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2

AUTO
KLIIMASÜSTEEMIDKLIIMASÜSTEEM

KOOSTISOSAD
Saa kasu
reaalsest erinevusest

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

www.nissens.com/climate

Tänapäeval koosneb Nissensi kliimaseadmete valik enam kui 3000 
autodele, kaubikutele ja veoautodele mõeldud kvaliteetsest koostisosadest. 
Lisaks suurepärastele toodetele pakume laias valikus lisandväärtusega 
teenuseid nagu tööalane tehniline koolitus ja ärilahendused, mis 
suurendavad meie partnerite kasvu sõltumatutel järelturgudel.

SISALDAB 
O-RÕNGAID

Kauakestev toode
Suurepärase korrosioonikaitse 
tehnoloogiaga kondensaatorid.

 
Lihtne paigaldus
Täiuslik viimistlus võimaldab 
lihtsat paigaldust

Pikendatud kestvus
Nissensi kompressorite koostisosade oluline 
edasiarendus tagab toote pika kasutusea.

Lihtne paigaldus
Kõik korralikuks paigaldamiseks 
vajalik on olemas kompressori 
karbis.

EELTÄIDETUD PAG-ÕLI

O-RÕNGAD

ELEKTRIADAPTER
(MITMEOTSTARBELINE KASUTUS)

EELFILTER
(KUI VAJALIK)
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Lugupeetud kliendid, koostööpartnerid ja kõik meie sõbrad, kes jagavad 
meie kirge autode vastu!

Eestisse on saabunud kevad ning me tervitame seda suvehooaja ootuses 
infoajakirja uue väljaandega, mis kannab nüüd  nime Eure!TechFlash ja hakkab 
ilmuma regulaarselt AD Proffesional ajakirja asemel. Uues ajakirjas püüame 
keskenduda rohkem tehniliste nüanssidele, mis on meie arvates väga olulised 
ettevõte partnerite jaoks.

Selles väljaandes tutvustame teile konditsioneerisüsteemide nüansse, 
edastame meie tarnijate uudised ning tutvustame AD Baltic uudistooteid. 
Väljaandest leiate ka teavet eelseisvate kampaaniate ja seminaride kohta ning 
tehtud tööde aruande. ADCat uudistooted: spetsiaalne otsing rehvide, akude, 
õlide ja autoteeninduste kaupade kohta. Laiendasime oma Stelloxi sortimenti, 
kommertsautode  kaupade sortimenti. Optimeeriti kaupade logistikat üle kogu 
Eesti.
Meie koostööpartnerite mugavuse tagamiseks leiate uues väljaandes 
täiendavad juhised ADCati kasutamise kohta. Juhendis on põhjalikult kirjeldatud 
kaupade otsingu protsessi koodide, automarkide ja kaubagruppide järgi. 
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda oma müügiesindaja 
poole, kes vastab kõigile teie küsimustele.

Soovime teile sooja suve, uusi saavutusi ning edu teie professionaalses 
tegevuses.
Enam kui sõber – teie äripartner, AD Baltic AS.

Valeri Golik
Direktor, juhatuse liige 

Уважаемые клиенты, партнеры и все наши друзья, разделяющие с 
нами нашу страсть к автомобилям!

В Эстонию пришла весна и мы встречаем ее нашим новым выпуском 
информационного журнала с новым названием - Eure!TechFlash, 
который теперь будет регулярно выходить, вместо предшественника AD 
Professional. В новом журнале мы постараемся больше фокусироваться 
на информации о технических нюансах, которые, на наш взгляд, очень 
важны для вас, наших партнеров.
 
В этом выпуске мы познакомим вас с нюансами системы 
кондиционирования, представим новости от наших поставщиков и новинки 
от AD Baltic. Так же вы сможете найти много информации о предстоящих 
акциях, семинарах и отчет о проделанной работе. Новинки ADCat: 
специальный поиск по покрышкам, аккумуляторам, маслам и товарам для  
автосервисов. Мы расширили асcортимент Stellox, аcсортимент товаров 
для коммерческих автомобилей. Oптимизирована логостика товаров по 
всей Эстонии.
Для удобства наших партнеров, в новом выпуске вы найдете 
дополнительные инструкции по пользованию ADCat, где подробно 
расписан процесс поиска товаров по кодам, маркам автомобилей или 
группам товаров. За дополнительной информацией просьба обращаться 
напрямую к вашему менеджеру по продажам, который поможет вам по 
всем вопросам.
 
Желаем вам теплого лета, новых достижений и успехов в вашей 
профессиональной деятельности. 
Больше, чем друг в бизнесе - ваш партнер, AD Baltic AS.

Валерий Голик
Директор, Член Правления
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KLIIMASEADE

TARNIJA INFO

AD BALTIC UUDISED

AC hooldus seadmed
Kirjed Kliimasüsteemiele

NISSENS: Millal tuleb asendada õhukuivati?
DELPHI: Kuidas õhutada ABS süsteemi?
ZF: rohkem võimsust - enam täiendavat tähelepanu 
siduritele 
SWAG: generaatori sidur rihmaratta vabajooksusidur: 
ühtlaselt vaikne abirihmade süsteem

Indeks
Fluoritud gaasi mõju keskkonnale
Euroopa määrused
Kliimaseadmete areng
Kliimaseadmete peamised komponendid :
Õhukompressorid
Soojusvahetid
Aurustajad
Paisumisventiilid
Filter kuivatid
ohutus seadmed
kliimaseade
Kliimaseadme kontrolli andurid
AC süsteemide rikete hooldamine
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CTR Denso Nordic PLUS

AC690

CTR Denso Astra PLUS

CTR Denso Kristal

AUTOMAATSEADMED 
SÕIDUAUTODE 

KLIIMASEADMETELE

Kirjeldus: See automaatseade on mõeldud kõikide R134a tüüpi kliimaseadmete professionaalseks 
teenindamiseks. Suure tõhususega kompressor sobib väga edukalt mitte ainult sõiduautodele, vaid ka 
suurtele tööstussõidukitele. Lisaks on sel integreeritud andmebaas ja printer.

Tootekood: 4018159

Kirjeldus: See automaatseade on mõeldud kõikide R134a tüüpi kliimaseadmetega varustatud autode 
professionaalseks teenindamiseks. Toode sobib kõikidele automudelitele. Lisaks on tootel integreeritud 
andmebaas ja lihtne kasutajaliides.

Tootekood: 4018154

Tootekood: 5823999

Tootekood: AC690PRO

Kirjeldus: Mõeldud kõikide R134a tüüpi kliimaseadmete professionaalseks teenindamiseks. Kõik toimingud 
viiakse läbi automaatselt. Seadmel on valikuvõimalus viia iga protseduur läbi eraldi või teha neid järjest. 
Võimas kahekordne vaakumpump tagab süsteemi täieliku puhastuse. Lisaks on tootel lekkekontrolli 
funktsioon ja uuendamise valikuga andmebaas.

Sisesta 
tootekood 

otsingukasti 

Telli kaup AD-
Cat süsteemist 

Kirjeldus: See automaatseade on mõeldud autode kliimaseadmete professionaalseks teenindamiseks. 
Toode on spetsiaalselt loodud HFO-1234yf süsteemide jaoks. Suure tõhususega kompressor sobib väga 
edukalt nii sõiduautode kui ka suurtele tööstussõidukite kliimaseadmetele. Sisaldab integreeritud andmebaasi 
ja printerit. Seadet võib kombineerida gaasianalüsaatoriga.
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Blue Brilliant SealUP
 
SEALUP on professionaalne vahend kõigi 
konditsioneerisüsteemide keermete, 
tihendite ja liitekohtade vaheliste lekete 
kõrvaldamiseks. SEALUP moodustab 
kelme, mis on tihendav, ent ka paindlik ja 
eemaldatav.

POE 100PAG 46

Artikli kood:
OL6033.M.P2 - 500 ml

Õli POE 100 hübriid-
ja elektriautode 
kliimaseadmetele

Universal PAG Vaakumpumba õli ISO-32

ISO 32 õli kondensioneeride 
täitmisseadme 
vaakumpumpadele.

Artikli kood:
OL6053.M.P2 - 500 ml

Bluet Extreme

Artikli kood:
TR1062.C.J7

Hermeetik 
autokliimaseadmetele. 
Täitepadrun R134a külmaine 
adapteriga

Artikli kood:
TR1041.Q.P2 - 250 ml

Bluet on 
lekkepeatamisvahend, mis on 
spetsiaalselt välja töötatud 
kõigi sõiduki jahutussüsteemi 
lekete peatamiseks

AUTO
KLIIMASEADMETE
TOOTED

Määrdeained auto kliima 
– ja külmutusseadmetele 
PAG õlid kliimaseadmetele 
jahutusainega R-134a.

Artikli kood:
OL6043.M.P2 - 500 ml

Kompressoriõli kõigile 
külmainega R1234yf 
töötavatele sõiduki 
konditsioneerisüsteemidele.

Artikli kood: OL6047.Q.P2 - 
250 ml

Artikli kood:
TR1157.Y.01 - 50 ml

Artikli kood:
TR1121.Q - 250 ml

Leia külmgaasi lekked toote 
BRILLIANT abil: UV-valguses 
nähtav värvaine lekete 
tuvastamiseks. Sobib kõigile 
külmgaasi R1234yf kasutavatele 
sõidukite kliimaseadmetele.
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NISSENS TEHNILINE INFOLEHT, AC SÜSTEEMI KOMPONENDID

©Nissens A/S, Ormhøjgårdvej 9, 8700 Horsens, Denmark.  
Tehniliste küsimuste korral ja kontaktide saamiseks külastage meie kodulehte www.nissens.com

Materjalid ja selle koostisosad ei kuulu garantii alla ning sellekohase info avaldades loobume igasugusest 
vastutusest. Alati järgige sõiduki tootja juhiseid korrektsete teenuse- ja hooldusprotseduuride järgimiseks. 
Nissens A/S ei võta vastutust mis tahes varalise kahju või inimvigastuste, otsese või kaudse kahju eest, mis 
on tekkinud meie toote ebakorrektsest kasutusest, paigaldusest ja/või väärkasutusest põhjustatud sõiduki 
töörikke või madala töö intensiivsuse tõttu.

TEEMA: VASTUVÕTJA-KUIVATI

MIS VÕIB MÕJUTADA VASTUVÕTJA-KUIVATI 
TÖÖTAMIST?

