je 
poháněná od motoru ozubeným klínovým řemenem. 
Kompresor pracuje jen tehdy, pokud je klimatizace 
zapnutá.

Zkapalňovač nebo také kondenzátor je v pře-
neseném slova smyslu chladič klimatizace. Nachází 
se před chladičem motoru, což má zajistit dostatečné 
chlazení. Konstrukce kondenzátoru je srovnatelná 
s chladičem motoru (trubky s chladícími žebry, la-
mely). Zde se plynné skupenství chladícího média 
ochlazuje a následně zkapalňuje. Teplo, jež bylo vý-
parníkem odebráno z vnitřku vozidla, je prouděním 
vzduchu jedoucího vozidla a ventilátoru odváděno 
směrem ven.

Odlučovač vlhkosti nebo také nádoba na 
kapalinu slouží jako zásobník a vyrovnávací 
nádoba pro chladící médium. Skládá se ze síta 
pro odstraňování pevných částic a sušáku pro 
absorpci vlhkosti z chladícího média. Tato „ex-
panzní“ nádoba na kapalinu je nutná proto, že 
se v závislosti na teplotním zatížení mění množství 
cirkulujícího chladícího média.

Expanzní ventil reguluje proud chladícího 
média směrem k výparníku, a to v závislosti na 
teplotě plynů chladícího média. Do výparníku se 
dostane jen tolik média, kolik se zde může v zá-
vislosti na dané situaci vypařit. Expanzní ventil je 
i místem dělení systému na vysokotlakou a nízko-
tlakou stranu okruhu.

Kapalné chladící médium je expanzním ventilem 
vstřikováno do výparníku, kde se odpařuje. 
Teplo, jež chladící médium potřebuje k odpaření, 
se odebírá z okolního vzduchu (vzduch uvnitř auta).

Ventilátor vozidla před výparníkem nasává 
čerstvý nebo cirkulující vzduch a tlačí jej skrz vý-
parník. Ochlazený vzduch je vháněn do vnitřního 
prostoru vozidla. Vlhkost obsažená ve vzduchu 
se v odpařovači usazuje jako zkondenzovaná 
voda a je odváděna pryč. Tím se zlepšuje klima 
uvnitř vozu (suchý vzduch, poletující částečky  
a pyl se usazují ve zkondenzované vodě) a pří-
padně se odmlžují zamlžená skla.

Součásti klimatizace
Klimatizace a životní 
prostředí
Řada výhod klimatizace však není zcela za-
darmo. Jednou z „daní“ za toto pohodlí je 
mírně zvýšená spotřeba paliva, jež se skládá 
z následujícího výpočtu:

Při spotřebě 8‒12 l/100 km se klimatizace 
podílí na spotřebě paliva v rozsahu 
5‒8 % v závislosti na typu použitého kompre-
soru a typu klimatizace.

Použití chladícího média obsahujícího freony 
R12 pro sériové klimatizace nebo dodatečně 
namontované klimatizace je od 1. ledna 1995 
zakázáno. Od 21. června 1998 se chladivo 
R12 již nesmí v klimatizacích používat.

Změna chladiva R12 s obsahem CVC a ha-
lonů, jež poškozovalo ozónovou 
vrstvu, na chladící médium bez obsahu 
chlóru R134a u nových vozidel výraz-
ně zredukovala vliv klimatizací na 
skleníkový efekt. Chladivo R134a ne-
poškozuje ozónovou vrstvu, má však nepří-
zniví vliv na zvyšování skleníkového efektu. 
1g R12 = 8,0 kg CO21g R134a = 1,3 kg 
CO2 

Z důvodu své molekulární struktury je chladící 
médium R134a podstatně těkavější než R12. 
To znamená, že R134a může snáze unikat 
z chladícího okruhu skrz pórovité netěsnosti.

Z tohoto důvodu se již chladivo R134a ne-
považuje za dostatečně ekologické a bude 
v období 2011–2017 nahrazován no-
vým plynem 1234yf.1g 1234yf = 4g 
CO2
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Uvedené body varu odpovídají teplotě varu při 
normálním atmosférickém tlaku.

Přehledné porovnání chladiv 

R12
• Nesmí se již používat, obsahoval chlór.
• Vykazoval atmosférickou životnost cca 100 let.
• Ničil ozónovou vrstvu Země.

R134a 
• Smí se ve výrobě plnit do 31. 12. 2016.
• Vykazuje atmosférickou životnost cca 14 let.
• Neničí ozónovou vrstvu Země, podílí se však 

výrazně na tvorbě skleníkového efektu.

1234yf
• Začal se používat počátkem roku 2011.
• Vykazuje atmosférickou životnost cca 1 měsíc.
• Podíl na skleníkovém efektu je srovnatelný 

s CO2.

Kompresor obsahuje předepsané množství kompresorového oleje 
pro mazání, chlazení a těsnění kluzných a rotujících součástí.

Zde je nutné dbát na to, aby bylo zajištěno správné množství maza-
cího oleje, neboť
• příliš málo oleje má za následek zadření kompresoru,
• příliš mnoho oleje má za následek nesprávný chladící účinek 

klimatizace (zabraňuje přechodu tepla). Výstupní tlak kompresoru 
nadměrně stoupá, což může vést k jeho poškození.

Z důvodu složení nelze chladivo R134a kombinovat s mazivy na 
bázi minerálních olejů. Ve spojení s chladivem R134a je nutné použít 
syntetický kompresorový olej (PolyAlkylenGlykolový olej)
• s nízkou viskozitou(obj. č. 0892 764 025)
• s vysokou viskozitou (obj. č. 0892 764 026)
• s velmi vysokou viskozitou (obj. č. 0892 764 029) 

PAG je silně hygroskopický (přitahující vodu), je proto nutné jej 
řádně uzavřít a uchovávat na velmi suchých místech.

Váš profit:
• Servis klimatizací má růstový potenciál na trhu.
• Téměř všechny nové vozy budou v brzké budoucnosti mít klimati-

zaci jako sériovou výbavu; v segmentu vozů malých a středních 
tříd je téměř   90 % již vybaveno klimatizací.

• Servisní prohlídka a dezinfekce klimatizace jsou dodatečné služ-
by, jež můžete poskytnout Vašim zákazníkům.

• těsnění zestárnou, vyschnou a hadice přestávají 
těsnit

• chladivo R134a je velice těkavé a samovolně uchází 
již mikroskopickou netěsností

• chladivo může unikat difúzí (nutno doplnit, vyhledat 
netěsnosti, následně opravit)

• šroubení se mohou uvolnit

• kondenzátor a přívodní potrubí se nacházejí v pro-
storu ohroženém odletujícími kamínky (při poškození 
přední části i destrukce kondenzátoru)

• servisní přípojky se po ztrátě ochranných čepiček  
mohou stát snadno netěsnými, např. kvůli nečistotám 
a prachu z okolí motorového prostoru

• součásti klimatizace podléhají jistému opotřebení

• při poruše dehydrátoru může v systému vzniknout  
vlhkost, jež má za následek zamrzání systému

• ve výparníku nebo sběrači se mohou objevit nebez-
pečné bakterie, které způsobují zdravotní potíže  
a nepříjemný zápach v prostoru kabiny vozidla

Chladící média se nesmí, vzájemně mísit, resp. pro danou klimatizaci se smí pou-
žít jen chladivo předepsané výrobcem motorového vozidla. 

Od 1. ledna 2011 již nelze použít tzv. Retrofit (přeměna klimatizace s plynem R12 
na plyn 134a) ani jeho dodatečná montáž.

Retrofit z plynu R134a na nový plyn 1234yf je přísně zakázán z bezpečnost-
ních důvodů. Klimatizace R134a nesplňuje pro tento úkon řadu bezpečnostních 
požadavků, protože plyn 1234yf má bod vzplanutí již 405 °C a patří do skupiny 
extremně hořlavých plynů +F.

Chladivo v klimatizaci

Péče a údržba

Práce spojené se servisem a údržbou  
klimatizace jsou vždy potřebné, 
neboť:

 R134a HFO-1234yf (R1234yf)
Chemické označení Hydrofluorocarbon Hydrofluorooleofin
Zkratka HFC HFO
Teplota varu -29°C -26°C
Kritický bod +95°C +102°C
Tlak ři +25°C 0,654 MPa 0,665 MPa
Tlak při +55°C 1,54 MPa 1,50 MPa
Hustota kapaliny 1094 kg/m3 1202 kg/m3
Hustota par při 25°C 32,25 kg/m3 48,97 kg/m3
GWP 1410 4
ODP 0 0

eshop://0892764025
eshop://0892764026
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Dodržujte, prosím!

Při kontaktu chladiva R134a s otevřeným plamenem nebo horkými před-
měty vznikají jedovaté plyny (fluorový plyn, fosgen). Tyto plyny lze již 
v malém množství poznat podle pronikavého zápachu.

POZOR!

Plyn 1234yf je zařazen do skupiny A2L podle hořla-
vosti a nebezpečnosti, což znamená, že je těžce vznět-
livý, ale mírně hořlavý. Přestože je mírně hořlavé, je 
povoleno jako chladivo do nových typů automobilů. 
Hodnota GWP plynu HFO-1234yf = 4 Hodnota GWP plynu 
R134a = 1300

Styk chladiva s pokožkou má za následek vznik těžkých omrzlin. Při práci 
s chladícím médiem bezpodmínečně používejte ochranné brýle, obj. č. 
0899 102 221, a rukavice, obj. č. 0899 430, z fluoroelastomerů. Ne-
vhodné jsou kožené nebo látkové rukavice. Plynné chladivo je 
těžší než vzduch, a proto v blízkosti země nebo v montážních jámách hrozí 
nebezpečí udušení. Při manipulaci s chladivem bezpodmínečně zajistěte 
dostatečné větrání!

Manipulace s lahví
Při manipulaci s plnícími lahvemi bezpodmínečně dodržujte:
• Nevystavujte slunečnímu záření nebo horku!
• Chraňte před mrazem.
• Přepravujte ve svislé poloze.
• Zabraňte pádu.
• Vždy dobře uzavřete.
• Průběžně kontrolujte únik kolem ventilu.

Plnící lahve s jedním ventilem
Při odsávání kapalného chladiva z lahve bez stoupačky je nutné láhev 
otočit, tzn. plnícím ventilem dolů.

Plnící lahve se dvěma ventily
Zde se v nádobě nachází stoupačka. Nádoba se nesmí převracet dnem 
vzhůru.

Program COOLIUS 

Přínosy pro Vás:
Údržba klimatizačních jednotek patří k rostoucím 
trhům budoucnosti.

Téměř všechny nové automobily budou již sériově 
vybaveny klimatizací. Malé a střední třídy automobilů 
dnes nabízejí ve více jak 90 % vozů klimatizaci.

Desinfekce klimatizací a pravidelná servisní kontrola 
‒ další Vámi nabízená služba a především služba pro 
zdraví Vašich zákazníků.

Po vdechnutí:
• Postiženého přeneste na čerstvý vzduch, udržujte jej v teple, nechte 

odpočinout.
• V případě potřeby zajistěte zásobování kyslíkem.
• Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé 

dýchání.
• Při zástavě srdce aplikujte masáž srdce.
• Ihned vyhledejte lékaře.

Při styku s pokožkou:
• Postižené místo oplachujte vodou.

Při styku s očima:
• Minimálně 15 minut vyplachujte proudem vody.
• Konzultujte s lékařem.

Bezpečnostní předpisy První pomoc

eshop://0899102221
eshop://0899430


KLIMATIZACE MOTOROVÝCH VOZIDEL 12

• Při vyprazdňování klimatizace je nutné chladi-
vo zachytávat do servisní nádoby.

• Při práci se servisním zařízením je nutné bez-
podmínečně dodržovat pokyny výrobce uve-
dené v návodu.

• I ve vyprázdněné klimatizaci se může vlivem ne-
zkondenzovaných zbytků chladiva vytvořit tlak.

• Při svařování v blízkosti klimatizace je nutné za-
chovávat nejvyšší opatrnost. Musí se dbát na 
to, aby součásti klimatizace nebyly vystaveny 
působení vysokých teplot. Následkem může být 
destrukce potrubí a nebezpečí exploze.

• Po lakování a při následném sušení v sušící 
peci nesmí být u chladiva R134a překročena 
teplota 70‒80 °C, ideální stav je chladivo 
před touto operací ze systému odsát.

Ujistěte se, že ventily pro nízký a vysoký tlak 
na servisním zařízení pro klimatizace jsou 
uzavřené.

Připojte vysokotlakou (červenou) a nízkotla-
kou (modrou) hadici na rychlospojky klima-
tizace vozidla. U některých vozidel je pouze 
jeden servisní port.

U následných testů je nutné dbát na to, aby mo-
tor vozu běžel na stálé otáčky cca 1500 ot./min, 
případně dle instrukcí výrobce vozidla.

Klimatizaci nastavte na maximální chladící vý-
kon, ventilátor na nejvyšší stupeň (cirkulace) a 
zapněte vnitřní cirkulaci.

Kontrola teploty:
Digitální LCD teploměr (obj. č. 0764 000 
013) umístěte do středového výdechu, např. 
při vnější teplotě 20 °C by se teplota u stře-
dového výdechu měla pohybovat v rozsahu 
cca 3‒6,5 °C. Orientační hodnoty viz obrá-
zek (1). Pokud se hodnoty odlišují, proveďte 
tlakovou zkoušku pomocí dusíku.

Tlaková zkouška:
Zkontrolujte, zda hodnoty pro vysoký  
a nízký tlak na manometrech leží v rámci do-
poručených hodnot:
• Nízký tlak
• Vysoký tlak
Orientační hodnoty viz tabulku (1) a (2).

Možné příčiny chyb, pokud jsou hodnoty 
mimo toleranci, viz tabulku (3).

Pro přesnou kontrolu vždy dodržuj-
te pokyny uvedené v servisním ma-
nuálu výrobce motorového vozidla!

Příprava dezinfekce klimatizace:
• Zkontrolujte nebo vyměňte filtr na mikro-

částice.
• Zkontrolujte odtokové potrubí kondenzá-

toru, zda není ucpané, a vyčistěte jej.
• Zkontrolujte, zda systém funguje v režimu 

vnitřní cirkulace vzduchu a přívodu vzdu-
chu z vnějšku (klimatizace by se měly 
nejlépe provozovat na přívod vzduchu 
zvenčí).

• Nyní můžete použít dezinfekční sprej 
Würth v souladu s návodem k použití.

• Těsnící O-kroužky po uvolnění spojů vždy vy-
měňte a před nasazením potřete olejem pro 
chladivo (PAG).

• Pokud byla klimatizace v rámci servisu ote-
vřená déle než 3 h, vždy vyměňte dehydrátor 
případně patronu v něm umístěnou.

• Po každé opravě zkontrolujte všechny spoje, 
jež byly otevřené, pomocí přístroje pro vyhle-
dávání netěsností (sortiment aditiv pro vyhle-
dávání netěsností, obj. č. 0827 807 201 
nebo univerzální lampa pro vyhledávání ne-
těsností, obj. č. 0964 764 009).

Pokyny pro práci s klimatizací
Základní kontrola 
klimatizace

Nejdůležitějším předpokladem při prá-
ci na klimatizacích je čistota. Jakékoliv 
cizí látky, jako vzduch, vlhkost nebo 
nečistoty v okruhu, ovlivňují funkci 
klimatizace.

Ztráty chladiva R134a v rozsahu 
60-130 g/rok jsou normální. I po 
provozní době v rozsahu dvou 
až čtyř let je podstav náplně 
klimatizace běžný. V takovém 
případě je nutné doplnit resp. 
znovu naplnit okruh klimatizace 
bez výměny konstrukčních dílů.

• Hadice na chladivo, spojky a přípojky před 
uvolněním zbavte nečistot, vody, oleje atd., 
abyste zabránili znečištění systému.

• Všechny otevřené přípojky ihned uzavřete 
zátkami (obj. č. 0964 764 026). Uzavření 
lepící páskou není vhodné.

• Zajistěte, aby nářadí, měřidla a díly určené 
k výměně byly čisté a suché.

Oleje do klimatizací jsou silně hyg-
roskopické, tzn. že ihned absorbují 
vlhkost ze vzduchu. Udržujte nádobu 
uzavřenou!

eshop://0764000013
eshop://0827807201
eshop://0964764009
eshop://0964764026
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Tabulka 1
Klimatizace R134a s expanzním ventilem:
Vnější teplota (°C) Vysoký tlak (bar) Nízký tlak (bar)
15 8,0–10,5 0,6–1,2
20 8,0–12,8 0,6–1,2
26 10,5–13,5 0,6–1,4
32 15,7–19,5 0,6–2,0
37 16,5–22,5 1,2–2,3

Tabulka 2
Klimatizace R134a se škrtícím ventilem:

Vnější teplota (°C) Vysoký tlak (bar) Nízký tlak (bar)

15 5,1–12,0 1,6–3,1

20 6,8–13,8 1,6–3,1

26 9,0–15,5 1,6–3,1

32 11,2–18,1 1,6–3,1

37 13,8–20,0 3,0–4,0

Pozor! tyto tabulky obsahují jen orientační hodnoty. Při kontrole tlaku je 
nutné vždy dodržovat hodnoty předepsané výrobcem.

Obrázek 1

Tabulka 3

Nízký tlak je vyšší než horní 
mez tolerance

• Vadný kompresor
• Prohozené strany sání a tlaku na kompresoru
• Expanzní ventil zablokovaný v otevřené poloze. Pokud má kompresor 

variabilní zdvihový objem, vyskytují se na nízkotlaké straně malé, avšak 
rychlé výkyvy tlaku.

• Vadný regulační ventil pro zdvihový objem, příp. není nastavený
• Prokluzování resp. vadné spínání magnetické spojky na kompresoru

Nízký tlak je nižší než dolní 
mez tolerance

• Expanzní nebo škrtící ventil je zablokovaný
• Patrona v sušáku je zahlcená vlhkostí
• Blokovaný regulační ventil pro zdvihový objem kompresoru při nejvyšším 

výkonu
• Ucpání nízkotlaké nebo vysokotlaké části klimatizace
• Vadný termostat

Vysoký tlak je vyšší než 
horní mez tolerance

• Normální situace s extrémně vysokou vnější teplotou (> 44 °C)
• Výměna tepla na kondenzátoru nefunguje (ucpaný kondenzátor,  

nefunguje ventilátor)
• Klimatizace je přeplněná
• Klimatizace je znečištěná vlhkostí nebo cizorodými plyny
• Defekt na regulačním ventilu pro zdvihový objem kompresoru
• Možné ucpání vysokotlakého okruhu, a to mezi kondenzátorem a kom-

presorem nebo sušákem a výparníkem (u zařízení s expanzním ventilem)

Vysoký tlak je nižší než 
dolní mez tolerance

• Normální situace s extrémně vysokou vnější teplotou (> 44 °C)
• Ucpaný nebo zablokovaný expanzní ventil
• Podstav náplně klimatizace
• Možné ucpání nízkotlakého nebo vysokotlakého okruhu mezi filtrem 

a výparníkem
• Vadný kompresor

ORIENTAČNÍ HODNOTY
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COOLIUS A10 nabízí plně auto-
matický klimatizační provoz 
s chladivem R134a pro osobní 
automobily, dodávky, užit-
kové vozy, staveništní vozidla 
a zemědělská vozidla. 

Účinné mobilní zařízení COOLIUS A10 
se snadnou obsluhou spojuje inovativní technické 
vybavení s konstrukcí nového typu.

