Professzionális klímaszerviz:
Bosch ACS 511 és ACS 611

ACS 511 és ACS 611: Teljes mértékben
automatizált klímaszerviz-berendezések
Az ACS 611 a világ egyik legfejlettebb klímaszerviz-

vákuumozását, és mint az összes többi Bosch beren-

berendezése személygépkocsikhoz és tehergépjármű-

dezés, az ACS 611 is tartalmaz egy adatbankot, ada-

vekhez. A többi teljes mértékben automatizált Bosch

tokkal az adott jármű klímaberendezéséhez szükséges

berendezéshez hasonlóan R-134a-alapú klímarendsze-

olaj és hűtőközeg mennyiségéről. Az ACS 611 integrált

rek minimális manuális beavatkozást igénylő karbantar-

nyomtatót is tartalmaz részletes jegyzőkönyvek nyom-

tására tervezték. A berendezés automatikusan vezérli

tatásához. Alternatívaként a szűkebb klímaszerviz-szol-

a karbantartás összes fázisát, beleértve az olaj és a

gáltatást nyújtó autószerelő műhelyek számára az ACS

hűtőközeg lefejtését, újrahasznosítását és visszatölté-

511 modellt ajánljuk, amelynek kisebb teljesítményű

sét, közvetlen szerelői beavatkozás nélkül. A manuális

ACS 511 és ACS 611
Műszaki adatok, fő funkciók
ACS 611

ACS 511

R-134a

R-134a

Teljes mértékben automatizált

Teljes mértékben automatizált

Opcionális készlet

Opcionális készlet

Elektronikus adatbázis

Szabványos

Szabványos

a kompresszora, de így is megfelel a professzionális

Klímateljesítmény-teszt

Igen

Igen

üzemmód azonban azt is lehetővé teszi a felhasználó

klíma-karbantartási követelményeknek, a Bosch beren-

Áramellátás

230 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz

számára, hogy szükség esetén minden funkciót önállóan

dezésektől megszokott kompromisszummentes, kiváló

vezéreljen. Az ACS 611 kétfokozatú, erőteljes vákuum-

minőségben.

Igen

Igen

–

–

Manuális üzemeltetési mód

Igen

Igen

Automatizált szivárgásteszt

Igen

Igen

Automatizált olajleengedés

Elektronikus mérleggel

Elektronikus mérleggel

Automatizált olajbefecskendezés

Elektronikus mérleggel

Elektronikus mérleggel

Igen

Igen

80 mm, 1. osztály

80 mm, 1. osztály

40 mm

40 mm

Hűtőközeg
Lefejtési, újrahasznosítási és feltöltési egység
Öblítőkészlet

CE-jelölés
SAE J2788 szabvány

szivattyúja garantálja a rendszer gyors és hatékony

Két működési mód:
ff Gyors hozzáférési vagy részletes mód
ff A lefejtés és az újrahasznosítás

Automatizált UV-kontrasztanyag-befecskendezés

automatizált kezelése
ff Manuális vagy automatizált használat

Manométer

ff Többfázisú újrahasznosítás

Tartálymanométer

ff Programozható vákuumfázis

Szerviztömlő

244 cm/SAE J2196

244 cm/SAE J2196

Háttér-világítású LCD-kijelző

Igen/80 számjegyes

Igen/80 számjegyes

21 nyelvű

21 nyelvű

Igen

Igen

1/3 HP

1/4 HP

170 l/perc

70 l/perc

ff Automatizált újrafeltöltés
ff A rendszer integrált, irányított nyomáspróbája

Felhasználói útmutató

ff Automatizált olajlefejtés és feltöltés elektronikus
mérleggel

Nyomtató

ff Automatizált UV-kontrasztanyag- befecskendezés

Hermetikusan zárt nagy teljesítményű kompresszor

ff Nem kondenzálódó gázok automatizált eltávolítása
ff Programozható karbantartás

Vákuumszivattyú

ff Többnyelvű szoftver

Belső hűtőközegtartály

20 kg

8 kg

A mérleg pontossága

+/- 5 g

+/- 5 g

2×250 ml

2×250 ml

710 cc

300 cc

Automatikus

Automatikus

800 W

550 W

+10 °C–50 °C

+10 °C–50 °C

20–75%

20–75%

Szállítási és tárolási hőmérséklet

–25 °C–60 °C

–25 °C–60 °C

Méretek

1270×690×660

1270×690×660

Kb. 120 kg üres tartállyal

Kb. 90 kg üres tartállyal

ff Intelligens feltöltésmennyiség-szabályozás
ff Integrált öblítőprogram

Olajpalack

ff Adatátvitel Smart Key használatával

Nagy teljesítményű szárítószűrő

Cikkszám:

Újrahasznosítás

ACS 611: S P00 000 002

Teljesítmény

ACS 511: S P00 000 001

Üzemi hőmérséklet

A professzionális klímaszerviz a gyors
és pontos karbantartás garanciája.

Páratartalom

Tömeg
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Bosch: a jövő
műhelypartnere
A Bosch innovációi már több mint 125 éve segítik a járművek mozgatását
és juttatják el az embereket egyre biztosabban és nyugodtabb körülmények közt A pontból B-be.
A Bosch Gépjármű-felszerelések, diagnosztika és szervizszolgáltatások
üzletága világviszonylatban egyedülálló termékajánlattal támogatja
a viszonteladókat és műhelyeket:
ff hatékony diagnosztikával,
ff innovatív műhelyfelszerelésekkel,
ff gyors és megbízható szállításokkal,
ff a világszerte legnagyobb alkatrészválasztékkal – új és felújított
alkatrészekhez,
ff műhelykoncepciókkal igényre szabottan,
ff átfogó oktatási ajánlattal,
ff célzott eladási és marketingtámogatással,
ff szakértő műszaki segélyvonallal,
ff napi 24 órában elérhető műhelyportállal,
ff gazdaságos bérleti konstrukciókkal műhelyberendezésekhez.

A megoldásaink kiegészítő szolgáltatásokat kínálnak az ütemezés,
tökéletesen kiszolgálhassuk az igényeit, illetve segítséget nyújtsunk ahhoz,
hogy a maximumot hozhassa ki a lehetőségeiből.
Tipp a műhelyeknek:
A járművek klímarendszerének szervize során gondoljunk a beltéri szűrő
cseréjére is, mert a karbantartás csak új szűrővel tekinthető teljesnek és
lesz észrevehető az ügyfeleik számára.

Robert Bosch Kft.
Gépjármű-felszerelések, diagnosztika és
szervizszolgáltatások üzletág
1103 Budapest,
Gyömrői út 120.
Telefon: +36-1/431-3800
Fax: +36-1/431-3834
www.bosch.hu
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a szervezés és az eredmények felkutatásának területén azért, hogy

Tökéletes: a Bosch szinte a teljes
járműparkot lefedő beltériszűrőprogramja komfortot, biztonságot és
az egészségünk védelmét kínálja:
ff Kiszűri a szennyeződéseket,
az égéstermékeket és az ózont
ff Segít megakadályozni a lerakódások
megjelenését a szélvédőn a jobb
kilátás érdekében