MILLAL VAHETADA VÄLJA VASTUVÕTJA-KUIVATI

TAUST

PROBLEEM

LAHENDUS

Vastuvõtja-kuivati on filtreerimisseade, mis asub 
konditsioneeri raami kõrgsurve poolel kondensaatori 
ja paisumisventiili vahel. Osade põhiülesanne on 
püüda kinni süsteemis liikuvaid osakesi ja prahti 
ning imada ka niiskust. Vastuvõtja-kuivatis on ka 
jahutus- ja määrdeained.

Kulumine – Filtreerimis- ja niiskust imavad kihid kuluvad tavaliselt aja 

jooksul. See vähendab vastuvõtja-kuivati võimet korralikult filtreerida 

jahutusainet ja õli.

Süsteemi avaus – Kui süsteem on protseduuri ajal avatud või süsteem 

lekib, siis tõmbab äärmiselt hügroskoopne niiskust imav aine niiskust 

õhust, kaotades seetõttu võime eemaldada niiskust süsteemist. Lekete 

tulemusel süsteemi tühjaks jooksmine mõjutab vastuvõtja-kuivatit samuti 

negatiivselt. 

Liigne süsteemi saaste – Osakesed, mis on põhjustatud lisaainete 

(loputus-, leket peatavad ained) valest kasutamisest, valede õlisegude, 

kompressori seiskamise osakeste, ülekuumenemisest tekkinud seesmisest 

korrosioonist ja/või karboniseeritud õlist põhjustatud keemilistest 

reaktsioonidest, võivad kiiresti määrida ja ummistada vastuvõtja-kuivatit.

Liigne õli süsteemis – Liiga palju määrdeainet vähendab vastuvõtja-

kuivati võimet filtreerida korralikult süsteemi, kuna niiskust imavad ja 

filtreerimiskihid muutuvad liiga õliseks või läbiligunenud. Liiga palju UV 

ainet või puhastusvahendi jääke süsteemis mõjutab vastuvõtja-kuivatit 

samamoodi.

Vastuvõtja-kuivati on ülioluline süsteemi 
optimaalseks töötamiseks ja eriti kompressori 
kasutusea jaoks. Niiskuse imamine 
konditsioneerisüsteemis ennetab seesmist 
korrosiooni ja tagab süsteemi/kompressori 
korraliku määrdumise. Lisaks filtreeritakse ja 
hoitakse süsteemi koostisosadest eemal süsteemis 
ringlevad osakesed, (praht, metallist killud ja 
teised materjalid), ennetades sel viisil ummistust 
(kondensaator, paisumisventiil, aurusti) või 
seiskumist (kompressor).

Kui vastuvõtja-kuivati on kulunud, rikkis või ei tööta, 
siis see võib lõpuks viia süsteemi ummistuseni, 
süsteemi anormaalse rõhuni või lõpetada töötamise. 
See mõjutab tõsiselt teisi süsteemi koostisosi, 
seejuures on eriti ohustatud kompressor.

Tavalistes töötingimustes peaksid, käega 
katsudes, kuivati sisse- ja väljalasketorud 
tunduma soojad ja enam-vähem sama 
temperatuuriga. Vastuvõtja-kuivati külm 
väljalasketoru või mis tahes külmad kohad 
viitavad süsteemi rikkele.

Vastuvõtja-kuivati tuleb regulaarselt välja vahetada. 
Vastuvõtja-kuivatit soovitatakse välja vahetada iga 
kahe aastat tagant või siis, kui süsteem on avatud. 
Alati tuleb paigaldada uus vastuvõtja-kuivati siis, 
kui kompressor vahetatakse välja ja alati siis, kui on 
leitakse ja parandatakse tõsist leket. Töö protseduuri 
ajal, nagu süsteemi loputamine, tuleb osast mööda 
minna ja asendada see pärast protseduuri lõpetamist. 
Järgige kasutusjuhendit ja tootja juhiseid, kui kasutate 
täiteaineid nagu UV värvaine, lekke-peatajad ja/
või loputusained. Liigne täiteainete ja/või õlide hulk 
või nende vale kasutus rikuvad vastuvõtja-kuivatit. 
Vältige uue kuivati kokkupuudet välisõhuga, näiteks 
eemaldades korke või jättes ring ilma korgita.

Selline saaste sisse- ja väljalaskeavades 
on võrdne kuivati ummistusega

Kulunud niiskust imavad ja 
filtreerimiskihid vastuvõtja-kuivatis

Läbi leotatud ja liiga õline niiskust imav 
kiht vastuvõtja-kuivatis

Kulunud sisekoti kuivati – liiga suure 
UV aine koguse süsteemi lisamisest 
tekkinud ligunenud niiskust imav kiht
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Silmale nähtamatud, kuid organismi koormavad 
bakterid, mikroobid, tolm ja muu õhusaaste ei 
pääse enam Sinu auto salongi. FILTRONi uued 
BIOKNIGHT-süsteemiga salongifiltrid tõkestavad 
peaaegu kõik bakterid ja allergeenid, kaitstes Sind 
nende soovimatu toime eest.

FILTRONI UUED BIOKNIGHT-SÜSTEEMIGA  
SALONGIFILTRID PÜÜAVAD KINNI PEAAEGU
KÕIK BAKTERID JA ALLERGEENID.

ÄRA VÕTA ENDAGA KAASA
PILETITA REISIJAID
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KUIDAS ÕHUTADA ABS-SÜSTEEMI
Järgnevalt näitame teile, kuidas DS diagnostikaseadme abil ABS-süsteemi õhutada.
Vanemate sõidukite puhul on pidurisüsteemi õhutamine tavaliselt manuaalne protsess, kuid paljude uuemate sõidukite 
puhul on diagnostikaseadme ühendamine võimalik ning pidurisüsteemi saab õhutada ka elektrooniliselt.

•Enne alustamist tuleb kindlasti 
puhastada peasilindri reservuaar. 
Väikesed mustuseosakesed 
kahjustavad peasilindrit ning ABS-
süsteemi täitureid-modulaatoreid. 
Kui hüdraulikasüsteemi ei õnnestu 
täiesti puhtana hoida, lühendab see 
süsteemi kasutusiga.
• Ühendage survealandaja 
peasilindri reservuaariga pärast 
seda, kui olete kontrollinud, et see on 
täidetud pidurivedelikuga, mis vastab 
tootja soovitustele.
• Keerake süüde sisse. Seejärel 
ühendage DS diagnostikaseade. 
Valige automaatse õhutamise 
protseduur. Protseduuri kohta leiate 
infot kasutusjuhendist. Järgige täpselt 
seal toodud juhiseid, kuna protseduur 
võib sõidukite lõikes erineda. Seade 
hakkab tööle ja paneb ABS solenoidid 
pidurdusjõu modulaatorklapis 
ringlema.
Pärast seda annab skännimissüsteem 
teile juhised iga nurga õhutamiseks 
ning täpsustab protseduuri täpse 
järjekorra. 
• Selle sammu ajal pump töötab 
ja vastav väljalaskeklapp töötab. 
Seda sammu korratakse iga nurga 
puhul.Õhutusniplid peab vaheldumisi 
avama ja sulgema. Koguge nõrutatav 
vedelik sobivasse konteinerisse. 
• Vähendage tühjendusseadme 
surve ja eemaldage see peasilindri 
küljest. Seejärel kontroll ige 
piduripedaali, et kontrollida, kas kogu 
õhk on süsteemist eemaldatud, et 
pidur ei liiguks liigselt ja pedaal oleks 
tugev.
• Pidurisüsteemi tühjendusseade 
peaks hoidma vedeliku taseme 
kõrgel. Seejärel tuleb kontrollida 
pidurivedeliku taset ja vaadata, kas 

on vaja täiendavalt vedelikku lisada.

Vaadake Delphi õpetusvideot ABS-
süsteemi õhutamise kohta aadressilt 
delphiautoparts.com.

A B S :  b l o k e e r u m i s v a s t a s e 
pidurisüsteemi andurid loevad 
magnetiliselt iga ratta pöörlemiskiirut 
ning saadud info saadetakse mootori 
elektroonilisse juhtüksusesse. Kui 
ratas hakkab blokeeruma ja/või 
libisema, hakkab ABS-süsteem tööle, 
vabastades aegamööda piduri ja 
rakendades seda uuesti mitu korda 
sekundis, et aidata tagada maksimaalne 
pidurdusefektiivsus ja säilitada auto 
liikumissuund. Kui ABS-andur ei tööta, 
pidurdab auto tavalisel viisil, ilma et 
ABS-süsteem pidurdamist jälgiks või 
survet ümber suunaks, kui ratas või 
rattad pidurdamisel blokeeruvad. Ilma 
ABS-süsteemita blokeeruvad rattad 
libedal ja/või kruusakattega teel või 
sarnastes tingimustes automaatselt, 
lisaks võib juht suure tõenäosusega 
kaotada juhitavuse ja sõiduki 
stabiilsuse.

Delphi Advantage 

• Kõikidel uutel 
Delphi anduritel on 
2-aastane garantii.
• 100% võrdlusorig-
inaalosadega enne 
ja pärast tootmist, et 
tagada mootori opti-
maalne jõudlus.
• Üle 300 osa 37 tootjalt.
• Täiustatud disain koos 
ilmastikukindlate ühendustega, 
mis taluvad tolmu, niiskust, 
kemikaale ja muid saasteaineid 
ning millel on stantsitud tihvtid, 

mis tagavad elektrijuhtivuse ja 
minimeerivad korrosiooni tõttu 
tekkivaid rikkeid.
• Välja töötatud ja testitud selleks, et 
toimida mootorite pidevalt muutuvas 
temperatuurikeskkonnas.
• Kõikidel anduritel on originaalosadega 
ühtivad paigaldus ja ühendusdetailid ja 
juhtmete pikkused, et tagada kiire ja 
lihtne paigaldus.
• Magnetmähistes ja konnektorites 
olevad kaablimõõturid on valmistatud 
nii, et need tagaksid originaalosadega 
võrdsed impulsid mootori elektroonilisse 
juhtüksusesse.
• Kõik uued tooted on bränditooted, mis 
on pakendatud pildiga karpi.
• Kõik tooted on nähtavad TecDoc-is. 
• Delphi andureid toetab Delphi 
andmepõhine d iagnost ika ja 
vastavasisuline põhjalik koolitus, 
aidates teil parandustöid kiiremini ja 
efektiivsemalt teostada.
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5 kokybės kriterijai,
kuriais jūs ir jūsų pirkėjai gali pasitikėti

5

Frikcinis 
paviršius

4

Frikcinė 
medžiaga

3

Specialus 
sluoksnis

 

2

Trinkelės 
plokštelė

1

Triukšmo 
plokštelėN

A
U

JI
EN

O
S

delphiautoparts.com

thepartsalliance.com

Stabdžių trinkelės – vienas svarbiausių stabdymo sistemos komponentų. Šiuolaikinės trinkelės 
sustabdo automobilį dar greičiau. Jų pasirinkime negali būti jokių kompromisų. Ir štai kodėl.