Obj. č. W050 101 000

Inovativní CooliusSelect 
• Intuitivní navádění pomocí menu a komfortní obsluha jednoduchou metodou otáčení a stisknutí
• Možnost rychlého výběru a jednoduchého zadávání všech údajů zákazníka a vozidla pomocí

navigačního otočného kolečka nového typu
• Je možné tisknout servisní zprávy se všemi podstatnými údaji

Efektivní konstrukce váhy
• Inovační konstrukce váhy v zařízení umožňuje efektivně využívat zdroje
• Gumový nárazník provádí maximální redukci rázů během všedního dne v dílně
• Zařízení se optimálně hodí pro mobilní používání, protože může pracovat s měničem napětí
• Mechanické blokování váhy pro rychlé zajištění během přepravy bez použití nářadí

Úsporný filtr a počitadlo
• Potenciál úspor kolem 30 % nákladů na údržbu díky novému počitadlu vakuového času
• Při životnosti filtru 3000 minut tak může proběhnout až 100-150 klimatizačních cyklů, aniž by

bylo nutné provést údržbu – v závislosti na vakuovém čase předepsaném od výrobce vozidla
• Jednoduchá manipulace při servisních a údržbových pracích

Plně automatické řízení oleje pro přesné plnění olejem
• Vhodné pro hybridní a elektrická vozidla nebo vozidla s elektrickými kompresory
• 1 nádrž na čerstvý olej, 1 nádrž na použitý olej a 1 nádrž na UV aditivum
• Rychlá změna druhu oleje možná díky inteligentnímu vnitřnímu proplachu systému vedení (olej

PAG za POE apod.), včetně provozních hadic

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A10

V souladu se zákony, jednoduchá 
údržba, úplný systém 
• Certifikace CE od TÜV-SÜD 
• Vysoká rychlost odsávání kompresoru umož-

ňuje zpětné získávání téměř 100 % náplně 
chladiva

• Vnitřní ventilační systém zbavuje zařízení even-
tuálně přítomných plynů a zaručuje tím bez-
pečnou obsluhu jednotky

• Automatická kontrola nárůstu tlaku po odsá-
vání

• Provozní hadice o délce 3 m; volitelně: pro-
dloužení možné

• Automatická kompenzace délky hadic
• 2 mechanické manometry pro přesnou kontrolu

všech tlaků
• Jednoduché a rychlé opětovné plnění nádrží 

oleje a UV pomocí rychlospojek
• Dokumentace spotřeby chladiva pomocí sys-

tému řízení chladiva
• Automatické vypouštění nekondenzovatelných

plynů z vnitřní láhve chladiva
• Elektronicky řízené otevírání a zavírání vysoko- 

a nízkotlakých ventilů
• Robustní kovová konstrukce s plastovým čelním 

zakrytím
• Integrovaná tiskárna s vícenásobným tiskem 

provedených pracovních úkonů a individuálně 
přizpůsobeným uspořádáním výtisku 

• Přehledný čtyřřádkový grafický displej s indi-
kací všech naměřených hodnot a funkčních
údajů

• Aktualizace databáze přes USB rozhraní 
• Zvukový signál při chybách nebo upozorněních

CooliusSelect: Jednoduché zadávání 
údajů díky inovativnímu navigačnímu 
otočnému kolečku 

Filtr nového typu a 2 ventilátory pro 
mimořádně dlouhou dobu používání 
klimatizace 

Vybaveno 1 nádrží na čerstvý olej, 1 
nádrží na použitý olej a 1 nádrží na UV 
aditivum 

Bezpečná konstrukce váhy pro mobilní 
používání 

eshop://W050101000
eshop://W067200030
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Obj. č. W050 101 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A10

Obsah dodávky COOLIUS A10:
• Klimatizační zařízení COOLIUS A10
• Provozní hadice se standardními spojkami 

(délka 3 m)
• Nálepky pro různé oleje a UV aditiva
• Servisní knížka
• Stručný návod k obsluze (s odkazem na 

webovou stránku s vícejazyčným návodem 
k obsluze

• Volitelné: Instruktáž k přístroji
• Databáze množství náplní

Technické údaje
Rozměry 572 x 545 x 1045 mm
Hmotnost 65 kg
Chladivo R134a
Zásobník chladiva 11 kg
Odsávací výkon 300 g/min
Výkon vakuového čerpadla 100 l/min
Stupeň vakua 3 x 10-1 Pa
Přesnost odsávání a plnění chladiva ±15 g
Přesnost oleje / UV ±2 g
Stupeň čistoty R134a 100 %
Manometry 2 mechanické manometry
Max. provozní tlak 20 bar
Počet filtračních vysoušečů 1

Povolení
Certifikace CE, certifikát modulu A2:  IS-I- MI-17-04-
102486-1638, 2006/42/ES, 2014/30/EU, 
2014/35/EU

Označení Obj. č. Popis Obrázek

Externí analytický přístroj pro R134a 0900 870 096
Jednoduchá analýza složení chladiva v klimatizaci 
vozidla pro kontrolu čistoty chladiva.

Proplachovací sada W067 200 013
Proplachovací sada umožňuje proplachovat okruh 
chladiva WOW! Klimatizační provozní jednotky s 
chladivem R134a a R1234yf.

eshop://W050101000
eshop://W067200013
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Obj. č. W050 111 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS Y10 COOLIUS Y10 nabízí plně automa-
tický klimatizační provoz s novým 
chladivem R-1234yf pro osobní 
automobily.

Účinné mobilní zařízení COOLIUS 
Y10 se snadnou obsluhou spojuje 
inovativní technické vybavení s 
konstrukcí nového typu.

Inovativní CooliusSelect
• Intuitivní navádění pomocí menu a komfort-

ní obsluha jednoduchou metodou otáčení 
a stisknutí

• Možnost rychlého výběru a jednoduchého 
zadávání všech údajů zákazníka a vozidla 
pomocí navigačního otočného kolečka nového 
typu

• Je možné tisknout servisní zprávy se všemi 
podstatnými údaji

 
Efektivní konstrukce váhy
• Inovační konstrukce váhy v zařízení umožňuje 

efektivně využívat zdroje
• Gumový nárazník provádí maximální redukci 

rázů během všedního dne v dílně
• Vhodný pro přepravu zařízení
• Mechanické blokování váhy pro rychlé zajištění 

během přepravy bez použití nářadí

Úsporný filtr a počitadlo
• Potenciál úspor kolem 30 % nákladů na údržbu 

díky počitadlu vakuového času
• Při životnosti filtru 3000 minut tak může 

proběhnout až 100-150 klimatizačních cyklů, 
aniž by bylo nutné provést údržbu – v závislosti 
na vakuovém čase předepsaném od výrobce 
vozidla

• Jednoduchá manipulace při servisních 
a údržbových pracích

Plně automatické řízení hladiny oleje pro 
přesné plnění olejem
• Vhodné pro hybridní a elektrická vozidla nebo 

vozidla s elektrickými kompresory
• 1 nádrž na čerstvý olej, 1 nádrž na použitý olej 

a 1 nádrž na UV aditivum
• Rychlá změna druhu oleje možná díky inteli-

gentnímu vnitřnímu proplachu systému vedení 
(olej PAG za POE apod.), včetně provozních 
hadic

V souladu s předpisy, jednoduchá údržba, komplexní systém
• Certifikace CE od TÜV-SÜD
• Vysoká rychlost odsávání kompresoru umožňuje zpětné získávání téměř 100 % náplně chladiva
• Vnitřní ventilační systém zbavuje zařízení eventuálně přítomných plynů a zaručuje tím bezpečnou 

obsluhu jednotky
• Automatická kontrola nárůstu tlaku po odsávání
• Provozní hadice o délce 3 m; volitelně: prodloužení možné
• Automatická kompenzace délky hadic
• 2 manometry pro přesnou kontrolu všech tlaků
• 2 mechanické manometry pro přesnou kontrolu všech tlaků
• Jednoduché a rychlé opětovné plnění nádrží oleje a UV pomocí rychlospojek
• Dokumentace spotřeby chladiva pomocí systému řízení chladiva
• Automatické vypouštění nekondenzovatelných plynů z vnitřní láhve chladiva
• Elektronicky řízené otevírání a zavírání vysoko- a nízkotlakých ventilů
• Robustní kovová konstrukce s plastovým čelním zakrytím
• Integrovaná tiskárna s vícenásobným tiskem provedených pracovních úkonů a individuálně 

přizpůsobeným formátem výtisku
• Přehledný čtyřřádkový grafický displej s indikací všech naměřených hodnot a funkčních údajů
• Aktualizace databáze přes USB rozhraní
• Zvukový signál při chybách nebo upozorněních

CooliusSelect: Jednoduché 
zadávání údajů díky inovativnímu 
navigačnímu otočnému kolečku

Bezpečná konstrukce váhy pro 
mobilní používání

Vybaveno 1 nádrží na čerstvý olej, 
1 nádrží na použitý olej a 1 nádrží 
na UV aditivum

Filtr nového typu a 2 ventilátory 
pro mimořádně dlouhou dobu 
používání klimatizace

eshop://W050111000
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Obj. č. W050 111 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS Y10

Technické údaje
Rozměry 572 x 545 x 1045 mm
Hmotnost 65 kg
Chladivo R-1234yf
Zásobník chladiva 11 kg
Odsávací výkon 300 g/min
Výkon vakuového čerpadla 100 l/min
Stupeň vakua 3 x 10-1 Pa
Přesnost odsávání a plnění chladiva ±15 g
Přesnost oleje / UV ±2 g
Stupeň čistoty R134a min. 95 %
Manometry 2 mechanické manometry
Max. provozní tlak 20 bar
Počet filtračních vysoušečů 1

Povolení
Certifikace CE, certifikát modulu A2:  IS-I- MI-17-
04-102486-1638, 2006/42/ES, 2014/30/EU, 
2014/35/EU

Obsah dodávky COOLIUS Y10:
• Klimatizační zařízení COOLIUS Y10
• Provozní hadice se standardními spojkami 

(délka 3 m)
• Nálepky pro různé oleje a UV aditiva
• Servisní knížka
• Stručný návod k obsluze (s odkazem na 

webovou stránku s vícejazyčným návodem 
k obsluze)

• Volitelné: Instruktáž k přístroji
• Databáze množství náplní

Označení Obj. č. Popis Obrázek

Aktualizace databáze vozidel
K dispozici u 
servisního technika

Seznam vozidel s aktuálními množstvími náplní 
chladiv; přenos přes USB

Externí analytický přístroj pro R1234yf W067 000 024
Jednoduchá analýza složení chladiva v klimatizaci 
vozidla pro kontrolu čistoty chladiva.

Proplachovací sada W067 200 013
Proplachovací sada umožňuje proplachovat okruh 
chladiva WOW! Klimatizační provozní jednotky s 
chladivem R134a a R1234yf.

eshop://W050111000
eshop://W067000024
eshop://W067200013
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Obj. č. W050 105 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A50 Výkonné a odolné klimatizační 
zařízení pro plně automatizovaný 
klimatizační provoz s chladivem 
R134a.

Ideální pro provoz v osobních 
automobilech, transportérech, 
užitkových, stavebních 
a zemědělských vozidlech.

Inteligentní řešení ‚Low-Emission‘
• Inovativní postup vypouštění použitého oleje 

zajišťuje minimální ztrátu chladiva.
• Výhodami jsou finanční úspora, bezpečnost 

a ochrana životního prostředí!
Testováno v souladu s předpisy
• V softwaru zařízení je integrovaná zkouška 

dusíku / formovacího plynu.
• Představuje závaznou dokumentaci pro 

konečného zákazníka.
Inteligentní dokumentace
• Načtení a export dat přes USB rozhraní (formát 

excel).
• Dokumentuje provedené servisní práce 

a vyhodnocuje celkovou spotřebu chladiva.
Čistota
• Automatické čištění klimatizačního okruhu.
• Zařízení je ihned připravené pro další servis, 

bez ohledu na druh oleje.
Komponenty nenáročné na servis
• Použití vysoce kvalitních a speciálně 

upravených komponent.
• Dlouhé servisní intervaly.
Ochrana před nežádoucími zásahy
• Lze nastavit individuální přístup k zařízení.
• Osobní 4místné heslo zajišťuje, že přístup mají 

jen oprávněné osoby.
Lepší kontrola
• Přídavný manometr pro sledování interního 

tlaku chladiva v láhvi

Inovativní zadávání dat 
prostřednictvím CooliusSelect
Komfortní navigace pomocí menu 
a obsluha pomocí navigačního 
otočného kolečka

Inteligentní řešení ‚Low-
Emission‘ 
Inovativní postup vypouštění 
použitého oleje zajišťuje minimální 
ztrátu chladiva.

Na některých obrázcích jsou znázorněna volitelná příslušenství / přídavná zařízení

Inteligentní konstrukce váhy
pro spolehlivé použití

Lze použít u hybridních vozů 
a elektromobilů
Vybaveno 2 nádržemi na čerstvý 
olej a 1 nádrží na UV aditivum

Zkouška dusíku / formo-
vacího plynu
přehledně integrována do softwaru 
a odpovídá zákonným předpisům

eshop://W050105000
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Obj. č. W050 105 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A50

Technické údaje

Rozměry 680 x 667 x 1175 mm

Hmotnost 90 kg

Pouzdro Kov s plastovým krytem

Energie 230 V / 50 Hz

Rozsah provozní teploty +10 / +49 °C

Chladivo R134a

Zásobník chladiva 20 kg

Váha chladiva Zatížitelnost 60 kg

Max. provozní tlak 20 bar

Kompresor 1/3 HP

Odsávací výkon (kapalina) 320 g/min

Zkouška dusíku / formovacího plynu Automaticky (příslušenství 
je nutné)

Vypouštění nekondenzovatelných plynů Automaticky

Hlavní filtrační vysoušeč (1 kus) Typ 660 Coaxial

Velký ventilátor pro spolehlivý provoz D 172 mm

Vysoká rychlost odsávání chlazením kompresoru 
s ventilátorem D 172 mm

Kontrola nárůstu tlaku v klimatizaci Automaticky

Vypouštění použitého oleje Automaticky

Obsah lahve s použitým olejem - uzavřené 250 ml

Přesnost určení hladiny oleje / UV ±2 g

Obsah dodávky COOLIUS A50:
• Klimatizační zařízení COOLIUS A50
• Provozní hadice se standardními rychlospoj-

kami (délka 3 m)
• Štítky pro různé oleje a různá UV aditiva
• Servisní knížka
• Stručný návod k obsluze
• (s odkazem na webovou stránku s 

vícejazyčným návodem k obsluze)
• Instruktáž k přístroji
• Databáze objemu náplní

Označení Obj. č. Popis Obrázek
Dohoda o údržbě 0900 400 159 Roční údržba servisními pracovníky (včetně materiálu, příjezdu a pracovní doby)

Externí analytický přístroj pro R134a 0900 870 096 Jednoduchá analýza složení chladiva v klimatizaci vozidla pro kontrolu čistoty chladiva.

Proplachovací sada W067 200 013 Proplachovací sada umožňuje proplachovat okruh chladiva WOW! Klimatizační zařízení 
s chladivy R134a a R1234yf.

Držák na láhev s dusíkem / 
formovacím plynem W067 100 000 Pro jednoduché připevnění na klimatizační zařízení (včetně držáku, šroubů, spojovací hadice 

a upevňovací pásky)

FORMOVACÍ PLYN

Regulátor formovacího plynu 0764 000 801 Testování těsnosti klimatizačního systému K dostání v online shopu Würth

Sada hadic I 0764 000 803 Pro vozidla s chladivem R134a K dostání v online shopu Würth

Elektronický detektor úniku plynů 071553 260 Pro detekci a lokalizaci netěsností v plynových potrubích K dostání v online shopu Würth

DUSÍK

Regulátor tlaku dusíku 0764 000 560 Testování těsnosti klimatizačního systému K dostání v online shopu Würth

Přesnost odsávání a plnění chladiva ±15 g

Výkon vakuového čerpadla 128 l/min

Absolutní vakuum (McLeod abs) 0,05 mb

Elektronický tlakový senzor Součástí

Obsah lahve UV-aditiva 100 ml

Plnění chladivem Automaticky

Proplachovací program Součástí

Systém řízení hladiny chladiva Součástí

Přehledný čtyřřádkový displej 4 x 20 znaků

Akustický vysílač signálu Pro hlášení závad a 
upozornění

Aktualizace databáze vozidel Přes USB rozhraní

Založení vlastní databáze vozidel Součástí

Integrovaná tiskárna S vícenásobným tiskem

Vysokotlaké a nízkotlaké ventily Řízené elektronicky

Manometr (s tlumením vibrací) NT + VT Třída 1.0 / D 80 mm

Manometr pro interní láhev s chladivem Třída 1.0 / D 35 mm

Rychlospojky Parker dle SAE J639

Servisní hadice 3 m dle SAE J2197

Prodlužovací sada pro servisní hadice na 6,0 m Volitelné příslušenství

Vyrovnání délky hadic Automaticky

Schválení TÜV Süd certifikace CE

eshop://071553%20260
eshop://0764000560
eshop://0764000801
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Obj. č. W050 115 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS Y50 Výkonné a odolné klimatizační 
zařízení pro plně automatizovaný 
klimatizační provoz s chladivem 
R-1234yf. Ideální pro provoz v 
osobních automobilech.

Inteligentní řešení ‚Low-Emission‘
• Inovativní postup vypouštění použitého oleje 

zajišťuje minimální ztrátu chladiva.
• Výhodami jsou finanční úspora, bezpečnost 

a ochrana životního prostředí!
Testováno v souladu s předpisy
• V softwaru zařízení je integrovaná zkouška 

dusíku / formovacího plynu.
• Představuje závaznou dokumentaci pro 

konečného zákazníka.
Inteligentní dokumentace
• Načtení a export dat přes USB rozhraní (formát 

excel).
• Dokumentuje provedené servisní práce 

a vyhodnocuje celkovou spotřebu chladiva.
Čistota
• Automatické čištění klimatizačního okruhu.
• Zařízení je ihned připravené pro další servis, 

bez ohledu na druh oleje.
Komponenty nenáročné na servis
• Použití vysoce kvalitních a speciálně 

upravených komponent.
• Dlouhé servisní intervaly.
Ochrana před nežádoucími zásahy
• Lze nastavit individuální přístup k zařízení.
• Osobní 4místné heslo zajišťuje, že přístup mají 

jen oprávněné osoby.
Lepší kontrola
• Přídavný manometr pro sledování interního 

tlaku chladiva v láhvi

Inovativní zadávání dat 
prostřednictvím CooliusSelect
Komfortní navigace pomocí menu 
a obsluha pomocí navigačního 
otočného kolečka

Inteligentní řešení ‚Low-
Emission‘
Inovativní postup vypouštění 
použitého oleje zajišťuje minimální 
ztrátu chladiva.

Na některých obrázcích jsou znázorněna volitelná příslušenství / přídavná zařízení

Inteligentní konstrukce váhy
pro spolehlivé použití

Lze použít u hybridních vozů 
a elektromobilů
Vybaveno 2 nádržemi na čerstvý 
olej a 1 nádrží na UV aditivum

Zkouška dusíku / formo-
vacího plynu
přehledně integrována do softwaru 
a odpovídá zákonným předpisům

eshop://W050115000
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Obj. č. W050 115 000

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS Y50

Technické údaje

Rozměry 680 x 667 x 1175 mm

Hmotnost 90 kg

Pouzdro Kov s plastovým krytem

Energie 230 V / 50 Hz

Rozsah provozní teploty +10 / +49 °C

Chladivo R-1234yf

Zásobník chladiva 20 kg

Váha chladiva Zatížitelnost 60 kg

Max. provozní tlak 20 bar

Kompresor 1/3 HP

Odsávací výkon (kapalina) 320 g/min

Zkouška dusíku / formovacího plynu Automaticky (příslušenství 
je nutné)

Vypouštění nekondenzovatelných plynů Automaticky

Hlavní filtrační vysoušeč (1 kus) Typ 660 Coaxial

Velký ventilátor pro spolehlivý provoz D 172 mm

Vysoká rychlost odsávání chlazením kompresoru s 
ventilátorem D 172 mm

Kontrola nárůstu tlaku v klimatizaci Automaticky

Vypouštění použitého oleje Automaticky

Obsah lahve s použitým olejem - uzavřené 250 ml

Přesnost určení hladiny oleje / UV ±2 g

Obsah dodávky COOLIUS Y50:
• Klimatizační zařízení COOLIUS Y50
• Provozní hadice se standardními rychlospoj-

kami (délka 3 m)
• Štítky pro různé oleje a různá UV aditiva
• Servisní knížka
• Stručný návod k obsluze
• (s odkazem na webovou stránku s 

vícejazyčným návodem k obsluze)
• Instruktáž k přístroji
• Databáze objemu náplní

Označení Obj. č. Popis
Dohoda o údržbě 0900 400 159 Roční údržba našimi techniky (včetně materiálu, příjezdu a pracovní doby)

Externí analytický přístroj pro R-1234yf 5997 569 570 Jednoduchá analýza složení chladiva v klimatizaci vozidla pro kontrolu čistoty chladiva.

Proplachovací sada W067 200 013 Proplachovací sada umožňuje proplachovat okruh chladiva WOW! Klimatizační zařízení s chladivy R134a a R1234yf.

Držák na láhev s dusíkem / formovacímým 
plynem W067 100 000 Pro jednoduché připevnění na klimatizační zařízení (včetně držáku, šroubů, spojovací hadice a upevňovací pásky)

FORMOVACÍ PLYN

Regulátor formovacího plynu 0764 000 801 Testování těsnosti klimatizačního systému

Sada hadic II 0764 000 804 Pro vozidla s chladivem R-1234yf

Elektronický detektor úniku plynů 071553 260 Pro detekci a lokalizaci netěsností v plynových potrubích

DUSÍK

Regulátor tlaku dusíku 0764 000 560 Testování těsnosti klimatizačního systému

Přesnost odsávání a plnění chladiva ±15 g

Výkon vakuového čerpadla 128 l/min

Absolutní vakuum (McLeod abs) 0,05 mb

Elektronický tlakový senzor Součástí

Obsah lahve UV-aditiva 100 ml

Plnění chladivem Automaticky

Proplachovací program Součástí

Systém řízení hladiny chladiva Součástí

Přehledný čtyřřádkový displej 4 x 20 znaků

Akustický vysílač signálu Pro hlášení závad 
a upozornění

Aktualizace databáze vozidel Přes USB rozhraní

Založení vlastní databáze vozidel Součástí

Integrovaná tiskárna S vícenásobným tiskem

Vysokotlaké a nízkotlaké ventily Řízené elektronicky

Manometr (s tlumením vibrací) NT + VT Třída 1.0 / D 80 mm

Manometr pro interní láhev s chladivem Třída 1.0 / D 35 mm

Rychlospojky Parker dle SAE J639

Servisní hadice 3 m dle SAE J2888

Vyrovnání délky hadic Automaticky

Schválení TÜV Süd certifikace CE

eshop://071553%20260
eshop://0764000560
eshop://0764000801
eshop://0764000804
eshop://W050115000
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Obj. č. W050115 020

Výkonné a odolné klimatizační 
zařízení pro plně automatizovaný 
klimatizační provoz s chladivem 
R-1234yf. S integrovaným 
analyzátorem chladiva.

Inteligentní analýza chladiva
• Interní analyzátor chladiva je plně integrován 

do procesu klimatizace.
• 
Výtisk dokumentuje složení složek 
analyzovaného chladiva.
• Inteligentní systém trojitého filtru zajišťuje, že 

žádný olej, spolu s chladivem, nevstoupí do 
vedení analyzátoru a kontaminuje jednotku.

