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Výstražné a bezpečnostní instrukce 

Tento návod k obsluze obsahuje důležité výstražné a bezpečnostní instrukce,
které musí uživatel dodržovat.
Tento výrobek je určen pro velmi specifické použití, které je popsané v návodu 
k obsluze.
Dále jsou v tomto návodu vysvětleny důležité předpoklady a bezpečnostní opatření 
pro používání a provoz výrobku, pro jeho snadné použití.

Nepřijímáme záruku a odpovědnost za použití v jiných případech, než které jsou zde 
popsány a za nedodržení požadovaných podmínek a bezpečnostních opatření. 
Výrobek může být používán a provozován pouze osobami, které díky své 
profesionální kvalifikaci, jsou schopny dodržovat požadovaná bezpečnostní opatření 
během používání a provozu tohoto zařízení. 

Zařízení může být provozováno pouze s příslušenstvím a spotřebním materiálem 
dodaným firmou DiTEST nebo které má schválení firmy DiTEST.
Výsledky měření tohoto výrobku nezávisí jenom na jeho správném fungování, ale 
také na dalším počtu jiných podmínek. 
Před provedením dalších opatření, která budou vycházet z hodnot výsledků měření, 
je nutné si tyto změřené hodnoty nechat ověřit (např. kontrolou věrohodnosti) 
schváleným odborníkem.

Seřízení a údržbu zapojených a rozebraných zařízení mohou provádět pouze 
kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou k tomu vyškoleni a kteří si jsou vědomi rizik s tím 
spojených.

Výrobek může být opravován pouze ve výrobním závodě nebo kvalifikovanou 
osobou, která má příslušná školení. 
Specialista musí při následném používání tohoto výrobku zaručit, že tento výrobek 
nebo jeho funkce nezpůsobí poškození výrobku nebo neohrozí bezpečnost osob. 
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Přečtěte si všechny instrukce!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým napětím u vozidel se systémy s 
vysokým napětím

Vysokonapěťová baterie a díly k ní připojené, pracují s vysokým napětím, potencionálně 
ohrožující život.
Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal svorek vysokonapěťové baterie, připojovacích kabelů 
baterie a jiných dílů, které jsou pod vysokým napětím.

Nebezpečí elektrického šoku od systému zapalování

Systém zapalování pracuje s životem ohrožujícím vysokým napětím!
Když j motor v chodu, nedotýkejte se systému zapalování!

Nebezpečí elektrického šoku u vozidel 

Systém osvětlení s xenonovými světlomety je pod životem ohrožujícím vysokým napětím!
Když jsou zapnuté xenonové světlomety, nedotýkejte se žádného komponentu!

Nebezpečí z důvodu škodlivých nebo 
Při provádění testů s motorem v chodu v uzavřených místnostech (dílnách, zkušebních 
halách, apod.) se musí zajistit odvětrání výfukových plynů ven mimo prostory a celý prostor 
musí mít dostatečnou ventilaci!
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halách, apod.) se musí zajistit odvětrání výfukových plynů ven mimo prostory a celý prostor 
musí mít dostatečnou ventilaci!
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Riziko popálenin od horkých komponentů
Měření provádějte při normální provozní teplotě motoru nebo postupujte podle příslušných 
specifikací testu!
Nedotýkejte se žádných horkých komponentů motoru, uložení motoru a kompletního výfukového 
systému!
Bude-li třeba, použijte chladicí ventilátory!

Riziko zranění z důvodu rotujících dílů
Pokud to bude možné, provádějte jakékoliv práce v motorovém prostoru, když je motora zapalování 
vypnuté!
Nedotýkejte se jakýchkoliv rotujících dílů, jako jsou například alternátory, ventilátory chlazení ani 
jejich pohonů (např. poháněcích řemenů)! 

Riziko výbuchu z důvodu namontovaného pyrotechnického dílu a zabezpečovacího systému

• Test a instalační práce by měl provádět pouze vyškolený personál! 
• Za žádných okolností se pyropatrona nesmí zkoušet multimetrem!
• Ověření systému se musí provádět pouze schváleným testovacím přístrojem! 
• Při práci na systému airbagu vždy odpojte baterií! 
• Při zapojování baterie musí být vypnuté zapalování a v kabině vozidla nikdo nesmí 

být!
• Demontovaný airbag vždy skladujte s oblastí vystřelení airbagu směrem nahoru 

nebo podle instrukcí skladování!
• Jednotka airbagu by se nikdy neměla ponechat bez dozoru! 
• Jednotku airbagů chraňte před poletujícími jiskrami, otevřeným ohněm a teplot 

vyšších než 100°C!
• Jednotku airbagu nikdy nepřepravujte uvnitř prostoru pro posádku! 
• Nedovolte, aby se jednotka airbagu dostala do kontaktu s olejem, tukem a čisticími 

prostředky! 
• Jednotka airbagu, která spadla z větší výšky než 0,5m, se musí vyměnit! 
• Neodpálené jednotky airbagů se musí zlikvidovat! 
• Jednotky airbagů neotvírejte nebo neopravujte! 

Při dodržování přeběhových otáček vznětových motorů, vždy dodržujte příslušnou 
specifikaci výrobce!

Před zapojením nebo odpojením diagnostického přístroje nebo různých AVL DiTEST adaptérů 
vozidel od diagnostické zásuvky, vždy nejprve vypněte zapalování. 
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ CHLADIVA 

Nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu chladiva! 

Nekuřte! 
Nerozdělávejte oheň nebo nevytvářejte vysokou teplotu! 
Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od plamenů a horkých povrchů. 
Přístroj AVL DiTEST ADS 130 nepoužívejte ve výbušném prostředí. 
Přístroj AVL DiTEST ADS 130 používejte pouze v otevřeném a dobře větraném prostředí (výměna vzduchu 
alespoň 1x za hodinu). 
Pro zabezpečení výměny vzduchu v každém prostoru dílny, musí mít dílna vhodný systém ventilace nebo 
se musí provádět pravidelné větrání pracovního prostoru. 

Nebezpečí chemických popálenin způsobených jedovatými výpary a 
plyny!

Kontakt s chladivem může způsobit oslepnutí nebo jiná zranění (omrzliny). 
Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Chladiva mají nízký bod varu (R134a –26 °C a R1234yf –30 °C)
a mohou způsobit omrzliny. 
Nikdy nevdechujte výpary chladiv a olejů. 
Nepřibližujte se zejména k ventilačnímu výstupu během vyplachování nekondenzovatelných plynů. 
Rychlospojky nenatáčejte směrem k vašemu obličeji nebo na jiné osoby nebo zvířata. 
Výpary/plyny chladiva R134a a R1234yf jsou těžší než vzduch a mohou se nahromadit na podlaze nebo 
dutinách/jímkách a způsobit udušení pro omezení dostupného kyslíku pro dýchání. 
Při velmi vysokých teplotách se chladivo může rozkládat a uvolňovat jedovaté a agresivní výpary, které 
mohou zranit uživatele a poškodit životní prostředí. 
Nikdy nevdechujte výpary chladiv a olejů. 
Výpary mohou způsobit podráždění očí a respiračního systému. 
Používejte ochranné rukavice!
Používejte ochranné brýle!
Používejte ochrannou masku obličeje! 
Používejte ochranný oděv! 

Další instrukce a bezpečnostní informace o chladivu a oleji je k dispozici v bezpečnostních listech 
příslušných výrobců.
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ CHLADIVA AVL DiTEST ADS 130

Chladiva R134a a R1234yf

Používejte pouze čistá chladiva R134a nebo R1234yf a nepoužívejte tato chladiva u vozidel, která používají 
jiná chladiva nebo směsi chladiv či jiné plyny. 
Smíšení s jinými chladivy může poškodit systémy klimatizací. 
Namíchané plyny se mohou používat v souladu s příslušnými pokyny pro likvidaci. 
Přístroj AVL DiTEST ADS 130 nepoužívejte u systémů, které jsou naplněné stlačeným vzduchem, protože 
směsi chladiv R134a nebo R1234yf jsou potenciálně hořlavé, pokud se dostanou do kontaktu se vzduchem 
nebo kyslíkem.
Neměňte kalibrace komponentů souvisejících s bezpečností, jako jsou těsnění bezpečnostních ventilů a 
ovládacích systémů. 
Nepoužívejte externí nádobky nebo jiné úložné nádobky, které nejsou homologované nebo nemají
bezpečnostní ventily. 
Během provozu nezakrývejte nebo neblokujte výstupní ventilační otvory přístroje AVL DiTEST ADS 130. 

Připojení vedení 

Hadice mohou být pod tlakem a obsahovat chladivo.
Zkontrolujte tlak v hadicích (manometr) před výměnou servisních spojek. 
Před připojení spojek k systému klimatizace vozidla nebo externí nádobce nebo lahvi se přesvědčte, 
žespojky jsou zavřené (barevné otočné kotoučky jsou vytočené směrem ven). 
Dodržujte instrukce uvedené na dotykové obrazovce.
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Skladování chladiva

Servisní práce spojené s chladivem provádějte s maximální pečlivostí, aby nedošlo k smíchání 
chladiv.
Tento přístroj je určen pro samostatné (ne současné) použití chladiva R134a a R1234yf. 
Externí lahve používané pro skladování chladiva musí být zřetelně označené, aby nedošlo 
k smíchání různých druhů chladiv. 
Lahve nesmí být zamaštěné nebo jinak znečištěné. Musí být zřetelně označené, aby bylo možné 
určit, jaký typ chladiva obsahují. 

Riziko chemických popálenin chladivem!