Delphi – tai pirmaujantis automobilių saugumo technologijų gamintojas. Delphi trinkelės yra 
sukurtos taip, kad visiškai atitiktų originalių dalių (OE) standartus: turėtų atitinkamas eksploata-
cines savybes, pasižymėtų vientisumu, ilgu tarnavimo laiku.

Šią sistemą mes vadiname „5 kokybės kriterijais“. Visuomet, kai tik norėsite įsigyti stabdžių 
sistemos komponentų, prisiminkite 5 priežastis, kodėl reikėtų rinktis konkretų gamintoją. Ir 
visada prisiminkite Delphi.

Tam tikruose trinkelių modeliuose yra triukšmą slopinančios plokštelės. Jos 
sudarytos iš kelių sluoksnių, sudarytų iš skirtingų triukšmą slopinančių 
medžiagų. Taip stabdžių veikimas tampa dar tylesnis.

Delphi trinkelių metalinės plokštelės pagamintos iš tvirto presuoto plieno. Jų 
forma ir dizainas visiškai toks pat, kaip ir originalių (OE) komponentų. 
Papildomas specialių miltelių sluoksnis užtikrina geresnę apsaugą nuo 
korozijos bei suteikia galimybę išlaikyti tikslius matmenis bei paklaidas. Visa 
tai suteikia galimybę sumontuoti trinkeles dar paprasčiau. 

Tarp trinkelės plokštelės ir frikcinės medžiagos yra specialus triukšmą 
sugeriantis sluoksnis, veikiantis dar ir kaip terminis izoliatorius. Šis 
patobulinimas leidžia išlaikyti žemesnę suporto temperatūrą ir neperduoti 
karščio į stabdžių skystį. Sluoksnis taip pat leidžia padidinti frikcinės 
medžiagos sukibimą su trinkelės plokštele. 

Frikcinės medžiagos gamybai naudojame daugiau kaip 130 skirtingų 
ingredientų. Esame sukūrę 20 unikalių formulių, leidžiančių garantuoti, kad 
trinkelės tinkamai atitiks bet kokio modelio reikalavimus. Kiti gamintojai 
dažniausiai naudoja 1 ar 2 medžiagas – dėl to itin nukenčia eksploatacinės 
savybės.

Delphi trinkelės pasižymi specialiais grioveliais, suteikiančiais galimybę 
sutrumpinti pritrynimo periodą ir jo metu atsirandantį triukšmą. Specialūs 
tarpai leidžia trinkelei išsiplėsti ir nepažeisti frikcinės medžiagos. Atitinkami 
tarpai taip pat suteikia galimybę geriau pašalinti vandenį ir dulkes.

5-kihiline kvaliteet,
mida teie ja teie klient võite usaldada

Rohkem kui kvaliteet. 
Delphi kvaliteet.

5

Hõõrde-
pind

4

Hõõrde-
materjal

3

OE aluskiht 

2

Piduriklotsi 
hoidik

1

Seibid

PI
D

U
RI

U
U

D
IS

ED

delphiautoparts.com

thepartsalliance.com

Piduriklotsid, mis vastutavad sõidukite peatamise eest kiiremini ja vaiksemalt kui iial varem, on 
ühed pidurisüsteemi tähtsaimatest komponentidest. Ning seetõttu ei saa nende valimisel teha 
kompromisse.

Juhtiva originaalseadmete ohutusega tehnoloogia tootja Delphi piduriklotsid on projekteeri-
tud, toodetud ja testitud nii, et need on originaalosadega võrdväärse toimivuse, järjekindluse ja 
kestvusega.

Kutsume seda Delphi „viiekihiliseks kvaliteediks“. Nii et kui mõtlete kvaliteetsele pidurdamisele, 
mõelge selle viiele põhjusele. Mõelge Delphile.

Delphi kasutab vajaduse korral mürasummutavaid seibe. Meie originaalsead-
mega sama tüüpi seibid on mitmekihilised ja sisaldavad vaiksete pidurite 
tagamiseks erinevatest klassidest summutavaid materjale.

Delphi piduriklotsi hoidikud valmistatakse väga tugevast pressitud terasest 
originaalseadmega sama kuju ja ehitusega. Spetsiaalne pulbrikiht pinnal 
tagab täiendava kaitse roostetamise eest. Samuti aitab see säilitada iga 
piduriklotsi konkreetseid mõõte ja tolerantse.

Hoidiku ja hõõrdematerjali vahel paiknev müraimav kiht on soojust 
isoleeriva toimega, mis vähendab hülsi temperatuuri ja kuumuse edasi 
kandumist pidurivedelikku. Samuti aitab see tagada tugevama hoidiku ja 
hõõrdematerjali vahelise haakuvuse.

Kasutame 20 ainulaadse valemi loomiseks enam kui 130 erinevat 
hõõrdeainet, mis aitavad tagada iga klotsi täpse vastavuse sõiduki 
rakendusele. Teised järelturul müüdavate osade tootjad kasutavad vaid üht 
või kaht, millega kaasneb paratamatult kompromiss toimivuse osas.

Delphi piduriklotsid on varustatud originaalseadme konfiguratsiooniga 
soontega, mis aitavad neil kiiremini paigale sobituda ning vähendavad sel 
ajal tekitatavat müra. Avad võimaldavad klotsil hõõrdematerjali lõhkumata 
painduda ja aitavad eemaldada vett ja tolmu.
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Vali kaup auto 
järgi 

Telli kaup 
ADCat 
süsteemist 

4.

2.

1.

Vali
automudel 

Vali sõiduki 
spetsifikatsioon 

Vali sõiduki 
valmistamisaasta 

3.

5.

Leia konkreetse 
automudeli 

sobivad varuosad 

Audi А4 
2007 – 2012- 
ABS sobivad 
mõõteriistad 

6.
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Sidurid on tänapäeva auto tööhobuseks. 
Mootori ja käigukasti vahel asuv sidur 
on suuremate võimsuste ja kõrgemate 
pöördemomentide ning kaalude tõttu aina 
suurema pinge all. Sidurile esitatavad 
nõudmised on eriti jõudsalt suurenemas kõrge 
pöördemomendiga diiselautode puhul. Seetõttu 
soovitavad ettevõtte ZF Services eksperdid 
juhtidel ka pealtnäha tühiste probleemide, 
näiteks vallandumises muudatuste märkamise 
korral kohe auto töökotta viia.

Uute Saksamaal registreeritud sõiduautode 
keskmine mootorivõimsus on viimase kümne 
aasta jooksul tõusnud 90-lt 103 kW-ni. 
Võimsamate diiselmootorite pöördemomendid 
on veelgi kõrgemad. Tänapäeval ei ole 400 
Nm enam erandiks. Sõiduki kaal on sama 
perioodi jooksul keskmiselt 50 kilogrammi võrra 
kasvanud. Kõik need arengud esitavad mootori 

JÕUPAKETT: SIDURID 
VAJAVAD TÄHELEPANU
•	 Sidurid peavad taluma aina suuremaid koormusi
•	 Struktureeritud protsessi rakendamine vähendab töös ette tulevaid probleeme
•	 Hoolsus ja puhtus remondi- ja paigaldustööde ajal on esmaseks prioriteediks 

ja kägukasti vahelise jõuülekandena 
toimivale sidurisüsteemile aina 
suuremaid nõudmisi. ZF Services’i 
eksperdid on täheldanud ka üht teist 
nähtust: „Suuremate mootorivõimsuste 
tõttu ei tunnetagi paljud autojuhid eriti, 
kui suuri koormusi nende autod veavad. 
Ehkki võimsad maasturid saavad 
mägiteedel kahetonnise raskuse järel 
vedamisega üsna hästi hakkama, 
seab see siduri suure koormuse alla.“ 
 
Seetõttu esineb üsna sageli 
sidurisüsteemi rikkeid. Sageli võib 
algul üsna süütuna näiv probleem, 
näiteks käivitumisel hüppamine, kiiresti 
muutuda kulukaks remonditööks. 
Kui sidur on pidevalt liigse koormuse 
all, näiteks kui sõiduk veab rasket 
koormat, võib see sidurit kahjustada. 
Ülekoormuse põhjustatud siduriketta 
ja sidurikatte või hooratta vaheline 
hõõre võib omakorda tekitada 
isoleeritud ülekuumenemispunkte. 
Seesugused punktid suurendavad 
siduri surveplaadi ja hooratta vaheliste 
hõõrdepindade pragunemise ja 
siduriketta kattematerjali kahjustumise 
riski. Lisaks võivad seesugused 
ülekuumenemispunktid põhjustada 
kahemassilise hooratta (DMF) täielikku 

töötamast lakkamist, sest DMF-i spetsiifiline 
määrdeaine võib pidevalt kuumusega kokku 
puutudes tahkestuda. Kui see juhtub, peab 
kahemassilise hooratta välja vahetama. 
 
Siduriprobleeme võivad põhjustada ka siduri 
kattekihile sattunud õli või määrdeaine või 
määrdeaine võlli tihenditel ja käigukasti 
sisendil. Liigne kogus määrdeainet käigukasti 
sisendi võllil või juhtlaagril ning hüdraulilise 
käivitussüsteemi lekked põhjustavad 
samuti sageli siduri kattekihi saastumist 
või määrdumist. See võib omakorda kaasa 
tuua muutusi siduriketta ja sidurikatte 
või hooratta vahelises hõõrdes. Seetõttu 
on oluline probleemi allikat põhjalikult 
analüüsida ning probleem viivitamatult 
remontida  – sest kerged õli- või määrdelaigud 
segavad käivitamisel siduri ühtlast tööd. 
 

Üldiselt on siidri vahetamisel oluline hoolikalt 
uurida selle kõrval asuvaid komponente. Nii 
võib ära hoida täiendava kahju ja keerukamad 
remonditööd ning minimeerida kulud.  
 
