
8 AIRCOTECHNIEK

Aircoservice-apparaten

COOLIUS A30 BUS Innovatieve CooliusSelect
• Intuïtief menu en comfortabele bediening met  
 eenvoudige draai- en drukknoppen
• Alle klant- en voertuiggegevens snel kiezen en  
 eenvoudig invoeren met de nieuwe navigatie- 
 draaiknop
• Afdrukbare servicerapporten met alle relevante  
 gegevens

Efficiënte weegschaalconstructie
• Weegschaalconstructie in het apparaat voor  
 efficiënt  middelenmanagement
• Rubber stootkussen voor optimale schok- 
 absorptie op de werkvloer

Volautomatisch oliemanagement, zodat 
u de olie nauwkeurig kunt bijvullen
• Geschikt voor hybride- en elektrische voertuigen  
 of voertuigen met elektrische compressoren
• 1 oliereservoir voor verse olie, 1 oliereservoir 
 voor afvalolie en 1 reservoir voor uv-additieven
• Snel oliesoorten wisselen dankzij het intelligente  
 ingebouwde leidingspoelsysteem (bv. van PAG- 
 olie naar POE-olie), incl. serviceslangen 

Conform de wet, gebruiksvriendelijk,  
compleet
• CE-certificering door TÜV-SÜD
• Met extra koudemiddelpomp om snel en  
 efficiënt airco-onderhoudsbeurten uit te voeren  
 aan grote airco-installaties
• De krachtige compressor kan bijna 100 % van  
 het gevulde koudemiddel terugwinnen.
• Het interne ventilatiesysteem verzekert een  
 veilige bediening van het toestel
• Automatische drukverhogingsbewaking na het  
 wegzuigen
• 5 m lange serviceslang; optioneel: verlengstuk- 
 ken mogelijk
• 2 mechanische manometers voor exacte  
 controle van alle drukwaarden plus een extra  
 manometer voor de bewaking van de koude- 
 middeldruk in de interne fles
• Documentatie van het koudemiddelverbruik door  
 een interne databank, update via USB
• Elektronisch gestuurd openen en sluiten van de  
 over- en onderdrukventielen
• Sterke metalen constructie
• Geïntegreerde printer voor meervoudige afdruk- 
 ken van de uitgevoerde werkstappen;  
 gepersonaliseerde afdruk
• Overzichtelijk, vierdelig grafisch display met  
 weergave van alle meetwaarden en functie- 
 gegevens
• Geluidssignaal bij fouten of meldingen
• Antilekbanden
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Technische gegevens
Afmetingen 680 x 667 x 1175 mm
Gewicht 120 kg
Koudemiddel R 134a
Koudemiddelopslag 35 kg
Wegpompvermogen (vloeibaar) 1000 g/min
Vacuumpompvermogen 170 l/min
Vacuümgraad 3 x 10-1 Pa
Nauwkeurigheid koudemiddelafzuiging en -vulling ± 50 g
Nauwkeurigheid olie/uv ± 2 g
Zuiverheidsgraad R134a 100%
Manometer 3 mechanische manometers
Max. bedrijfsdruk 20 bar
Aantal filterdrogers 1

Goedkeuringen

CE-certificering, certificaat  
Module A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638, 
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU

Levering
Omschrijving
Aircoservicetoestel COOLIUS A30 BUS
Serviceslangen met standaardaansluitingen (lengte 
5 m)
Stickers voor de verschillende oliën en uv-additieven
Onderhoudsmap
Korte gebruiksaanwijzing (met link naar website met 
meertalige gebruiksaanwijzing)
Database met vulhoeveelheden
Optioneel: Inbedrijfstelling van het apparaat

Toebehoren
Onderhoudsovereenkomst
Update voertuigendatabase
Spoelkit

Met de COOLIUS A30 BUS kunt u volautomatisch airco-
onderhoudsbeurten uitvoeren met het koudemiddel R134a 
bij bussen, maar ook personenwagens, bestelwagens, 
bedrijfsvoertuigen en bouw-, landbouw- en spoorvoertuigen.

De COOLIUS A30 BUS is gebruiksvriendelijk en efficiënt. Hij 
combineert een innovatieve technische uitrusting met een 
baanbrekend design.