Bezpečnostní listy chladiva obsahují informace o manipulaci, použití a skladování chladiva R134a 
a R1234yf. Obsahují také pokyny, které se musí BEZPODMÍNEČNĚ dodržet v nouzových 
situacích.
Bezpečnostní list si vyžádejte od výrobce chladiva a dodržujte instrukce, které obsahuje. 

Bezpečnostní list R134a Bezpečnostní list R1234yf

Stav chladiva a systému
Stav chladiva v systému klimatizace vozidla je velmi důležitý, aby systém klimatizace pracoval 
bezchybně. 
Správně provedené opravy v případě vzniklých závad nebo poškození, zaručují zachování kvality 
chladiva (částice, obsah kyselin a vody). 

Recyklovatelnost

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 vyžaduje pravidelnou výměnu systému filtrů (viz kapitola „Údržba“), 

aby byla zajištěna efektivnost recyklace. 

Návod k obsluze VII
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Zavírání/otvírání rychlospojek

Zavřít (odpojit od vozidla) 
– proti směru hodinových ručiček 

Otevřít (připojit k vozidlu)  
– po směru hodinových ručiček 

Všeobecná údržba/čištění 

Na přístroji AVL DiTEST ADS 130 se musí provádět údržba v předepsaných intervalech. 
Na přístroji AVL DiTEST ADS 130 se musí provádět údržba podle instrukcí poskytnutých firmou 
AVL DiTEST.
Používejte pouze díly od firmy AVL DiTEST.
Zejména je potřeba podle rozpisu vyměnit filtr pro absorpci vlhkosti a olej podtlakové pumpy. 
Všechny servisní práce a opravy na přístroji AVL DiTEST ADS 130 musí být prováděny pouze 
servisním personálem firmy AVL DiTEST nebo personálem autorizovaným firmou AVL DiTEST.
K čištění přístroje nepoužívejte žádné chemické přípravky, které mohou poškodit jeho materiál 
nebo povrch.

Dlouhodobé skladování

Odpojte přístroj AVL iTEST ADS 130 od síťového napájení a uložte na bezpečném místě 
chráněném před vysokými teplotami, vlhkostí a riziky nárazu jiných předmětů, které by přístroj 
mohly poškodit.
Při používání přístroje AVL DiTEST ADS 130 při odsávání a recyklaci chladiva R134a nebo 
R1234yf se musíte řídit směrnicemi, které jsou platné v zemi, kde se používají. 
Je-li to třeba, kontaktujte prosím Servisní středisko AVL DiTEST. 
Před opětovným spuštěním po odstavení se musí přístroj AVL DiTEST ADS 130 zkontrolovat 
podle zákonů a předpisů, které jsou platné v zemi použití. 

VIII Návod k obsluze
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Za ŽÁDNÝCH okolností neprovádějte tyto úkony na přístroji AVL DiTEST ADS: 

Nesmíte odstranit nebo poškodit jakékoliv nálepky, nápisy nebo varovné signály, které
jsou na přístroji AVL DiTEST ADS 130 nebo v jeho přímém dosahu! 

Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zařízeními na přístroji AVL DiTEST ADS 130!

Používejte pouze originální pojistky nebo identické pojistky specifikované na datovém
štítku a neprovádějte žádné neautorizované zásahy nebo opravy. 
Pokud jsou známé nebo nepředvídatelné změny v síťovém napájení přesahující 
specifikované limity, okamžitě odpojte přístroj ze síťového napájení! 

Zapojení přístroje AVL DiTEST ADS 130 musí odpovídat předpisům platným v zemi 
použití!

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 lze otevřít z důvodu údržby pouze kvalifikovaným a 
certifikovaným personálem!

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 používá díly, které mohou způsobit elektrický šok. 
Před otevřením přístroje AVL DiTEST ADS 130 z důvodu opravy nebo údržbářských 
prací odpojte přístroj ze síťového napájení! 

Ochranná zařízení 

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 je vybaven následujícími ochrannými zařízeními: 

Bezpečnostní tlakový spínač 

– zastaví všechny procesy, je-li tlak v přístroji příliš vysoký 

Bezpečnostní ventil 

– se otevře, když se tlak v přístroji dostane na úroveň, která přesahuje specifikované limity 

Spínač 

– odpojí přístroj AVL DiTEST ADS 130 od síťového napájení. Před otevřením krytu vždy přístroj 
nejdříve odpojte ze síťového napájení! 

Výše uvedené bezpečnostní instrukce se nesmí žádný způsobem měnit! 

Pokud se některá z výše uvedených instrukcí nedodrží, všechny záruční reklamace 
přístroje AVL DiTEST ADS 130 budou neplatné. 

Návod k obsluze IX
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AVL DiTEST ADS 130 Všeobecné

1 Všeobecné

1.1 Všeobecný popis

Účelem přístroje AVL DiTEST ADS 130 (ADS:Air Condition Diagnostic System) je regenerace a
recyklace chladiva R1234yf/R134a z klimatizačních systémů vozidel. 
Přístroj je navržen pro vozidla, která mají až 5 kg chladiva. 
Pokud se s přístrojem použije lahev s kapacitou 20 kg, mohou se servisovat vozidla i 
s většíkapacitou chladiva. 

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 byl navržen pro použití v autodílnách a servisech nebo podobných 
zařízeních. 
Přístroj mohou používat výhradně profesionálové, kteří jsou obeznámeni se základy chlazení, 
systémy chlazení, chladivy, předpisy a směrnicemi souvisejícími s tlakovým zařízením a možným 
nebezpečím. 
Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi! 
Přečtěte si a dodržujte pokyny tohoto návodu k obsluze, zejména bezpečnostní instrukce! 

Před jeho uvedením do provozu byl přístroj AVL DiTEST ADS 130 pečlivě zkontrolován a musí být 
podroben pravidelným prohlídkám (v souladu s platnými zákony a předpisy platnými v zemi provozu) 
během svého používání. 
Uživatel zodpovídá za to, že je diagnostický systém klimatizací používán v souladu s předpisy 
platnými v jeho zemi.

Obr. 1-1
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Všeobecné AVL DiTEST ADS 130

1-2 Pohled zepředu 
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Obr. 1-2

1 Dotykový displej
2 Kryt
3 Nádobka (250 cm3) pro nový kompresorový olej
4 Nádobka (250 cm3) pro regenerovaný kompresorový olej
5 Nádobka (250 cm3) pro UV indikátor
6 Zajišťovací kolečka 
7 Tiskárna
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AVL DiTEST ADS 130

1.2 Pohled na pravou stranu

1

2

Obr. 1-3

1 Ukazatel stavu oleje podtlakové pumpy
2 Zamykací kolečka 
3 Kolečko 
4 Rychlospojka vysokého tlaku
5 Rychlospojka nízkého tlaku

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 můžete použít pouze, když jsou správně připojené plnicí hadice 
(vysoký a nízký tlak)!

Návod k obsluze

AVL DiTEST ADS 130

Pohled na pravou stranu

Ukazatel stavu oleje podtlakové pumpy

Rychlospojka vysokého tlaku – červená 
Rychlospojka nízkého tlaku – modrá

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 můžete použít pouze, když jsou správně připojené plnicí hadice 

Všeobecné

5

4

3

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 můžete použít pouze, když jsou správně připojené plnicí hadice 
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Všeobecné AVL DiTEST ADS 130

1.4 Pohled zezadu
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Obr. 1-4

1 WiFi anténa
2 USB port
3 Zásuvka RS232
4 Zásuvka síťového připojení s vypínačem 
5 port pro teplotní snímač 
6 LAN port
7 Madla
8 Ventilátor
9 Držák pro síťový kabel 
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AVL DiTEST ADS 130 Všeobecné

1.5 Zadní pohled, vnitřek 
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Obr. 1-5

1 Destilátor
2 Filtr vlhkosti
3 Chlazený kondenzátor
4 Podtlaková pumpa
5 Nádržka s chladivem
6 Ventilový blok, včetně elektromagnetických ventilů 
7 Ovládací elektronika
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Všeobecné AVL DiTEST ADS 130

1.6 Ovladače 

1

2

Obr. 1-6

1 Dotykový displej
2 Termální tiskárna
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AVL DiTEST ADS 130 Výstražné a bezpečnostní instrukce

1.7 Dotykový displej

1 2 3 4 5

Obr. 1-7 Příklad: Automatický cyklus 

1
LP„nízký tlak“
Tlakoměr nízkého tlaku (LP) cyklu chladiva. 

2
HP „vysoký tlak“
Tlakoměr vysokého tlaku (LP) cyklu chladiva. 

3
BP „tlak lahve“
Tlakoměr lahve chladiva přístroje AVL DiTEST ADS 130 

4 Pracovní cykly

5 Zobrazení současného pracovního cyklu 

Návod k obsluze 1-7

Automatický cyklus  Kapitola 4 „Automatický cyklus“

Opravný cyklus  Kapitola 5 „Opravný cyklus“

Manuální cyklus Kapitola 6 „Manuální cyklus“

Databáze  Kapitola 7 „Databáze“

Údržba  Kapitola 8 „Údržba“

Nastavení  Kapitola 9 „Nastavení“

Servis  Kapitola 10 „Servis“



Všeobecné AVL DiTEST ADS 130

1.8 Uživatelské výzvy

Zahajuje funkce/postupy
Pokračuje o jeden krok v postupu. 
Potvrzuje dotazy s „ANO“ nebo „OK“.

Potvrzuje dotazy s „NE“ nebo „NOK“

Potvrzuje napsané vstupy na virtuální klávesnici.

Ukončuje napsané vstupy na virtuální klávesnici bez provedení 
změn. 

Zobrazuje větší provedení tlakoměrů. 