Hüdrauliliselt käivituva siduriga sõidukite 
puhul võib siduri töös probleeme põhjustada 
ka süsteemis olev õhk. Siduri käitumist 
käivitumisel võivad mõjutada isegi kulunud 
mootori laagrid või mootori ebaõige 
seadistus. Kui probleemi allikat siduri 
vahetust lähedusest ei leita, peab käigukasti 
eemaldama ning siduri lahti monteerima. 
 
Seetõt tu annavad ZF Serv ices’ i 
eksperdid siinkohal mõned näpunäited 
t ä i e n d a v a  k a h j u  v ä l t i m i s e k s : 
 
1. Ülimalt oluline on täielik puhtus. Isegi 
vaid siduri rasvaste kätega puudutamine 
võib hiljem kaasa tuua häired töös. 
2. Sidurirumm peab olema korralikult 
määritud. Kui kasutada liiga palju määret, levib 
määrdeaine tsentrifugaaljõudude toimel siidri 
kattekihile, millega kaasnevad häired töös. 
3 .  Kont ro l l ige  enne s idur ike t ta 
paigaldamist ka telje viskumist .  
4. Sidurisilindri telje vigastamise vältimiseks 
ärge rakendage siduriketta ja käigukasti 
sisendi võllipesade ühendamisel jõudu. 
5. Pinguldage pingutuskruvid vastavalt 
nõuetele – kasutage tähemustrit ja rakendage 
välja toodud pöördemomenti. ZF Services’i 
eksperdid soovitavad põhjalikult üle vaadata 
vabastussüsteem ning vajaduse korral 
kulunud detailid välja vahetada. Kui sõidukile 
on paigaldatud kontsentriline lahutusmuhv 
(CSC), peab selle üldjuhul välja vahetama.  
 
Siduri vahetamise ajal peab uurima ka 
siduri kõrvale jäävaid komponente ja 
siduri ümbrust. Kui siduri kõrvale jäävad 
komponendid on kulunud või defektsed, 
peab ka need välja vahetama – nii säästate 
tulevaste kulukate remonditööde arvelt. 
 
Ettevõte ZF Services pakub tuntud kaubamärgi 
Sachs raames sidureid, kahemassilisi 
hoorattaid ja siduri käivitussüsteeme. Valikus 
on ka kõiki siduri remontimiseks vajalikke 
komponente sisaldavad sidurikomplektid. 
Täpsema info saamiseks külastage 
palun veebilehte www.zf.com/sachs. 
 
Meie teeninduskeskuse järelmüügi 
eksperdid on kokku pannud ka täiendavad 
paigaldusnõuanded, mille saab alla laadida 
aadressilt www.zf.com/serviceinformation.
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Telli kaup ADCat süsteemist 

1.

Vali kaup 
auto järgi 

2.

3.

Vali 
automudel 

4. 5.

6.

Vali sõiduki 
spetsifikatsioon 

Leia konkreetse 
automudeli sobivad 

varuosad 

BMW 3 COUPE 
(E92) / 320 i (125 

kW) / 2007 – 2013 / 
sidurikomplektid 

Vali sõiduki 
valmistamisaasta 
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www.zf.com/sachs

SACHS-i siduritega
saad käigu sisse.

Suurepärane. Mänglevalt kerge. Kõikjal.

Mäejalamid, parkimismajad, lõputud autode jadad 
ning käänulised teed – sina ja sinu sidur seisate iga 
päev silmitsi raskustega. SACHS-i algseadmete 
valmistaja kvaliteediga sidurid aitavad sul kergesti 
liikuma pääseda. See on üks põhjustest, miks 
suurte autotootjate esimeseks eelistuseks on just 
SACHS. Saksa kvaliteediga SACHS-i sidurite 
kvaliteedile võid kindel olla ka sina.
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Sisepõlemismootorid ei tööta alati 
sujuvalt. Neljataktilise mootori 
tööpõhimõtte tõttu toimub pidevalt 
väntvõlli kiirendamine ja pidurdamine. 
Need vibratsioonid kantakse üle 
abiajamile, mis suurendab müra ja 
mõjub negatiivselt ajamirihma elueale. 
Vibratsioonid tekitavad suuri kõikumisi 
pöördemomendis, samuti suuri jõudusid, 
eelkõige suhteliselt raskes generaatori 
rootoris. Suurima keha inertsmomendiga 
komponendina on generaatoril tohutu 
mõju abiajamile.

Sel põhjusel on kaasaegsete sõidukite 
generaator varustatud vabajooksusiduri 
rihmarattaga (teatakse ka generaatori 
vabajooksusidurina). See on paigaldatud 
otse generaatori ajamivõllile ning see 
kannab liikumisjõudu üle ainult ühes 
pöörlemissuunas. Seetõttu lahutab see 
generaatori väntvõlli vibratsioonidest, 
mille tulemusena ajamirihm liigub palju 
sujuvamalt ja vaiksemalt, pikendades 
samal ajal ajamirihma tööiga. 
Inertsmomentide tasakaalustamine 
rihmülekandes annab järgmised eelised:

Generaatori vabajooksusidur tuleb 
välja vahetada, kui üks nendest 
funktsioonidest puudub testimise ajal. 

Kasutage katsetatud originaalseadme 
kvaliteediga SWAG-i varuosi. Täieliku 
tootevaliku leiate veebilehelt:
www.swag-parts.com

SWAG kuulub ettevõttele „bilstein 
group“, mis on katusorganisatsioon 
paljudele teistele tuntud tootemarkidele. 
Täiendavat teavet saate veebilehelt:
www.bilsteingroup.com

SWAG-i soovitused:

•  Kontrollige generaatori  
 vabajooksusiduri  
 funktsioneerimist visuaalse  
 ülevaatuse või abiajami  
 komponentide väljavahetamise  
 ajal ning vajadusel vahetage   
 see välja.

•  Uue generaatori paigaldamisel  
 vahetage alati välja ka  
 generaatori vabajooksusidur.

•  Vahetage kiilrihm, rihmapinguti  
 ja generaatori vabajooksusidur  
 välja samaaegselt.

•  Vahetage generaatori 
 vabajooksusidur välja pärast  
 seda, kui sõiduk on läbinud 
 120 000 km.

Generaatori vabajooksusidur:
abiajami sujuv ja vaikne töötamine

tõttu edasi kuni seiskumiseni, võtmata 
rihmaratast endaga kaasa (vt joon. 1). 
Erinevalt vabajooksurullikust (OAP) 
on vabajooksusiduril (OAD) lisaks 
vabajooksusiduri funktsioonile ka 
väändevedru, mis neelab energiat. 
See summutab väntvõllist lähtuvad 
pöörlemise korrapäratused enne, kui 
need saavad avaldada kahjulikku mõju 
generaatorile ja seeläbi ka abiajamile 
(vt joon. 2).

Generaatori vabajooksusiduri 
rikke tagajärjed

Kui generaatori vabajooksusidur on kinni 
jäänud, siis mootori vibratsioone enam 
ei kompenseerita, mis põhjustab rihma 
liikumisega kaasnevat müra mootori 
väikestel pöörlemissagedustel. Rihma 
suuremate vibratsioonide tõttu mõjuvad 
rihmapingutile suured jõud, mille 
tulemusena võivad nii rihmapinguti kui ka 
kinnijäänud generaatori vabajooksusidur 
kahjustuda. Kõige halvemal juhul on 
tagajärjeks tõsine mootori kahjustus.
Alljärgnevalt on näidatud generaatori 
vabakäigusiduri rikkest põhjustatud 
kahjustuse tüübid (vt joon. 3).

Generaatori vabajooksusiduri 
kontrollimine

Mootori töötamise ajal saab generaatori 
vabajooksusiduri rikke tuvastada 
ajamirihma ebaühtlase töötamise 
ja sellega kaasneva müra kaudu. 
Kui generaatori vabajooksusidur on 
terve, peab mootori väljalülitamisel 
generaator seiskuma viivitusega suurel 
kiirusel. Generaatori vabajooksusiduri 

funktsionaalsuse testimiseks toimige 
alljärgnevalt: monteerige lahti kiilrihm 
ja eemaldage katteplaat. Võtke ühe 
käega kinni rihmaratta välimisest 
rõngast ja keerake teise käega eelnevalt 
paigaldatud seadistustööriista mõlemas 
suunas.

Vabajooksurullik (OAP): pöörlemine 
vabalt ühes suunas ja kohene 
blokeerumine vastassuunas.

Vabajooksusidur (OAD): pöörlemine 
vabalt ühes suunas ja takistuse kiire 
suurenemine kuni blokeerumiseni teises 
suunas. 

•  Suurem sõidumugavus tänu   
 rihmülekande sujuvale töötamisele

•  Väiksem müra abiajamis
 (puudub libisemine)

•  Rihmülekande pikem tööiga

•  Generaatori massi mõjude 
 vähenemine rihmülekandele

•  Kütusekulu vähenemine

Erinevate vabajooksusidurite 
erinevused ja omadused

Praegu eristame kahte turul 
saadavalolevat vabajooksusidurit: 
generaatori vabajooksurullik (OAP) ja 
generaatori vabajooksusidur (OAD).

Vabajooksurullikul (OAP) on lihtne 
vabajooksusidur, mis paikneb pöörleva 
ketta sees. 

Kui mootor lülitatakse välja, pöörleb 
generaatori rootor oma suure massi 

Joonis 1. Generaatori vabajooksurulliku (OAP) ehitus

Kaas Siserõngas Pöörlev ketas

Tihendiga 
tugiseib 

Sisehülss Toestatud 
vabajooksusidur

Tihend

Joonis. 3. Generaatori vabajooksusiduri rikke tagajärjed 

Deformeerunud rihmaratasPurunenud pingutusseadme 
paigalduskruvi

Purunenud hüdrauliline pinguti

Kaas Puks Vedru

Võll Siduri toend

Kuullaager

Pöörlev ketas

Sidur

Tugiketas

Vaherõngas

Joonis 2. Generaatori vabajooksusiduri (OAD) ehitus

SWAG is a bilstein group brand
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Sisepõlemismootorid ei tööta alati 
sujuvalt. Neljataktilise mootori 
tööpõhimõtte tõttu toimub pidevalt 
väntvõlli kiirendamine ja pidurdamine. 
Need vibratsioonid kantakse üle 
abiajamile, mis suurendab müra ja 
mõjub negatiivselt ajamirihma elueale. 
Vibratsioonid tekitavad suuri kõikumisi 
pöördemomendis, samuti suuri jõudusid, 
eelkõige suhteliselt raskes generaatori 
rootoris. Suurima keha inertsmomendiga 
komponendina on generaatoril tohutu 
mõju abiajamile.