•  Tato inovace významně zvyšuje dosavadní 
stav techniky a přináší s sebou značné snížení 
údržby.

I při nízkém zbytkovém tlaku chladiva 
v klimatizačním systému ca. 500 mbar,
může být provedena analýza chladiva.
• K analýze je zapotřebí 1,5 g chladiva.
• To nejen šetří peníze, ale také chrání životní 

prostředí.

Inteligentní řešení ‚Low-Emission‘
• Inovativní postup vypouštění použitého oleje 

zajišťuje minimální ztrátu chladiva.
• Výhodami jsou finanční úspora, bezpečnost 

a ochrana životního prostředí!
Testováno v souladu s předpisy
• V softwaru zařízení je integrovaná zkouška 

dusíku / formovacího plynu.
• Představuje závaznou dokumentaci pro 

konečného zákazníka.
Inteligentní dokumentace
• Načtení a export dat přes USB rozhraní (formát 

excel).
• Dokumentuje provedené servisní práce 

a vyhodnocuje celkovou spotřebu chladiva.
Čistota
• Automatické čištění klimatizačního okruhu.
• Zařízení je ihned připravené pro další servis, 

bez ohledu na druh oleje.
Komponenty nenáročné na servis
• Použití vysoce kvalitních a speciálně 

upravených komponent.
• Dlouhé servisní intervaly.
Ochrana před nežádoucími zásahy
• Lze nastavit individuální přístup k zařízení.
• Osobní 4místné heslo zajišťuje, že přístup mají 

jen oprávněné osoby.
Lepší kontrola
• Přídavný manometr pro sledování interního 

tlaku chladiva v láhvi

Inovativní zadávání dat 
prostřednictvím CooliusSelect
Komfortní navigace pomocí menu 
a obsluha pomocí navigačního 
otočného kolečka

Inteligentní řešení ‚Low-
Emission‘
Inovativní postup vypouštění 
použitého oleje zajišťuje minimální 
ztrátu chladiva.

Na některých obrázcích jsou znázorněna volitelná příslušenství / přídavná zařízení

Inteligentní konstrukce váhy
pro spolehlivé použití

Inteligentní analýza chladiva
K analýze je zapotřebí 1,5 g 
chladiva.

Lze použít u hybridních vozů 
a elektromobilů
Vybaveno 2 nádržemi na čerstvý 
olej a 1 nádrží na UV aditivum

Zkouška dusíku / formo-
vacího plynu
přehledně integrována do softwaru 
a odpovídá zákonným předpisům

   KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS Y50a

eshop://W050115020
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Obj. č. W050 115 020

Technické údaje

Rozměry 680 x 667 x 1175 mm

Hmotnost 90 kg

Pouzdro Kov s plastovým krytem

Energie 230 V / 50 Hz

Rozsah provozní teploty +10 / +49 °C

Chladivo R-1234yf

Zásobník chladiva 20 kg

Váha chladiva Zatížitelnost 60 kg

Max. provozní tlak 20 bar

Kompresor 1/3 HP

Odsávací výkon (kapalina) 320 g/min

Zkouška dusíku / formovacího plynu Automaticky (příslušenství 
je nutné)

Vypouštění nekondenzovatelných plynů Automaticky

Hlavní filtrační vysoušeč (1 kus) Typ 660 Coaxial

Velký ventilátor pro spolehlivý provoz D 172 mm

Vysoká rychlost odsávání chlazením kompresoru s 
ventilátorem D 172 mm

Kontrola nárůstu tlaku v klimatizaci Automaticky

Vypouštění použitého oleje Automaticky

Obsah lahve s použitým olejem - uzavřené 250 ml

Přesnost určení hladiny oleje / UV ±2 g

Obsah dodávky COOLIUS Y50a:
• Klimatizační zařízení COOLIUS Y50a
• Provozní hadice se standardními rychlospoj-

kami (délka 3 m)
• Štítky pro různé oleje a různá UV aditiva
• Servisní knížka
• Stručný návod k obsluze
• (s odkazem na webovou stránku s 

vícejazyčným návodem k obsluze)
• Instruktáž k přístroji
• Databáze objemu náplní

Označení Obj. č. Popis Obrázek
Dohoda o údržbě 0900 400 159 Roční údržba našimi techniky (včetně materiálu, příjezdu a pracovní doby)

Externí analytický přístroj pro 
R-1234yf 5997 569 870 Jednoduchá analýza složení chladiva v klimatizaci vozidla pro kontrolu čistoty chladiva.

Proplachovací sada W067 200 013 Proplachovací sada umožňuje proplachovat okruh chladiva WOW! Klimatizační zařízení 
s chladivy R134a a R1234yf.

Držák na láhev s dusíkem / 
formovacímým plynem W067 100 000 Pro jednoduché připevnění na klimatizační zařízení (včetně držáku, šroubů, spojovací hadice 

a upevňovací pásky)

FORMOVACÍ PLYN

Regulátor formovacího plynu 0764 000 801 Testování těsnosti klimatizačního systému K dostání v online shopu Würth

Sada hadic II 0764 000 804 Pro vozidla s chladivem R-1234yf K dostání v online shopu Würth

Elektronický detektor úniku plynů 071553 260 Pro detekci a lokalizaci netěsností v plynových potrubích K dostání v online shopu Würth

DUSÍK

Regulátor tlaku dusíku 0764 000 560 Testování těsnosti klimatizačního systému K dostání v online shopu Würth

Přesnost odsávání a plnění chladiva ±15 g

Výkon vakuového čerpadla 128 l/min

Absolutní vakuum (McLeod abs) 0,05 mb

Elektronický tlakový senzor Součástí

Obsah lahve UV-aditiva 100 ml

Plnění chladivem Automaticky

Proplachovací program Součástí

Systém řízení hladiny chladiva Součástí

Přehledný čtyřřádkový displej 4 x 20 znaků

Akustický vysílač signálu Pro hlášení závad a 
upozornění

Aktualizace databáze vozidel Přes USB rozhraní

Založení vlastní databáze vozidel Součástí

Integrovaná tiskárna S vícenásobným tiskem

Vysokotlaké a nízkotlaké ventily Řízené elektronicky

Manometr (s tlumením vibrací) NT + VT Třída 1.0 / D 80 mm

Manometr pro interní láhev s chladivem Třída 1.0 / D 35 mm

Rychlospojky Parker dle SAE J639

Servisní hadice 3 m dle SAE J2888

Vyrovnání délky hadic Automaticky

Schválení TÜV Süd certifikace CE

eshop://071553%20260
eshop://0764000560
eshop://0764000801
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Obj. č. W050 103 030

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A30 BUS COOLIUS A30 BUS vám nabízí
plně automatickou klimatizaci 
s chladivem R134a speciálně pro 
autobusy, ale také pro osobní 
automobily, dodávky, užitkové 
vozy a pro staveništní, zemědělská 
a kolejová vozidla.

Účinné zařízení COOLIUS A30 BUS 
se snadnou obsluhou spojuje inova-
tivní technické vybavení s konstruk-
cí nového typu.

Inovativní CooliusSelect
• Intuitivní navádění pomocí menu a komfort-

ní obsluha jednoduchou metodou otáčení 
a stisknutí

• Rychlý výběr a jednoduché zadávání všech 
údajů zákazníka a vozidla pomocí navigačního 
otočného kolečka nového typu

• Je možné tisknout servisní zprávy se všemi 
podstatnými údaji

 
Efektivní konstrukce váhy
• Konstrukce váhy v zařízení umožňuje efektivně 

využívat zdroje
• Gumový nárazník provádí maximální redukci 

rázů během všedního dne v dílně

Úsporný filtr a počitadlo
• Potenciál úspor kolem 30 % nákladů na údržbu 

díky novému počitadlu vakua v reálném čase
• Jednoduchá manipulace při servisních a 

údržbových pracích

Plně automatické řízení hladiny oleje pro 
přesné plnění olejem
• Vhodné pro hybridní a elektrická vozidla nebo 

vozidla s elektrickými kompresory
• 1 nádrž na čerstvý olej, 1 nádrž na použitý olej 

a 1 nádrž na UV aditivum
• Rychlá změna druhu oleje možná díky inteli-

gentnímu vnitřnímu proplachu systému vedení
• (olej PAG za POE apod.), včetně provozních 

hadic

V souladu s předpisy, jednoduchá 
údržba, komplexní systém
• Certifikace CE od TÜV-SÜD
• S přídavným čerpadlem chladiva pro rychlý a 

účinný klimatizační provoz velkoobjemových 
klimatizačních jednotek

• Výkonný kompresor pro velkoobjemové klimati-
zace, používané např. v autobusech, umožňuje 
zpětné získávání téměř 100 % náplně chladiva

• Vnitřní ventilační systém chladí, větrá a zba-
vuje zařízení eventuálně přítomných plynů a 
zaručuje tím bezpečnou obsluhu jednotky

• Automatická kontrola nárůstu tlaku po odsávání
• Provozní hadice o délce 5 m; volitelně: 

prodloužení možné
• Automatická kompenzace délky hadic
• 2 mechanické manometry pro přesnou kontrolu 

všech tlaků plus přídavný manometr pro sledo-

vání tlaku chladiva ve vnitřní láhvi
• Jednoduché a rychlé opětovné plnění nádrží 

oleje a UV pomocí systému rychlospojek
• Dokumentace spotřeby chladiva pomocí systé-

mu řízení hladiny chladiva
• Automatické vypouštění nekondenzovatelných 

plynů z vnitřní láhve chladiva
• Elektronicky řízené otevírání a zavírání vysoko- 

a nízkotlakých ventilů
• Robustní kovová konstrukce
• Integrovaná tiskárna s vícenásobným tiskem 

provedených pracovních úkonů a individuálně 
přizpůsobeným formátem výtisku

• Přehledný čtyřřádkový grafický displej s indikací 
všech naměřených hodnot a funkčních údajů

• Aktualizace databáze přes USB rozhraní
• Zvukový signál při chybách nebo upozorněních
• Kola odolná proti defektu

CooliusSelect: Jednoduché 
zadávání údajů díky inovativnímu 
navigačnímu otočnému kolečku

Přídavný manometr pro sledování 
tlaku chladiva

Vybaveno 1 nádrží na čerstvý olej, 
1 nádrží na použitý olej a 1 nádrží 
na UV aditivum

Speciálně upravená kola a snadno 
přístupný filtr

eshop://W050103030
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Obj. č. W050 103 030

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A30 BUS COOLIUS A30 BUS vám nabízí
plně automatickou klimatizaci 
s chladivem R134a speciálně pro 
autobusy, ale také pro osobní 
automobily, dodávky, užitkové 
vozy a pro staveništní, zemědělská 
a kolejová vozidla.

Účinné zařízení COOLIUS A30 BUS 
se snadnou obsluhou spojuje inova-
tivní technické vybavení s konstruk-
cí nového typu.

Inovativní CooliusSelect
• Intuitivní navádění pomocí menu a komfort-

ní obsluha jednoduchou metodou otáčení 
a stisknutí

• Rychlý výběr a jednoduché zadávání všech 
údajů zákazníka a vozidla pomocí navigačního 
otočného kolečka nového typu

• Je možné tisknout servisní zprávy se všemi 
podstatnými údaji

 
Efektivní konstrukce váhy
• Konstrukce váhy v zařízení umožňuje efektivně 

využívat zdroje
• Gumový nárazník provádí maximální redukci 

rázů během všedního dne v dílně

Úsporný filtr a počitadlo
• Potenciál úspor kolem 30 % nákladů na údržbu 

díky novému počitadlu vakua v reálném čase
• Jednoduchá manipulace při servisních a 

údržbových pracích

Plně automatické řízení hladiny oleje pro 
přesné plnění olejem
• Vhodné pro hybridní a elektrická vozidla nebo 

vozidla s elektrickými kompresory
• 1 nádrž na čerstvý olej, 1 nádrž na použitý olej 

a 1 nádrž na UV aditivum
• Rychlá změna druhu oleje možná díky inteli-

gentnímu vnitřnímu proplachu systému vedení
• (olej PAG za POE apod.), včetně provozních 

hadic

V souladu s předpisy, jednoduchá 
údržba, komplexní systém
• Certifikace CE od TÜV-SÜD
• S přídavným čerpadlem chladiva pro rychlý a 

účinný klimatizační provoz velkoobjemových 
klimatizačních jednotek

• Výkonný kompresor pro velkoobjemové klimati-
zace, používané např. v autobusech, umožňuje 
zpětné získávání téměř 100 % náplně chladiva

• Vnitřní ventilační systém chladí, větrá a zba-
vuje zařízení eventuálně přítomných plynů a 
zaručuje tím bezpečnou obsluhu jednotky

• Automatická kontrola nárůstu tlaku po odsávání
• Provozní hadice o délce 5 m; volitelně: 

prodloužení možné
• Automatická kompenzace délky hadic
• 2 mechanické manometry pro přesnou kontrolu 

všech tlaků plus přídavný manometr pro sledo-

vání tlaku chladiva ve vnitřní láhvi
• Jednoduché a rychlé opětovné plnění nádrží 

oleje a UV pomocí systému rychlospojek
• Dokumentace spotřeby chladiva pomocí systé-

mu řízení hladiny chladiva
• Automatické vypouštění nekondenzovatelných 

plynů z vnitřní láhve chladiva
• Elektronicky řízené otevírání a zavírání vysoko- 

a nízkotlakých ventilů
• Robustní kovová konstrukce
• Integrovaná tiskárna s vícenásobným tiskem 

provedených pracovních úkonů a individuálně 
přizpůsobeným formátem výtisku

• Přehledný čtyřřádkový grafický displej s indikací 
všech naměřených hodnot a funkčních údajů

• Aktualizace databáze přes USB rozhraní
• Zvukový signál při chybách nebo upozorněních
• Kola odolná proti defektu

CooliusSelect: Jednoduché 
zadávání údajů díky inovativnímu 
navigačnímu otočnému kolečku

Přídavný manometr pro sledování 
tlaku chladiva

Vybaveno 1 nádrží na čerstvý olej, 
1 nádrží na použitý olej a 1 nádrží 
na UV aditivum

Speciálně upravená kola a snadno 
přístupný filtr
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Obj. č. W050 103 030

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ COOLIUS A30 BUS

Technické údaje
Rozměry 680 x 667 x 1175 mm
Hmotnost 120 kg
Chladivo R134a
Zásobník chladiva 35 kg
Odsávací výkon 1000 g/min
Výkon vakuového čerpadla 170 l/min
Stupeň vakua 3 x 10-1 Pa
Přesnost odsávání a plnění chladiva ±50 g
Přesnost oleje / UV ±2 g
Stupeň čistoty R134a 100 %
Manometry 3 mechanické manometry
Max. provozní tlak 20 bar
Počet filtračních vysoušečů 1

Povolení
Certifikace CE, certifikát modulu A2:  IS-I- MI-17-
04-102486-1638, 2006/42/ES, 2014/30/
EU,2014/35/EU

Označení Obj. č. Popis Obrázek

Smlouva o údržbě K dispozici již brzy
Roční provádění našimi techniky (včetně materiálu, 
příjezdu a pracovní doby)

Aktualizace databáze vozidel K dispozici již brzy
Seznam vozidel s aktuálními množstvími náplní 
chladiv; přenos přes USB

Proplachovací sada W067 200 013
Proplachovací sada umožňuje proplachovat okruh 
chladiva WOW! Klimatizační provozní jednotky s 
chladivem R134a a R1234yf.

Obsah dodávky COOLIUS A30 BUS:
• Klimatizační zařízení COOLIUS A30 BUS
• Provozní hadice se standardními spojkami 

(délka 5 m)
• Nálepky pro různé oleje a UV aditiva
• Servisní knížka
• Stručný návod k obsluze (s odkazem na 

webovou stránku s vícejazyčným návodem k 
obsluze)

• Databáze údajů o objemech náplní
• Volitelné: Instruktáž k přístroji

Označení Obj.č. Popis Obrázek

eshop://W050103030
eshop://W067200013
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k proplachování klimatizací s chladicím médiem 
HFO - 1234yf

Důvody pro proplachování klimatizace
Nečistoty v okruhu klimatizace mají 
nejrůznější příčiny a formu. Pevné částice, 
„spálený“ olej, brusné částečky, znečištěný 
olej nebo zcela nevhodný olej mohou 
mít za následek vážné poškození celého 
systému. I samotné nedostatečné naplnění 
chlad. médiem může mít za následek 
zvýšení teplot a vznik interních poškození.

Zejména trvalé nečistoty v okruhu chla-
dicího média mohou způsobit poškození 
a silně ovlivnit stupeň účinku výměny 
tepla. V konečném důsledku to pak zna-
mená rozsáhlé opravy, aby klimatizace 

opět ideálně pracovala. Příklad: Výměna 
kompresorů, expanzních ventilů, filtrů/
sušáků a jiných komponent.

Metoda proplachování chladícím médiem
Při této metodě se vlastní chladící médium 
použije jako proplachovací prostředek. To 
uživateli ušetří dodatečná proplachovací 
média a neobjeví se případné další pro-
blémy s proplachovacími médii na bázi 
oleje. Ty lze totiž jen velmi obtížně odstranit 
z okruhu a mohou případně způsobit jeho 
následná poškození.

 

V kombinaci se servisním zařízením pro 
klimatizace a sadou proplachovacích 
adaptérů od výrobce motorového vozidla, 
je možné snadno provést důkladné pro-
pláchnutí systému.

Prostřednictvím funkce „Flushing“ (propla-
chování) uživatel naprogramuje počet pro-
plachovacích cyklů a dobu vakuování.

Během procesu proplachování s pomocí 
servisního zařízení pro klimatizace doje 
ke 100% zaplavení systému chladicím 
médiem. Kapalné chladící médium se 
následně zcela odsaje do servisního 

zařízení pro klimatizace, přičemž během 
„zpětného proudění“ jsou případné 
pevné částice zachyceny ve vestavěném 
filtru proplachovací jednotky. Pokud je 
v chladícím médiu obsažen olej, servisní 
zařízení jej obvyklým způsobem zachytí 
a separuje a následně jej ukládá v nádob-
ce na použitý olej.

PRO CHLADIVO HFO - 1234yf/ R134A

PROPLACHOVACÍ SETY

Obj. č. W067 200 013

eshop://W067200013
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PROPLACHOVACÍ FILTRY

Obj. č.
5997 566 357

Obj. č.
5997 553 640

Obj. č.
5997 504 565

Obj. č.
5997 553 639

Obj. č.
5997 553 639

Obj. č.
5997 550 320

Obj. č.
5997 549 060

Filtr pro proplach ECT 

Filtr pro proplach 
WAC 2000

Náhradní filtr

Proplach WAC 2000

Filtrační zařízení pro 
klimatizace

FLUSHING KIT PRO HFO-1234YF FLUSHING KIT PRO R134A

eshop://5997504565
eshop://5997549060
eshop://5997550320
eshop://5997553639
eshop://5997553639
eshop://5997553640
eshop://5997566357
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PROPLACHOVACÍ SETY

Sada proplachovacích adaptérů 3/8” v kufříku

Proplachovací adaptér k modelům VAG

Obj. č. Bal./ks
 5997 528 510 1

Obj. č. Bal./ks
 5997 582 796 1

Obj. č. Bal./ks
 NB6S 006 218 1

Sada proplachovacích adaptérů 3/4” v kufříku

eshop://5997528510
eshop://5997582796
eshop://NB6S006218
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Elektronický detektor netěsností

Obj. č. 0764 000 700
Bal./ks 1

•  K vyhledávání netěsností u chlad. médií typu CFC, HFC, 
HCFC (včetně jejich směsí)

• Vhodný i pro HFO - 1234yf
• Není potřebný žádný dodatečný spotřební materiál 
 pro detekci netěsností
• Optický a akustický výstražný signál (zvuk lze vypnout)
• Hrot čidla s výstražnou LED kontrolkou - ještě pohodlnější   
 vyhledávání netěsností
• Přístroj se nuluje automaticky (okolní vzduch)
• Ukazatel stavu baterie
• Dodává se vč. 4x alkalické baterie AA Mignon 
 (obj. č. 0827 02)

Technická data:
Citlivost < 2 g/rok
Životnost čidla > 300 h
Reakční doba Ihned
Napájení 4 alkalické AA baterie
Doba nahřívání < 20 s
Délka sondy 43,18 cm
Numerický ukazatel 7-dílný digitální displej (1 až 9)
Hmotnost 680 g

DETEKTOR NESTĚSNOSTÍ

Volitelné příslušenství Obj. č. Bal./ks
Měřící čidlo 0764 000 701 1
Filtrační vložky 0764 000 702 5
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Detektor úniku plynu K vyhledávání a lokalizaci netěsností  
u plynových potrubí. 

Oblasti použití:
Přestavby automobilů na plyn (propan)
Autodílny se servisem klimatizací (formovací plyn 95% dusík, 5% vodík)
Topenáři, instalatéři (metan/etan/propan)

Velmi snadná obsluha
Nemusí se nic nastavovat
Kompaktní a stabilní pouzdro
Vhodné do každodenních náročných podmínek v dílně
Pohyblivá kovová hlava s čidlem na ohebném krku 
s ochrannou krytkou
Umožňuje měření na nepřístupných místech
Ukazatel nízkého stavu baterie a připravenosti k provozu
Zajištěná funkčnost
Tlačítko nulování
Ruční nastavení nulového bodu a tím zvýšení citlivosti  
(až do max. 1 obj. %)
Akustické a optické potvrzení měření
S přibývající koncentrací se frekvence pulzů zvyšuje až na trvalý tón
Praktický PVC obal
Trvalé uskladnění a ochrana přístroje

Upozornění: 
Přístroj se nesmí používat k hodnocení koncentrace plynu, 
slouží jen k detekci nastřádaného plynu!