Zpět na hlavní obrazovku. 
Pokračovat na další provozní krok. 

Zpět na předchozí provozní krok. 

Výběr přednastavených hodnot. 

Zvyšuje/snižuje zadanou hodnotu.

1-8 Návod k obsluze



AVL DiTEST ADS 130

1.9 Virtuální klávesnice

Když se dotknete vkládacího políčka
vložit požadované informace.

Poklepáním na virtuální klávesnici zavřete

Obr. 1-8

1.10 Rychlospojky ECO Protect®

Rychlospojky ECO Protect jsou vaše inteligentní spojky, které na základě 
automatizovaného softwarového systému umožňují následující:

1. Během odpojování zabraňují úniku chladiva do ovzduší.
2. Během odpojování umožňují kontrolu případn

Obr. 1-9

1.11 Bezpečnostní instrukce

Tento návod k obsluze obsahuje důležité výstražné a bezpečnostní instrukce, které musí 
uživatel dodržovat.
Bezproblémové a bezpečné používání lze zaručit,
požadavky a bezpečnostní opatření.

Návod k obsluze

AVL DiTEST ADS 130

Virtuální klávesnice

Když se dotknete vkládacího políčka, virtuální klávesnice se otevře automaticky a umožní 
vložit požadované informace.

virtuální klávesnici zavřete.

Rychlospojky ECO Protect®

rotect jsou vaše inteligentní spojky, které na základě 
automatizovaného softwarového systému umožňují následující:

Během odpojování zabraňují úniku chladiva do ovzduší.
Během odpojování umožňují kontrolu případné netěsnosti SCHRADER ventilů.

Bezpečnostní instrukce

Tento návod k obsluze obsahuje důležité výstražné a bezpečnostní instrukce, které musí 

Bezproblémové a bezpečné používání lze zaručit, pouze pokud se dodrží všechny
požadavky a bezpečnostní opatření.

Všeobecné

virtuální klávesnice se otevře automaticky a umožní 

rotect jsou vaše inteligentní spojky, které na základě 

é netěsnosti SCHRADER ventilů.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité výstražné a bezpečnostní instrukce, které musí 

pouze pokud se dodrží všechny
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Všeobecné

1.12 Typografickápravidla

Bezpečnostní instrukce

Upozorňuje na okamžité ohrožení, které v případě nedodržení může vést k ohrožení 
života nebo vážným zraněním.

Poznámky

Tento text odkazuje na situace nebo chybné podmínky, které mohou mít za následek
poškození materiálu nebo ztrátu dat.

Tento text odkazuje na důležité informace nebo instrukce.
Nedodržení těchto instrukcí zabrání nebo vážně ohrozí úspěšné dokončení kroků 
uvedených v tomto návodu.

Nebezpečí! Elektrické napětí

Nepokoušejte se odstranit kryt!
(Odstranění krytu může provést pouze servisní personál firmy AVL 
DiTEST

Odkaz na návod k

Používejte ochranné rukavice!

Používejte ochranné brýle!

Používejte ochrannou masku obličeje!

Používejte ochranný oděv!

Nekuřte!

Nerozdělávejte oheň nebo nevytvářejte vy

Jiné symboly

Střídavé napětí

Ukostření

1-10

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

iNFORMACE

ápravidla

Bezpečnostní instrukce

Upozorňuje na okamžité ohrožení, které v případě nedodržení může vést k ohrožení 
života nebo vážným zraněním.

text odkazuje na situace nebo chybné podmínky, které mohou mít za následek
poškození materiálu nebo ztrátu dat.

Tento text odkazuje na důležité informace nebo instrukce.
Nedodržení těchto instrukcí zabrání nebo vážně ohrozí úspěšné dokončení kroků 

tomto návodu.

Nebezpečí! Elektrické napětí

Nepokoušejte se odstranit kryt!
(Odstranění krytu může provést pouze servisní personál firmy AVL 
DiTEST nebo autorizované firmy/technici firmy AVL DiTEST!)

Odkaz na návod k obsluze!

Používejte ochranné rukavice!

Používejte ochranné brýle!

Používejte ochrannou masku obličeje!

Používejte ochranný oděv!

Nekuřte!

Nerozdělávejte oheň nebo nevytvářejte vysokou teplotu!

Střídavé napětí

Ukostření

AVL DiTEST ADS 130

Upozorňuje na okamžité ohrožení, které v případě nedodržení může vést k ohrožení 

text odkazuje na situace nebo chybné podmínky, které mohou mít za následek

Nedodržení těchto instrukcí zabrání nebo vážně ohrozí úspěšné dokončení kroků 

(Odstranění krytu může provést pouze servisní personál firmy AVL 
nebo autorizované firmy/technici firmy AVL DiTEST!)!

sokou teplotu!

Návod k obsluze



AVL DiTEST ADS 130 Uvedení do provozu

2. Uvedení do provozu

Přístroj se může uvést do provozu zkušenými techniky, kteří budou striktně dodržovat tyto 
instrukce.

2.1 Rozbalení

1. Přeřízněte balicí pásku a odstraňte kartonový obal. 

2. Přeřízněte vázací pásky, které upevňují přístroj AVL DiTEST ADS 130 k paletě. 

3. Sundejte přístroj AVL DiTEST ADS 130 z palety.K sundání přístroje jsou potřeba 4 osoby, 
které přístroj zvednouspeciálními madly. 
Uložte kartonový obal a ochrannou fólii pro případné vrácení přístroje. 
Dvě malá kolečka lze zajistit. 

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 je dodáván s prázdnou lahví. 
Tím se zabrání možným poškozením během přepravy. 

Návod k obsluze 2-1
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Uvedení do provozu AVL DiTEST ADS 130

Uvolnění šroub váhy chladiva 

Obr. 2-1

4. Přístroj je přepravován s váhou, která je zajištěna pojistným šroubem, aby nedošlo k 
poškození váhy během přepravy. 
Pojistný šroub váhy je na spodní části přístroje (viz obr. 2-2) a skládá se ze šroubu 
a křídlové matice. 

• Povolte křídlovou matici. 

• Šroub vyklopte asi o 4 mm.

• Dotáhněte křídlovou matici. 

2-2 Návod k obsluze
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AVL DiTEST ADS 130 Výstražné a bezpečnostní instrukce

2.2 Pracoviště 

Zajistěte, aby přístroj AVL DiTEST ADS 130: 

• stál vodorovně a ve stabilní poloze (je-li to potřeba, zajistěte kolečka přístroje 

• v místnosti, která má dostatečnou ventilaci a výměnu vzduchu 

• má minimální vzdálenost 10 cm od ostatních předmětů 

• je chráněn před deštěm, vlhkostí, přímým slunečním svitem a nadměrným 

prachem

• není provozován ve výbušném prostředí 

2.3 Připojení do sítě 

K napájení používejte pouze síťový kabel dodaný s přístrojem! 
Při servisováni přístroje používejte pouze originální náhradní díly AVL DiTEST! 
Dodržujte specifikace uvedené na datovém štítku!
Přístroj AVL DiTEST ADS 130 umístěte tak, aby uživatel měl snadný přístup k síťovému 
napájení!

Návod k obsluze 2-3
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Uvedení do provozu AVL DiTEST ADS 130

2.4 První naplnění lahve s chladivem 

Podle instrukcí uvedených na dotykové obrazovce proveďte řízenou kontrolu úvodního zapnutí 
přístroje. 
Kontrolu spouštěcího zapnutí můžete přerušit a vytisknout protokol se stavem kontroly 
pomocí tiskárny přístroje. 
Přístroj nebude pracovat bez úspěšného dokončení spouštěcí kontroly. 

Nebezpečí požáru chladiva! 

Nekuřte!Nerozdělávejte oheň nebo nevytvářejte vysokou teplotu! 

Riziko chemických popálenin chladivem!

Používejte ochranné rukavice!Používejte ochranné brýle!Používejte ochrannou masku
obličeje!Používejte ochranný oděv! 

Prvotní naplnění je naplnění během kontroly spouštěcího zapnutí s použitím externí lahve s 
chladivem, která se nachází uvnitř přístroje a která neobsahuje žádné chladivo. 
Nastavte hmotnost chladiva, které chcete naplnit (alespoň 3 kg) a postupujte podle instrukcí 
na dotykové obrazovce.

Zajistěte, že hadice přístroje nejsou zapojené a jsou na cívce hadic. 
Zahajte postup, který je určen pro vytvoření podtlaku v interní lahvi chladiva. 
Tato fáze trvá asi 15 minut.

Nepřipojujte rychlospojky k externí lahvi s chladivem, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou 
k připojení se k externí lahvi s chladivem. 
HP (vysoký tlak) rychlospojka (červená) pro R134a 
LP (nízký tlak) rychlospojka (modrá) pro R1234yf
Použijte adaptér, který je součástí dodávky. 
Adaptér otevřete otočením páčky doprava. 
Otevřete ventil externí lahve s chladivem. 

2-4 Návod k obsluze
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AVL DiTEST ADS 130 Uvedení do provozu

Krátce před dosažením naprogramovaného množství chladiva se přístroj vypne a vyzve vás 
k uzavření externí lahve s chladivem. 
Zavřete externí lahev s chladivem. 
Hadice se nyní vyprázdní a proces je ukončen. 
Nízkotlakou (LP) rychlospojku otočte ven, aby se uvolnila a sundejte ji z lahve. 

K plnění jsou k dispozici dva typy externích lahví s chladivem: 
• se stoupacím vedením
• bez stoupacího vedení

Lahve s chladivem vybavené stoupacím vedením se musí
umístit do svislé polohy, aby bylo
možné přečerpat chladivo. 
Pro tento typ lahví použijte
spojku L (pro kapaliny).