Sel põhjusel on kaasaegsete sõidukite 
generaator varustatud vabajooksusiduri 
rihmarattaga (teatakse ka generaatori 
vabajooksusidurina). See on paigaldatud 
otse generaatori ajamivõllile ning see 
kannab liikumisjõudu üle ainult ühes 
pöörlemissuunas. Seetõttu lahutab see 
generaatori väntvõlli vibratsioonidest, 
mille tulemusena ajamirihm liigub palju 
sujuvamalt ja vaiksemalt, pikendades 
samal ajal ajamirihma tööiga. 
Inertsmomentide tasakaalustamine 
rihmülekandes annab järgmised eelised:

Generaatori vabajooksusidur tuleb 
välja vahetada, kui üks nendest 
funktsioonidest puudub testimise ajal. 

Kasutage katsetatud originaalseadme 
kvaliteediga SWAG-i varuosi. Täieliku 
tootevaliku leiate veebilehelt:
www.swag-parts.com

SWAG kuulub ettevõttele „bilstein 
group“, mis on katusorganisatsioon 
paljudele teistele tuntud tootemarkidele. 
Täiendavat teavet saate veebilehelt:
www.bilsteingroup.com

SWAG-i soovitused:

•  Kontrollige generaatori  
 vabajooksusiduri  
 funktsioneerimist visuaalse  
 ülevaatuse või abiajami  
 komponentide väljavahetamise  
 ajal ning vajadusel vahetage   
 see välja.

•  Uue generaatori paigaldamisel  
 vahetage alati välja ka  
 generaatori vabajooksusidur.

•  Vahetage kiilrihm, rihmapinguti  
 ja generaatori vabajooksusidur  
 välja samaaegselt.

•  Vahetage generaatori 
 vabajooksusidur välja pärast  
 seda, kui sõiduk on läbinud 
 120 000 km.

Generaatori vabajooksusidur:
abiajami sujuv ja vaikne töötamine

tõttu edasi kuni seiskumiseni, võtmata 
rihmaratast endaga kaasa (vt joon. 1). 
Erinevalt vabajooksurullikust (OAP) 
on vabajooksusiduril (OAD) lisaks 
vabajooksusiduri funktsioonile ka 
väändevedru, mis neelab energiat. 
See summutab väntvõllist lähtuvad 
pöörlemise korrapäratused enne, kui 
need saavad avaldada kahjulikku mõju 
generaatorile ja seeläbi ka abiajamile 
(vt joon. 2).

Generaatori vabajooksusiduri 
rikke tagajärjed

Kui generaatori vabajooksusidur on kinni 
jäänud, siis mootori vibratsioone enam 
ei kompenseerita, mis põhjustab rihma 
liikumisega kaasnevat müra mootori 
väikestel pöörlemissagedustel. Rihma 
suuremate vibratsioonide tõttu mõjuvad 
rihmapingutile suured jõud, mille 
tulemusena võivad nii rihmapinguti kui ka 
kinnijäänud generaatori vabajooksusidur 
kahjustuda. Kõige halvemal juhul on 
tagajärjeks tõsine mootori kahjustus.
Alljärgnevalt on näidatud generaatori 
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Generaatori vabajooksusiduri 
kontrollimine

Mootori töötamise ajal saab generaatori 
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Joonis 1. Generaatori vabajooksurulliku (OAP) ehitus
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Joonis. 3. Generaatori vabajooksusiduri rikke tagajärjed 
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Joonis 2. Generaatori vabajooksusiduri (OAD) ehitus
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AUTOS SÕITJATERUUMI TEMPERATUURI TÕSTMISEKS VÕI LANGETAMISEKS KASUTATAVAD SÜSTEEMID PÕHINEVAD SOOJUSÜLE-
KANDEL SOOJUSVAHETITE ABIL, MILLE VÄRSKE VÕI RETSIRKULEERITUD ÕHK ÜLETAB ENNE LÄBI SELLE ÕHUAVADE SÕITJATERUU-
MI LIIKUMIST.

JUHI REAKTSIOONIAEG SÕLTUB TEMA MUGAVUSASTMEST, ÜKS MÕJUKAMAID TEGUREID SELLES SUHTES ON KEHATEMPERA-
TUUR. 
KUI VÄLISTEMPERATUUR ON KEHA OMAST KÕRGEM, EI SAA KEHA 
SOOJUST KAOTADA. NING VASTUPIDISELT, KUI TEMPERATUUR ON 
LIIGA KÜLM, EI SUUDA SEE TOOTA PIISAVALT ENERGIAT OMA TAVA-
PÄRASE TEMPERATUURI HOIDMISEKS.
KUNA INIMKEHA TOODAB PIDEVALT ENERGIAT, ON TÄIUSLIK 
ÜMBRITSEV TEMPERATUUR UMBES 15 KRAADI ALLA TAVAPÄRASE 
KEHATEMPERATUURI, EHK LIGIKAUDU 21 VÕI 22 KRAADI CELSI-
USE SKAALAL. 
MATERJALI OLEKUT SAAB MUUTA SELLELE ENERGIAT LISADES VÕI 
SEDA EEMALDADES. KUI SOOJENDATE ANUMAS VETT, MUUTUB 
VEDELIK VEEAURUKS, ST SEE LÄHEB ÜLE GAASILISSE OLEKUSSE. 
VEEAURU JAHUTAMISEL MUUTUB SEE TAGASI VEDELIKUKS NING 
EDASI JAHUTAMISEL TAHKEKS.

ÜLDREEGLINA TOIMIB AUTO ÕHUKONDITSIONEERI SÜSTEEM FLU-
OORITUD GAASIDELE RAKENDATUD KOMPRESSIOONI PRINTSIIBIL, 
KUNA NENDE OMADUSED ON KLIIMASEADMETES KASUTAMISEKS 
TÄIUSLIKUD. 

MOOTORI POOLT KÄITATAV KOMPRESSOR SURUB AURUSTIST 
TULEVA GAASILISE JAHUTUSAINE KOKKU, SEE SUURENDAB SELLE 
TEMPERATUURI JA RÕHKU. 

KUUM KOKKU SURUTUD GAAS JAHUTATAKSE KONDENSAATORIS 
VÄRSKE ÕHU VOOLUGA. SOOJUSE KAOTAMISEL SEE VEDELDUB. 

VEDELIKUNA KOGUNEB KONDENSAATORIST TULEV JAHUTUSAI-
NE FILTER-KUIVATI  PAAKI, KUS EEMALDATAKSE VÕIMALIK NIISKUS 
VÕI MUSTUS. 

FILTER-KUIVATIST JUHITAKSE JAHUTUSAINE PAISUMISVENTIILI, 
KUS JAHUTATUD JA VEELDATUD JAHUTUSAINEL LASTAKSE LII-
KUDA EDASI AURUSTILE. SIIN SEE PAISUB JA AURUSTUB. JAHU-
TUSAINE OLEKU MUUTUMINE AURUSTIS VEDELIKUST GAASIKS 
VÕTAB VÄRSKELT ÕHULT SOOJUST, JAHUTADES SEDA SELLE ÜLE 
AURUSTI RIBIDE LIIKUMISEL. 
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See on atmosfääris esinev looduslik protsess, mille tulemusena on Maa 
pinna keskmine temperatuur umbes 15 °C, mitte -18 °C, nagu see oleks 
vastasel juhul, see sõltub maapinna ja päikese vahelisest kaugusest ning 
on looduse tasakaalu tagamiseks ülitähtis.
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FLUOORITUD GAASIDE MÕJU KESKKONNALE

Kasvuhooneefekt

Elule Maal heade tingimuste pakkumisega on seotud erinevad tegurid. 
Üks tähtsamaid tegureid on töökorras atmosfäär, kuna see pakub hinga-
miseks vajalikku hapnikku ning tagab elu jaoks sobiva ümbritseva tempe-
ratuuri. 

Kaks seda atmosfääris saavutavat elementi on kasvuhooneefekt ja osoo-
nikiht.

Peamiste kasvuhooneefektile kaasa aitavate 
gaaside protsendid

CO² 55%
CFC, HFC, HCFC 24%
CH4 15%
Dilämmastikoksiid 6%

JAHUTUSRINGLUSE LÕPETAMISEKS TÕMMATAKSE MADALAL RÕHUL JA GAASILISES OLEKUS JAHUTUSAINE SISSE KOMPRESSORI 
POOLT JA SURUTAKSE UUESTI KOKKU.
TÄNU JAHUTUSAINE OLEKU MUUTUMISELE ERINEVATES JAHUTUSRINGLUSE KOMPONENTIDES HOITAKSE SÕITJATERUUMIS ÕHU 
LÄBI AURUSTI LIIKUMISE TULEMUSENA TÄIUSLIKKU TEMPERATUURI.
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Electrically driven hydraulic pump

Osoonikiht
See moodustub loomulikult selle tulemusel, kui ultraviolettkiired lagunda-
vad hapniku molekulid (O2) kaheks aatomiks, mis liituvad dissotsieeru-
mata hapniku molekulidega ja moodustavad osooni molekulid (O3). See 
protsess toimub enamalt jaolt Maast 25 km kaugusel ja moodustab nii-
nimetatud osoonikihi.

Mõned elemendid, nagu kloor, suudavad osooni ebaloomulikul viisil la-
gundada. CFC-de kontrollimatud emissioonid atmosfääri on põhjustanud 
nii-nimetatud augud osoonikihis.

FLUOORITUD GAASIDEGA SEOTUD EUROOPA 
MÄÄRUSED

2006. aastal avaldas Euroopa Liit Kyoto Protokolli lubaduste täitmiseks 
17. mai määruse (EÜ) nr 842/2006 teatud fl uooritud kasvuhoonegaasi-
de kohta, mis reguleerib HFC-de, PFC-de ja SF6 kasutamist, kõigi nende 
globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on 120 kuni 22200 korda süsi-
nikdioksiidi (CO2) omast kõrgem.

17. mai Direktiiv 2006/40/EÜ  mootorsõidukite õhukonditsioneeride emis-
sioonide kohta reguleerib sarnaselt osa autotööstuse sektorist seoses 
fl uooritud gaasidega. 

Samuti avaldati määrus (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete 
kohta, mis keelab CFC-de ja HCFC-de kasutamise uuesti laadimiseks, 
sealhulgas gaasi taaskasutamise CFC-de või HCFC-dega jahutusaineid 
kasutavate kliimaseadmete hooldusel.