Není chráněn proti explozi!

Obj. č. 0715 53  260
Bal./ks 1

Detekce na potrubí pro zemní plyn Detekce plynového potrubí v automobilu Detekce plynového potrubí v automobilu Detekce netěsností u klimatizace naplněné 
formovacím plynem určeným pro vyhledávání 
netěsností

 Technická data 
 Napájení:   2 AA tužk. baterie  

(obj. č. 0827 212)
 Rozsah měření 10 ppm až 1 obj. %
 Rozlišení 5 stupňová LED
 Provozní teplota 0°C až +40°C 
 Teplota skladování –10°C až +50°C
 Délka x šířka x výška 140 x 45 x 25 mm
 Ohebný krk 180 mm
 Hmotnost (vč. baterií) 190 g
 Vhodný  k detekci:  
 Acetonu/etanu/metanu/propanu/vodíku
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Detektor úniku plynu K vyhledávání a lokalizaci netěsností  
u plynových potrubí. 

Oblasti použití:
Přestavby automobilů na plyn (propan)
Autodílny se servisem klimatizací (formovací plyn 95% dusík, 5% vodík)
Topenáři, instalatéři (metan/etan/propan)

Velmi snadná obsluha
Nemusí se nic nastavovat
Kompaktní a stabilní pouzdro
Vhodné do každodenních náročných podmínek v dílně
Pohyblivá kovová hlava s čidlem na ohebném krku 
s ochrannou krytkou
Umožňuje měření na nepřístupných místech
Ukazatel nízkého stavu baterie a připravenosti k provozu
Zajištěná funkčnost
Tlačítko nulování
Ruční nastavení nulového bodu a tím zvýšení citlivosti  
(až do max. 1 obj. %)
Akustické a optické potvrzení měření
S přibývající koncentrací se frekvence pulzů zvyšuje až na trvalý tón
Praktický PVC obal
Trvalé uskladnění a ochrana přístroje

Upozornění: 
Přístroj se nesmí používat k hodnocení koncentrace plynu, 
slouží jen k detekci nastřádaného plynu!

Není chráněn proti explozi!

Obj. č. 0715 53  260
Bal./ks 1

Detekce na potrubí pro zemní plyn Detekce plynového potrubí v automobilu Detekce plynového potrubí v automobilu Detekce netěsností u klimatizace naplněné 
formovacím plynem určeným pro vyhledávání 
netěsností

 Technická data 
 Napájení:   2 AA tužk. baterie  

(obj. č. 0827 212)
 Rozsah měření 10 ppm až 1 obj. %
 Rozlišení 5 stupňová LED
 Provozní teplota 0°C až +40°C 
 Teplota skladování –10°C až +50°C
 Délka x šířka x výška 140 x 45 x 25 mm
 Ohebný krk 180 mm
 Hmotnost (vč. baterií) 190 g
 Vhodný  k detekci:  
 Acetonu/etanu/metanu/propanu/vodíku
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Pro bezdotykové měření povrchové teploty, se zabudo-
vaným laserovým ukazovátkem.

Obj. č. 0715 53  110  
Bal./ ks. 1

●		Ergonomické,	praktické	a	použitelné	ve	všech	oblastech.
	 	Velmi	rychlé	a	bezproblémové	měření	teploty.
●		Pomocí	dvoubodového	laserového	paprsku	může	být	místo	měření	
zaměřeno	ještě	přesněji.

	 Bezpečné	a	bodově	přesné	měření.
●		Extrémně	úzký	měřící	kužel	12:1.
	 	Čím	je	měřící	kužel	užší,	tím	přesnější	jsou	výsledky	měření 
(např.	při	vzdálenosti	12	cm	je	měřící	průměr	1	cm).

●		Digitální	nastavení	úrovně	emise.
	 	Proměnitelné	mezi	0,1	a	1,0	(nastavení	od	výrobce	0,95).
●		Možnost	přepínání	mezi	stupni	Celsia	a	Fahrenheita.
	 To	šetří	komplikovaný	přepočet.
●		Se	zabudovaným	osvětlením	displeje.
●		Zobrazení	výsledků	s	přesností	na	jedno	desetinné	místo.
●		Nastavitelný	alarm	pro	případ	příliš	vysoké,	případně	příliš	nízké	teploty.
	 Mezi	–	50	°C	a	+	650	°C.
●		Infračervený	laserový	teploměr	je	dodáván	v	praktické	brašně,	kterou	
je	možno	upevnit	k	opasku.

Ovládání:
1.	 	Měřící	zařízení	nasměrujte	k	místu	měření.
2.		Stiskněte	ovladač.	Laserové	body	označují	místo	měření	a	výsledek	
měření	je	možno	odečíst	na	displeji.	Čím	kratší	je	vzdálenost	od	místa	
měření,	tím	je	výsledek	přesnější.

3.		Asi	po	5	s	se	zařízení	automaticky	vypne.

Poznámka:
Pokud	se	ovladač	stiskne	na	delší	dobu,	zobrazí	zařízení	vždy	skutečnou	
teplotu	měřených	bodů.
Při	uvolnění	tlačítka	se	zobrazí	poslední	výsledek	měření.

INFRAČERVENÝ LASEROVÝ TEPLOMĚR

Rozsah	měření –	50	až	+	650	°C
Dvoubodový	laserový	
zaměřovací	systém

12:1

Napájení Baterie	9	V	(Obj.	č.	0827	05) 
Není	obsažena	v	dodávce!

Spektrální	rozsah 8	až	14	µm
Reakční	doba	zařízení 150	ms
Přesnost	opakování –	50	až	+	20	°C	/	–	58	až	+	68	°F:		

±	1,3	°C	(2,3	°F) 
+	20	až	+	650	°C	/	+	68	až	
+	1.202	°F:	±	0,5	%,	0,5	°C	(0,9	°F)

Měřící	tolerance –	50	až	+	20	°C	/	–	58	až	+	68	°F:	 
±	2,5	°C	(4,5	°F) 
+	20	až	+300	°C	/	+	68	až	+	572	°F:	
±	1	%,	1	°C	(1,8	°F) 
+	300	až	+	650	°C	/	+	572	až	
+	1,202	°F:	±	1,5%

Automatické	vypnutí asi	po	5	s

P 09 1156
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LED KAPESNÍ SVÍTILNA S ULTRAFIALOVÝM 
SVĚTLEM

K použití při vyhledávání úniků 
u klimatizací motorových vozidel 
pomocí přísad k vyhledávání 
úniků UV světlem.

Snadnější vyhledávání úniků 
než se standardním modrým 
světlem
Dlouhé vlny ultrafialového záření UV-A 
generují skutečné ultrafialové světlo.

Velmi robustní provedení s velmi 
vysokou odolností vůči korozi
Těleso z vysoce kvalitní hliníkové sli-
tiny 6061 T6.

Pozlacené kontakty
• Žádná koroze
• Nejlepší kontakt s malým odporem

Dodávka včetně pouzdra na 
opasek

Obj. č. 0827 807 201
Balení 1
Vlnová délka min./max. 395 - 410 nm
Označení akumulátoru / 
baterie Micro AAA; LR03; AM4

Počet akumulátorů / baterií 3 ks

Stupeň krytí IP
IP 67 || Prachotěsnost / voda nesmí proniknout ve škodlivém 
množství, je-li provozní prostředek ponořený do vody 
pod 0,15-1 m || IP 67

Dosah světla 50 m
Délka 125 mm
Materiál tělesa Hliník

Doplněk k obj. č.: Označení Obj. č.
0827 807 201 Alkalická baterie High Power 0827 111 

Oblast použití
Netěsnosti místa v motorech, převodovkách, chladicích systémech, 
hydraulických potrubích, servořízeních a úniky z klimatizace se 
pomocí přísad k vyhledávání úniků UV světlem dají vyhledat rychle 
a snadno.

Upozornění
Nesměřujte nikdy paprsek světla do vlastních očí nebo do očí 
jiných osob. Před prvním použitím dodržte přiložený návod a 
bezpečnostní pokyny!
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UV lampy pro 
vyhledávání netěsností
Slouží k vyhledání nejmenších netěsností v systémech 
s chladícími médii, chladící vodou, motorovým olejem 
(dieselové a benzínové motory), převodovým olejem 
a u systémů servořízení.

Do zkoušeného okruhu se přidá přípravek pro vyhledávání 
netěsností (aditiva). Poté, co přípravek dostatečně dlouhou 
dobu protékal okruhem a smísil se s médiem, zkontrolujeme 
zařízení pomocí UV lampy z hlediska případných netěsností. 
UV světlo způsobí, že fluorescenční kapalina začne světélkovat 
v místě úniku.
Přípravky (aditiva) mohou po provedené kontrole zůstat  
v zařízení po neomezeně dlouhou dobu. To je praktické  
pro rychlou kontrolu při další inspekci!

Použití:

Náhradní díly:

UV lampa pro vyhledávání  
netěsností 12 V/ 100 W
Obj. č. 0964 764 009
Bal./ ks. 1

Dodává se v robustním plastovém kufříku.
 Žádné znečištění nebo poškození reflektoru.
 Stabilní uložení.

S ochrannými brýlemi zesilující efekt
  Při práci s UV lampou na vyhledávání netěsností je nutno 
používat ochranné brýle.
  Tyto brýle zesilují fluorescenční efekt přípravku. Díky tomu 
může mechanik lépe rozpoznat místo úniku.

Malé rozměry UV lampy.
  Přístup i na špatně dosažitelná místa v motorovém prostoru. 
To umožňuje přesnější určení závad.

Nízká hmotnost UV lampy cca. 400g.
  Umožňuje práci bez únavy i po delší dobu.

Speciální žárovka 12V/ 100 W.
  UV lampa pro vyhledávání netěsností je po zapojení do elek-
trické sítě ihned připravena k provozu = žádné časové ztráty.
  Vysoká intenzita světla - 100 wattů.

Délka přívodního kabelu cca. 450 cm.
  Velký akční rádius.

 Název Obj. č. Bal./ ks.
 Náhradní žárovka 12V/100W 
 pro 964 764 009 0764 720 091 

1
 Náhradní reflektor  
 pro 964 764 009 0764 720 092 
 Kontrastní brýle 0764 000 103

P 09 1148
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Regulátor tlaku
dusíku
Obj. č. 0764 000 560
Bal./ks 1

Bal./ks 1

Bal./ks 1

l   Ke kontrole těsnosti klimatizace hlučným únikem dusíku 
pod vysokým tlakem (až 20 barů) z netěsného místa.

Upozornění:
Používejte pouze na vyprázdněnou klimatizaci! 
l   Rozsah nastavení od 0 do 35 barů, díky tomu je možné 

provádět i vyplachování nečistot ze systému klimatizace.

Obsah:
– regulátor tlaku dusíku
– hadice 2,5 m (dlouhá) 
– NT rychlospojka M14

Sada hadic
k proplachování dusíkem
Obj. č. 0764 000 561

l   K proplachování a vysoušení klimatizací, vhodná 
 pro všechny běžné průřezy vedení. 
l   Pro montáž na regulátor tlaku dusíku.

Výhody proplachování dusíkem:
– nízké náklady na použité médium - dusík. 
– žádné náklady na likvidaci.
Obsah:
– univerzální adaptér s připojovacím kuželem
– žlutá hadice s kulovým ventilem (délka 1,80 m)
Upozornění:
Po propláchnutí pomocí proplachovacích médií je nutné vždy 
vysušit pomocí dusíku.

Rudlík na láhve 
s dusíkem „Trolley“
Obj. č. 0764 000 565

l  Ideální pro doporavu a uskladnění 10 kg lahví s dusíkem.
l  S hákem pro uložení hadice a držákem na nádobky 
 se sprejem na zjišťování netěsností, 0890 27 nebo 0890 20. 

X
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Regulátor tlaku
dusíku
Obj. č. 0764 000 560
Bal./ks 1

Bal./ks 1

Bal./ks 1

l   Ke kontrole těsnosti klimatizace hlučným únikem dusíku 
pod vysokým tlakem (až 20 barů) z netěsného místa.

Upozornění:
Používejte pouze na vyprázdněnou klimatizaci! 
l   Rozsah nastavení od 0 do 35 barů, díky tomu je možné 

provádět i vyplachování nečistot ze systému klimatizace.

Obsah:
– regulátor tlaku dusíku
– hadice 2,5 m (dlouhá) 
– NT rychlospojka M14

Sada hadic
k proplachování dusíkem
Obj. č. 0764 000 561

l   K proplachování a vysoušení klimatizací, vhodná 
 pro všechny běžné průřezy vedení. 
l   Pro montáž na regulátor tlaku dusíku.

Výhody proplachování dusíkem:
– nízké náklady na použité médium - dusík. 
– žádné náklady na likvidaci.
Obsah:
– univerzální adaptér s připojovacím kuželem
– žlutá hadice s kulovým ventilem (délka 1,80 m)
Upozornění:
Po propláchnutí pomocí proplachovacích médií je nutné vždy 
vysušit pomocí dusíku.

Rudlík na láhve 
s dusíkem „Trolley“
Obj. č. 0764 000 565

l  Ideální pro doporavu a uskladnění 10 kg lahví s dusíkem.
l  S hákem pro uložení hadice a držákem na nádobky 
 se sprejem na zjišťování netěsností, 0890 27 nebo 0890 20. 
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Charakteristika
l   Kontrola pracovních tlaků klimatizace. 

➔ Diagnostika závad. 
– není potřebné servisní zařízení 

  pro klimatizace. 
 –  při přijímání opravy lze zákazníkovi 

ihned ukázat závady klimatizace.
l   S manometrem třídy 1.0. 

➔  neustálá kontrola cejchování  
během používání.

 ➔  ukazatele manometru lze 
dodatečně nastavit.

l  Barevně kódované plnící hadice. 
 ➔  Dobré rozlišení mezi nízkotlakou 

(modrá) a vysokotlakou (červená) 
hadicí, jakož i hadicí 

 pro vakuum/plnění.
l   Hák pro upevnění. 

➔  Usnadňuje práci v prostoru 
motoru.

l   Kufřík Orsy 200 s vložkou 
 z pěnové hmoty. 
 ➔ Bezpečné uložení. 
 ➔ Pohodlná přeprava.
l   Držáky rychlospojek pro přepravu 
 a skladování. 
 ➔  Žádné poškození rychlospojek 

např. dodatečným utahováním 
během přepravy.

	 ➔ Žádné zauzlení hadic.

Manometrový 
můstek

Bal./ks 1

pro klimatizace 
s chladivem R134a

Obj. č. 0764 000 017

Technická data
l   R134A - tlaková stupnice v barech a psi.
l   Teplotní stupnice v °C a Fahrenheit.
l   Vysokotlaká hadice červená: 1,80 m s kulovým ventilem.
l   Nízkotlaká hadice modrá: 1,80 m s kulovým ventilem.
l   Vakuová/plnící hadice žlutá: 1,80 m s kulovým ventilem.

Befestigungs-
haken

 Hochdruck-
manometer

 Niederdruck-
manometer

Schauglas
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Pro klimatizace s chladivem HFO - 1234yf

Obj. č. 0964 764 100
Bal./ks 1

•	Kontrola	pracovních	tlaků	u	klimatizace	naplněné	chladivem	HFO	-	1234yf
•	Možnost	diagnostiky	chyb	bez	servisního	zařízení	pro	klimatizace	
•	Přímá	kontrola	pracovních	tlaků	při	příjmu	vozu	do	servisu
•	Třída	manometru	1.0	dle	EN	837-1
•	Barevně	kódované	plnící	hadice	umožňují	bezchybnou	práci
•	Závěsný	hák	umožňuje	připevnění	na	zámek	kapoty
•	Uložený	v	kufříku	ORSY®	200

Technická data:
Stupnice	tlakoměru	ve	stupních	Fahrenheita	a	Celsia
Stupnice	tlakoměru	ve	psi	a	bar
Servisní	hadice:	1/4″	x	12	mm;	délka:	1,80	m

MANOMETROVÝ MŮSTEK
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VODÍKOVÁ DETEKCE ÚNIKU 
R134A S DETEKTOREM

DUSÍKOVÁ DETEKCE ÚNIKU 
R134A

Balíček 0988 238 349 Balíček 0988 238 322

Obj. č. Název Ks
0764 000 801 Regulátor formovacího plynu bez hadic 1
0764 000 601 Hadice pro nízký tlak 1/4 3m 1
0764 000 015 Rychlospojka R134A nízkotlak záv. 1/4 1
0715 53 260 Detektor úniku plynu - Würth 1
0890 27 039 Hledač trhlin plus 400 ml 1

Obj. č. Název Ks
0764 000 800 Regulátor dusíku bez hadic 1
0764 000 601 Hadice pro nízký tlak 1/4 3m 1
0764 000 153 Rychlospojka R134A nízkotlak záv. 1/4 1
0890 27 039 Hledač trhlin plus 400 ml 1

VODÍKOVÁ DETEKCE ÚNIKU 
R134A BEZ DETEKTORU

VODÍKOVÁ DETEKCE 
ÚNIKU R134A, R1234YF S 
DETEKTOREMBalíček 0988 238 350

Balíček 0988 238 351

Obj. č. Název Ks
0764 000 801 Regulátor formovacího plynu bez hadic 1
0764 000 601 Hadice pro nízký tlak 1/4 3m 1
0764 000 153 Rychlospojka R134A nízkotlak záv. 1/4 1
0890 27 039 Hledač trhlin plus 400 ml 1

Obj. č. Název Ks
0764 000 801 Regulátor formovacího plynu bez hadic 1
0764 000 601 Hadice pro nízký tlak 1/4 3m 1
0764 000 153 Rychlospojka R134A nízkotlak záv. 1/4 1
0764 000 810 PR - S - Spojk - Klima - ND - M12x1,5 1
0764 000 805 PR - adapter - klima - M12x1 1
0715 53 260 Detektor úniku plynu - Würth 1
0890 27 039 Hledač trhlin plus 400 ml 1

eshop://071553%20260
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•	Sady	hadic	pro	vozidla	s	chladícím	médiem	R134a	nebo		 	
	 HFO	-	1234yf	jsou	vhodné	pro	armaturu	na	kontrolu	tlaku
•	Propojení	mezi	armaturou	na	kontrolu	tlaku	a	servisními		 	
	 konektory	na	klimatizaci	vozu

Sada I: 
Chladící médium R134a 

Obj. č. 0764 000 803
Bal./ks	1

Obsah:
Servisní	hadice	nízkotlaká
Servisní	hadice	vysokotlaká
Servisní	rychlospojka	pro	nízký	tlak	(M14	x	1,5)	
Servisní	rychlospojka	pro	vysoký	tlak	(M14	x	1,5)	

Hadicové	přípojky:
1/4“	s	90°	x	M14
Délka:	1,20	m

Sada II:  
Chladící médium HFO - 1234yf

Obj. č. 0764 000 804
Bal./ks	1

Obsah:
Servisní	hadice	nízkotlaká
Servisní	hadice	vysokotlaká
Servisní	rychlospojka	pro	nízký	tlak	(M12	x	1,5)	
Servisní	rychlospojka	pro	vysoký	tlak	(M12	x	1,5)	

Hadicové	přípojky:
1/4“	s	90°	x	M12
Délka:	1,20	m

BALÍK HADIC PRO ARMATURU 
NA KONTROLU TLAKU

TECHNOLOGIE VYHLED. NETĚSNOSTÍ U FORMOVACÍHO PLYNU A DUSÍKU
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Ochranná filtrační jednotka

Hadice NT  
pro Recycle-Guard

Náhradní filtr

Obj. č. 0764 000 550

Obj. č. 0764 000 552

Obj. č. 0764 000 555

•  Chrání vaše servisní zařízení pro klimatizace před nečistotami 
jako UV kontrastní prostředky, těsnící  
aditiva atd.

•  Separuje a sbírá mazací a kontrastní prostředek.
•  Jednoduché odstranění nasbíraných nečistot. 
•  Funguje na všech systémech s chladivem R134a.
• Rychlá výměna filtru.
•  Instalovaná filtrovací vložka je dimenzovaná  

na vícenásobné použití.
• Montuje se mezi vozidlo a recyklační stanici.
•  Volitelný příslušný paket hadic (NT nebo VT).

Připojení přes NT stranu servisního zařízení pro klimatizace.

Obsah:
– nízkotlaká rychlospojka M14
– 90 cm nízkotlaká hadice
– nízkotlaký připojovací konektor

Bal./ks 1

Bal./ks 1

(bez obrázku)

Upozornění:

Recycle-Guard se dodává bez hadic resp. hadicových přípojek, tzn. 
že je nutné vždy přiobjednat příslušný 
hadicový paket.

VT = vysokotlaká větev, NT = nízkotlaká větev 

eshop://0764000550
eshop://0764000552
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Servisní rychlospojka pro klimatizace R134a

Popis Obj. č. Bal./ks
VT s vnějším závitem 3/8“ SAE 0764 000 160

1
NT s vnějším závitem 3/8“ SAE 0764 000 165
NT s vnějším závitem 1/4“ SAE 0764 000 153
VT s vnějším závitem 1/4“ SAE 0764 000 154

Servisní rychlospojka pro klimatizace R134a

Popis Obj. č. Bal./ks
NT s vnitřním šestihranným závitem M14 x 1,5 0764 000 156

1
VT s vnitřním šestihranným závitem M14 x 1,5 0764 000 157

Servisní rychlospojka pro klimatizace HFO - 1234yf

Popis Obj. č. Bal./ks
NT s vnitřním šestihranným závitem M12 x 1,5 0764 000 810

1
VT s vnitřním šestihranným závitem M12 x 1,5 0764 000 811

Sada odběrových adaptérů pro R134a

Popis Obj. č. Bal./ks
Pro láhev s chladícím médiem R134a na vícenásobné použití 0764 000 003 1

ADAPTÉRY, HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis Obj. č. Bal./ks
R1234YF 0764 000 812 1

R1234yf

Externí analyzátor HFO-1234yf

Popis Obj. č. Bal./ks
Jednoduchá analýza složení chladiva v klimatizačním systému vozi-
dla pro zajištění čistoty chladiva na úrovni 95 %. Možnost připojení 
přes rozhraní USB ke všem stanicím pro servis klimatizací využívají-
cích chladivo R-1234yf se specifickým vybavením.