Obr. 2-2 Lahev chladiva se stoupacím vedením

Lahve s chladivem bez stoupacího vedenímají pouze jeden ventil.
Aby se z těchto lahví mohlo přečerpávat chladivo 
musí se dát do obrácené polohy.

Obr. 2-3 Lahev chladiva bez stoupacího vedení

Tlakoměr nízkého tlaku (LP) ukazuje tlak uvnitř externí lahve. 
Po několika minutách přístroj automaticky vypne tuto funkci. 

Návod k obsluze 2-5



Uvedení do provozu AVL DiTEST ADS 130

2.5 Naplnění nádobky s novým olejem 

Nádobka na nový olej je na levé straně přístroje při pohledu zepředu. 

Nádobku vyndejte, aby se mohla naplnit.
Pro tento účel je hlava nádobky vybavena rychlospojkou. 
Mírně stiskněte drážkovou matici na rychlospojce a nádobku vyjměte. 

Obr. 2-4

Nádobku opatrně naplňte.Pozor na ventil „péče o olej“. 

Obr. 2*5

Tento ventil se skládá ze silikonové membrány.
Účelem je vyrovnávat změny tlaku v nádobce a uzavřít přístup vlhkému vzduchu, aby 
se uvnitř chránil čistý olej. 
Na konci postupu plnění nádobku uzavřete a připojte ji přes rychlospojku. 
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2.6 Naplnění nádobky s UV indikátorem 

Nádobka na UV indikátorem je na pravé straně přístroje při pohledu zepředu. 

UV indikátor je složka obsahující fluoreskující zeleno-žlutý pigment.
Má fluoreskující účinek a stává se viditelným, když je osvícen ultrafialovou lampou. 
UV indikátor se může použít k zjištění malých úniků v systému klimatizace vozidla. 

Nádobku vyndejte, aby se mohla naplnit.
Pro tento účel je hlava nádobky vybavena rychlospojkou. 
Mírně stiskněte drážkovou matici na rychlospojce a nádobku vyndejte. 

Obr. 2-6

Nádobku opatrně naplňte.Pozor na ventil „péče o olej“. 

Obr. 2-7

Tento ventil se skládá ze silikonové membrány, která se používá k vyrovnání změn tlaku 
v nádobce a k ochraně kapaliny uvnitř nádobky proti vzdušné vlhkosti. 

Na konci postupu plnění nádobku uzavřete a připojte ji zpět přes rychlospojku. 
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2.7 Když se přístroj nepoužívá

Riziko chemických popálenin chladivem!
Pokud přístroj AVL DiTEST ADS 130 nebudete používat delší dobu a po každém použití 
nechte rychlospojky uzavřené.

2.8 Přeprava 

Během přepravy diagnostického přístroje pro systémy klimatizace musí být k dispozici 
minimální vybavení podle předpisů pro zabránění nehodám.

Při přepravě přístroje AVL DiTEST
přepravním nástrojem. 
Pojistný nástroj je na spodní části přístroje a skládá se ze šroubu a křídlové matice.

Přeprava: 
• Povolte křídlovou matici.
• Šroub utáhněte ručně
• Dotáhněte křídlovou matici.

Pro přepravu chladiva R134a nebo R1234yf platí specifické předpisy jednotlivých zemí.

Obr. 2-8
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INFORMACE

Když se přístroj nepoužívá

Riziko chemických popálenin chladivem!
Pokud přístroj AVL DiTEST ADS 130 nebudete používat delší dobu a po každém použití 

uzavřené.

Během přepravy diagnostického přístroje pro systémy klimatizace musí být k dispozici 
minimální vybavení podle předpisů pro zabránění nehodám.

Při přepravě přístroje AVL DiTEST ADS 130 se musí zajistit váhy chladiva pojistným

Pojistný nástroj je na spodní části přístroje a skládá se ze šroubu a křídlové matice.

Povolte křídlovou matici.
Šroub utáhněte ručně
Dotáhněte křídlovou matici.

avu chladiva R134a nebo R1234yf platí specifické předpisy jednotlivých zemí.
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Pokud přístroj AVL DiTEST ADS 130 nebudete používat delší dobu a po každém použití 

Během přepravy diagnostického přístroje pro systémy klimatizace musí být k dispozici 

ADS 130 se musí zajistit váhy chladiva pojistným

Pojistný nástroj je na spodní části přístroje a skládá se ze šroubu a křídlové matice.
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3. Naplnění systému klimatizace 

3.1 Před příprava 

Tato metoda používaná pro obnovení a plnění je ideální pro systémy klimatizací, které jsou 
aktivní delší dobu.
Nicméně si ověřte, že systém klimatizace není příliš horký, protože následná fáze plnění 
může být ovlivněna vysokými tlaky. 

Rychlospojky

Váš přístroj AVL DiTEST ADS 10 je vybaven novými rychlospojkami ECO PROTECT. 
Tyto rychlospojky poskytují následující funkce:

1. Odvzdušňují se do přístroje a ne do ovzduší. Ohleduplné pro životnímu prostředí a 
spoří chladivo. 

2. Automatická kontrola ventilu vozidla na konci servisu klimatizace.

Chladivo a typ oleje
Když se plní systém klimatizace, musíte znát správný typ chladiva a oleje.
Tyto informace lze najít:

• v databázi
• v návodu k obsluze vozidla
• na štítku v motorovém prostoru vozidla
• v dílenské příručce/dokumentaci výrobce vozidla 

Zde se nachází informace o množství oleje, které přijde do daného systému. 
Množství oleje vysátého z chladiva je většinou velmi malé a pouze toto množství se 
recykluje.

Návod k obsluze 3-1
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3.2 Odvzdušnění nekondenzujících plynů 

Pokud se v nádobce nachází vzduch lze ho odstranit pomocí elektrického vypouštěcího 
ventilu pro nekondenzující plyny.

Přítomnost vzduchu lze zjistit pouze, pokud přístroj AVL DiTEST ADS 130 nebyl používán 
určitou dobu, např. ráno na začátku pracovního dne. 

Pokud hodnota teploty na manometru HP (VT) je výrazně vyšší než teplota okolí, je 
pravděpodobné, že je v nádobě vzduch. 

Vzduch z nádoby odstraníte, když kliknete na položku Maintenance |VesselFilling| Air
Purge (údržba/plnění nádob/odvzdušnění) 
( Kapitola 8.4 „Plnění nádob“

3.3 Rychlý režim a režim nulové tolerance

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 má dva různé režimy pro plnění chladiva: 
• Rychlý režim
• Režim nulové tolerance

Rychlý režim

V rychlém režimu se chladivo dostává do chladicího systému prostřednictvím HP (VT) 
konektoru.
Část chladiva zůstává v hadicích a software s tím počítá. 
Někdy nelze rychlý režim ukončit. Pokud k tomu dojde přístroj AVL DiTEST ADS 130 
automaticky spustí režim nulové tolerance.

Režim nulové tolerance

Režim nulové tolerance umožňuje přesnější plnění a vždy zaručuje úspěšné naplnění. 
Avšak tento režim trvá déle a vyžaduje vstupy od uživatele.

Systémy klimatizace s HP (VT) připojením 

Pokud má systém pouze VT připojení, nelze režim nulové tolerance použít. 

Systémy klimatizace s HP (VT) a LP (NT) připojením 

Nastavené množství chladiva se celé vpustí do systému klimatizace vozidla prostřednictvím 
VT připojení. 
Po uzavření a odpojení VT vedení běžící motor a kompresor nasají zbylé chladivo v 
hadicích systémem klimatizace,

Systémy klimatizace s LP (NT) připojením 
Když kompresor není v činnosti přístroj AVL DiTEST ADS 130 naplní systém klimatizace 
50% požadovaného množství a počká 10 minut do doby, než se zobrazí zpráva. 
Tato čekací doba umožní odpaření naplněného chladiva v blízkosti kompresoru na NT 
straně a zabraňuje poškození kompresoru. 
Po nastartování vozidla a zapnutí klimatizace je náplň dopravena elektronickým 
vstřikováním chladiva z NT trubky. 
K tomu dochází pouze, když je tlak NT větve nižší než 3 bary. 
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4 Automatický cyklus

Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi! Automatický režim nelze použít ve všech zemích! 

V Hlavním menu stiskněte

Obr. 4-1

1 Zvolte si:

Množství chladiva a čas vakuování 

Režim plnění, typ oleje, váha oleje, použití UV indikátoru 

Zvolte si typ rychlospojek

Čas trvání testu 

2
Použijte pro uložení zvolené hodnoty do databáze.

3
Pokračujte stisknutím . Dodržujte postupně instrukce uvedené na 
dotykovém displeji.

UV indikátor:

– bez aplikace UV indikátoru
UV1 vstřikování 8 g UV indikátoru 
UV2 vstřikování 12 g UV indikátoru 

Návod k obsluze 4-1
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4.1 Změna typu oleje 

Pokud se v předchozím cyklu použil jiný olej, musí se přístroj AVL DiTEST ADS 130 vyčistit 
funkcíHybrid Function (hybridní funkce).
Tento postup lze provést se sadou Hybrid Function Pro.
Viz kapitola Příslušenství.
Zapojte HP (VT) a LP (NT) rychlospojky podle obr. 2-5
Jakmile dokončíte připojení, dodržujte automatický postup. 