Iga riik kehtestab oma seadusandluse järgmisi operatsioone teostava per-
sonali sertifi tseerimiseks:

• Õhukonditsioneeride paigaldamine sõidukitesse, kus need ei ole 
standardselt paigaldatud.

• Hooldus ja teenindus, sealhulgas fl uooritud gaaside lekete kontrolli-
mine, laadimine ja tagastamine.

• Gaasimahutite käsitsemine.

Seda sertifi kaati ei nõuta ettevõttelt ega töökojalt, kuid see PEAB olema 
neid operatsioone teostaval personalil. 

Fluooritud gaasidel põhinevaid jahutusaineid tohivad osta ainult kvalifi t-
seeritud personaliga ettevõtted või töökojad.
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ÕHUKONDITSIONEERIDE ARENG

Kohaldatavad määrused
Määrus (EÜ) 842/2006 Selle määruse otstarbeks on vähendada globaalsele soojenemisele kaasa aitavaid HFC, PFC ja SF6 

emissioone.
Määrus (EÜ) 307/2008 See on tuletatud eelmisest ja määrab minimaalsed nõuded ja tingimused sõidukites fl uooritud gaase 

käsitsevate isikute puhul nõutavate sertifi kaatide vastastikuseks tunnustamiseks.
Määrus (EÜ) 1494/2007 See reguleerib fl uooritud gaase sisaldavate toodete märgistamise vormi ja nõudeid.
Määrus (EÜ) 1005/2009 See reguleerib CFC-de ja HCFC-de kasutamist.
Direktiiv 2006/40/EÜ See on seotud mootorsõidukite õhukonditsioneeride emissioonidega ja muudab Direktiivi 70/156/EMÜ.

Kuigi õhukonditsioneeri tööpõhimõte ei ole selle algusaegadest suuresti 
muutunud, on olnud arenguid kasutatavates jahutusgaasides ja kompo-
nentides.

Esimesed arengud on seotud kompressoritega, labatüüp on kadumas, 
peamiselt hübriid- ja elektrisõidukites kasutataval tigutüübil on parendatud 
tehnoloogia ning lõpuks kolbtüüp kasutab nüüd mitut kolbi.

Labakompressor Tigukompressor Kolbkompressor

Teine märkimisväärne areng on loodud juhtima aurustile eelnevat kalib-
reerimise sammu, asendades termostaadid kahe- või neljasuunaliste pai-
sumisventiilidega, mis parandavad süsteemi tõhusust.

Kasvamas on nõudlus mittesaastavate jahutusgaaside järele. R12 on 
asendatud R134a-ga ning hiljuti nõuavad määrused kõigile alates 2011. 
aastast toodetud sõidukitelt R1234yf kasutamist, mis on vähem kahjulik 
kasvuhoonegaas.

Enamik õhukonditsioneeri elektroonilisi komponente on loodud pakkuma 
süsteemi laialdasemat haldamist ning eriti muudetava mahuga kompres-
sorite sisendit, et vähendada mootori koormust ning seeläbi kütusekulu.

6 — WWW.EURECAR.ORG

ÕHUKONDITSIONEERIDE PEAMISED KOMPONENDID

Kompressor
See komponent surub gaasi kokku, et suurendada jahutusvedeliku rõhku 
ringluses. Seda käitab harilikult täiendava rihma abil mootor. Hübriid- ja 
elektrisõidukites käitab kompressorit elektrimootor. 

Kolbkompressor

See on hetkel kõige laiemalt kasutatav, seda iseloomustab seesmine 
kolbide seeria ja võnkuv kaldplaat või vibav plaat.

Selle kompressori tööpõhimõte on järgmine. Kaldketas pöörleb kont-
sentriliselt koos võlliga, et luua imemis- ja survefaase teostavate kolbide 
sisemine aksiaalne liikumine. Klapiplaadid asuvad mõlemas kompressori 
kattes, need võimaldavad iga silindri imemis- ja väljutusfaasidel auto-
maatselt järgneda.maatselt järgneda.

Tigu- või spiraalkompressor

See kompressor koosneb peamiselt kahest spiraalist, millest üks on 
fi kseeritud ja teine liikuv, mida käitab kompressori sisendvõll.
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fi kseeritud ja teine liikuv, mida käitab kompressori sisendvõll.
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Selle töö põhineb gaasi hulga viimisel spiraali välimisest alast (kus on 
sisend) selle keskele, mis annab tulemuseks kambri suuruse järk-järguli-
se vähenemise.

Kondensaator

Soojusvahetid

Üldiselt on õhukonditsioneeri ringlusel kaks soojusvahetit: kondensaator 
ja aurusti, need vastutavad sisemuses ringleva vedeliku soojuse edasta-
mise eest.

See on mootoriruumis asetsev soojusvaheti ning on harilikult kinnita-
tud jahutusradiaatori ette, selle otstarbeks on jahutada selles ringlevat 
vedelikku. 

Tootmise seisukohast on sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast olemas 
mitu viisi kondensaatorite valmistamiseks. Levinuimad on kondensaatorid 
vasktorude ja alumiiniumribidega, võrgu moodustava lamedast torust 
siugtoruga konstruktsiooniga ning pärivoolukondensaatorid.

Siugtorukondensaator Pärivoolukondensaator

Aurusti

See asub kliimaseadmes. See on madalrõhuringluse peamine kompo-
nent, jahutusaine vool jõuab aurustisse kahes olekus, osaliselt vedela ja 
osaliselt gaasilisena, kuna rõhulangus langetab keemispunkti tempera-
tuuri.
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Siugtoruaurustid on valmistatud 
lamedast torust koos hulga sise-
miste kanalitega.

Toruaurustid on valmistatud hul-
gast paralleelsetest torudest, mis 
on paigutatud mitmesse sekt-
siooni ning ühendatud otstes 
keevitatud torupõlvedega.

Plaataurustid on valmistatud hul-
gast paralleelsetest plaatidest.

Aurustitel kasutatakse kolme erinevat konstruktsiooni tüüpi:

Paisumisventiil

See on üks komponentidest, mis eraldavad kõrge ja madala rõhu poo-
led. See asub aurusti läheduses. Selle otstarbeks on reguleerida vedeliku 
voolu selle vedelas olekus kõrgrõhu ringluses nii, et see madalrõhu poolel 
aurustuks.

Paisumisventiili asemel võib olla teine seade nimetusega drossel või ava-
ventiil. Seda tüüpi ventiil ei võimalda voolu reguleerimist, seetõttu tuleb 
seda vedeliku voolu reguleerimiseks kasutada koos muudetava mahuga 
kompressoriga. Sellel on kalibreeritud ava, mis võimaldab jahutusaine tea-
tud protsendi edasi liikumist. See põhjustab rõhulanguse ja vedelik paisub.
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Filter-kuivati asub kõrgrõhuringluses ning 
selle peamised funktsioonid on toimida 
vedeliku mahutina selle vedelas olekus, 
fi ltreerida mustus ringlusest enne paisumis-
ventiilini jõudmist ja eemaldada ringlusest 
võimalikult kogu niiskus, kuna see võib olla 
väga kahjulik.

Mõnedel mudelitel on vaateklaas, mis näitab 
mullide korral auru olemasolu kõrgrõhuringlu-
ses paisuklapi ees kas gaasi madala hulga, 
ringluses sisalduva niiskuse või fi ltris eneses 
toimuva paisumise tõttu.

Mõnedes õhukonditsioneerides on teist tüü-
pi fi lter-kuivati nimetusega akumulaator või 
kollektorpaak. Selle ja ülaltoodud süsteemi 
vaheliseks erinevuseks on see, et see on 
paigaldatud madalrõhuringlusesse ja töötab 
palju madalamal rõhul. Seetõttu puudub vaa-
teklaas, kuna selle asukoha tõttu on vedelik 
fi ltris gaasilises olekus.

Filter-kuivati

Ohutusseadmed

Lisaks funktsionaalsetele õhukonditsioneeri komponentidele on jahutusai-
ne ringlusesse selle kaitsmiseks paigaldatud kaitseklapid ja rõhuandurid.

Kaitseklapp kompressoris

See on kaitseklapp, mis vabastab erinevate komponentide kaitsmiseks 
osa vedelikku välja, kui rõhk kõrgrõhuringluses ületab 30 bar. See on hari-
likult paigaldatud kompressorile.

Rõhuandurid

Rõhuandurite otstarbeks on rikete ärahoidmine ringluse komponentides, 
eriti kompressori rikkeid liigse või vale rõhutaseme tõttu. See võib asuda 
kõrg- või madalrõhuringluses.

Kõrgrõhuandur on harilikult, sõltuvalt varustuse tootjast, paigaldatud kon-
densaatori ette või taha. Madalrõhuandur asub madalrõhutorus aurusti ja 
kompressori vahel.
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KLIIMASEADMED

Kliimaseadme ülesandeks sõidukis on saavutada sõitjatele vajalik soojus-
liku mugavuse tase. See saavutatakse tagades alati õige voolu, tempera-
tuuri ja niiskuse protsendi ventilatsiooniavades.

Aja jooksul on kliima juhtimise meetod märgatavalt arenenud. Minevikus 
kasutati manuaalset kliimaseadet, juht aktiveeris kompressori käsitsi, re-
guleeris temperatuuri, õhu kiirust jne. Sõitjate mugavuse parandamiseks 
võeti kasutusele elektroonilise juhtimisega kliimaseade. Sellel on juhtsea-
de, mis juhib õhuvoolu ja temperatuuri täielikult. Juht lihtsalt määrab soo-
vitud temperatuuri.

Kliimaseadmed on muutunud keerukamaks kuni tasemeni, kus on võima-
lik reguleerida iga istme temperatuuri eraldi, et saavutada erinev soojusli-
ku mugavuse tase igas osas. Need on kahe tsooniga, kolme tsooniga ja 
kuni nelja tsooniga.

Elektrooniline juhtimine

Automaatsel kliimaseadmel on juhtseade, mis haldab vastavalt juhi nõue-
tele kogu kliimaseadme erinevatesse punktidesse paigaldatud andurite 
teabe alusel erinevaid täitureid.

Järgnev skeem näitab automaatse kliimaseadme tööpõhimõtet.
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Kliimaseadmete andurid

Kuna kliimaseade vastutab temperatuuride segu ja nende ventilatsioo-
niavade kaudu jaotamise eest, on selle peamisteks teabeallikateks selle 
tõhususe tagamiseks strateegiliselt paigaldatud temperatuuriandurid.