W067 000 024 1
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ADAPTÉRY, HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér k plnění aditiva pro vyhledávání netěsností

Popis Obj. č. Bal./ks
K plnění aditiv pro vyhledávání netěsností (obj. č. 0892 764 010) 
přes nízkotlakou přípojku 0764 000 114 1

Adaptér k plnění těsnících aditiv

Popis Obj. č. Bal./ks
K plnění těsnících aditiv (obj. č. 0892 764 500) přes vysokotlakou 
přípojku 0764 000 118 1

Sada adaptérů 1/4“ SAE vnitřní závit x servisní přípojka NT+VT

Popis Obj. č. Bal./pár
Rovné šroubovací adaptéry s vnitřním závitem 1/4“ SAE x servisní 
přípojka vysoký a nízký tlak 0764 000 134 1

Adaptér 90° 1/4“ SAE vnitřní závit x servisní přípojka NT

Popis Obj. č. Bal./ks
Zahnuté šroubovací adaptéry s vnitřním závitem 1/4“ SAE x 
servisní přípojka nízký tlak 0764 000 144 2

Adaptér 90° 1/4“ SAE vnitřní závit x servisní přípojka VT

Popis Obj. č. Bal./ks
Zahnuté šroubovací adaptéry s vnitřním závitem 1/4“ SAE x 
servisní přípojka vysoký tlak 0764 000 145 2

Adaptér M12 x 1,5 vnější závit x 1/4“ SAE vnější závit SAE

Popis Obj. č. Bal./ks

Pomocí adaptéru lze napojit manometrový můstek R-134a 
na konektory servisních rychlospojek pro HFO-1234YF 0764 000 805 2

Plnící adaptér

Popis Obj. č. Bal./ks
Plnící adaptér pro Těsnící aditivum Plus (obj. č. 0892 764 775) 
a jiná kapalná média pro aplikaci přes láhev 0764 000 124 1

Vytlačovací pistole pro těsnící aditivum

Popis Obj. č. Bal./ks
Vytlačovací pistole pro těsnící aditivum resp. aditivům  
pro vyhledávání netěsností při použití kartuší 0891 764 010 1
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Adaptér pro vysoký / nízký tlak (adaptér Renault)

Popis Obj. č. Bal./ks
Adaptér pro vozidla pouze s jednou servisní přípojkou 
na nízkotlaké straně, s rozměry vysokotlaké přípojky 0764 000 117 1

Adaptér pro vysokotlakou servisní přípojku (prodloužení)

Popis Obj. č. Bal./ks
Rovné prodloužení umožňuje snazší přístup k vysokotlakým 
servisním konektorům, jež jsou obtížně přístupné z důvodu 
plastových obložení atd.

0764 000 121 1

Servisní adaptér pro R1234 yf vysokotlaký.
 
Popis Obj. č. Bal./ks
Rovné prodloužení umožňuje snazší přístup k vysokotlakým 
servisním konektorům, jež jsou obtížně přístupné z důvodu 
plastových obložení atd.

0764 000 126 1

Servisní adaptér pro R1234 yf nízkotlaký
 
Popis Obj. č. Bal./ks
Rovné prodloužení umožňuje snazší přístup k vysokotlakým 
servisním konektorům, jež jsou obtížně přístupné z důvodu 
plastových obložení atd.

0764 000 127 1

Adaptér pro nízkotlakou servisní přípojku (prodloužení)

Popis Obj. č. Bal./ks
Rovné prodloužení umožňuje snazší přístup k nízkotlakým 
servisním konektorům, jež jsou obtížně přístupné z důvodu 
plastových obložení atd.

5997 622 342 1

Adaptér „K“ - připojení na klimatizaci vozidla 

Popis Obj. č. Bal./ks
Používá se k propojení VT servisního konektoru klimatizace 
a tyčinky s aditivem pro vyhledávání netěsností 0764 000 111 1

Adaptér „S“ - připojení na servisní zařízení pro klimatizaci

Popis Obj. č. Bal./ks
Používá se k propojení tyčinky s aditivem pro vyhledávání 
netěsností a servisního zařízení pro klimatizace 0764 000 112 1

VT - Vysokotlaká větev, NT - Nízkotlaká větev

ADAPTÉRY, HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ADAPTÉRY, HADICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér 1/4“ SAE vnitřní závit - 3/8“ SAE vnější závit

Popis Obj. č. Bal./ks
K propojení servisních rychlospojek 1/4“ SAE a servisních hadic 
konkurenčních přístrojů s konektory 3/8 SAE 0764 000 008 1

Adaptér M14 x 1,5 x 1/4“ SAE vnější závit

Popis Obj. č. Bal./ks
K propojení servisních rychlospojek s vnitřním závitem M14 x 1,5 
se servisními hadicemi s vnitřním závitem 1/4“ SAE 0764 000 038 1

Redukce ¼ SAE – SAE 1/2

Popis Obj. č. Bal./ks

Redukce na láhev s chladivem R134A 5997 622 309 1

Adaptér M14 x 1,5 x 3/8“ SAE vnější závit 

Popis Obj. č. Bal./ks
K propojení servisních rychlospojek s vnitřním závitem M14 x 1,5 
se servisními hadicemi s vnitřním závitem 3/8“ SAE 0764 000 039 1

Náhradní hadice

Popis Obj. č. Bal./ks
Nízkotlaká hadice s vnitřním závitem 1/4“ SAE (délka: 3 m) 0764 000 601

1
Vysokotlaká hadice s vnitřním závitem 1/4“ SAE (délka: 3 m) 0764 000 602
Nízkotlaká hadice s vnitřním závitem 3/8“ SAE (délka: 3 m) 0764 000 603
Vysokotlaká hadice s vnitřním závitem 3/8“ SAE (délka: 3 m) 0764 000 604

Adaptér 3/8“ x 3/8“ SAE vnější závit

Popis Obj. č. Bal./ks
K prodloužení náhradních hadic s vnitřním závitem 3/8“ SAE 0764 000 119 2

VT - Vysokotlaká větev, NT - Nízkotlaká větev
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Ochranné brýle 
CASSIOPEIA
● Moderní, dynamický design.
●  Nožičky se čtyřmi vzduchovými polštářky 

pro nošení bez otlaků  (Obr. 1).
● Individuální přizpůsobení sklonu a délky  
    nožiček (Obr. 2).
●  Velký rozsah pokrytí.
●  Ergonomicky tvarovaná skla zajišťují 

široké zorné pole.
●  Polykarbonátová skla s vysokou 

houževnatostí vůči rázům.
●  Povrchová úprava odolná vůči 

poškrábání.
● 100% ochrana vůči UV záření  
    do 400 nm.

Brýle 
s obroučkami 
a jedním sklem 
CEPHEUS
● Lehké ochranné brýle s duosférickým  
    sklem.
● Sportovní nástrčné nožičky pro nošení  
    bez otlaků.
●  Neomezené periferní vidění.
●  Polykarbonátové sklo s vysokou 

houževnatostí vůči rázům.
●  Povrchová úprava odolná vůči 

poškrábání. 
●  100% ochrana vůči UV záření do  

 400 nm.

 Název Provedení Obj. č.  Bal./ks
 Ochranné brýle  čiré 0899 102 220 
 Cassiopeia  žluté 0899 102 221 1 
  šedé 0899 102 222

 Název  Provedení Splňuje normu Obj. č.  Bal./ks
 Brýle s obroučkami čiré DIN EN 166 + 170 0899 102 250
 a jedním sklem žluté DIN EN 166 + 170 0899 102 251 1
 Cepheus šedé DIN EN 166 + 172 0899 102 252

Dodávaná provedení:
●  Čiré: splňují EN 166 a EN 170
●  Žluté: splňují EN 166 a EN 170 

S účinkem zvyšujícím kontrast při zhoršených světelných podmínkách.
●  Šedé: splňují EN 166 a EN 172      

Použitelné jako ochrana zraku před zdroji záření a sluncem. Zajištěné vnímání 
signálních barev.

Obr. 1 Obr. 2
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RUKAVICE PRO OCHRANU PŘED CHEMIKÁLIEMI 
A VLHKEM, Z VINYLU

RUKAVICE PRO OCHRANU PŘED CHEMIKÁLIEMI, 
Z BUTYLU

Vlastnosti
•  Dobrá schopnost uchopení za mokra i za 

sucha díky zdrsnění na dlaních
• 100% těsnost pro kapaliny
• Žerzejová podšívka izolující vůči chladu  
 a teplu
• Ochrana vůči chemikáliím i vlhku
• Tloušťka materiálu: 1,80 mm ± 0,03 mm
• Celková délka: 350 mm

Normy a standardy
Kategorie III

Vlastnosti
•  Vynikající ochrana vůči nebezpečným 

chemikáliím
•  Plynotěsnost a odolnost vůči odpadním 

plynům z procesů spalování
• Dobrá mechanická odolnost
• S ohrnovacím okrajem
• Ošetření pudrem
• Tloušťka materiálu: 0,50 mm ± 0,10 mm
• Celková délka: 350 mm

Normy a standardy
Kategorie III

Oblasti použití
•  Střední mechanické zatížení v oblasti 

vlhka
• Ochrana vůči chemikáliím
• Přeprava nebezpečného zboží
• Nákladní souprava s cisternovým      
 přívěsem
• Manipulace s chemikáliemi a kapalinami
• Rybářství a zpracování ryb
• Podniky na likvidaci odpadu
• Práce při čištění
• Zemědělství
• Práce při chladu

Velikost Obj. č. Bal. / 
pár

10 0899 430 12

Oblasti použití
•  Chemický průmysl
• Práce v laboratořích
•  Zacházení s velmi nebezpečnými, jedo-

vatými chemikáliemi, jako jsou estery, 
ketony, aceton, aldehydy, aminy, anhy-
dridy, hydroxid draselný, hydroxid sodný, 
louhy, alkohol, anorganické soli, orga-
nické kyseliny a anorganické kyseliny do 
20 %

•  Není odolná vůči látkám: oleje, tuky, mazi-
va, halogeny a uhlovodíky

Velikost Obj. č. Bal. / 
pár

 8 0899 430 308
1 9 0899 430 309

10 0899 430 310

Rukavice na ochranu vůči che-
mikáliím a vlhku, s vinylovou 
povrchovou vrstvou na podšívce 
z bavlněného žerzeje

Ochranné rukavice z butylu

 EN 388 EN 374 EN 374

 
 4.1.2.1. J K L

 EN 388 EN 374 EN 374

 
 2.0.1.0. B I K
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56 dílů

•   Objímky k uvolňování spojů s pojistnými kroužky montovanými výrobci 
jako Ford, VW, Volvo, Renault, Hyundai...

•  Pružné podložky a O-kroužky
•   Při každém uvolnění pojistných kroužků by mělo dojít k výměně 

pružných podložek a O-kroužků za nové, aby se zabránilo  
vzniku netěsností

Obj. č. 0964 764 036
Bal./ks 1

• Speciálně pro spoje pojistných kroužků fy. Opel (GM)

Obj. č. 0764 000 335
Bal./ks 1

•  Specielně pro VW Polo, Phaeton

Obj. č. 0764 000 337
Bal./ks 1

Opel  - sada Objímek k uvOlnění 
pOjistných krOužků

sada prO demOntÁž pOtrubí 
KLIMATIZACE

vW - sada Objímek k uvOlnění
pOjistných krOužků

Obsah
Obr. Označení Obj. č. Obsah
 1 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 6; 3/8”, červená 0764 000 329

 1
 2 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 8; 1/2”, modrá 0764 000 330
 3 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 10; 5/8”, černá 0764 000 331
 4 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 12; 3/4”, bílá 0764 000 332
 5 Pružná podložka 6; 3/8” 0764 000 318

 6
 6 Pružná podložka 8; 1/2” 0764 000 319
 7 Pružná podložka 10; 5/8” 0764 000 320
 8 Pružná podložka 12; 3/4” 0764 000 321
 9 O kroužek 6; 3/8” 0764 000 280 10
10 O kroužek 8; 1/2” 0764 000 276

 611 O kroužek 10; 5/8” 0764 000 283
12 O kroužek 12; 3/4” 0764 000 213

1 5   9

2 6 10

3 7 11

4 8 12
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56 dílů

•   Objímky k uvolňování spojů s pojistnými kroužky montovanými výrobci 
jako Ford, VW, Volvo, Renault, Hyundai...

•  Pružné podložky a O-kroužky
•   Při každém uvolnění pojistných kroužků by mělo dojít k výměně 

pružných podložek a O-kroužků za nové, aby se zabránilo  
vzniku netěsností

Obj. č. 0964 764 036
Bal./ks 1

• Speciálně pro spoje pojistných kroužků fy. Opel (GM)

Obj. č. 0764 000 335
Bal./ks 1

•  Specielně pro VW Polo, Phaeton

Obj. č. 0764 000 337
Bal./ks 1

Opel  - sada Objímek k uvOlnění 
pOjistných krOužků

sada prO demOntÁž pOtrubí 
KLIMATIZACE

vW - sada Objímek k uvOlnění
pOjistných krOužků

Obsah
Obr. Označení Obj. č. Obsah
 1 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 6; 3/8”, červená 0764 000 329

 1
 2 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 8; 1/2”, modrá 0764 000 330
 3 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 10; 5/8”, černá 0764 000 331
 4 Kleště k uvolňov. pojist. kroužků 12; 3/4”, bílá 0764 000 332
 5 Pružná podložka 6; 3/8” 0764 000 318

 6
 6 Pružná podložka 8; 1/2” 0764 000 319
 7 Pružná podložka 10; 5/8” 0764 000 320
 8 Pružná podložka 12; 3/4” 0764 000 321
 9 O kroužek 6; 3/8” 0764 000 280 10
10 O kroužek 8; 1/2” 0764 000 276

 611 O kroužek 10; 5/8” 0764 000 283
12 O kroužek 12; 3/4” 0764 000 213

1 5   9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

M
W

F 
- 0

3/
04

 - 
07

83
9 

- ©
 

M
W

F 
- 0

3/
04

 - 0
78

39
 - 

©
  •

Přípravek pro uvolnění 
zámku Spring Lock
Pozor! Před uvolněním zámku 
Spring Lock musí být klimatizace 
zbavená tlaku resp. chladícího 
média.
Přípravek pro uvolnění zámku Spring Lock 
nasaďte kolem spoje Spring Lock jako 
manžetu tak, aby čelist přípravku dosáhla 
za pružný kroužek  (A). Zavřete přípravek 
pro uvolnení zámku Spring Lock a posuňte 
jej směrem k pružnému kroužku (B). 
V této poloze můžete spoj Spring Lock 
uvolnit (C). Otevřete přípravek a sejměte 
jej ze spoje (D).

A B

CB

DC

Posuňte přípravek směrem nahoru (vpravo) 

Roztáhněte vedení

Pružný
kroužek

X

SPECIÁLNÍ RÁČNOVÝ KLÍČ

Speciální ráčnový klíč na autobusy, 3/16“, 1/4“, 5/16“, 3/8“

Obj. č. Bal./ks
0764 000 115 1

eshop://0764000115
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ZÁTKY
Při práci na jednotlivých dílech klimatizace (např. kondenzátoru, sušiči, výparní-
ku, apod.), při opravách po nehodě nebo v rámci údržby je nutno konce vedení 
klimatizace uzavírat. To zabraňuje proniknutí vlhkosti a cizích částic (např. olejů, 
strusky ze svařování, brusných tělísek, barvy) do těchto dílů! Při údržbě zařízení 
na stlačený vzduch  
a u podobných systémů lze tyto zátky rovněž použít.
Pomocí těchto zátek Vinyl Plus je možno uzavírat i šroubení s vnitřním, vnějším,  
metrickým nebo palcovým závitem.
Zátky používají i přední výrobci vozidel a motorů.

Sada zátek
Obsah: 79 dílů.

Obj. č. 0964 764 026
Bal./ ks. 1

 Obr. ”A” min. ”A” max. ”B” Obj. č.    Obsah 
 č. mm mm mm   ks. 
  1  7,11  7,37  5,59 0764 000 260 10
  2  9,40  9,91  7,32 0764 000 261 10
  3 10,67 11,18  8,59 0764 000 262 10
  4 12,32 12,83  9,20 0764 000 263 10
  5 13,59 14,10 11,25 0764 000 264 10
  6 16,26 16,76 13,03 0764 000 265 10
  7 20,19 20,70 17,25 0764 000 266  5
  8 21,34 21,84 18,80 0764 000 267  5
  9 25,65 26,29 22,68 0764 000 268  5
 10 32,64 32,64 29,03 0764 000 269  5

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10

Sada obsahuje 56 ks trysek.

SADA SERVISNÍCH TRYSEK PRO AUTOKLIMATIZACE

Obj. č. 5997 624 853
Bal./ks 1
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• Obsáhlá sada dílů, s jejíž pomocí lze stávající klimatizace vozidel typu   
 R12 přestavět na použití chladiva R134a.

Pomocí klíče na ventily lze vyměňovat ventily Schrader u evropských 
a japonských vozů

Obj. č. 0764 000 030
Bal./ks 1

Pro ventily Eaton-Ventile, Ford, Renault, Alfa, Peugeot

Obj. č. 0764 000 130
Bal./ks 1

RetRofit doplňky

klíč na ventily i

klíč na ventily ii

Obr. Označení Obj. č. Obsah
 1 O kroužek  6,07 x 1,78 mm 0764 000 171 20
 2 O kroužek  7,65 x 1,78 mm 0764 000 042 10
 3 O kroužek 10,82 x 1,78 mm 0764 000 043 10
 4 O kroužek 14,00 x 1,78 mm 0764 000 044 10
 5 O kroužek 17,17 x 1,78 mm 0764 000 045 10
 6 O kroužek 15,00 x 3,00 mm 0764 000 048 10
 7 O kroužek 17,12 x 2,62 mm 0764 000 049 10
 8 O kroužek  6,70 x 1,40 mm 0764 000 041 10
 9 Adaptér na ventil pro (1x NT modrý + 1x VT červený) 0764 000 134  1 pár
10 Ventil Schrader 0764 000 054 10
12 Adaptér 90° se závitem 1/4“ vysokotlaká strana 0764 000 145  2
12 Adaptér 90° se závitem 1/4“ nízkotlaká strana 0764 000 144  2

1

5

9

11 12

10

6 7 8

2 3 4

X

VT - vysokotlaká větev, NT - nízkotlaká větev
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SORTIMENT UNIVERZÁLNÍCH OCHRANNÝCH KRYTEK

SORTIMENT UNIVERZÁLNÍCH VENTILŮ

Obj. č. 0964 764 112 
Bal./ks 1 

Obj. č. 0964 764 113 
Bal./ks 1 

Obr. Obj. č. Bal./ks
1 0764 000 302

5
2 0764 000 303
3 0764 000 304
4 0764 000 305
5 0764 000 308

Obr. Obj. č. Bal./ks
1 0764 000 325

5
2 0764 000 322
3 0764 000 055
4 0764 000 324
5 0764 000 054

Obr. Obj. č. Bal./ks
6 0764 000 309

5
7 0764 000 306
8 0764 000 307
9 0764 000 543
10 0764 000 544

Obr. Obj. č. Bal./ks
6 0764 000 323 5
7 0764 000 341 5
8 0764 000 030 1
9 0764 000 130 1

1

1

4

4

7

7

10

2

2

5

5

8

8

3

3
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SORTIMENT UNIVERZÁLNÍCH VENTILŮ, 71KS

Obj. č. 5964 764 050
Bal./ks 1 
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Univerzální, 165 dílů

Obj. č. 0964 764 004
VE/St. 1

Obsah
Č. Označení Obj. č. Obsah

1 O-kroužek 11 R134a pro  
0764 000 005 0764 000 042

20
2 O-kroužek 13 R134a pro  

0764 000 006 0764 000 043

3 O-kroužek 15 R134a pro  
0764 000 007 0764 000 044

4 O-kroužek 17 R134a 0764 000 045

5 O-kroužek pro tlakový spínač vnější 
závit 0764 000 046

106 O-kroužek pro tlakový spínač 
vnitřní závit 0764 000 047

7 O-kroužek pro tlakový spínač 
vnitřní závit 0764 000 171

8 Těsnění pro servisní hadici 0764 000 051
 2

9 Těsnění pro rychlospojku R134a 0764 000 056
10 Těsnění pro plnící hadici 0764 000 032 12
11 Těsnění pro hadici WIGAM 0764 000 053

10 
12 O-kroužek 6–6/16“ 0764 000 041
13 O-kroužek pro kompresor 0764 000 048

 2
14 O-kroužek pro kompresor 0764 000 049
15 Ventil Schrader R134a 0764 000 054 10
16 Ventil Schrader R134a/Japonsko 0764 000 055  5

V tomto sortimentu O-kroužků jsou obsaženy nejdůležitější O-kroužky, 
těsnící kroužky a nejčastěji používané vložky ventilů, jež se montují 
do vozidel, servisních zařízení pro klimatizace a servisních hadic!