Obr. 4-2

Vozidla s hybridním nebo elektrickým pohonem

Pro hybridní a elektrická vozidla je většinou povinné používat kompresorový olej třídy POE. 
Aby bylo možné provést servis systému klimatizace na těchto vozidlech, musí se provést 
funkce SETUP (nastavení) - > OIL CHANGE (výměna oleje). 
Při provádění tohoto postupu musíte zcela přesně dodržovat všechny instrukce uvedené v 
odstavci „Hybrid Set“ (hybridní sada) (viz kapitola 13.2 „Příslušenství“).
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5 Opravný cyklus

Opravný cyklus je firmou AVL DiTESTpatentovaný automatický cyklus, který umožňuje 
uživateli přerušit postup (=pohotovostní režim) během fáze vakuace. 
To znamená, že části systému klimatizace, jako například vnitřní filtr, těsnění, které 
nevyžadují výplach celého MAC systému lze provést během pohotovostní fáze bez nutnosti 
restartovat cyklus.

V Hlavním menu klikněte na .

Obr. 4-1

1 Zvolte si:

Množství chladiva a čas vakuování 

Režim plnění, typ oleje, váha oleje, použití UV indikátoru 

Zvolte si typ rychlospojek

Čas trvání testu 

2
Použijte pro uložení zvolené hodnoty do databáze.

3
Pokračujte stisknutím . Dodržujte postupně instrukce uvedené na 
dotykovém displeji.
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6. Manuální cyklus

V manuálním cyklu se používá HP (VT) a LP (NT) připojení. 
Nepřipojujte rychlospojky k systému klimatizace, dokud přístroj AVL DiTEST ADS 130 nedá 
výzvu.

6.1 Regenerace

Tato funkce umožňuje vysátí chladiva a oleje ze systému klimatizace vozidla. 

V Hlavním menu klikněte na a následuje

Obr. 6-1

1
Zahajte „Recovery“ (regenerace) kliknutím na

2
Ujistěte se, že je nádobka na použitý olej prázdná. Pokračujte s 

3
„Recovery“ (regenerace) začne automaticky. 
Dodržujte instrukce uvedené na dotykové obrazovce.
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6.2 Fáze vakuování

Ve fázi vakuování (odsátí) se odsají všechny zbytky vzduchu (včetně vlhkosti a částic 
prachu).

V Hlavním menu stiskněte a pak

Obr. 6-2

1 Zvolte si:

Vacuumtime (čas vakuování) 

Test time (čas testování) 

2
Zahajte fázi „VacuumPhase“ (vakuování) stisknutím .

Dodržujte instrukce uvedené na displeji.

6-2 Návod k obsluze
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6.3 Plnění 

Tato fáze se může použít pouze na nízkotlakých systémech klimatizace (po fázi 
vakuování systému)!.

Tato funkce umožňuje naplnit chladivo a olej do systému klimatizace vozidla.

V Hlavním menu stiskněte

Obr. 6-3

1 Zvolte si:

Chladiv

Olej typ

Olej množství

Typ připojení

UV indikátor:
– bez aplikace UV indikátoru
UV1
UV2

2
Zahajte fázi „Injection“

Dodržujte instrukce uvedené na

Návod k obsluze
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Tato fáze se může použít pouze na nízkotlakých systémech klimatizace (po fázi 

Tato funkce umožňuje naplnit chladivo a olej do systému klimatizace vozidla.

a pak

hladivo množství

Olej typ

Olej množství

Typ připojení

UV indikátor:
bez aplikace UV indikátoru

UV1 vstřikování 8 g UV indikátoru 
UV2 vstřikování 12 g UV indikátoru 

„Injection“ (plnění) stisknutím .

Dodržujte instrukce uvedené nadispleji.

1 2 3

4 5

Manuální cyklus

Tato fáze se může použít pouze na nízkotlakých systémech klimatizace (po fázi 

Tato funkce umožňuje naplnit chladivo a olej do systému klimatizace vozidla.
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6.4 Výplach

Fáze výplachu by se měla provést po více cyklech plnění nebo po opravě či servisu 
systému klimatizace.

Funkce výplachu vyčistí systém klimatizace vozidla určitým počtem postupů (regenerace a 
plnění) chladiva R134a nebo R1234yf. 
Funkci výplachu lze povést pouze se sadou výplachu.Viz kapitola „Příslušenství“.

V Hlavním menu stiskněte a pak

Obr. 6-4

1 Zvolte si:

Flushingtime (čas výplachu) 

Flushing mode (režim výplachu)

2
Zahajte fázi „Flushing“ (výplach) stisknutím .

Dodržujte instrukce uvedené na displeji.

6-4 Návod k obsluze
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6.5 Kontrola tlaku

Tato funkce umožňuje kontrolu tlaků v systému klimatizace vozidla. 

V Hlavním menu stiskněte a pak

Obr. 6-5

1. Zapojte obě dvě rychlospojky (NT a VT). 

Zapněte systém klimatizace. 

Pokračujte s .

2. Dodržujte instrukce uvedené na displeji.

Návod k obsluze 6-5
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3. Zkontrolují se tlaky klimatizace a výsledky se zobrazí.

Obr. 6-6

4. Stiskněte pro krok zpět na kontrolu tlaků klimatizace.

5. Odpojte rychlospojku VT
 VT hadice se vyprázdní

6. Odpojte NT rychlospojku. Pokračujte stisknutím 
NT hadice se vyprázdní.

7. Stiskněte 

8. Porovnejte tlaky uvedené na displeji s hodnotami na manometru.

Hodnoty tlaků se zcela změní, když se změní teplota
Počítejte s tím, když budete kontrolovat tlaky!

6-6
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Zkontrolují se tlaky klimatizace a výsledky se zobrazí.

pro krok zpět na kontrolu tlaků klimatizace.

Odpojte rychlospojku VT. Pokračujte stisknutím .
hadice se vyprázdní.

Odpojte NT rychlospojku. Pokračujte stisknutím .
NT hadice se vyprázdní.

pro návrat na menu „ManualCycles“ (manuální cyklus)

Porovnejte tlaky uvedené na displeji s hodnotami na manometru.

zcela změní, když se změní teplota místnosti.
Počítejte s tím, když budete kontrolovat tlaky!

AVL DiTEST ADS 130

“ (manuální cyklus)

Porovnejte tlaky uvedené na displeji s hodnotami na manometru. Musí být stejné.
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6.6 Test dusíkem

Tato funkcenatlakuje systém klimatizace dusíkem a zkontroluje těsnost systému. 
Vyžaduje to dusíkovou sadu na kontrolu těsnostia tlakovou láhev s dusíkem s tlakovým
regulátorem.

V Hlavním menu stiskněte a pak .

Obr. 6-7

1 Zvolte si:

Maximální povolený pokles tlaku během nastaveného času kontroly. 

Těsnost – čas testu. 

Vakuování – čas trvání. 

Vakuování – čas testu. 

2
Zahajte fázi „Nitrogen Test“ (test dusíkem) stisknutím .

Dodržujte instrukce uvedené na displeji.

Návod k obsluze 6-7
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6.7 Vyprázdnění hadic 

Funkce „HosesEmptying“ (vyprázdnění hadic) umožňuje kompletní vyprázdnění externích 
plnicích hadic.

V Hlavním menu stiskněte a pak

Obr. 6-8

1. Odpojte obě dvě rychlospojky (VT a NT). 

2. Pokračujte s .

3. Hadice se vyprázdní. To trvá asi 1 minutu.

4. Postup HosesEmptying (vyprázdnění hadic) je pak dokončen automaticky. 

Zobrazí se nabídka „ManualCycles“ (manuální cyklus)
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6.9 Protokol

Je možné vytvořit protokol pro různé funkce: vakuování, plnění, výplach a dusíkový test. 

Příklad: 
Protokol funkce Vacuum (vakuování).

Obr. 6-9

1. Protokol vytisknete stisknutím

Před tiskem protokolu můžete zadat RZ vozidla a jméno technika. 
Stiskněte políčko „REG. NO“ (RZ)a„TESTER“ (technik)
Zobrazí se virtuální klávesnice. (Kapitola 1.9 „Virtuální klávesnice“).
Zadejte RZ vozidla a jméno technika.

Potvrďte vložená data stisknutím .

2. Stiskněte pro návrat na menu „ManualCycles“ (manuální cyklus).
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7 Databáze

S pomocí databáze si můžete vybrat vaše vozidlo.Data uložená v databázi se automatickou 
načtou. 

V Hlavním menu klikněte na

Obr. 7-1

1. Klikněte na požadovaného výrobce vozidla. 

2.
Stiskněte  pro pokračování ve výběru. 

3 Nyní si vyberte model, verzi, typ a systém.

Každou volbu vždy potvrďte stisknutím .

(Stisknutím  se vrátíte na předchozí úroveň výběru.) 

Návod k obsluze 7-1



Databáze AVL DiTEST ADS 130

4. Zobrazí se data uložená v databázi pro vybrané vozidlo.

Obr. 7-2

5. Stisknutím  můžete přepínat mezi pravostranným a levostranným řízením. 

6. Zahajte fázi „Manualcycle“ (manuální cyklus) stisknutím

nebo „Automaticcycle“ stisknutím
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8. Údržba

Obraťte se na pobočku AVL DiTEST nebo AVL DiTEST partnera ve vaši zemi, když budete 
potřebovat provést údržbu. Používejte pouze originální díly od firmy AVL DiTEST. 

Menu „Maintenance“ (údržba) vám umožňuje provádět extenzivní údržbu. 

V Hlavním menu stiskněte 

Na displeji se zobrazí nabídka „Maintenance“ (údržba).

Obr. 8-1

Klikněte na požadovanou funkci. 
Dodržujte instrukce uvedené na dotykové obrazovce.