Kõik need andurid on harilikult NTC tüüpi, nende takistus väheneb tempe-
ratuuri tõustes. Kõige tähtsamad on aurusti temperatuuriandur, välistem-
peratuuri andur, sõitjateruumi temperatuuriandur, õhutoru temperatuurian-
dur ja mootori temperatuuriandur.

Aurusti temperatuuriandur

See asub aurusti ribide ees kõige külmemal alal. Selle teave on ülitähtis 
jää tekke vältimiseks aurustil.

Välistemperatuuri andur

See asub eesmises kaitserauas või ühes külgpeeglis. Nende teave on 
ülitähtis kompressori ohutuse tagamiseks. Kui see tuvastab ümbritseva 
temperatuuri alla 5 °C, lülitab see rikke vältimiseks kompressori välja.

Mootori temperatuuriandur

Mootori juhtseade pakub selle anduri teavet. Mootori ülekuumenemisel 
lülitab see õhukonditsioneeri kompressori välja.
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Sõitjateruumi temperatuuriandur

See asub harilikult armatuurlaua alal, sellel on väike ventilaator õhu tõm-
bamiseks sõitjateruumist ja selle läbi anduri juhtimiseks. See teave tagab 

seadme poolt sõitjate soovitud temperatuuri saavutamise sõitjateruumis. 

Õhutoru temperatuuriandurid

Need vastutavad temperatuuride mõõtmise eest erinevates ventilatsioo-
niavades. Andurite arv ja asukohad sõltuvad kliimaseadme tüübist ja selle 
asetusest sõidukis.

Keerukama kliimaseadme puhul on lisatud ka päikesekiirguse, õhukvali-
teedi ja õhuniiskuse andurid.

Päikesekiirguse andur

See asub harilikult armatuurlaua peal. See tuvastab päikese võimsuse 
sõitjateruumis ja teavitab kliimaseadet, et see reguleeriks mõjutatud ala 
temperatuuri.

Selle töö põhineb ühel või mitmel fotodioodil, mis võimaldavad suuremat 
voolutugevust päikese kõrgema taseme korral. Keerukamates kliima-
seadmetes, näiteks kahe tsooniga või nelja tsooniga, on igal küljel suure-
ma täpsuse pakkumiseks mitu sellist andurit.
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Õhukvaliteedi andur

See asub kliimakarbi sisendis. Selle otstarbeks on tuvastada põlemisest 
pärineda võivate kahjulike ainete või gaaside sisenemine reisijateruumi. 
Sellisel juhul aktiveeritakse retsirkulatsiooni servomootor, mis sulgeb õhu 
sisendklapi.

Õhuniiskuse andur

See andur mõõdab suhtelise õhuniiskuse ja temperatuuri otse tuuleklaasi 
siseküljel ning määrab nende väärtuste alusel kastepunkti. Harilikult asub 
see tahavaatepeegli taga.

Ilmastikutingimuste tõttu võib tee nähtavus tuuleklaasi uduseks muutu-
mise tõttu halveneda. Selle anduri teabe abil haldab juhtseade uduseks 
minemise vältimiseks õhuvoolu tuuleklaasile.

Kliimaseadmete andurid
Kliimaseadmel on mitu elektrimootorit, mis juhivad klappe ja õhupuhuri 
turbiini. 

Kõik need elemendid asuvad kliimaseadmes, mis on harilikult jaotatud 
kahte ossa, millest üks vastutab õhu sisendi ja voolu ning teine selle 
erinevatesse aladesse jaotamise eest.
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Mootorreduktorid

Need avavad ja sulgevad klappe kliimakarbis, võimaldades värskel või 
kuumal õhul siseneda sõitjateruumi.  Peamised mootorajamiga klapid on 
retsirkulatsiooni, voolu ja õhusegu omad.

Nende klappide liigutamiseks kasutatakse mõnedes mudelites samm-
mootoreid. Juhtseade reguleerib nende asendit ilma asendi andureid 
vajamata.

Sõltuvalt sõitjate soojendusvajadustest voolab õhk kliimakarbis läbi erine-
vate torude. Külma õhu vajamisel ületab see õhk otse aurusti. Vastasel 
juhul läbib õhk seguklapi abil täiendava soojendi. Lõpuks jaotatakse soo-
vitud õhuvool läbi erinevate ventilatsioonitorude.

Õhupuhuri turbiin

See asub kliimakarbis. See puhub värske õhu pärast selle läbi ventilat-
sioonitorude liikumist sõitjateruumi. Ventilaatori pöörlemiskiirust saab juhti-
da kas juht või automaatrežiimil töötamise korral kliimaseadme juhtseade.
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Üks levinumaid probleeme õhukonditsioneeridega on ventilatsiooniavast tulevad halvad lõhnad. Seda põhjustab niiskuse olemasolu aurusti 
ümber õhust kondenseerumise tõttu selle läbi aurusti ribide liikumisel. Lõhn halveneb hallituse ja bakterite arengu tagajärjel. Seda probleemi 
saab ilma aurustit demonteerimata lahendada aerosooli kujul peale kantava puhastusvahendi kasutamisega.

Kasutusjuhised:
1. Kuivatage aurusti pind sõiduki küttesüsteemi kasutades. Selleks peate keerama kütte või 

kliimaseadme temperatuuri maksimumile õhu jaotusega madalas asendis.
2. Jätke süsteem tööle ligikaudu 10 minutiks ventilaatoriga retsirkulatsiooni režiimis maksimaalsel 

tasemel.
3. Pärast kogu niiskuse eemaldamist keerake kliimaseade madalale soojusele, ilma 

õhukonditsioneeri rakendumust võimaldamata.
4. Järgmisena kandke pihusti õhu sisendile ja ventilatsiooniavadele. Jätke puhastusvahend 

ligikaudu 10 minutiks tööle kliimaseadmega retsirkulatsiooni režiimis.
5. Pärast puhastamist kuivatage aurusti ja kliimaseadme korpuse sisemus esimeses sammus 

kirjeldatud viisil.
6. Lõpetuseks avage sõiduki uksed ja laske sellel väljas 10 minutit ventileeruda.
Teine levinud probleem on väga madal õhurõhk difuusori väljundis. Selle
põhjuseks on harilikult fi ltri küllastumine õietolmuga kas halva hoolduse
või tugeva tolmustes keskkondades kasutamise tõttu. Probleemi saab lahendada
fi ltri vahetamise teel.
Allpool on toodud mõned levinumad õhukonditsioneeri peamiste komponentide
rikked.
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ĮPRASTINIAI GEDIMAI

Veikiant oro kondicionieriui, sistemos elementus ir komponentus veikia skirtinga apkrova, kuri dažniausiai susijusi su temperatūra ir slėgiu, kuriame jie 
veikia. Kai kurie komponentai gali būti nesandarūs, užstrigti ar sulūžti.

Viena dažniausiai oro kondicionierių problemų yra prastas kvapas, sklin-
dantis iš vėdinimo angos. Jis atsiranda dėl drėgmės, susidarančios aplink 
garintuvą kondensuojantis oro drėgmei. Atsiradus pelėsiui ir bakterijoms, 
kvapas stiprėja. Norint išspręsti šią problemą, nebūtina išmontuoti garintu-
vo, naudokite aerozolinį valiklį.

Naudojimo nurodymai

1. Nusausinkite garintuvo paviršių įjungę automobilio šildymo sistemą. 
Tam reikia nustatyti didžiausią šildymo ar klimato kontrolės tempera-
tūrą ir žemą oro skirstytuvo padėtį.

2. Nustatę ventiliatorių didžiausiu recirkuliavimo režimu, leiskite siste-
mai paveikti apie 10 minučių.

3. Pašalinę visą drėgmę, neįjungdami oro kondicionieriaus, nustatykite, 
kad klimato kontrolės sistema veiktų žemos temperatūros režimu.

4. Po to papurkškite valiklio į oro įleidimo angą ir vėdinimo išėjimo an-
gas. Nustatę klimato kontrolės sistemą recirkuliavimo režimu, leiskite 
valikliui veikti apie 10 minučių.

5. Išvalę, išdžiovinkite garintuvą ir klimato kontrolės sistemos korpuso 
vidų taip pat, kaip nurodyta pirmajame punkte.

6. Atidarykite automobilio dureles ir vėdinkite 10 minučių.

Dar viena įprastinė problema yra labai žemas slėgis sklaidytuvo išleidimo 
angoje. Taip dažniausiai atsitinka fi ltrui užsikimšus žiedadulkėmis, prastai 
jį prižiūrint arba naudojant ypač dulkėtoje aplinkoje. Šią problemą galima 
pašalinti pakeitus fi ltrą.
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Telli kaup ADCat süsteemist 
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LEVINUMAD RIKKED

Õhukonditsioneeri töö ajal avalduvad elementidele ja komponentidele erinevad koormused, millest enamik on seotud nende töö temperatuuri ja rõhuga. 
Mõned komponendid võivad lekkida, kinni kiiluda või puruneda. 

Üks levinumaid probleeme õhukonditsioneeridega on ventilatsiooniavast 
tulevad halvad lõhnad. Seda põhjustab niiskuse olemasolu aurusti ümber 
õhust kondenseerumise tõttu selle läbi aurusti ribide liikumisel. Lõhn hal-
veneb hallituse ja bakterite arengu tagajärjel. Seda probleemi saab ilma 
aurustit demonteerimata lahendada aerosooli kujul peale kantava puhas-
tusvahendi kasutamisega.

Kasutusjuhised:

1. Kuivatage aurusti pind sõiduki küttesüsteemi kasutades. Selleks 
peate keerama kütte või kliimaseadme temperatuuri maksimumile 
õhu jaotusega madalas asendis.

2. Jätke süsteem tööle ligikaudu 10 minutiks ventilaatoriga retsirkulat-
siooni režiimis maksimaalsel tasemel.

3. Pärast kogu niiskuse eemaldamist keerake kliimaseade madalale 
soojusele, ilma õhukonditsioneeri rakendumust võimaldamata. 

4. Järgmisena kandke pihusti õhu sisendile ja ventilatsiooniavadele. 
Jätke puhastusvahend ligikaudu 10 minutiks tööle kliimaseadmega 
retsirkulatsiooni režiimis.

5. Pärast puhastamist kuivatage aurusti ja kliimaseadme korpuse sise-
mus esimeses sammus kirjeldatud viisil.

6. Lõpetuseks avage sõiduki uksed ja laske sellel väljas 10 minutit ven-
tileeruda.

Teine levinud probleem on väga madal õhurõhk difuusori väljundis. Selle 
põhjuseks on harilikult fi ltri küllastumine õietolmuga kas halva hoolduse 
või tugeva tolmustes keskkondades kasutamise tõttu. Probleemi saab la-
hendada fi ltri vahetamise teel.