Prosíme pozor: Při každém servisu klimatizace nebo její údržbě je nutné 
vyměnit ventilové vložky za nové, neboť se zde při vákuování a novém 
plnění klimatizace může usazovat otěr z kompresoru, což vede ke vzniku 
netěsností. Zde si prosím povšimněte našeho sortimentu ochranných krytek 
a ventilových vložek.

sortiment o-kroužků

O-kroužky pro klimatizace musí být odolné vůči chladícím médiím, jako např. R134a, R12, R413, HFO 1234 YF ...
Tyto O-kroužky jsou z  materiálu EPDM. Vzhledem k tomu, že výrobci automobilů a klimatizací chtějí zabránit záměnám, 
montují pouze zeleně resp. ojediněle i žlutě a fialově označené O-kroužky.
Naše O-kroužky resp. těsnění jsou všechny odolné vůči chladícím médiím!

sortimenty o-kroužků

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

 13 14 15 16

X
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 Obr. Obj. č. Obs. ks Obr. Obj. č. Obs. 
ks 1 0764 000 313 10
 2 0764 000 312 10
 3 0764 000 311 10
 4 0764 000 272 20
 5 0764 000 294 20
 6 0764 000 295 20
 7 0764 000 277 20
 8 0764 000 047 20
 9 0764 000 042 20

 10 0764 000 297 20
 11 0764 000 046 20
 12 0764 000 043 20
 13 0764 000 044 20
 14 0764 000 045 20
 15 0764 000 185 20
 16 0764 000 290 20
 17 0764 000 166 20

SORTIMENT O-KROUŽKŮ PRO CARGO/NÁKL. VOZY

Obj. č. 5964 764 035
Bal./ks 1 

Sada obsahuje 310 dílů
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NÁHRADNÍ O KROUŽKY
Obj. č. 
 

Vnitřní průměr 
x tl. šňůrky mm 

Druh
materiálu 

Bal./St. 
 

0764 000 041 6,70 x 1,40

HNBR 70

10

0764 000 042 7,65 x 1,78
0764 000 043 10,82 x 1,78
0764 000 044 14,00 x 1,78
0764 000 045 17,17 x 1,78
0764 000 046 9,25 x 1,78
0764 000 047 7,00 x 1,50
0764 000 048 15,00 x 3,00
0764 000 049 17,12 x 2,62
0764 000 056 10,00 x 2,00
0764 000 166 20,22 x 3,53 20
0764 000 167 20,35 x 1,78 10
0764 000 168 23,47 x 2,62

20

0764 000 171 6,07 x 1,78
0764 000 173 8,92 x 1,83
0764 000 174 9,19 x 2,62
0764 000 176 9,25 x 2,30
0764 000 179 10,77 x 2,62
0764 000 180 13,87 x 3,53
0764 000 181 13,94 x 2,62
0764 000 182 15,47 x 3,53
0764 000 183 15,60 x 1,78
0764 000 184 17,12 x 2,62
0764 000 187 21,89 x 2,62
0764 000 191 7,50 x 2,00
0764 000 193 14,00 x 2,00
0764 000 194 17,00 x 2,00
0764 000 211 8,00 x 2,00
0764 000 213 15,68 x 1,93
0764 000 270 6,80 x 1,87
0764 000 271 7,00 x 1,80
0764 000 272 4,47 x 1,78
0764 000 273 9,00 x 2,00
0764 000 274 10,00 x 2,50
0764 000 275 10,80 x 2,40 
0764 000 276 10,12 x 1,85
0764 000 277 6,60 x 2,00
0764 000 279 10,50 x 2,00
0764 000 280 7,38 x 1,81
0764 000 281 20,29 x 2,62
0764 000 282 13,10 x 1,60 
0764 000 283 12,93 x 1,85
0764 000 284 14,00 x 2,50
0764 000 285 20,00 x 2,40
0764 000 287 15,54 x 2,62
0764 000 288 23,04 x 2,64
0764 000 290 21,82 x 3,53
0764 000 292 12,01 x 1,88
0764 000 293 14,81 x 1,88
0764 000 294 4,70 x 1,42 
0764 000 295 6,00 x 1,63

Obj. č. 
 

Vnitřní průměr 
x tl. šňůrky mm 

Druh
materiálu 

Bal./St. 
 

0764 000 297 7,65 x 1,63

HNBR 70

20

0764 000 299 19,18 x 2,46
0764 000 301 9,60 x 1,88
0764 000 311 19,69 x 2,03
0764 000 312 13,94 x 2,51 
0764 000 313 15,88 x 1,60
0764 000 334 16,50 x 2,43 10
0764 000 336 16,00 x 1,75

200764 000 501 11,00 x 2,50
0764 000 502 6,60 x 1,70
0764 000 503 Zvl. tvar

6
0764 000 504 Zvl. tvar
0764 000 505 Zvl. tvar
0764 000 506 Zvl. tvar
0764 000 507 6,40 x 1,78

200764 000 508 6,75 x 1,78
0764 000 509 13,50 x 2,40
0764 000 510 Zvl. tvar (06)

HNBR 75 5
0764 000 511 Zvl. tvar (08)
0764 000 512 Zvl. tvar (10)
0764 000 513 Zvl. tvar (12)
0764 000 514 6,45 x 2,62

HNBR 70

20

0764 000 515 8,75 x 1,78
0764 000 516 11,11 x 1,78
0764 000 517 14,30 x 2,40
0764 000 518 13,00 x 2,50
0764 000 519 16,50 x 2,00
0764 000 520 Zvl. tvar

10
0764 000 521 Zvl. tvar
0764 000 522 Zvl. tvar 6
0764 000 523 9,50 x 2,50

20
0764 000 524 13,70 x 2,50
0764 000 525 24,00 x 2,40 10
0764 000 526 7,85 x 1,90

20
0764 000 527 14,00 x 1,78
0764 000 528 8,00

Kov - guma 60764 000 529 11,00
0764 000 530 17,00
0764 000 531 6,65 x 2,70

HNBR 70 20

0764 000 532 16,20 x 2,50
0764 000 533 11,00 x 2,50
0764 000 534 6,80 x 1,90
0764 000 535 10,80 x 2,40
0764 000 536 13,80 x 2,40
0764 000 537 8,80 x 1,90
0764 000 538 15,54 x 2,62
0764 000 539 18,72 x 1,62
0764 000 540 4,47 x 1,33
0764 000 541 7,80 x 1,90
0764 000 542 17,80 x 2,40
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SPOJKY PRO OPRAVY Pro hliníková potrubí u klimatizací vozidel

•	Rychlá	a	trvalá	oprava	potrubí	klimatizací	motorových	vozidel
•	Cenově	příznivá	alternativa	k	originálním	potrubím	
	 pro	klimatizace
•	Instalace	v	pouhých	3	krocích
•	Není	nutné	nahrazovat	originální	potrubí
•	Odpadá	nutnost	použití	speciálních	nástrojů
•	Vhodné	pro	nejběžnější	průřezy	potrubí
•	Ve	spojení	s	hliníkovými	potrubími	pro	opravy	lze	nahradit			
	 nebo	prodloužit	kompletní	originální	potrubí	atd.	…
  

Spojky pro opravy
Rozměry Obj. č. Bal./ks
Pro	Ø	potrubí	8,00	mm	(5/16“) 0764 000 850

1
Pro	Ø	potrubí	9,53	mm	(3/8“) 0764 000 851
Pro	Ø	potrubí	12,70	mm	(1/2“) 0764 000 852
Pro	Ø	potrubí	16,00	mm	(5/8“) 0764 000 853

Hliníková potrubí
Rozměry Obj. č. Bal./ks
Délka	40	cm	Ø	8,00	mm	(5/16“) 0764 000 840

5
Délka40	cm	Ø	9,53	mm	(3/8“) 0764 000 841
Délka40	cm	Ø	12,70	mm	(1/2“) 0764 000 842
Délka40	cm	Ø	16,00	mm	(5/8“) 0764 000 843

Příslušenství:

Mini řezačka na potrubí

Obj. č. 0714 551 116
Bal./ks.	1

Vnitřní a vnější fréza

Obj. č. 0714 91  20
Bal./ks.	1
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SPOJKY PRO OPRAVY Pro hliníková potrubí u klimatizací vozidel

•	Rychlá	a	trvalá	oprava	potrubí	klimatizací	motorových	vozidel
•	Cenově	příznivá	alternativa	k	originálním	potrubím	
	 pro	klimatizace
•	Instalace	v	pouhých	3	krocích
•	Není	nutné	nahrazovat	originální	potrubí
•	Odpadá	nutnost	použití	speciálních	nástrojů
•	Vhodné	pro	nejběžnější	průřezy	potrubí
•	Ve	spojení	s	hliníkovými	potrubími	pro	opravy	lze	nahradit			
	 nebo	prodloužit	kompletní	originální	potrubí	atd.	…
  

Spojky pro opravy
Rozměry Obj. č. Bal./ks
Pro	Ø	potrubí	8,00	mm	(5/16“) 0764 000 850

1
Pro	Ø	potrubí	9,53	mm	(3/8“) 0764 000 851
Pro	Ø	potrubí	12,70	mm	(1/2“) 0764 000 852
Pro	Ø	potrubí	16,00	mm	(5/8“) 0764 000 853

Hliníková potrubí
Rozměry Obj. č. Bal./ks
Délka	40	cm	Ø	8,00	mm	(5/16“) 0764 000 840

5
Délka40	cm	Ø	9,53	mm	(3/8“) 0764 000 841
Délka40	cm	Ø	12,70	mm	(1/2“) 0764 000 842
Délka40	cm	Ø	16,00	mm	(5/8“) 0764 000 843

Příslušenství:

Mini řezačka na potrubí

Obj. č. 0714 551 116
Bal./ks.	1

Vnitřní a vnější fréza

Obj. č. 0714 91  20
Bal./ks.	1

Kompletní sada nástrojů umožňuje rychlou 
demontáž 99% všech druhů škrtících trysek, které se 
nacházejí v klimatizačních systémech pro automobily.

Sada na demontáž škrtících trysek

Obj. č. 5997 622 343
Bal./ks 1

• Jednoduše vyberete správný nás-
tavec, nasadíte na rukojeť a trysku z 
potrubí vyjmete tak, že ji jednoduše 
zamknete na nástroji a vytáhnete z 
potrubí klimatizace.

eshop://071491%2020
eshop://071491%2020
eshop://0764000840
eshop://0764000840
eshop://0764000841
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ChladíCí médium pro klimatizaCe r134 a Tetrafluorethan

Chladivo k použití do klimatizací 
motorových vozidel.
• Bez barvy, zápachu a chuti.
• Netoxické.
• Bez rizika požáru nebo exploze.

Pozor:
•  Chladivo R134a vyžaduje u klimatizací 

motorových vozidel použití maziva 
na bázi polyalkylen-glykolu (PAG), 
aby byl zajištěn optimální oběh oleje 
v systému klimatizace a dostatečné 
mazání kompresoru.

•  Nemíchejte s mazivy na bázi 
minerálních olejů nebo alkylbenzolu.

CooliuS - program pro klimatizaCe
Příslušenství pro údržbu, opravy klimatizací motorových vozidel s chladivem R134a.

12 kg láhev na vícenás. použití
•  Stabilní láhev an vícenásobné použití 

s prověřenou konstrukcí a možností 
opětovného plnění.

•  Vysoký podstavec a odběrný ventils 
vnějším závitem 3/4” (AG).

Pozor:
•  Láhev na vícenásobné použití není 

vybavena stoupačkou. Při odběru 
chlad. média je nutné ji vždy postavit 
dnam vzhůru.

•  K odběru chladiva je potřebná sada 
příslušenství obj. č. 0764 000 003.

Označení Obj. č. Bal./
ks Obsah

Chladivo R134a NB6S 006 402 1 12 l
Vratný obal NB6S 006 399 1

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné! .
Další informace naleznete v technickém prospektu.

X

Pozor!
Objednávejte vždy oba artikly společně!
V opačném případě nebude zboží vyexpedováno.
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Redukce ¼ SAE – SAE 1/2

Popis Obj. č. Bal./ks

Redukce na láhev s chladivem R134A 5997 622 309 1

eshop://0764000003
eshop://5997622309
eshop://NB6S006399
eshop://NB6S006402
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Ohřevný pás pro zahřátí 
chladiva uvnitř láhve. Slouží 
k zvýšení tlaku, což pomáhá 
k rychlejšímu toku chladiva.

Doporučené použití:
Jednoduše připojte ohřevný pás kolem 
tlakové nádoby 12,5l. Zasuňte zástrčku 
do zásuvky, aby se ohřevný pás ohřál 
na potřebnou teplotu. Používejte pouze 
pro účely ohřátí chladiva! Vybaven 
zástrčkou EU.

Technické specifikace:
• 220 wattů
• EU-standard zástrčka
• Vhodné pro láhve s objemem 12,5l 
• Zapne se při teplotě 110° 
• Vypne se při teplotě 45°

Obsah balení:
1ks ohřevný pás (EU-standard zástrčka)

Obj. č. 0707 764 034

OHŘEVNÝ PÁS COOLIUS 

Kvalitní a přesná digitální váha,
určená k vážení balíků nebo
průmyslové vážení ve skladech.

Technické parametry
• Maximální váha: 120 kg /264lb
•  Jednotky: Kilogramy (kg) nebo Libry 

(lb)
•  Přesnost: +-0,5%
•  Provozní teplota: 32°F do 113°F 

(0°C
• do 45°C)
• Zdroj energie: jedna 9V baterie
• Životnost baterie: cca 30 hodin

Technické parametry
příjem zboží z přepravy, manipulace
s lahví s chladivem R134A nebo
1234YF, atd.

ELEKTRICKÁ VÁHA

Obj. č. 5997 624 854
Bal./ks 1

eshop://0707764034
eshop://5997624854
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CHLADICÍ PROSTŘEDEK PRO KLIMATIZACE 
HFO - 1234YF

Příslušenství pro údržbu, 
opravu a dodatečnou montáž 
klimatizačních zařízení motoro-
vých vozidel R 1234yf.

Chladicí prostředek k použití  
v klimatizačních zařízeních 
motorových vozidel
• Prostředek je bezbarvý, bez zápachu 

a bez chuti
• Prostředek není jedovatý
• je nevodivý

Lahev na vícenásobné použití
• Stabilní lahev s odzkoušenou typovou 

konstrukcí, určená na vícenásobné 
použití, s možností opětovného plnění

• Vysoké stojací hrdlo a odběrový 
čerpací ventil s 3/4” vnějším závitem

Obj. č. 0892 123 405
Bal. / ks 1

Doplněk k obj. č.: Označení Obj. č.

0892 123 405
Olej PAK (polyalkylenglykol) 46YF 0892 123 470
Sada odběrového čerpacího adaptéru R1234YF 0764 000 812

Upozornění:
HFO - 1234yf v oblasti klimatizačních zařízení motorových vozidel vyžaduje použití 
maziv na bází polyalkylenglykolu (PAG), aby bylo zajištěné optimální zpětné vedení 
oleje do kompresoru. Není možné míchání s mazivy na bázi minerálních olejů nebo 
alkylbenzenu. Lahev na vícenásobné použití není vybavená žádnou stoupačkou. Při 
odběru chladicího prostředku je vždy třeba lahev postavit vzhůru nohama.
Třída / kategorie nebezpečí ohrožení: Zápalné plyny, kategorie 1; plyny pod tlakem, 
zkapalněný plyn.

* vratná láhev NB6S 000 211

Údaje ke zpracování jsou doporučeními založenými na našich zkouškách a zkušenostech; před každým případem použití je 
třeba provést vlastní vyzkoušení. Na základě velkého množství aplikací i podmínek skladování a zpracování nepřebíráme 
žádnou záruku za určitý výsledek zpracování. Pokud naše bezplatná služba zákazníkům poskytne technické informace popř. 
poradí, probíhá to s vyloučením jakéhokoli ručení. ledaže by poradenství popř. informace patřily k našemu smluvně sjedna-
nému rozsahu výkonů a služeb, jenž musíme splnit, nebo ledaže by poradce jednal se zlým záměrem. Zaručujeme neměnnou 
kvalitu našich výrobků, vyhrazujeme si technické úpravy a změny i další vývoj.
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Tyto údaje představují pouze doporučení založená na našich zkušenostech. Je nutné udělat zkoušku předem!  
Při používání je nutné respektovat kromě technického listu také příslušná zákonná ustanovení.

RUČNÍ ANALYZÁTOR CHLADIVA 1234YF 
PRO KLIMATIZACE MOTOROVÝCH VOZIDEL

Ruční analyzátor chladiva 1234yf pro kli-
matizace motorových vozidel.

• Kompaktní a lehký 
• Odolná konstrukce a pouzdro
• Snadné použití s indikací  

„OK“ nebo „KONTAMINACE“ 
• Schopnost odhalení okolního znečištěného 

ovzduší

Tento kompaktní ruční analizátor chladiva Mini 
ID zjistí přítomnost a čistotu chladiva R1234yf 
v klimatizačním systému vozidla a tím předejít 
poškození chladicího okruhu a jeho součástí, 
ale také kontaminaci chladiva a úrazu obsluhy. 
Umožňuje také odhalit vysokou úroveň znečištění 
ovzduší.

Zařízení ID Mini je malý pomocník. 
Přístroj je odolný a jednoduchý na obslu-
hu. Krok po kroku je schopný nabídnout 
přehledné informace o chladivu v okruhu.

Obj. č. 5997 569 870
Ks 1

Vhodné pro chladivo R1234yf (Tetrafluoropropene)

Materiál ABS plast/gumové pouzdro

Přesnost OK/KONTAMINACE – 95% čisté R1234yf

Napájení 12 V/DC

Schválení UL, CE, RoHS 

Uživatelské rozhraní Membránový typ s displejem a tlačítkem

Kalibrační metoda Manuální pumpa

Teplota skladování -10 až +50° C

Provozní teplota +10 až +45° C

Hmotnost 0,8 kg

bez DPH

eshop://5997569870
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K údržbě vakuových čerpadel 
v servisních zařízeních 
pro klimatizace.

Velmi dobrá snášenlivost 
s materiály.
• Neagresivní vůči gumovým 
 a plastovým těsněním.

Vysoce kvalitní syntetický olej, 
s aditivy speciálně určenými 
pro technologie kompresorů 
klimatizací.

Kompatibilní s následujícími 
chladivy: R 23, R 125, R 134a, 
R 227, R 413a, R 407c, R 410a, 
R 404a, R 507, R 744.

Míchatelný s PAG olejem 
a esterovým olejem.
• Jeden olej pro všechny oblasti použití.
 
Velmi dobrý mazací účinek.
 • Delší životnost kompresoru.
• Velmi dobrá komprese chladiva 
 v kompresoru.

olej pro vakuová čerpadla

víceúčelový olej pro kompresory 

Obsah Obj. č. Bal./ks
250 ml 0892 764 300 1/12

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné!  
Při použití je nutné krom technického prospektu dodržovat i údaje uvedené  v příslušných směrnicích.

Oblasti použití:
Vhodné pro vakuová čerpadla, pumpy  
a vývěvy.

Použití:
Olej pro vakuová čerpadla používejte v sou-
ladu s předpisy výrobce přístroje. Olej lze 
smíchat se všemi běžnými oleji pro vakuová 
čerpadla na bázi minerálních olejů.

Oblasti použití:
Pro univerzální údržbu a mazání kompresorů 
klimatizací v chladícím okruhu.

Použití:
Chybějící kompesorový olej doplňte v množství 
doporučeném výrobcem vozidla a dodejte jej 
do systému přes servisní zařízení pro klimatizace.

Obsah Obj. č. Bal./ks
1 l 0892 764 036 1/6
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0892 764 123

Kompatibilní s následujícími 
chladivy: R23, R125, R134a, 
R227, R413a, R407c, 
e410a, R404a, R507, R744, 
R1234YF(nevodivost).

eshop://06565
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PAG OLEJ (POLYALKYLENGLYKOL) Pro klimatizační zařízení vozidel 
s chladivem R134a

Dobrá snášenlivost při 
směšování

Optimální účinnost mazání

Vysoký stupeň ochrany vůči 
opotřebení

Velmi dobré separační chování 
(hydrofobní)

Zajištění tepelné stability

Oblasti použití:
K údržbě, mazání a chlazení 
kompresorů klimatizací motorových 
vozidel i kluzných a rotačních dílů v 
cirkulačním okruhu klimatizace R134a.

Aplikace:
Chybějící olej kompresoru doplňte 
dle vyčerpaného množství resp. dle 
množství doporučovaného výrobcem 
vozidla a pomocí zařízení pro servis 
klimatizace jej naplňte do cirkulačního 
okruhu klimatizace.

Upozornění:
Nemíchejte s jinými oleji pro kompresory 
klimatizace. Skladujte v suchu. Vyhněte 
se uskladnění již otevřených nádob.

Označení Viskozita Obsah ml Obj. č. Bal./ks

PAG 46 Nízká
   250 0892 764 025 1/12
1 000 0892 764 125 1/6

PAG 100 Vysoká
   250 0892 764 026 1/12
1 000 0892 764 126 1/6

PAG 150 Velmi vysoká
   250 0892 764 029 1/12
1 000 0892 764 129 1/6

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která jsou založená na našich zkušenostech. Je nutno předem vyzkoušet! Při apli-
kaci je třeba kromě listu technických údajů respektovat a dodržovat také ustanovení příslušných souborů směrnic.