8.1 Vlastní zkouška těsnosti 

Tento test provede test těsnosti komponentů přístroje AVL DiTEST ADS 130. 
Pokud nebude tento test úspěšný, zkontrolujte stav plnicích hadic a zda rychlospojky 
neunikají.
Bude-li potřeba, dotáhněte servisní hadice nebo servisní rychlospojky a opakujte vlastní 
zkoušku těsnosti. 
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8.2 Regenerace oleje podtlakové pumpy
Doba životnosti oleje podtlakové pumpy se zobrazuje.

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 je vybaven speciální funkcí pro regeneraci oleje 
podtlakové pumpy, která umožňuje optimalizaci spotřeby oleje podtlakové pumpy a 
zabraňuje nutnost výměny po každých 60 hodinách provozu. 
Tato funkce umožňuje prodloužit životnost oleje pumpy přístroje AVL DiTEST ADS 
130 až na 1000 hodin.

Nicméně se doporučuje měnit olej v pumpě alespoň jednou za rok. 

Funkce regenerace oleje podtlakové pumpy je k dispozici po každých 60 hodinách
provozu podtlakové pumpy a lze ji manuálně spustit pod položkou Maintenance|
VacuumOilRegeneration|OK (údržba, regenerace oleje podtlakové pumpy, OK).

Postup regenerace oleje podtlakové pumpy trvá jednu hodinu a nesmí se spustit,
dokud se nezkontroluje hladina oleje a není případně doplněna. 
Přístroj AVL DiTEST ADS 130 během této doby nepoužívejte. 
Během tohoto postupu se olej automaticky vyčistí od nečistot, zbytků plynů, které se 
nahromadí během vyprazdňování systému klimatizace vozidla. 
Na konci postupu se přezkouší výkon podtlakové pumpy a uživatel dostane 
výsledek testu.

Pokud bude výsledek negativní, musí se olej podtlakové pumpy vyměnit. 
Po 1000 hodinách provozu podtlakové pumpy od poslední výměny oleje nelze 
provést postup LONG LIFE PUMP (dlouhá životnost oleje pumpy) a olej se musí
vyměnit v souladu s níže uvedeným postupem. 
Za jak dlouho se má olej podtlakové pumpy vyměnit, se zobrazí prostřednictvím 
zprávy na displeji.

8.3 Statistika
Tuto funkci použijte k zobrazení:

• doby provozu pumpy
• doby provozu kompresoru

8-2 Návod k obsluze



AVL DiTEST ADS 130

8.4 Plnění nádob 

Nebezpečí od chladiva

Zajistěte, že se žádné chladivo nedostane do ovzduší.
Pečlivě dodržuje instrukce výrobce chladiva.

Použijte adaptér dodaný s přístrojem AVL DiTEST
• rychlospojku HP (VT) (červenou) pro chladivo R134a
• rychlospojku LP (NT) (modrou) pro chladivo R1234yf

Adaptér otevřete otočením páčky doprava.
Otevřete ventil externí lahve s chladivem.

K dispozici jsou dva typy nádob:
• se stoupacím vedením
• bez stoupacího vedení

lahev s chladivemse stoupacím vedením
bylo možné přečerpat chladivo.
Pro tento typ lahví použijte
L spojku (pro kapaliny).

Obr. 8-2 Lahev chladiva se stoupacím vedením

Lahve s chladivem bez stoupacího vedení
Aby se z těchto lahví mohlo přečerpávat chladivo
musí se umístit vzhůru nohama

Obr. 8-3 Lahev chladiva bez stoupacího vedení

Tlakoměr vysokého tlaku

Návod k obsluze

AVL DiTEST ADS 130

Nebezpečí od chladiva

Zajistěte, že se žádné chladivo nedostane do ovzduší.
Pečlivě dodržuje instrukce výrobce chladiva.

Použijte adaptér dodaný s přístrojem AVL DiTEST ADS 130 k připojení k nádobce:
rychlospojku HP (VT) (červenou) pro chladivo R134a
rychlospojku LP (NT) (modrou) pro chladivo R1234yf

Adaptér otevřete otočením páčky doprava.
Otevřete ventil externí lahve s chladivem.

K dispozici jsou dva typy nádob:
stoupacím vedením

bez stoupacího vedení

stoupacím vedením, musí být ve svislé poloze,
bylo možné přečerpat chladivo.
Pro tento typ lahví použijte

2 Lahev chladiva se stoupacím vedením

bez stoupacího vedenímají pouze jeden ventil.
Aby se z těchto lahví mohlo přečerpávat chladivo,
musí se umístit vzhůru nohama.

3 Lahev chladiva bez stoupacího vedení

tlaku HP (VT) ukazuje tlak uvnitř externí lahve s chladivem.

Údržba

ADS 130 k připojení k nádobce:

aby

externí lahve s chladivem.
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V menu „Maintenance“ (údržba) klikněte na

Zobrazí se hodnota zbylé náplně nádoby.

Zvolte si „theweightofthe tank filling

Zvolte si „with/without air flush

Pokračujte s .

Dodržujte instrukce uvedené na

Upozorňujeme, že poté co displej zobrazí, že bylo naplněno nastavené množství
doplní malé množství chladiva

Pokud se vyskytnou problémy během fáze „

Po několika minutách přístroj 

Na konci postupu se na displeji zobrazí

8.5 Funkce multipass

Funkce multipass vede chladivo z vnitřní nádobky chladiva znovu do vnitřního filtru a čistí chladivo, když je 
přístroj nečinný. 

V menu „Maintenance“ (údržba) klikněte na

Odpojte rychlospojky LP (NT) a HP (

Pokračujte poklepáním na

Test se spustí.Zobrazí se menu „Maintenanace

8.6 Systémové informace

Zobrazí se následující hodnoty:
• verze softwaru
• AVL DiTEST ADS 130 sériové číslo

8-4

“ (údržba) klikněte naVesselFilling(plnění nádob). 

náplně nádoby.

theweightofthe tank filling“ (množství chladiva, které se bude plnit.

air flush“ (s/bez výplachu vzduchu).

Dodržujte instrukce uvedené na displeji.

Upozorňujeme, že poté co displej zobrazí, že bylo naplněno nastavené množství
malé množství chladiva, i přesto, že je ventil na externí nádobě zavřený.

Pokud se vyskytnou problémy během fáze „Plnění vnitřních nádob“zobrazí se specifická zpráva.

Po několika minutách přístroj tuto funkci automaticky vypne.

Na konci postupu se na displeji zobrazí hodnota naplněného chladiva. 

Funkce multipass

Funkce multipass vede chladivo z vnitřní nádobky chladiva znovu do vnitřního filtru a čistí chladivo, když je 

“ (údržba) klikněte na položku Multipass (čištění chladiva). 

HP (VT).

.

Maintenanace“ (údržba).

Systémové informace

Zobrazí se následující hodnoty:

AVL DiTEST ADS 130 sériové číslo

AVL DiTEST ADS 130

(množství chladiva, které se bude plnit.

Upozorňujeme, že poté co displej zobrazí, že bylo naplněno nastavené množství, přístroj si ještě 
erní nádobě zavřený.

“zobrazí se specifická zpráva.

Funkce multipass vede chladivo z vnitřní nádobky chladiva znovu do vnitřního filtru a čistí chladivo, když je 
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8.7 Díly spadající pod evropskou směrnici tlakových zařízení 
(PED)

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 používá díly, které spadají pod směrnici PED.
Směrnice PED (97/23/EC) definuje a reguluje všechna tlaková zařízení s 
založenéhona tlaku a objemu.

Tyto komponenty se nesmí rozebírat nebo se s nimi
Vlastník zodpovídá za to, že zařízení a komponenty, které spadají pod směrnici PED
nechat zkontrolovat v souladu s příslušnými
v pravidelných intervalech.

20 litrový absorber
Kategorie III – (směrnice 97/23/EC)

Obr. 8-4

D7/CS 20 bar R 1/4 NPT bezpečnostní ventil
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC)

Obr. 8-5

Návod k obsluze
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Díly spadající pod evropskou směrnici tlakových zařízení 

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 používá díly, které spadají pod směrnici PED.
Směrnice PED (97/23/EC) definuje a reguluje všechna tlaková zařízení s uvedením poměru 
založenéhona tlaku a objemu.

Tyto komponenty se nesmí rozebírat nebo se s nimi nesmí nijak manipulovat.
Vlastník zodpovídá za to, že zařízení a komponenty, které spadají pod směrnici PED

v souladu s příslušnými národními zákony během uvedení do provozu a pak 
intervalech.

(směrnice 97/23/EC)

D7/CS 20 bar R 1/4 NPT bezpečnostní ventil
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC)

Údržba

Díly spadající pod evropskou směrnici tlakových zařízení 

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 používá díly, které spadají pod směrnici PED.
uvedením poměru 

nijak manipulovat.
Vlastník zodpovídá za to, že zařízení a komponenty, které spadají pod směrnici PED, se musí

národními zákony během uvedení do provozu a pak 
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Skupina sání
Článek 3.3 – (směrnice 97/23/EC) 

Obr. 8-6
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3/18 bar 1/4SAE7 tlakový snímač
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC)

Obr. 8-7

Ohrožení života elektrickým proudem
Předtím, než přístroj AVL DiTEST
napájení!

Přístroj neupravujte žádným jiným způsobem

8.8 Výměnný filtr (vysoušeč)

Jakmile filtr/vysoušeč vysušil 45kg chladiva, musí se vyměnit. Je 
schopen pojmout další vlhkost během regenerace chladiva.

Návod k obsluze

AVL DiTEST ADS 130

3/18 bar 1/4SAE7 tlakový snímač
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC)

Ohrožení života elektrickým proudem
Předtím, než přístroj AVL DiTEST ADS 130 otevřete, ujistěte se, že byl odpojen od síťového 

Přístroj neupravujte žádným jiným způsobem, než je popsáno v této kapitole!