Allpool on toodud mõned levinumad õhukonditsioneeri peamiste kompo-
nentide rikked.
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• Kinni kiilumise või seesmise purunemise põhjuseks võib olla puuduv määrimine 
või jahutusvedeliku leidumine vedelas olekus.

• Kontrollige võimalikke jahutusaine lekke asukohti visuaalselt spetsiaalse ultra-
violetse valguse abil. 

• Ühendage laadimisjaam ringlusega ja kontrollige kõrgeid ja madalaid rõhkusid.
• Kontrollige pooli õiget pinget ning selle takistust ja isolatsiooni maandusest.  

• Kinni kiilumise või seesmise purunemise tõttu tuleb kompressor asendada.
• Kompressori väliste lekete korral tuleb mõjutatud tihendid asendada, kui tootja 

neid tarnib.
• Kui rõhud ei ole kompressori ühe seesmise komponendi kulumise tõttu õiged, on 

remont tootja varuosade tarnimise korral võimalik, vastasel juhul tuleb kompres-
sor asendada. 

• Kui pool on eraldunud või selle isolatsioon maandatud, tuleb elektromagnetiline 
sidur asendada.

Kondensaator

Augud võimaliku korrosiooni tõttu kondensaatori pinnas, võõrkehade poolt ummis-
tatud ribid või lekked sisend- ja väljundühendustes.

Kontrollige kondensaatori välimust ja kinnitust ning õhukanalite võõrkehadest vaba 
olemist. Kontrollige, et keevisühendused ei ole lagunenud, ning pingutusmomenti. 

Aukude korral asendage kondensaator. Kui see ei ole korralikult kinnitatud, korri-
geerige selle asendit. Kui kondensaator on ummistunud, eemaldage ribidelt võõr-
kehad. Kui ühendused on lahtised, asendage O-rõngad. Kui ühendustel on prob-
leeme keevistega, asendage kompressor.

Kolbkompressor

• Kinni kiilumine või seesmine purunemine.
• Jahutusaine lekked.
• Kompressori madal tõhusus.
• Rike elektromagnetilises siduris.
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LEVINUMAD RIKKED

Õhukonditsioneeri töö ajal avalduvad elementidele ja komponentidele erinevad koormused, millest enamik on seotud nende töö temperatuuri ja rõhuga. 
Mõned komponendid võivad lekkida, kinni kiiluda või puruneda. 

Üks levinumaid probleeme õhukonditsioneeridega on ventilatsiooniavast 
tulevad halvad lõhnad. Seda põhjustab niiskuse olemasolu aurusti ümber 
õhust kondenseerumise tõttu selle läbi aurusti ribide liikumisel. Lõhn hal-
veneb hallituse ja bakterite arengu tagajärjel. Seda probleemi saab ilma 
aurustit demonteerimata lahendada aerosooli kujul peale kantava puhas-
tusvahendi kasutamisega.

Kasutusjuhised:

1. Kuivatage aurusti pind sõiduki küttesüsteemi kasutades. Selleks 
peate keerama kütte või kliimaseadme temperatuuri maksimumile 
õhu jaotusega madalas asendis.

2. Jätke süsteem tööle ligikaudu 10 minutiks ventilaatoriga retsirkulat-
siooni režiimis maksimaalsel tasemel.

3. Pärast kogu niiskuse eemaldamist keerake kliimaseade madalale 
soojusele, ilma õhukonditsioneeri rakendumust võimaldamata. 

4. Järgmisena kandke pihusti õhu sisendile ja ventilatsiooniavadele. 
Jätke puhastusvahend ligikaudu 10 minutiks tööle kliimaseadmega 
retsirkulatsiooni režiimis.

5. Pärast puhastamist kuivatage aurusti ja kliimaseadme korpuse sise-
mus esimeses sammus kirjeldatud viisil.

6. Lõpetuseks avage sõiduki uksed ja laske sellel väljas 10 minutit ven-
tileeruda.

Teine levinud probleem on väga madal õhurõhk difuusori väljundis. Selle 
põhjuseks on harilikult fi ltri küllastumine õietolmuga kas halva hoolduse 
või tugeva tolmustes keskkondades kasutamise tõttu. Probleemi saab la-
hendada fi ltri vahetamise teel.

Allpool on toodud mõned levinumad õhukonditsioneeri peamiste kompo-
nentide rikked.
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Filter-kuivati

Küllastunud fi lter ja ummistunud ringlus.

Kui fi lter on ummistunud, ei võimalda see piisaval hulgal vedelikul voolata ja 
toimib paisumisventiilina. Selles rikkes veendumiseks puudutage sisend- ja 
väljundtorusid kontrollimaks, kas need on erinevatel temperatuuridel.

Ummistuse korral asendage fi lter.

Paisumisventiil

Seesmine ummistus, ventiil kinni avatud või suletud asendis.

Kontrollige laadimisjaama abil kõrg- ja madalrõhuringluse rõhkusid, et veen-
duda ventiili korralikus töös. Veenduge, et ventiil ja kinnitused oleks lekketi-
hedad.
Kontrollige digitaalse infrapunatermomeetri abil paisumisventiili sisend- ja väl-
jundtorude temperatuure.

Ummistuse või mustuse olemasolul tuleb paisumisventiil asendada.
Kui erinevus sisend- ja väljundtemperatuuri vahel on minimaalne, tähendab 
see, et ventiil on avatud või gaasi on liiga vähe. Sellisel juhul lisage ventiili 
korraliku töö kontrollimiseks gaasi, vastasel juhul tuleb see asendada.

Aurusti

Augud võimaliku korrosiooni tõttu aurusti pinnas, mustuse poolt ummistatud 
ribid, lekked sisend- ja väljundühendustes. Halvad lõhnad sõitjateruumis 
bakterite tõttu aurusti pinnal. 

Aukude korral asendage aurusti. Mustus tuleb puhastada. Kui ühendused 
on lahtised, asendage O-rõngad. Kui ühendustel on probleeme keevistega, 
asendage aurusti.

Kontrollige aurustit lekete suhtes, kontrollige mustust ribidel. Kontrollige, et 
ühenduste keevitus ei ole lagunenud, ning nende pingutusmomenti.
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Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on allergilised 

reaktsioonid krooniliste haigestumiste seas kolmandal 

kohal. Hinnanguliselt on 25–30 protsendil kogu inimkonnast 

allergiliste haiguste sümptomeid ja see arv kahekordistub 

umbes kümne aastaga.

Eriti tundlikud on nii allergikud kui ka väikesed lapsed 

tänavaliiklusest põhjustatud saaste vastu. Selle mõju seab ohtu 

eelkõige autojuhid ja reisijad sõidukites. Õhk, mida imeb tee 

keskelt sisse sõiduki ventilatsiooni- või konditsioneerisüsteem, 

on kuni kuus korda saastatum õhust tee servas. 
Teisisõnu on autoga sõites kahjulike ainete sissehingamise oht 

tunduvalt suurem kui kõnniteel käies. Sisenev õhk on saastatud 

tahmaosakestega (diiselmootorite heitgaasid), selliste gaasiliste 

ainetega nagu vääveldioksiid või lämmastikoksiid, kütuse 

mittetäieliku põlemise jääkidega, samuti tolmu, bakterite, 

viiruste, taimede õietolmuga.

Reisijatesalongi siseneva õhu peab puhastama salongifilter. 
See filter puhastab õhku ning pakub tänu sellele juhile ja 

reisijatele suuremat sõidumugavust.

Kuni praeguse ajani takistasid salongifiltrid mehaanilise saaste 

sissepääsu ja puhastasid õhku ka kahjulikest aerosoolidest. 

Uued FILTRONI BIOKNIGHT-süsteemiga salongifiltrid 

eemaldavad õhust peaaegu kõik bakterid ja allergeenid, 
samuti takistavad need allergilise hallituse ja seenbakterite 

teket. See on eriti tähtis allergikute, laste ja sageli autoga 

reisivate inimeste jaoks – süsteem BIOKNIGHT ei paranda 

mitte üksnes sõidumugavust, vaid säästab ka tervist!

Süsteemi BIOKNIGHT töö põhineb uuenduslikul, inimsilmaga 

nähtamatul bakterivastasel kelmel, mis kaitseb tõhusalt 

kahjulike allergeenide eest.

Süsteemi BIOKNIGHT värvitu, lõhnatu ja inimestele 

mittetoksiline kelme töötab kahefaasiliselt. Esimene faas 

tugineb elektromagnetiliselt laetud paljulüliliste söeosakeste 

toimele. Laetud osakesed tõmbavad enda külge allergeene. 

Need on nagu mõõgad, mis torkavad rakkude seinu läbi. 

Teine faas on allergeenide hävitamine ja nende paljunemise 

tõhus takistamine. 

BIOKNIGHT-SÜSTEEMIGA SALONGIFILTER:

 eemaldab õhust peaaegu kõik bakterid ja allergeenid,

 väldib hallituse ja seenbakterite teket,

 kõrvaldab ebameeldivad lõhnad,

 muudab sõiduki juhtimise mugavamaks,

 kaitseb konditsioneerisüsteemi.

Uus kvaliteedistandard, mis loodi süsteemiga BIOKNIGHT, 

on võetud kasutusele nii aktiveeritud söega filtrites kui ka 

standardsetes filtrites. Süsteemi BIOKNIGHT juurutamise 

otsusele FILTRONI kõigis filtritüüpides pani aluse veendumus, 

et iga automudeli juhid ja reisijad väärivad sõidu ajal kõrgeima 

kvaliteediga kaitstust ja mugavust.

FILTRONI SALONGIFILTRITE 
UUS KVALITEEDISTANDARD

SÜSTEEMI 
BIOKNIGHT 

KAHEFAASILINE 
TÖÖ



 

Kui mootori temperatuur tõuseb, jäta 
endale võimalus sõita edasi jahutatud 
mootoriga, usalda Gates-i! Jahutussüsteemi 
eksperti!

Gates muudab töökoja jahutussüsteemi eksperdiks.

Alates termostaatidest, veepumpadest 
kuni voolikuteni teeb Gates sinust 
kvaliteetse töökoja, vali Gates premium 
klassi kvaliteettooted. Vaata ise 
kodulehelt: www.gatestechzone.com
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