Doplňkové výrobky:
Hledač netěsností 
Obj. č. 0892 764 134
Těsnící aditivum plus 
Obj. č. 0892 764 776
Plnicí adaptér 
Obj. č. 0764 000 124

eshop://00012%20%204
eshop://0764000124
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OLEJ POE Speciální olej POE (esterový)  
pro kompresory klimatizací  
vozidel s chladivy R134a/
R1234yf a elektrickými kompre-
sory klimatizace (hybrid, Start/
Stop, elektromobily).

Vynikající odolnost
vůči potenciálnímu svodovému proudu 
ve vysokonapěťových systémech  
klimatizace.

Silně hydrofobní
• Nevodivý
•  Nenarušuje elektrické součástky

Velmi dobrá kluznost a tedy 
ochrana kompresoru před  
opotřebením.

Oblasti použití:
Pro údržbu, mazání a chlazení elek-
trických kompresorů klimatizací ve vozid-
lech a také kluzných a rotujících dílů  
v klimatizačních okruzích R134a/
R1234yf.

Použití:
Chybějící kompresorový olej doplňte 
podle množství, které jste vypustili, resp. 
podle doporučení výrobce  
a do klimatizačního okruhu ho přiveďte 
prostřednictvím přístroje pro servis klima-
tizace nebo např. pomocí injektoru  
(obj. č. 0764 000 124).

Upozornění:
Nemíchejte s jinými oleji pro kompresory 
klimatizací. Uchovávejte v suchu. Otevřené 
balení brzy spotřebujte a neskladujte je 
po delší dobu.

Označení Viskozita Obsah (ml) Obj. č. Prod. jednotka / ks
POE 100 Vysoká 210 0892 764 045 1/6

Tyto údaje představují pouze doporučení založená na našich zkušenostech. Je nutné udělat zkoušku předem!  
Při používání je nutné respektovat kromě technického listu také příslušná zákonná ustanovení.

Doplňkové výrobky:
Přípravek pro vyhledávání  
netěsností 
Obj. č. 0892 764 134
Přípravek pro utěsnění netěsností 
klimatizace Leckstopp-Plus 
Obj. č. 0892 764 776
Plnicí adaptér 
Obj. č. 0764 000 124

eshop://00012%20%204
eshop://00012%20%204
eshop://0764000124
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SADA PRO HLEDÁNÍ NETĚSNOSTÍ Sada k mobilnímu použití u klimatizačních 
systémů s R134a a R1234yf.

Lze použít bez zařízení pro servis klimatizace
Možnost mobilního použití

Jedna dávka: Jedno použití

Vysoký podíl fluerescenčních účinných látek

Velmi dobrá snášenlivost s materiálem
•  Nedojde k agresivnímu poškození O-kroužků ani těsnění
•  Přísada může po použití zůstat v cirkulačním okruhu klima-

tizace

Splňuje ustanovení SAE J2297 pro R 134a, olej 
PAG a esterový olej

Slučitelnost s PAG olejem

Obj. č. 0964 764 025
Bal./ks 1

Návod:
Viz. Pracovní návod přiložený k výrobku

Oblast použití:
Možnost preventivního použití ke spolehlivému nalezení 
místa netěsností a úniků v klimatizačních zařízeních s R134a 
a R1234yf. Lze použít i v systémech s elektrickým kompreso-
rem.

Obsah Obj. č. Množství

Vytlačovací nástroj 0891 764 010 1
Plnicí adaptér 0764 000 114 1
Přísada do klimatizace k vyhledávání 
úniků 0892 764 010 6

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která jsou založená na našich zkušenostech. Je 
potřeba předem vyzkoušet!  
Při aplikaci je nutno kromě katalogového listu technických údajů respektovat a dodržovat 
také údaje příslušných souborů směrnic.

Doplňkové výrobky:
LED kapesní svítilna s ultrafialovým světlem Obj. č. 0827 
807 201, bal./ks 1
čistič hledače netěsností 
Obj. č. 0892 764 401, bal./ks 1/12

eshop://0764000114
eshop://0827807201
eshop://0891764010
eshop://0892764010
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PŘÍPRAVKY PRO VYHLEDÁVÁNÍ  
NETĚSNOSTÍ KLIMATIZACE

Fluorescenční přípravek pro 
lokalizaci netěsností v systémech 
klimatizace R 134a a R 1234yf.

Pokyny k použití představují doporučení, která vycházejí z našich testů a zkušeností; před každým použitím je třeba provést 
vlastní testy. Protože existuje velké množství různých druhů použití a také podmínek skladování a zpracování, neručíme za 
žádný konkrétní výsledek zpracování. Pokud náš bezplatný zákaznický servis poskytuje technické informace, resp. pora-
denství, děje se tak bez jakékoliv záruky, ledaže by toto poradenství, resp. poskytování informací tvořilo součást smluvně 
daného plnění nebo se ze strany poradce jednalo o úmyslné poškození. Dbejte také pokynů výrobce motorového vozidla. 
Garantujeme konstantní kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo na změny technických specifikací a další vývoj.

Obj. č. 0892 764 011
Bal./ks 6
Obsah 1,8 ml

Doplňkové produkty Obj. č.
Adaptér K 0764 000 111
Adaptér S 0764 000 112
Servisní samolepka 0764 000 400

Oblast použití
Slouží ke spolehlivé lokalizaci netěsností a drobných úniků v systémech klimatizace 
R 134a a R 1234yf. Lze použít v systémech klimatizace s elektrickými kompresory 
(hybrid, Start/Stop, elektromobily).

Návod
• Odšroubujte uzavírací krytku a volný 

konec přípravku pro vyhledávání 
netěsností zašroubujte do plnicího 
adaptéru (obj. č. 0764000111).

• Odšroubujte druhou uzavírací krytku 
a našroubujte do meziadaptéru  
(obj. č. 0764000112).

• Smontovaný speciální plnicí adaptér 
R134a připojte k vysokotlaké větvi.

• K volnému konci speciálního plnicího 
adaptéru R134a připojte rychlospojku 
R134a ze servisní stanice.

• Klimatizaci naplňte odpovídajícím 
množstvím chladiva. Přípravek je při 
tom vypláchnut do klimatizace.

Upozornění
Jestliže je namontovaný speciální plnicí adaptér, nezobrazí se na tlakoměru servisní  
stanice žádný tlak. Chcete-li měřit vysoký tlak, adaptér odmontujte.

PŘÍPRAVKY PRO VYHLEDÁVÁNÍ  
NETĚSNOSTÍ KLIMATIZACE

Fluorescenční přípravek pro 
lokalizaci netěsností v systémech 
klimatizace R 134a a R 1234yf.

Obj. č. 0892 764 010
Bal./ks 6
Obsah 7,5 ml

Doplňkové produkty Obj. č.
Plnicí adaptér pro přípravek pro utěsnění 
netěsností 0764 000 114

Vytlačovací pistole 0891 764 010
Servisní samolepka 0764 000 400

Oblast použití
Slouží ke spolehlivé lokalizaci netěsností a drobných úniků v systémech klimatizace 
R 134a a R 1234yf. Lze použít v systémech klimatizace s elektrickými kompresory 
(hybrid, Start/Stop, elektromobily).

Návod
• Sešroubujte plnicí adaptér  

(obj. č. 0764000114) s přípravkem 
pro vyhledávání netěsností  
(obj. č. 0892764010).

• Následně vložte plnicí adaptér do 
vytlačovacího nástroje  
(obj. č. 0891764010).

• Do nízkotlaké větve vyvakuovaného 
klimatizačního okruhu vystříkejte celý 
obsah kartuše.

eshop://0764000111
eshop://0764000111
eshop://0764000112
eshop://0764000112
eshop://0764000114
eshop://0764000114
eshop://0764000400
eshop://0764000400
eshop://0891764010
eshop://0891764010
eshop://0892764010
eshop://0892764010


KLIMATIZACE MOTOROVÝCH VOZIDEL 64

ST
EP

 - 2
01

5-
05

-2
6 

- 1
78

71
 - ©

  N
av

az
uj

íc
í s

trá
nk

y 
17

87
2

UV PŘÍPRAVEK PRO VYHLEDÁVÁNÍ  
NETĚSNOSTÍ KLIMATIZACE BASIC

Fluorescenční přípravek pro 
lokalizaci netěsností v systémech 
klimatizace R 134a a R 1234yf.

• Vystačí pro použití ve 32 osobních 
vozidlech, resp. 16 nákladních  
vozidlech.

• Kompatibilní s oleji PAG a esterovými 
oleji

• Vyšší podíl fluorescenční účinné látky
• Šetrné pro O-kroužky a těsnění

Obj. č. 0892 764 134
Bal./ks 1/12
Obsah 240 ml

Doplňkové produkty Obj. č.
Servisní samolepka 0764 000 400
UV lampa pro vyhledávání netěsností 0964 764 005

Oblast použití
Slouží ke spolehlivé lokalizaci netěsností a drobných úniků v systémech klimatizace 
R 134a a R 1234yf. Lze použít v systémech klimatizace s elektrickými kompresory 
(hybrid, Start/Stop, elektromobily).

Upozornění
Přípravek pro vyhledávání netěsností vpravujte do systému klimatizace pouze  
prostřednictvím červené spojky na nádobce s čerstvým olejem.

Pokyny k použití představují doporučení, která vycházejí z našich testů a zkušeností; před každým použitím je třeba provést vlastní testy. Protože existuje velké množství různých druhů použití a 
také podmínek skladování a zpracování, neručíme za žádný konkrétní výsledek zpracování. Pokud náš bezplatný zákaznický servis poskytuje technické informace, resp. poradenství, děje se tak 
bez jakékoliv záruky, ledaže by toto poradenství, resp. poskytování informací tvořilo součást smluvně daného plnění nebo se ze strany poradce jednalo o úmyslné poškození. Garantujeme kons-
tantní kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo na změny technických specifikací a další vývoj.

SERVISNÍ SAMOLEPKA Do motorového prostoru

Obj. č. 0764 000 400
Bal./ks 100

Pokyny k použití představují doporučení, která vycházejí z našich testů a zkušeností; před každým použitím je třeba provést vlastní testy. Protože existuje velké množství různých druhů použití a 
také podmínek skladování a zpracování, neručíme za žádný konkrétní výsledek zpracování. Pokud náš bezplatný zákaznický servis poskytuje technické informace, resp. poradenství, děje se tak 
bez jakékoliv záruky, ledaže by toto poradenství, resp. poskytování informací tvořilo součást smluvně daného plnění nebo se ze strany poradce jednalo o úmyslné poškození. Garantujeme kons-
tantní kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo na změny technických specifikací a další vývoj.

Chladivo:  Množství: g
Naplněno:   
Olej:
Detekce těsnosti:
Vyplněno dne:
Detekce těsnosti:
Vyplněno dne:

eshop://0764000400
eshop://0764000400
eshop://0892764134


SERVIS A ÚDRŽBA 65X

M
W

F 
- 1

1/
10

 - 0
74

19
 - ©

Použití aditiv Pro vyhledávání netěsností

Aditivum pro vyhled. netěsností v klimatizacích  (kartuše)

Aditivum pro vyhled. netěsností v klimatizacích  (tyčinka)

Aditivum pro vyhl. netěsn. v klimatiz.  (dávkovací nádobka)

Použití:
•  Sešroubujte plnící adaptér Obj. č. 0764 000 

114 s aditivem pro vyhled. netěsností v klimati-
zacích Obj. č. 0892 764 010 (viz obr. ).

•   Pak vložte plnící adaptér do vytlačovacího 
nástroje Obj. č. 0891 764 010 (viz obr. ).

•  Přes nízkotlakou stranu vytlačte kompletní 
obsah kartuše do okruhu klimatizace  
(viz obr. ). 

Použití:
•  Odšroubujte jednu krytku a volný konec aditiva 

pro vyhled. netěsností zašroubujte  
do plnícího adaptéru Obj. č. 0764 000 111 
(viz obr. ) . 

•   Odšroubujte druhou krytku a našroubujte  
ji do vloženého adaptéru,  
Obj. č. 0764 000 112 (viz obr. ).

•  Smontovaný speciální plnící adaptér R134a 
připojte na vysokotlakou stranu (viz obr. ).

•  Rychlospojku R134a servisní stanice napojte 
na volný konec spec. plnícího adaptéru R134a 
(viz obr. ).

•  Do klimatizace naplňte odpovídající množství 
chladiva, přičemž dojde k napuštění aditiva  
do okruhu klimatizace.          

Upozornění:
Je-li namontovaný speciální plnící adaptér, pak 
se na tlakoměru servisní stanice nezobrazuje 
žádný tlak. Chcete-li měřit vysoký tlak, adaptér 
demontujte. 

Použití:
•  Vysátí chladiva zokruhu klimatizace a následné 

vytvoření vakua.
•  Odšroubujte nádobku s novým olejem PAG  

ze servisního zařízení pro klimatizace a 
doplňte požadované množství (viz obr. ).

•  Naplňte aditivum pro vyhledávání netěsností  
a upevněte jej na spojku nádobky pro nový 
olej (viz obr.  – ). 7,5 ml (1/4 oz) postačuje 
u os. vozů resp. 15 ml (1/2 oz) u nákl. vozů 
pro servis klimatizace.

•  Přes serv. zařízení pro klimatizace doplňte  
do okruhu aditivum pro vyhledávání netěsností.

Upozornění:
Neplňte aditivum pro vyhledávání netěsností 
přes červenou spojku nádoby pro nový olej  
(viz obr. ).
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Oblasti použití:
Vhodný pro veškeré technické i lékařské 
plyny v kompresorovnách, zařízeních se 
stlačeným plynem, klimatizacích, kompreso-
rech, svářecích přístrojích, pneumatických 
brzdových zařízeních, pneumatikách, had-
icích nebo přepravních nádržích. Pro stlačené 
plyny jako např. dusík, propan, butan, zemní 
plyn, acetylen, oxid uhličitý, argon, vzduch 
(plyny bez barvy a bez zápachu) atd. 

Obsah ml Obj.č. Bal./ks.
400 0890 27 1/12

Barva Transparentní
Hustota 0,996 g/cm3

pH hodnota 7
Povrchové napětí 
(kapaliny)

27,5 mN/m

Použití:
Části, které jsou pod tlakem nastříkejte 
přípravkem ze vzdálenosti cca. 40 cm. Každá 
netěsnost bude jasně patrná na základě 
tvorby pěnových bublinek. V případě, že 
máte podezření na mikrotrhliny, je nutné 
nastříkané místo určitý čas pozorovat.

Nakonec části omyjte vodou.

Schváleno DVGW. (Zkušební certifikát NG-
5170BL0103).
• Splňuje požadavky: DIN 30657.

Jednoduchá a rychlá aplikace.
• Spolehlivá diagnóza v průběhu krátké 

doby.
• Použitím tohoto přípravku lze prokázat 

existenci i nejmenších trhlin a netěsností, 
které se objevují jen při vyšším zatížení.

Nehořlavý.
• Je možné provádět vyhledávání trhlin i u 

hořlavých plynů.

Teplotní rozsah použití ( od - 15°C do + 
70°C ) prověřeno dle DIN 51421.
• Použitelný při nízkých venkovních teplo-

tách.
• Vhodný pro mrazící plyny.

pH - neutrální.
• Nepoškozuje kovy.
• U plastů jako např. PVC nebo PE nevzni-

kají žádné trhliny způsobené pnutím.

Pěna.
• Dlouhotrvající identifikace trhlin.
• Neodpařuje se a i po změně na kapalinu 

zůstává “bublající” efekt.

Nevyvolává korozi.

Fyziologicky nezávadný

Obj. č.: 0890 27

PŘÍPRAVEK NA ZJIŠŤOVÁNÍ NETĚSNOSTÍ PLUS
Testovací pěna k rychlému a bezpeč-
nému zjištění netěsností, mikrotrhlin a 
vlasových trhlin.

eshop://089027
eshop://089027
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VYHLEDÁVAČ NETĚSNOSTÍ Vyhledá netěsnosti v plynových 
zařízeních a zařízeních se 
stlačeným vzduchem

• Certifikace DVGW
•  Snadné, rychlé 100% úspěšné vyhle-

dávání netěsností na místech pod tlakem
•  Podezřelá místa stačí jen lehce 

postříkat; netěsnosti se projeví tvorbou 
pěny

•  Vhodné pro vzduchotlaké brzdové 
systémy, pneumatiky, hadice, ventily, 
potrubní vedení, armatury, tlakové 
nádoby, kompresorová zařízení, kli-
matizace atd.

•  Nehořlavý, vhodný také pro testování 
zařízení, nádob a vedení s hořlavými 
plyny

Technické parametry:
Teplota zpracování:
+5°C až +50°C.
Zamrzá při 0 °C.

Upozornění:
Není citlivý na mráz, po roztání může 
být dále používán.

Tyto údaje představují pouze doporučení založená na našich zkušenostech.  
Je nutné udělat zkoušku předem.

Označení Plnicí  
objem

Obj. č. Prod.  
jednotka / ks

Tlaková nádobka (sprej) 400 ml 0890 20 12
Kanystr 5 l 0890 201

1

Kanystr 20 l 0890 300 20
Mechanický rozprašovač 1 l 0891 502 01
Opakovaně plnitelná tlaková nádobka REFILLO 400 ml 0891 800 7
Opakovaně plnitelná tlaková nádobka REFILLOmat 400 ml 0891 881 7
Plnicí stanice REFILLO – 0891 800

Vypouštěcí kohout

pro 
 

Obj. č. Prod.  
jednotka  
/ ks

 5litrový kanystr 0891 302 01
1

20litrový kanystr 0891 302 03

eshop://030020
eshop://089020
eshop://089030020
eshop://089130201
eshop://089130203
eshop://08918007
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Dezinfikuje, čistí a chrání.
Vaše výhody: 
● Spolehlivě odstraňuje chorobo-

plodné zárodky, bakterie a plísně.
● Účinně zabraňuje nepříjemným 

pachům. 
● Zabraňuje alergickým reakcím, 

které mohou být vyvolány bakterie-
mi a jinými mikroorganismy.

Přímá aplikace dezinfekčního pro-
středku na výměník tepla (výparník) 
klimatizačního zařízení pomocí extra 
dlouhé hadice a speciální trysky. 
Vaše výhody: 
● Prostředek dosahuje dlouhodobé-

ho účinku díky čištění a dezinfekci 
přímo v místě vzniku bakterií. 

● Díky důkladnému čištění proniká 
prostředek i skrze tlusté a mastné 
vrstvy nečistot. 

Účinnost prostředku byla testována* 
externím institutem. 
Vaše výhody: 
● Prokázané ničení zárodků. 
● Již po uplynutí 5 minut (doba půso-

bení) 100% úbytek počtu zárodků. 

Neobsahuje halogenové organické 
sloučeniny AOX. 
Vaše výhoda: 
● Nezatěžuje půdu ani vodu a zabra-

ňuje problémům s místními ustanove-
ními ohledně odpadních vod. 

*  Zkouška účinnosti dezinfekce byla provedena dle 
směrnic pro zkoušku a hodnocení procesů chemické 
dezinfekce DGHM (německá společnost pro hygienu 
a mikrobiologii).

Dezinfekční sprej na klimatizace
Speciální čistící a dezinfekční prostředek pro klimatizační zařízení 
motorových vozidel. 

Použití:
● Vypněte klimatizační zařízení a ventilaci. 
● Aplikační sondu zaveďte do odtokové 

trubky zkondenzované vody  
(viz. obrázek).

● Aplikujte polovinu obsahu dózy  
(cca. 30 sekund). Obsah dózy vystačí 
na dvě použití. 

● Uvolněné nečistoty bez problému 
odtékají odtokovou trubkou klimati-

 začního systému.

● Dezinfekční sprej nechete působit min. 
10 minut před opětovným uvedením 
klimatizace do provozu.

Doporučení: 
Doporučujeme Vám, abyste prováděli 
dezinfekci a údržbu klimatizačního 
zařízení motorového vozidla minimálně 
jednou do roka. 

Program Coolius
 

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, 
která se zakládají na našich zkušenostech.  
Je nutné provádění vlastní předběžné zkoušky 
z hlediska snášenlivosti s materiály! Je nutné 
dodržovat instrukce pro údržbu a čištění uvá-
děné výrobcem motorového vozidla

 Název Obsah Obj. č. Bal./ ks.
 Dezinfekční sprej s aplikační hadičkou* 300 ml 893 764 10 6
 Náhradní aplikační hadička. – 891 764 12 1
*  cca. 80 cm dlouhá polyetylenová hadička se speciální tryskou. Každá dóza je vybavena jednou rozprašovací 

hadičkou. 

1. Kompresor
2. Kondensátor 
3. Filtrační sušák
4. Expanzní ventil
5. Výparník 
6. Odtoková trubka zkondenzo-

vané vody. 
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Dezinfikuje, čistí a chrání.
Vaše výhody: 
● Spolehlivě odstraňuje chorobo-

plodné zárodky, bakterie a plísně.
● Účinně zabraňuje nepříjemným 

pachům. 
● Zabraňuje alergickým reakcím, 

které mohou být vyvolány bakterie-
mi a jinými mikroorganismy.

Přímá aplikace dezinfekčního pro-
středku na výměník tepla (výparník) 
klimatizačního zařízení pomocí extra 
dlouhé hadice a speciální trysky. 
Vaše výhody: 
● Prostředek dosahuje dlouhodobé-

ho účinku díky čištění a dezinfekci 
přímo v místě vzniku bakterií. 

● Díky důkladnému čištění proniká 
prostředek i skrze tlusté a mastné 
vrstvy nečistot. 

