
Intelligent ‘Lage-Emissie’ concept
• Innovatieve verwerking van de vervuilde olie met het geringste koelmiddel verlies.
 Kostenbesparend, veilig en milieuvriendelijk!

Conform de huidige wetgeving
• Stikstof / formeergas test werd in de software van het apparaat geïntegreerd. Het apparaat voorziet de  
 nodige rapportering van deze test.

Innovatieve database
• Uitlezen en inlezen van data via USB-stick (Excel)
     Uitlezen van individuele tests alsook evaluatie van het koelmiddelverbruik.

Gebruiksklaar voor verschillende types voertuigen
• De automatische reiniging van het  A/C service apparaat maakt dit apparaat onmiddellijk gebruiksklaar  
 voor voertuigen met andere types olie.

Service-vriendelijke onderdelen
• Hoog kwalitatieve componenten garanderen langere tijd tussen service intervallen.

Beveiligde toegang
• Gepersonaliseerde toegang kan bewerkstelligd worden door middel van een pincode

A/C service apparaat 
COOLIUS Y50
Art.nr W050 115 000

Krachtig en robuust airco service  
apparaat met volautomatische  
bediening van het R-1234yf gas.

Ideaal voor de A/C service van per-
sonenwagens, vans, LCV, vrachtwagens 
en landbouwvoertuigen.

Highlights

Fixatie balans A/C service apparaat 
voor mobiele applicaties

Dataselectie met innovatieve  
navigatieknop 
Comfortabele menu selectie met centrale 
navigatieknop.

Noodstop schakelaar 
Conform de wettelijke voorschriften

Gebruiksklaar voor hybride en 
elektrische voertuigen 
Voorzien van aparte oliereservoirs en een 
UV-reservoir.

Intelligent ‘Lage Emissie’ concept
Minimaal verbruik van koelmiddel om 
vervuilde olie te verwijderen.

De illustraties tonen een gedeelte van de opties / extra uitrusting



Afmetingen 680 x 667 x 1175 mm

Gewicht 90 kg

Omhulsel metaal met plastic bekleding

Vermogen 230 V / 50 Hz

Werktemperatuurbereik +10 / +49°C

Koelmiddel R-1234yf

Koeltank 20 kg

Koelmiddelschaal 60 kg belastbaar

Max. bedrijfsdruk 20 bar

Compressor 1/3 HP

Recuperatiesnelheid (vloeistof) 320 g/min

Ingebouwde stikstoftest Automatisch (accessoires vereist)

Afvoer niet-condenseerbaar gas Automatisch

Hoofdfilterdroger (1 stuk) Type 660 Coaxiaal

Grote ventilator voor veilige werking D 172 mm

Hoge recuperatiesnelheid door afkoeling
van compressor met ventilator D 172 mm

Controle van drukverhoging
in het aircosysteem Automatisch

Afvoer oude olie Automatisch

Flesinhoud oude olie - verzegeld 250 ml

Öl / uv-precisie ± 2 g

Koelmiddelrecuperatie- en oplaadprecisie ± 15 g

Capaciteit vacuümpomp 128 l/min

Einddruk (McLeod abs) 0,05 mb

Elektronische druksensor Inbegrepen

PAG-/POE-olievulling Automatisch

Flesinhoud PAG-/POE-olie 250 ml

Flesinhoud uv-additief 100 ml

Koelmiddelvulling Automatisch

Spoelprogramma Inbegrepen

Koelmiddelbeheersysteem Inbegrepen

Goed uitgerust display met vier lijnen 4 x 20 tekens

Geluidssignaal Voor fouten en aanwijzingen

Update van de voertuigdatabase Via USB-poort

Instellen van eigen voertuigdatabase Inbegrepen

Geïntegreerde printer Met meervoudig printen

Hogedruk- en lagedrukkleppen Met elektronische bediening

Manometer (zonder puls)
LD + HD CL 1.0 / D 80 mm

Manometer voor interne
koeltankdruk CL 1.0 / D 35 mm

Snelkoppelingen Parkeerder volgens SAE J639

Serviceslangen 3 m Volgens SAE J2888

Compensatie serviceslangen Automatisch

Certificatie CE-certificatie door TÜV Süd

Toebehoren

Omschrijving Art.nr Beschrijving Informatie

Onderhoudscontract

Externe analysator voor
R-1234yf?

0900 870 096 Eenvoudige analyse van de samenstelling van het koelmiddel in het
voertuigaircosysteem om de zuiverheid van het koelmiddel te controleren.

Spoelkit W067 200 013 Met de spoelkit kan het koelmiddelcircuit van WOW! airco-units met
koelmiddel R134a en R-1234yf gespoeld worden.

Houder voor stikstof-/
formeergasfles

W067 100 000 Voor eenvoudige bevestiging van de fles aan de airco-uit
(houder, schroeven, verbindingsslang en bevestigingsriem inbegrepen)

FORMEERGAS

Regelaar inert gas Voor het testen op lekken in het aircosysteem Verkrijgbaar in de webshop van Würth

Slangenpakket II Voor voertuigen met koelmiddel R-1234yf Verkrijgbaar in de webshop van Würth

Elektronische gasdetector Voor het zoeken naar en lokaliseren van lekken in gasbuizen Verkrijgbaar in de webshop van Würth

STIKSTOF

Stikstofregelaar Voor het testen op lekken in het aircosysteem Verkrijgbaar in de webshop van Würth

Technische gegevens

Aircoserviceapparaat A/C COOLIUS Y50

Serviceslangen met standaard koppelingen (lengte 3 m)

Stickers voor de verschillende olies en uv-additieven

Serviceboekje

Beknopte handleiding
(met link naar website voor meertalige instructies)

Leren werken met het apparaat (optioneel)

Database met vulhoeveelheden

Leveringsomvang