Výměnný filtr (vysoušeč)

Jakmile filtr/vysoušeč vysušil 45kg chladiva, musí se vyměnit. Je to proto, že je zcela nasycený a není
schopen pojmout další vlhkost během regenerace chladiva.

Údržba

ADS 130 otevřete, ujistěte se, že byl odpojen od síťového 

než je popsáno v této kapitole!

to proto, že je zcela nasycený a není
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8.9 Údržba tiskárny

Výměna papírové roličky

Stiskněte černou klapku směrem ven a otevřete kryt.

Obr. 8-8

Vyndejte prázdnou cívku papíru a vložte novou roličku papíru.
Pozor na směr odvíjení. 

Obr. 8-9

Zatáhněte za papír a vytáhněte ho z tiskárny.
Zavřete kryt. 

Obr. 8-10

Černou klapku zamáčkněte zpět.Tiskárna je nyní připravená k použití.

Obr 8-11

8-8

Stiskněte černou klapku směrem ven a otevřete kryt.

Vyndejte prázdnou cívku papíru a vložte novou roličku papíru.

za papír a vytáhněte ho z tiskárny.

Černou klapku zamáčkněte zpět.Tiskárna je nyní připravená k použití.

AVL DiTEST ADS 130

Návod k obsluze
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8.10 Pravidelné kontroly

V souladu s příslušnými národními zákony a předpisy jednotky pro servis klimatizací se musí 
pravidelně kontrolovat. 

Kontrolu musí provádět orgány té země, kde se přístroj AVL DiTEST ADS 130 uvedl do provozu. 
Kontrola přístroje musí probíhat V souladu s národními zákony, předpisy a příslušnými postupy. 
Prosím zjistěte si příslušné zodpovědné orgány ve vaší zemi a kontaktujte je. Stanovte si data 
a režimy pro uvedení do provozu a pro pravidelné rekvalifikační testy (integrita, funkčnost nebo 
jiné plánované kontroly).

Na základě národních zákonů a předpisů jednotlivých zemí se mohou kontroly rozšířit na jiné 
komponenty, kde se kontrolují jejich meteorologické vlastnosti nebo přítomnost zařízení a 
příslušenství, která jsou kategorizovaná jako nezbytná pro použití! 

Následující popisuje možné kontroly komponentů, které podléhají směrnici PED. 

20 litrový absorber
Kategorie III – (směrnice 97/23/EC)

Obr. 8-12

Kontrola nádoby na přítomnost koroze a její těsnosti. 
Za normálních provozních podmínek se očekává normální životnost v délce 20 let (za podmínky, že 
nevznikne žádné mimořádné opotřebení nebo jiné poškození). 

Návod k obsluze 8-9
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D7/CS 20 bar R 1/4 NPT bezpečnostní ventil
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC)

Obr. 8-13

Pokud se bezpečnostní ventil spustí automaticky, kontaktujte prosím pobočku nebo 
partnera AVL DiTEST ve vaší zemi.

Skupina sání
Článek 3.3 – (směrnice 97/23/EC)

Obr. 8-4

Kontrola skupiny sání na korozi a těsnost.

8-10

D7/CS 20 bar R 1/4 NPT bezpečnostní ventil
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC)

Pokud se bezpečnostní ventil spustí automaticky, kontaktujte prosím pobočku nebo 
partnera AVL DiTEST ve vaší zemi.

(směrnice 97/23/EC)

Kontrola skupiny sání na korozi a těsnost.

AVL DiTEST ADS 130

Pokud se bezpečnostní ventil spustí automaticky, kontaktujte prosím pobočku nebo 

Návod k obsluze
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3/18 bar 1/4SAE7 tlakový snímač 
Kategorie IV (směrnice 97/23/EC) 

Obr. 8-15

Zajistěte, že tlakový snímač má v pořádku propojovací kabely a zástrčku a že se správně používá na 
kontrolní desce
Potřebujete-li vyměnit tlakový spínač, kontaktujte prosím pobočku nebo partnera AVL DiTEST ve 
vaší zemi.

Hadice

Obr. 8-16

Pravidelně kontrolujte, zda externí plnicí hadice (červená pro VT, modrá pro NT) nemají 
žádné závady nebo poškození.Pokud na hadicích zjistíte jakékoliv poškození, ihned
přestaňte přístroj AVL DiTEST ADS 130 používat a kontaktujte pobočku nebo partnera AVL 
DiTEST ve vaší zemi, aby vám vadnou hadici vyměnil. 

Ostatní kontroly
Ověřte, že mazivo (olej pumpy) a filtry (vlhkosti) jsou vyměněny podle rozpisu, aby byla 
zajištěna správná funkce přístroje AVL DiTEST ADS 130. 
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8-11 Změna typu chladiva 

Přístroj AVL DiTEST ADS 130 je standardně dodáván s koncovkami pro práci s chladivem 
R134a.
S pomocí sady adaptérů může tento přístroj pracovat se chladivem R1234yf. 

Kontaktujte prosím pobočku nebo partnera AVL DiTEST ve vaší zemi. 

Tuto úpravu musí provést servisní personál firmy AVL DiTEST, který namontuje speciální
komponenty umožňující práci s chladivem R1234yf. 
Technik během úpravy také musí nastavit všechny konfigurace a ověření související se 
změnou typu plynu. 
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9. Nastavení

Položka menu „Setup“ (nastavení)vám umožňuje změnit různá nastavení a funkce přístroje. 

V Hlavním menu klikněte na .

Zobrazí se dialogové okno „Setup“ (nastavení).

Obr. 9-1

Klikněte na požadovanou funkci. 
Dodržujte instrukce uvedené na dotykové obrazovce.

9.1 Výměna oleje 

Tato funkce umožňuje změnit typ olej, který se bude plnit do systému klimatizace vozidla. 
Upozornění: aby bylo možné povést tuto funkci, musí být k dispozici sada HYBRID KIT PRO.
Viz kapitola „Příslušenství“.

9.2 Funkce ECO

Umožňuje vám zapnout/vypnout funkci ECO. 
Ve vozidle musí být k dispozici rychlospojka ECO Protect.

Návod k obsluze 9-1
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9.3 Jednotky
Tato funkce vám umožňuje si zvolit měřicí jednotky pro tlak (bar/psi) a množství oleje (g/ml). 

9.4 Kontrola tlaku
Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout kontrolu tlaku na konci automatického cyklu se  

9.5 Funkce multipass

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout funkci Multipass. 
Funkce Multipass vede chladivo z vnitřní nádobky chladiva znovu do vnitřního filtru a čistí chladivo, 
když je přístroj nečinný. 

9.6 Datum a čas 
Tato funkce umožňuje změnit datum a čas. 

9.7 Aktualizace firmwaru
Tato funkce umožňuje provádět aktualizace firmwaru přístroje AVL DiTEST ADS 130. 

1. Demontujte kryta zapojte USB flash diskobsahující firmware.

Obr. 9-2

2. Zvolte isSetup | Firmware Update (nastavení/aktualizace firmware)

3. Aktualizace firmware se zahájí automaticky.Dodržujte instrukce uvedené na obrazovce.
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9.8 Aktivace databáze
Zadejte aktivační kód databáze. 

9.9 Režim plnění 
Umožňuje zvolit si metodu plnění – rychlou nebo režim nulové tolerance a změnit tlak. 
O jaký tlak se jedná?

9.10 Jazyk
Umožňuje zvolit si jazyk. 

9.11 Zvukový projev dotykové obrazovky
Umožňuje nastavit, zda bude kontakt s dotykovým displejem doprovázen akustickým projevem. 

9.12 Výkaz materiálu
Zde vede záznam o použitém oleji a chladivu.

9.13 Konfigurace sítě 
Zde se konfiguruje nastavení sítě. 

9.14 Data protokolu
Umožňuje nastavit, zda se do protokolu uvede registrační značka vozidla, stav počítadla ujeté 
vzdálenosti, jméno majitele a jméno zkušebního technika.

9.15 Data dílny
Tato funkce umožňuje vložit data dílny, které se zobrazí na protokolu. 

9.16 Tisk protokolu regenerace oleje a chladiva
Tato funkce umožňuje vypnout/zapnout zobrazení a tisk protokolu regenerovaného oleje a chladiva. 
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9.17 Nahrávání logů 
Log soubory se nahrávají v pozadí a mohou se uložit na USB flash disk v případě výskytu 
závady a odeslat do servisního oddělení AVL DiTEST k analýze. 

9.18 Test teploty
Zde je možné nastavit, zda se má provést test teploty na konci automatického cyklu nebo ne.

9.19 Vynulování UV přísady 
Vynulování váhy UV indikátoru.

9.20 Uložit nastavení na USB
Nastavení přístroje (adresy zákazníků, délky hadic, apod.) se ukládají na USB flash disk. 
(Data protokolu se neukládají.)

9.21 Ohřev nádob 
Umožňuje stanovit, zda se má použít ohřev nádob během fáze vakuování (vysátí) nebo ne. 

9.22 Vynulování tlaků 
Hodnoty tlaků přístroje se nastaví na tlak okolí. 

AVL DiTEST si vyhrazuje právo doplnit nové parametry, aby byl přístroj AVL DiTEST ADS 130 
univerzálnější a vyhovoval požadavkům trhu. 

