
Innovatieve koudemiddelanalyse
• Ingebouwd apparaat voor koudemiddelanalyse is volledig in het aircoserviceproces geïntegreerd.  
 Overzichtelijke weergave documenteert de samenstelling van de bestanddelen in het geanalyseerde  
 koudemiddel. 
•	 Intelligent	drievoudig	filtersysteem	zorgt	ervoor	dat	er	geen	olie	samen	met	het	koudemiddel	in	de	 
 leidingen van het analyseapparaat terechtkomt en het apparaat verontreinigt. Deze innovatie verbetert de  
 tot nu toe bekende stand der techniek aanzienlijk en zorgt voor een duidelijke vermindering van de onder- 
 houdsinspanningen.
• Zelfs wanneer de restdruk van het koudemiddel in de airco-installatie laag is (ca. 500 mbar), zorgt het
 slimme systeem en de software ervoor dat het koudemiddel veilig kan worden geanalyseerd. 
• Max. 1,5 g koudemiddel nodig voor de analyse.
 Dit bespaart niet alleen geld, maar is ook goed voor het milieu.

Wetsconforme test
• Stikstof-/formeergastest geïntegreerd in de apparaatsoftware. 
 Garandeert verplichte documentatie voor de eindklant.

Slimme documentatie
• Lezen en exporteren van gegevens via USB-aansluiting (Excel).
 Maakt documentatie van afzonderlijke services en analyse van het totale koudemiddelverbruik mogelijk.

Zuivere zaak
• Automatische reiniging van de kringloop in het aircoserviceapparaat. 
 Hierdoor is het apparaat meteen klaar voor de volgende aircoservice, ongeacht de oliesoort.

Geen ongewenste toegang
• Het is mogelijk gepersonaliseerde toegang voor het apparaat in te stellen.
 Persoonlijk wachtwoord van vier tekens zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen toegang krijgen.

Aircoservicetoestel 
COOLIUS Y50A
Art.nr. W050 115 020

Highlights

Innovatieve gegevensinvoer met 
CooliusSelect 
Comfortabel menu en bediening door 
navigatiewiel

Stikstof-/formeergastest
overzichtelijk en wetsconform in de software 
geïntegreerd

Geschikt voor hybride- en 
elektrische voertuigen 
Uitgerust met 2 reservoir voor verse olie en  
1 voor uv-additieven

Intelligent 'low-emission'- concept
Innovatieve procedure om gebruikte olie af 
te laten garandeert minimaal koude- 
middelverlies

Sommige afbeeldingen bevatten opties en aanvullende installaties. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Krachtig en robuust aircoservicetoe-
stel voor volautomatische aircoser-
vice met het koudemiddel R1234yf 
met geïntegreerd apparaat voor 
koudemiddelanalyse. 

Ideaal voor het onderhoud van 
personenwagens, bestelwagens, 
bedrijfswagens, bouwvoertuigen en 
landbouwvoertuigen.

Slimme koudemiddelanalyse 
Ingebouwd, kostenbesparend en beveiligd 
met	drievoudig	filtersysteem



Omschrijving Art.nr. Beschrijving Informatie

Onderhoudsovereenkomst Aan LG aanpassen Jaarlijkse uitvoering door onze technici
 - Hou rekening met het aanbod in uw land! -

Spoelkit W067 200 013 Hiermee kunt u de koudemiddelleidingen uitspoelen bij WOW! 
Aircoservicetoestellen met koudemiddel R134a en R1234yf.

Verlengingskit
Serviceslangen

W067 100 001 Verlengingskit 3 m

Houder voor stikstof-/ 
Formeergasfles

W067 100 000 Om	de	fles	eenvoudig	aan	het	aircoservicetoestel	te	bevestigen
(Incl. houder, schroeven, verbindingsslang en bevestigingsband)

Afvalverwijderingskit W067 200 026 Voor de verwijdering van verontreinigd koudemiddel; 
met	handpomp,	twee	slangen	en	fles

Afmetingen 680 x 667 x 1175 mm

Gewicht 90 kg

Behuizing Metaal met robuuste kunststof deksel

Energie 230 V/50 Hz

Werktemperatuurbereik +10 / +49 °C

Koudemiddel R1234yf

Koudemiddeltank 20 kg

Koudemiddelweging belastbaar tot 60 kg

Max. bedrijfsdruk: 20 bar

Compressor 3/8 HP

Zuigvermogen (vloeibaar) 500 g/min

Stikstof-/formeergastest Automatisch (accessoire nodig)

Uitlaat niet-condenseerbare gassen Automatisch

Hoofdfilterdroger	(1	stuk) Type 660 coaxiaal

Grote ventilator voor veilige werking D 172 mm

Hoge afzuigsnelheid door koeling van de 
compressor met ventilator D 172 mm

Drukverhogingscontrole airco Automatisch 

Afvoer gebruikte olie Automatisch

Flesinhoud gebruikte olie - gesloten 250 ml

Nauwkeurigheid olie/uv ± 2 g

Nauwkeurigheid koudemiddelafzuiging  
en -vulling ± 15 g

Vermogen vacuümpomp 128 l/min

Absoluut vacuüm (McLeod abs) 0,05 mb

Elektronische druksensor Inhoud:

PAG-/POE-olievulling Automatisch

PAG-/POE-olie	flesinhoud 250 ml

Uv-additief	flesinhoud 100 ml

Koudemiddelvulling Automatisch

Spoelprogramma Inhoud:

Koudemiddelbeheersysteem Inhoud:

Overzichtelijk display vierdelig 4 x 20 tekens

Akoestische seiner Bij fouten en adviezen

Update voertuigendatabase via USB-interface

Bijlage eigen voertuigendatabase Inhoud:

Geïntegreerde printer Met meervoudig printen

Overdruk- en onderdrukventielen Elektronisch gestuurd

Manometer (met trillingsdemping)
ND + HD Klasse 1.0 / D 80 mm

Manometer	voor	interne	koudemiddelfles Klasse 2.5 / D 40 mm

Parker snelkoppelingen SAE J639

Serviceslangen 3 m SAE J2888

Verlengingskit voor serviceslangen Optioneel verkrijgbaar

Lengtecorrectie van de serviceslang Automatisch

Goedkeuringen CE-certificering	door	TÜV	Süd

Toebehoren

Technische gegevens

Aircoservicetoestel COOLIUS Y50A
met geïntegreerd apparaat voor koudemiddelanalyse

Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen (lengte 3 m)

Stickers voor de verschillende oliën en uv-additieven

Onderhoudsmap

Korte gebruiksaanwijzing 
(met link naar website met meertalige gebruiksaanwijzing)

Inbedrijfstelling (optioneel)

Vullingsdatabase voertuig

Inhoud levering

 Hebt u ook aan materialen en toebehoren zoals koudemiddel, oliën, uv-lekzoekadditieven of uf-ledzaklampen gedacht?
 Deze en nog meer producten voor een volledige aircoservice zijn verkrijgbaar op onze website of rechtstreeks bij uw
 bevoegde verkoper.

Sommige afbeeldingen bevatten opties en aanvullende installaties. Fouten en wijzigingen voorbehouden.