Účinnost prostředku byla testována* 
externím institutem. 
Vaše výhody: 
● Prokázané ničení zárodků. 
● Již po uplynutí 5 minut (doba půso-

bení) 100% úbytek počtu zárodků. 

Neobsahuje halogenové organické 
sloučeniny AOX. 
Vaše výhoda: 
● Nezatěžuje půdu ani vodu a zabra-

ňuje problémům s místními ustanove-
ními ohledně odpadních vod. 

*  Zkouška účinnosti dezinfekce byla provedena dle 
směrnic pro zkoušku a hodnocení procesů chemické 
dezinfekce DGHM (německá společnost pro hygienu 
a mikrobiologii).

Dezinfekční sprej na klimatizace
Speciální čistící a dezinfekční prostředek pro klimatizační zařízení 
motorových vozidel. 

Použití:
● Vypněte klimatizační zařízení a ventilaci. 
● Aplikační sondu zaveďte do odtokové 

trubky zkondenzované vody  
(viz. obrázek).

● Aplikujte polovinu obsahu dózy  
(cca. 30 sekund). Obsah dózy vystačí 
na dvě použití. 

● Uvolněné nečistoty bez problému 
odtékají odtokovou trubkou klimati-

 začního systému.

● Dezinfekční sprej nechete působit min. 
10 minut před opětovným uvedením 
klimatizace do provozu.

Doporučení: 
Doporučujeme Vám, abyste prováděli 
dezinfekci a údržbu klimatizačního 
zařízení motorového vozidla minimálně 
jednou do roka. 

Program Coolius
 

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, 
která se zakládají na našich zkušenostech.  
Je nutné provádění vlastní předběžné zkoušky 
z hlediska snášenlivosti s materiály! Je nutné 
dodržovat instrukce pro údržbu a čištění uvá-
děné výrobcem motorového vozidla

 Název Obsah Obj. č. Bal./ ks.
 Dezinfekční sprej s aplikační hadičkou* 300 ml 893 764 10 6
 Náhradní aplikační hadička. – 891 764 12 1
*  cca. 80 cm dlouhá polyetylenová hadička se speciální tryskou. Každá dóza je vybavena jednou rozprašovací 

hadičkou. 

1. Kompresor
2. Kondensátor 
3. Filtrační sušák
4. Expanzní ventil
5. Výparník 
6. Odtoková trubka zkondenzo-

vané vody. 
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KLIMA LECKSTOPPADDITIV

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné!   
Při použití dodržujte kromě údajů uvedených v technickém prospektu i údaje příslušných směrnic..

Použití:
Propojte těsnící aditivum s adaptérem, vložte 
jej do vytlačovací pistole a při vypnutém 
motoru jej přes vysokotlakou stranu 
přimíchejte do chladícího systému.

Upozornění:
Není vhodné k utěsňování netěsností 
na kovových součástech  (výparník, 
kompresor, kondenzátor, atd.).

Těsnící ADITIVum

Označení Obsah ml Obj. č. Bal./ks
Těsnící aditivum 30 0892 764 500 6

Pro preventivní použití k utěsňování 
lámavých a zkřehlých O-kroužků 
v klimatizacích s chladivem R134a.

Snížení opotřebení díky TCP*.
• Delší životnost kompresoru
• Zlepšení výkonu kompresoru
•  Snížení hluku od kompresoru.

*  (Tri-cresyl-fosfát) Aditivum vyvinuté specielně pro kompresory klimatizací 
vozidel pro snížení opotřebení (tření) v kompresoru  (písty atd.).

Kompatibilní s PAG a esterovým 
olejem.

Těsnící ADITIVum PLus

Použití:
Produkt se ve fázi vakuování naplní do okru-
hu klimatizace přes nízkotlakou přípojku.

Upozornění:
Plechovku nepřipojujte na vysokotlakou 
stranu okruhu, jinak může dojít k jejímu 
roztržení a vzniku poranění.

Pro preventivní použití k utěsňování 
mikrotrhlin na kovových 
a gumových součástech, jakož 
i k detekci úniků v klimatizacích 
vozů s chladivem R 134a.

Speciální složení
•  Utěsňuje mikrotrhliny na kovových 
 a gumových součástech.

Kompatibilní
•  Smísitelné s minerálními, esterovými 
 a PAG oleji.

Mazací účinek
•  Obsah esterových olejů podporuje mazání 

kompresoru. Díky tomu se prodlužuje jeho 
životnost a vylepšuje komprese chladícího 
média.

Zjišťování netěsností
•  Obsah UV barviva umožňuje detekci 

netěsností.

Neobsahuje polymery
•  Nedochází k poškození součástí 
 klimatizace nebo servisních zařízení 
 pro klimatizace.

Související produkty:
UV lampa pro vyhledávání netěsností
Obj. č. 0964 764 095, bal./ks 1

Odstraňovač aditiva pro vyhled. netěsností
Obj. č. 0892 764 401, bal./ks 1

Označení Obal Obsah ml Obj. č. Bal./ks
Těsnící aditivum Plus lahev 60 0892 764 775 1/6
Těsnící aditivum Plus plechovka 60 0892 764 776 1/6
Plnící adaptér pro 0892 764 775 0764 000 124 1
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Dezinfikuje, čistí, chrání.
Vaše výhoda:
●  Spolehlivě likviduje choroboplodné  

zárodky, bakterie, viry a plísně.
Prostředek nastříkejte na ošetřovanou  
plochu a nechte působit cca 15 minut.
Vaše výhoda:
●  Jednoduché a rychlé použití.
Postačuje na 16 aplikací v oblasti  
„dezinfekce klimatizací“.
Vaše výhody:
●  Úspora nákladů.
●  Úspora času díky podstatně kratšímu 

plánování objednávek.
Velmi dobrá snášenlivost s jinými materiály.
Vaše výhody:
●  Není agresivní vůči plastům.
●  Netvoří skvrny.
Schváleno Německou společností pro 
hygienu a mikrobiologii dle DGHM/VII. 
odstavec.
Neobsahuje silikon.
Bezbarvý.

PROSTŘEDEK PRO ČIŠTĚNÍ 
A DEZINFEKCI PLOCH
Odstraňuje bakterie, viry a plísně.

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

Výpustný kohout, 
Obj. č. 0891 302 01!

Použití:
1.  Do aplikační nádobky naplňte poža-

dované množství desinfekčního čisti-
cího prostředku.

2.  Ošetřovanou plochu dobře nastříkejte 
a nechte působit cca 15 minut.

3.  Ošetřovaná plocha nevyžaduje  
následnou péči.

 Obsah l Obj. č. Bal./ks.
 5 0893 764 05 1

eshop://089130201
eshop://089376405
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AplikAční 
přístroj 
Pro dezinfekční a čistící 
prostředek. 
Speciální stříkací pistole pro 
rychlou a spolehlivou aplikaci 
dezinfekčního a čistícího  
prostředku. 

Rychle a spolehlivě dezinfikuje a čistí.
Vaše výhody: 

  Jednoduchá regulace rozstřikova- 
cího tlaku. 

 Optimální převod tlaku vzduchu. 
Nedochází ke vzniku koroze,  
robustní konstrukce. 
Vaše výhody: 

   Přístroj je kompletně vyroben  
z umělé hmoty. 

 Je odolný vůči většině chemikáliím. 
Úsporný ve spotřebě. 
Vaše výhody: 

  Přesné dávkování.
 Minimální ztráty. 

Perfektní ovladatelnost. 
Vaše výhody: 

  Příjemný, ergonomický design. 
 Perfektně sedí v ruce. 
 Nízká hmotnost. Zápěstí není  

nadbytečně zatěžováno. 

 Použití: 

 Technické údaje: 

   Dezinfekční a čistící prostředek obj. č. 
0893 764 05 nalijte do zásobníku 
pistole.

 Na zásobník našroubujte rozprašova-
cí pistoli.

 Rozprašovací sondu zasuňte vroube-
ním směrem dolů do pistole, pootoče-
ním doprava o 1/4 otáčky ji pevně 
utáhnete. 

 Rozprašovací pistoli napojte na stla-
čený vzduch. Ideální tlak 3 - 6 bar, 
maximální tlak 12 bar. 

 Plochu určenou k ošetření důkladně 
postříkejte dezinfekčním a čistícím 
prostředkem. 

 Očištěná plocha nevyžaduje žádné 
dodatečné ošetření . 

 Doba působení minimálně 15 minut. 

Upozornění: 
Tento aplikační přístroj může 
být použit i pro aplikaci  řídkých 
ochranných vosků do dutých  
prostor karoserie a dveří, nebo  
k čištění motorového prostoru. 

 Název Obj. č. Bal./ ks. 
 Aplikační přístroj 0891 764 1 
 Náhradní rozprašovací sonda, délka cca. 110 cm 0891 764 10 1
 Rozprašovací tryska, délka cca. 140 cm. 0891 764 11 

 Připojení 1/4“ vnitřní závit
 Zásobník 0,75 litru
 Pracovní tlak 5 - 12 bar
 Spotřeba vzduchu max. 180 l vzduchu/ min. při 8 bar
 O-kroužek  Nitritkaučuk 
 Kryt POM acetal-umělá hmota
 Zásobník PE polyetylén 
 Pružina Pružina z oceli
 Rozprašovací sonda PA 11 (nylon) 
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Efektivní odstranění zápachů 
z interiérů vozidel a klimatizač-
ních jednotek ve vozidlech

Snadná obsluha
• Redukuje nepříjemné zápachy
• Dlouhodobý efekt díky antibakteri-

álním iontům stříbra
• Působí preventivně proti bakteriím a 

plísním
• Bez nutnosti pracné demontáže klima-

tizace či interiéru vozidla
• Snadná aplikace bez složitého 

postupu

Univerzální, flexibilní a mobilní
• Stejné použití ve všech typech vozidel
• Flexibilní aplikace, mobilní použití

Zvýšená efektivita
Praktické dávkování – jedna nádobka 
na jedno použití

Dlouhotrvající svěží vůně

Bez halogenů a silikonu

Na bázi vody

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před 
každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování 
neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb 
poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To 
neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb 
nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické 
změny a dále vyvíjet produkty.

Obj. č. 0893 764 650
Balení 1/12
Obsah 100 ml
Balení/provedení Plechovka
Chemická báze Voda
Pach/vůně Charakteristický
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíců Oblast použití

Efektivní odstranění zápachů z interiérů 
vozidel a klimatizačních jednotek ve 
vozidlech

Návod
Během aplikace nesmí být ve vozidle žádné osoby.
Během aplikace musí být všechna elektronická zařízení vypnuta. Vyhněte se 
zápalným zdrojům. Po použití nechte vozidlo několik minut důkladně vyvětrat. Bez-
prostředně po aplikaci uvnitř vozidla nekuřte. Během jedné aplikace použijte vždy 
jen jednu nádobku.
1. Vypněte klimatizační jednotku, zapněte režim recirkulace.
2. Nastavte ventilaci na maximum a nastavte pro interiér nízkou teplotu.
3. Před použitím nádobku řádně protřepejte.
4. Umístěte nádobku do oblasti pro nohy nebo na zadní střední panel a aktivujte 
hlavu spreje. Během aplikace (přibl. 2 minuty) nechte dveře a okna zavřené. Ujis-
těte se, že částice vycházející ze spreje (90–150 cm) nedosahují na ovládací prvky 
osvětlení a střešního okna, displej, rádio, navigaci atd.
5. Případné utkvělé látky ihned odstraňte vlhkým hadříkem.
6. Po aplikaci nechte vozidlo dobře vyvětrat.

Upozornění
Před použitím, především na světlých 
površích, je nutné nejdříve vyzkoušet.

ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHU QUICK FRESH ACTIVE
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Efektivní odstranění zápachů 
z interiérů vozidel a klimatizač-
ních jednotek ve vozidlech

Snadná obsluha
• Redukuje nepříjemné zápachy
• Dlouhodobý efekt díky antibakteri-

álním iontům stříbra
• Působí preventivně proti bakteriím a 

plísním
• Bez nutnosti pracné demontáže klima-

tizace či interiéru vozidla
• Snadná aplikace bez složitého 

postupu

Univerzální, flexibilní a mobilní
• Stejné použití ve všech typech vozidel
• Flexibilní aplikace, mobilní použití

Zvýšená efektivita
Praktické dávkování – jedna nádobka 
na jedno použití

Dlouhotrvající svěží vůně

Bez halogenů a silikonu

Na bázi vody

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před 
každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování 
neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb 
poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To 
neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb 
nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické 
změny a dále vyvíjet produkty.

Obj. č. 0893 764 650
Balení 1/12
Obsah 100 ml
Balení/provedení Plechovka
Chemická báze Voda
Pach/vůně Charakteristický
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíců Oblast použití

Efektivní odstranění zápachů z interiérů 
vozidel a klimatizačních jednotek ve 
vozidlech

Návod
Během aplikace nesmí být ve vozidle žádné osoby.
Během aplikace musí být všechna elektronická zařízení vypnuta. Vyhněte se 
zápalným zdrojům. Po použití nechte vozidlo několik minut důkladně vyvětrat. Bez-
prostředně po aplikaci uvnitř vozidla nekuřte. Během jedné aplikace použijte vždy 
jen jednu nádobku.
1. Vypněte klimatizační jednotku, zapněte režim recirkulace.
2. Nastavte ventilaci na maximum a nastavte pro interiér nízkou teplotu.
3. Před použitím nádobku řádně protřepejte.
4. Umístěte nádobku do oblasti pro nohy nebo na zadní střední panel a aktivujte 
hlavu spreje. Během aplikace (přibl. 2 minuty) nechte dveře a okna zavřené. Ujis-
těte se, že částice vycházející ze spreje (90–150 cm) nedosahují na ovládací prvky 
osvětlení a střešního okna, displej, rádio, navigaci atd.
5. Případné utkvělé látky ihned odstraňte vlhkým hadříkem.
6. Po aplikaci nechte vozidlo dobře vyvětrat.

Upozornění
Před použitím, především na světlých 
površích, je nutné nejdříve vyzkoušet.

ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHU QUICK FRESH ACTIVE
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Co je ozon?
Ozon (O3) je plyn s typickým česnekovým 
aroma, jehož molekuly jsou tvořeny 3 atomy 
kyslíku. Jde o účinné antimikrobiotikum, které díky 
svému oxidačnímu účinku dokáže zneškodnit 
bakterie, plísně, kvasinky, parazity a viry.

Jak ozon funguje?
Deodorizační a dezinfekční účinek ozonu je dán 
jeho silnou oxidační kapacitou,
která v plynném skupenství nabízí řadu výhod. 
Ozon čistí vzduch a eliminuje nepříjemné pachy.

Výhody:
• Zcela eliminuje zápach z prostoru a povrchů 

(v autech, lodích, domech, chladírnách 
apod.)

• Účinný proti pachu tabáku
• Účinný proti pachu potravin a zvířat
• Rychle zabíjí mikroorganismy (viry, bakterie, 

spóry, plísně, parazity a prvoky apod.)
• Nemusíte provádět žádnou údržbu, kupovat 

žádné výrobky nebo spotřební materiál
• Nepoužívá žádné látky nebezpečné pro 

životní prostředí a nezanechává žádné 
zbytky (rozkládá se na O2)

Použití:
Při čištění prostředí se v prostoru nesmí nacházet 
žádné osoby nebo domácí zvířata a čištění 
se provádí pomocí ventilátoru, kterým se ozon 
rozpráší.

Obj. č. keramické destičky: 5997 598 575 

VYVÍJEČ OZONU

O3

O2

OzonVzduch

Po provedení dezinfekce je 
nutno prostor úplně vyvětrat, 
než do něj bude možné 
vstoupit

Obj. č. 5997 597 246

Kapacita 3,50 g/h

Časovač 2 hod.

Hlučnost <40 dB

Pouzdro Skříň z lakované oceli

Výkon 46 W

Průtok vzduchu 2 m3/min

Úprava vzduchu √

Potrubí a tryska úpravy vody -

Zdroj energie 220/240 V

Rozměry 205 x 175 x 150 mm

Čistá/hrubá hmotnost 2 kg / 2,6 kg

Příklad výpočtu času potřebného 
k intenzivnímu vyčištění místnosti:

Objem: 3 x 4 x 3 mt = 36 m3

Čas: 36 / 2 = 18 minut

eshop://5997597246
eshop://5997598575
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Pro odstranění nepříjemných 
zápachů uvnitř osobních 
a užitkových vozidel a 
v uzavřených prostorech.

Zařízení EVAPOmat® rozprašuje 
čisticí a zápach odstraňující 
látky pomocí ultrazvukové 
komory.
Ničí bakterie a houby ve ventilačním 
systému a na povrchu výparníku 
klimatizačního systému a spolehlivě eli-
minuje pachy.

Aktivní látka se snadno přidává 
do rozprašovací jednotky
• Praktické
• Snadná obsluha
• Úspora času

Robustní a vysoce kvalitní 
součástky
• Dlouhá životnost zařízení
• Vysoká spolehlivost
• Snadné opravy

Každé zařízení je dodáváno se 
sériovým číslem
Rychlé a snadné zpracování v případě 
oprav

Související produkty Obj. č.
Čistič klimatizací EVAPO® Clean 0893 139 2
Čistič klimatizací EVAPO® Fresh 0893 139 3

Rozsah dodávky: 1x EVAPOmat®, 1x kufr ORSY 200, 1x adaptérový kabel do auta/kamionu/auto-
busu 12/24 V, 1x napájecí sada 100-240 V

SADA PRO ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ EVAPOMAT®

Obj. č. 0964 764 400
Bal. 1
Materiál ABS
Počet kusů v sadě 4 ks

Jmenovité napětí 12/24 V (autoadaptér), 100 - 240 
V

Spotřeba proudu 4/1,7 A
Spotřeba prostředku 5 ml/min
Rozměry 286 x 85 x 226 mm
Hmotnost 2160 g

Oblast použití
Vhodné pro použití čističů 
EVAPO®clean 08931392 a 
EVAPO®fresh 08931393.

Návod
Tipy pro lepší efektivitu při 
čištění klimatizačních jednotek
• Při venkovní teplotě ≥28 °C by měla 

být aktivována klimatizační jednotka, 
je-li používána (střední poloha).

• Při venkovní teplotě ≤8 °C by 
mělo být aktivováno vytápění, je-li 
používáno (střední poloha).
To zaručí, že se rozprášená aktivní 
látka efektivněji usadí na povrch 
výparníku, čímž se zvýší účinnost. 
V ostatních případech platí pracovní 
postupy popsané v návodu.

Upozornění
• Při nesprávném použití nebo při použití 

jiných než uvedených aktivních látek nenese 
výrobce žádnou odpovědnost.

• Před uvedením zařízení do provozu si 
přečtěte celý návod a dodržujte přesně 
pokyny v něm uvedené.

• Čističe klimatizací vozidel 
EVAPO®clean 08931392 a 
EVAPO®fresh 08931393 nejsou zahrnuty do 
obsahu dodávky

eshop://08931392
eshop://08931392
eshop://08931392
eshop://08931393
eshop://08931393
eshop://08931393
eshop://0964764400
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Školení F-PlYnY

Obj.č. 0996 190 011 

Toto školení pracovníků vychází z nařízení 
Komise (ES) č. 307/2008, kterým 
se podle nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 842/2006 
stanoví minimální požadavky na školicí  
programy a podmínky pro vzájemné  
uznávání osvědčení o školení pracovníků, 
pokud jde o klimatizační systémy některých 
motorových vozidel obsahujících některé  
fluorované skleníkové plyny.

Společnost Würth, spol. s r.o. byla stanovena 
podle článku 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) 
č.   307/2008 hodnotícím orgánem  
(atestačním subjektem) k vydávání potvrzení  
o školení pracovníkům, kteří absolvovali 
školení zahrnující minimální dovednosti 
a znalosti uvedené v příloze k prováděcímu 
nařízení Komise.

Obsah školení: 
• základní znalosti o fungování klimatizač-

ních systémů motorových vozidel
• základní znalosti o vlastnostech a použí-

vání F-Plynů jako chladiv a dopad emisí 
těchto plynů na životní prostředí základní 
znalosti o příslušných ustanoveních 
nařízení (ES) č. 842/2006 a směrnice 
2006/40/ES

• znalosti běžných postupů pro znovuzís-
kávání fluorovaných skleníkových plynů

• zacházení s lahví pro chladivo
• obsluha regeneračního zařízení
• detekce úniku chladiva 
• diagnostika závad klimatizace motoro-

vých vozidel podle teploty a tlaku

Obecné informace: 
• délka školení 8 hodin
• školení má část teoretickou, praktickou  

a je zakončeno písemnou zkouškou
• po úspěšném absolvování školení obdrží 

účastník osvědčení, které ho opravňuje 
k zacházení s tzv.  „F-PLYNY“ a opravám 
klimatizací některých motorových vozidel
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KLIMATIZACE 
MOTOROVÝCH VOZIDEL
SERVIS A ÚDRŽBA

Würth, spol. s r.o.
č. p. 137
29301 Nepřevázka
T +420 326 345 111
info@wuerth.cz, www.wuerth.cz

Obj. č. BB61 000 010
Dotisk pouze se svolením společnosti Würth, spol. s r.o.
MW - MM - 29/04/2020 -- auto_0700
Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se v některých případech lehce lišit od zboží, které je dodáno. 
Zároveň nepřejímáme odpovědnost za škody vzniklé případnými tiskovými chybami apod. Vyhrazujeme si 
právo na změny produktů, které by z našeho pohledu sloužily ke zlepšení kvality produktů, nebo služeb námi 
poskytovaných. Tuto změnu jsme oprávněni provést kdykoliv bez nutnosti předem na ni upozorňovat.