9-4 Návod k obsluze
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10 Servis

Položka „Service“ je chráněna heslem a vyhrazena pro autorizovaný personál firmy AVL DiTEST. 
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11 Odstraňování problémů 

Pokuste se prosím určit a vyhledat problém co nejpřesněji. 
Dodržujte navrhované postupy na displeji a proveďte všechny nabízené kroky, kde to bude možné. 
Pokud závadu nelze opravit, kontaktujte prosím pobočku nebo partnera AVL DiTEST ve vaší zemi. 
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12 Záruka

12.1 Nová zařízení 

Záruční doba na nová zařízení je 12 měsíců. 
Záruka se řídí záručními podmínkami předanými se zařízením. 

Záruka pozbývá platnosti v případě: 
• neprovádění předepsané údržby, nesprávné nebo nekompletní údržby, 
• mechanického poškození (např. spadnutí na zem, pod.) 
• vniknutí kapalin (např. vody, oleje, kyselin, apod.) 
• neautorizovaný zásah (např. pokusy o opravu neautorizovanými osobami) 
• nesprávné použití (např. ovládání dotykové obrazovky ostrými nebo špičatými předměty, 

čištění stlačeným vzduchem) 
• nesprávné skladování, údržba a péče (např. čištění přístroje čistícími prostředky s 

rozpouštědly) 

Záruka se nevztahuje na:
• spotřební materiál (např. papír, filtry, oleje) 
• díly podléhající běžnému opotřebení 

12.1 Výměna nebo zápůjčka přístrojů 

Po dohodě s dodavatelem v případě některých záručních oprav je možné zapůjčit jiný přístroj. 

12.3 Reklamace poškození

V případě poškození, kontaktujte prosím pobočku nebo partnera AVL DiTEST ve vaší zemi. 
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13 Dodávka

13.1 Příjem dodávky 

Název Objednací číslo

AVL DiTEST ADS 130 R134a
VS9035

AVL DiTEST ADS 130 R1234yf
VS9036

VT adaptér pro plnění nádobky s chladivem v 
přístroji AVL DiTEST ADS 130 

NT adaptér pro plnění nádobky s chladivem v 
přístroji AVL DiTEST ADS 130 

Trychtýř pro plnění olejové 
nádobky/podtlakové pumpy

Rychlý návod pro první instalaci
AT7785

Návod k obsluze na CD disku
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13.2 Příslušenství 

Název Objednací číslo

Detektor plynu (pouze R1234yf)
GE7416

Vyplachovací sada

GE7417

Hermeticky uzavřená nádobka s olejem 
GE7419

UV indikátor

GE7428

Vyplachovací sada klimatizace

GE7429

Elektronický teploměr 
GE7433
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AVL DiTEST ADS 130 R134a
GE7436

UV lampa
GE7437

Dusíková sada pro kontrolu těsnosti 
GE7438

Sada na přestavbu z R134a na R1234yf GE7439

Rozšiřovací sada pro hybridní vozidla 
GE7441

Rychlospojka pro BMW
GE7442

Rychlospojka pro Renault
GE7443

Přípravek pro demontáž vložky ventilku - 

magnetický
GE7444
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Přípravek pro demontáž vložky ventilku GE7445

Vyplachovací sada
GE7447

UV lampa – dobíjecí
GE7448

Teploměr – infračervený 
GE7451

Přípravek na zkracování hadic klimatizace 
GE7053

Nádobka na čerstvý olej nebo přísadu pro 
zjišťování netěsností GE7433

Nádobka na použitý olej
GE7455

Červená hadice – 4,5m SAE-J2196 
GE7457

Modrá hadice – 4,5m SAE-J2196
GE7458
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Aktualizace SW databáze pro vozidla
Evropy, Ameriky a Asie

GE7459

Aktualizace SW databáze pro vozidla
Austrálie

GE7460

Aktualizace SW databáze pro
zemědělská a stavební vozidla 

GE7461

Rychlospojka ECO Protect HD pro
R134a

GE7462

Rychlospojka ECO Protect ND pro
R134a

GE7463

Rychlospojka ECO Protect HD pro
R1234yf

GE7464

Rychlospojka ECO Protect ND pro
R1234yf

GE7465

Ochranný kryt pro přístroj ADS 
MK7516

Kabelový snímač teploty ADS BV8163
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13.3 Spotřební a pracovní materiál 

Vysoušeč pro AVL DiTEST ADS 120/130 
(2ks v každém balení)

¨
GE7425

Olej podtlakové pumpy – 250 ml (2ks v
každém balení) GE7427

Ochranné rukavice
GE7435

Vysoušecí vložka pro odvzdušňovací sadu 
(2 ks v každém balení) GE7452

Termální tiskový papír 57 mm (Minimální
objednací množství 5 ks) HP7003

Používejte pouze originální příslušenství AVL DiTEST!

Pro objednávky kontaktujte vaše místní zastoupení AVL nebo AVL partnera ve vaší zemi.
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14 Technická data

Všeobecná technická data

Typ chladiva R134A nebo R1234yf

Systémové napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Příkon 800 W

Váha přibližně 130 kg 

Rozměry 80 x 80 x 152 cm

Displej TFT barevný displej (LB3) – 15 palců 

Klávesnice Dotyková

Tlakoměry Digitální (VT, NT a TL)

PC rozhraní USB (LB3)
Příplatkový WiFi 

Max. provozní tlak 20 bar

Délka hadic 4,5 m

Tiskárna Termální (24 sloupců) 

Měření okolní teploty Rozsah teplot: –10°C – 50°C (příplatkový) 
Délka kabelu: 5 m

Směrnice pro tlaková zařízení 
(97/23/EC)

Třída III 

Normy a předpisy 97/23/EC Směrnice pro tlaková zařízení  
2004/108/EC Směrnice elektromagnetického rušení
2006/95/EC Směrnice pro nízké napětí 
EN 378-2:2009
EN 13136:2007
EN 61326-1:2006
EN 61010-1:2001

Chladivo

Chladivo R134A nebo R1234yf

Objem nádob 26 l

Měřicí článek (kg) 60 kg

Přesnost měřicího článku chladiva ± 30 g

Stupeň regenerace >95%

Ohřev nádob Standardní

Olej/UV indikátor

Nádobky na olej 3 (nový a použitý olej, UV indikátor)

Počet vah Dvě elektronické váhy (nový olej/použitý olej a UV indikátor) 

Nádobka oleje – kapacita (ml) 250

Měřicí článek (kg) 15

Přesnost oleje/UV indikátoru ± 5 g / ± 5 g

Hermetické nádobky Příplatkové na čerstvý olej nebo UV indikátor pro zjišťování 
netěsností 
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Podtlaková pumpa

Rychlost vysátí (m
3
) 3 m

3
/h

Konečný tlak 0,002 mbar

Servisní interval 1000 hod.

Kompresor

Obsah 14 cm
3

Databáze

Vozidla (R134A nebo R1234yf) Evropská, US a Asie
Vozidla Austrálie za příplatek 
Zemědělská a stavební technika za příplatek 

Informace o vozidlech Obsah náplně chladiva 
Technické informace, výkresy a
požadovaný typ oleje

Aktualizace databáze Prostřednictvím USB (LB3) 

Klimatické podmínky

Pracovní teplota +5°C–+40°C

Skladovací teplota –10°C–+50°C

Vlhkost 10–90% (bez kondenzace)

Funkční popis

Regenerace chladiva R134a a
použitého oleje, vysátí, naplnění, 
doplnění oleje 

Automaticky a manuálně 

Automatické doplnění oleje a UV 
indikátoru

Automaticky s rozlišením váhy 1 g / přesnost 5 g 

Test těsnosti Automatický (test podtlaku) dusíková sada za příplatek 

Vlastní zkouška Test vnitřní těsnosti 

Diagnostika systémového tlaku Automaticky (digitální ukazatele VT a NT)

Diagnostika MAC Příplatková s integrovaným teplotním čidlem 

Výplach S vnitřním elektroventilem (je nutná vyplachovací sada za 
příplatek) 

Funkce hybridy Je nutná sada pro hybridy za příplatek 

Lze přestavět na R1234yf Ano lze

Detektor plynu (pouze R1234yf) Příplatkový 

Kompenzace hadic Automatická

Vyprázdnění NCG Elektronicky ovládané

Databáze zákazníků (vozidel) 100 záznamů 

Záznam chladiva USB rozhraní standardně 

Zemědělská a stavební technika Za příplatek 

Funkce ECO Protect Standardní
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 Prohlášení o shodě CE 

Návod k obsluze 14-3



Technická data AVL DiTEST ADS 130

14-4 Návod k obsluze



AVL DiTEST ADS 130 Karty údržby

15 Karty údržby

Sériové číslo přístroje AVL DiTEST ADS 130…………………………………………………………. 

Karta údržby
Výměna oleje podtlakové pumpy 

Datum Technik provádějící údržbu Podpis a razítko
technika
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Karta údržby
Výměna oleje podtlakové pumpy 

Datum Technik provádějící údržbu Podpis a razítko
technika
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Karta údržby
Kontrola měřicího článku absorberu pro R123a nebo R1234yf 

Datum Výsledky testu
(negativní/pozitivní)

Technik provádějící údržbu Podpis a razítko
technika
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Karta údržby
Kontrola měřicího článku absorberu pro R123a nebo R1234yf 

Datum Výsledky testu
(negativní/pozitivní)

Technik provádějící údržbu Podpis a razítko
technika
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Karta údržby
Jiné zásahy – kontrola/údržba/oprava

Zásah Datum Výsledky testu
(negativní/pozitivní)

Technik provádějící 
údržbu

Podpis a razítko
technika
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Karta údržby
Jiné zásahy – kontrola/údržba/oprava

Zásah Datum Výsledky testu
(negativní/pozitivní)

Technik provádějící 
údržbu

Podpis a razítko
technika
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