Ammattimaista raskaan
kaluston ilmastointihuoltoa:
Bosch ACS 810

ACS 810: tehokas, automatisoitu huoltolaite

ACS 810 on erityisesti raskaan kaluston ilmastointi-

täytön. Laitteen avulla voidaan raskaiden ajoneuvojen

huoltoon suunniteltu korkeakapasitiivinen laite. Se

ilmastointihuolto suorittaa ammattimaisesti. Siinä on

suorittaa talteenoton, kierrätyksen ja täytön automaat-

myös sisäinen tulostin yksityiskohtaiseen dokumentoin-

tisesti. Viiden metrin huoltoletkujen ansiosta liitäntä on

tiin.

helppoa kaikkiin ilmastointijärjestelmiin. Kahden litran
öljypullojen ansiosta hallitaan myös suuria kompressorin öljymääriä. Kaksoispuhallin takaa erinomaisen
lämpötilakontrollin ja tasaisen kylmäaineen paineen
talteenottovaiheessa. Se suojaa myös sisäisiä komponentteja ylikuumenemiselta. Korkeatehoinen pumppu
suorittaa nopeasti sekä varmasti kylmäaineen ja öljyn

Tuotteen ominaisuuksia
ff Automaattinen kylmäaineen täyttö tehokkaalla pumpulla (1 l/min)
ff Pikatoiminto tai yksittäisten vaiheiden valinta
on mahdollista
ff Manuaalinen tai automaattinen käyttö
ff Automaattinen kylmäaineen talteenotto ja
kierrätys
ff Monivaiheinen kierrätys
ff Ohjelmoitava alipaineistusvaihe
ff Automaattinen öljyn ja kylmäaineen täyttö
ff Sisäinen, ohjattu paine- ja järjestelmätesti
ff Automaattinen kondensoitumattomien kaasujen poisto
ff Ohjelmoitava huolto
ff Monikielinen ohjelmisto
ff Älykäs täyttömäärän ohjaus
ff Integroitu huuhteluohjelma
ff Tietojensiirto Smart Keyn avulla

Tilausnumero:
ACS 810: S P00 000 003

Bosch ACS 810: erikoislaite suurille ilmastointilaitteille
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ACS 810: tekniset tiedot ja toimitussisältö

ACS 810
Kylmäaine

R-134a

Talteenotto, kierrätys ja täyttö

automaattinen

Huuhtelusarja

lisävarusteena

Elektroninen tietopankki

standardi

A/C-tehotesti

kyllä

Toimintajännite

230 V, 50 Hz

CE-hyväksyntä

kyllä

SAE-normi

–

Manuaalinen käyttö

kyllä

Automaattinen tiiveystarkastus

kyllä

Automaattinen öljynpoisto

kyllä

Automaattinen öljyn lisäys

–

Automaattinen UV-aineen lisäys

–

Automaattinen korkeapainetäyttö

korkeatehoisella pumpulla (1 l/min)

Painemittarit

80 mm, luokka 1

Sisäisen säiliön painemittari

40 mm

Huoltoletkut

5000 mm / SAE J2196

Taustavalaistu LCD-näyttö

kyllä / 80 merkkiä

Ohjelmisto

20 kielinen

Tulostin

kyllä

Ilmatiivis, tehokas kompressori

1/2 HP

Alipainepumppu

283 l/min

Sisäinen kylmäainesäiliö

35 kg

Vaa’an tarkkuus

+/- 5 g

Öljypullot

2 x 2000 ml

Tehokas kuivain/suodatin

710 cc

Kierrätys

automaattinen

Teho

1300 W

Käyttölämpötila

+10 °C – +50 °C

Ilmankosteus

20 – 75 %

Kuljetus- ja varastointilämpötila

-25 °C – +60 °C

Mitat

1270 × 690 × 660 mm

Paino

noin 130 kg tyhjällä säiliöllä
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Bosch: Korjaamosi kumppani,
myös tulevaisuudessa
Jo 125 vuoden ajan ovat Boschin innovaatiot pitäneet ajoneuvot
liikkeessä vieden ihmisiä turvallisemmin ja jännittämättä perille.
Bosch Automotive Aftermarket tarjoaa korjaamoille ja jälleenmyyjille
ainutlaatuisen valikoiman:
ff Tehokas diagnostiikka
ff Innovatiivinen korjaamovarustus
ff Joustava logistiikka
ff Maailman laajin varaosavalikoima – uusia ja vaihto-osia
Vihje korjaamoille:
Muista vaihtaa ilmastointihuollon yhteydessä sisäilmansuodatin.
Vain suodatin vaihtamalla huolto on kokonaan suoritettu – ja asiak-

6 ACS 130 810 (FI)

Täältä löydät alkuperäistä Bosch-laatua:

Oikeudet teknisiin ja tuotemuutoksiin pidätetään.

kaan koettavissa.

Lisäinformaatiota:
bosch.fi

Täydellinen: Boschin valikoimasta
löytyvä oikea raitisilmasuodatin lähes
kaikkiin ajoneuvotyyppeihin tarjoaa
mukavuutta, turvallisuutta ja terveyttä:
ff Luotettava hiukkasten, kaasujen ja
otsonin suodatus
ff Vähemmän likaa puhaltimessa ja
tuulilasissa

