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Závan čerstvého vzduchu
pro servis klimatizací.

AVL DITEST ADS
AIR CONDITIONING 
DIAGNOSTIC SYSTEM
Zařízení pro servis klimatizace



Změna životního prostředí s R744 –
nejnovější technologie pro servis klimatizací.

SYSTÉM KLIMATIZACE S CO2 – 
SPRÁVNÁ ROVNICE PRO ZELENOU A 
EKONOMICKOU BUDOUCNOST

S ystém klimatizace s CO2 (R744) je z hlediska efektivnosti, dynamiky chlazení a zacho-
vání životního prostředí pokročilejší než současný systém R1234yf. Významní světo-

ví výrobci automobilů rozpoznali jeho potenciál a vkládají do budoucnosti CO2 důvěru. 
Je to totiž přírodní, ekologické a vyspělé chladivo. AVL DITEST podporuje automobilový 
průmysl v jedinečných a vyspělých inovacích. Společně jsme vyvinuli servisní zařízení 
klimatizací ADS 310, které opravnám poprvé umožní provádět opravy a údržbu na sys-
témech klimatizace s CO2. Hlavními požadavky vývojového programu tohoto zařízení je 
bezpečnost, ochrana životního prostředí a ekonomická efektivita.
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AVL DITEST ADS 310
BEZPEČNÁ PRÁCE POD MAXIMÁLNÍM TLAKEM

AVL DITEST 310 je výsledek vývoje a vylepšení velmi úspěšné řady pří-
strojů AVL DITEST ADS. Představuje nová kritéria pro design, ovládání, 
bezpečnost a ochranu životního prostředí.

DŮMYSLNÝ DESIGN:
 ▬  Malý, lehký, snadno použitelný.
 ▬  Nastavitelný barevný grafický displej pro optimalizaci ergonomiky 

zařízení.
 ▬  Chytrá konstrukce pojezdů pro rychlou výměnu CO2 lahví, je použitel-

ná pro všechny typy současných lahví.
 ▬  Velké odkládací prostory pro zajištění čistého a uspořádaného praco-

viště.

UNIKÁTNÍ A INOVATIVNÍ OVLÁDÁNÍ:
 ▬  Vysoká úroveň pracovní bezpečnosti. Pracovní postupy se provádí 

podle připravené nabídky, kterou doprovází bezpečnostní upozorně-
ní a vnitřní ověřování věrohodnosti systému.

 ▬ Intuitivní ovládání prostřednictvím dobře navrženého uživatelského 
rozhraní.

 ▬  Jednoduchou výměnu lahví s chladivem zajišťují kontrolní postupy v 
nabídce přístroje.

 ▬ Unikátní a inovativní ovládání jednou rukou za pomoci otočného 
ovladače.

 ▬  Současný stav systému signalizuje škála barevných ukazatelů.

OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 ▬  CO2  je přírodní složka šetrná k životnímu prostředí.
 ▬  Spotřební materiál který ohrožuje životní prostředí, je omezen na 

minimum.
 ▬  Nejnovější technologie eliminuje nutnost výměny vysoušecí jednotky.

RENTABILNÍ INVESTICE
 ▬ Velmi nízké náklady na údržbu a minimální použití spotřebního mate-

riálu maximalizuje rentabilitu zařízení.
 ▬ Příležitost pro rozšíření servisních služeb a zdroj dalšího příjmu.
 ▬ Nadčasovost zařízení zajištěná použitím novátorských technologii.

PŘEHLED FUNKCÍ
 ▬ Plně automatický postup pro rychlý a snadný servis.
 ▬ Manuální režim pro údržbářské práce systémů klimatizace.
 ▬ Funkční testy systémů klimatizace.
 ▬ Automatická dokumentace prováděných prací.
 ▬ Nastavení předvoleb oblíbených položek.

CO2 je přírodní složka šetrná k životnímu prostředí.

Přehledné softwarové rozhraní zaručuje bezpečné 
ovládání přístroje ADS 310

Unikátní ovládacím systém s nastavitelným displejem, 
otočným ovladačem a barevnými ukazateli.

ADS 310 technologie zítřka





NÁDOBKA NA ČERSTVÝ 
A POUŽITÝ OLEJ A UV 

KAPALINU

DETEKTOR H2 PLYNU
Pro snadné zjišťování netěsností. 
Lze ho použít v kombinaci s přístro-
jem pro zjišťování netěsností.

PŘÍSTROJ PRO 
ZJIŠŤOVÁNÍ 
NETĚSNOSTÍ
Určeno pro směs 
plynů (95% N2 a 5% 
H2). Vhodný pro 
všechny současně 
nabízené systémy 
klimatizací (R134a, 
R1234yf a R744).

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
PŘÍSTROJE ADS 310:

ADAPTÉR PRO CO2 LAHVE 
PRO URČITÉ ZEMĚ
ADAPTÉR PRO CO
PRO URČITÉ ZEMĚ

NÁHRADNÍ HADICE
Sada pro vysoký a nízký tlak. 

Délka 3 m.

NÁHRADNÍ HADICENÁHRADNÍ HADICENÁHRADNÍ HADICE



SERVIS KLIMATIZACÍ S NEJVYŠŠÍMI NÁROKY – 
ŘADA PŘÍSTROJŮ ADS VYČNÍVÁ S ŘADY

D íky rozsáhlé databázi vozidel, důmyslným automatickým postupům 
a kontrolám věrohodnosti přístroje AVL DiTEST ADS umožňují jedno-

duchý a účinný servis klimatizací na všech vozidlech, včetně vozidel hybrid-
ních a elektrických. Aby modely ADS 120 a ADS 130 vyhovovaly požadavkům 
automobilového průmyslu v Německu, jsou vybaveny detektorem plynu. To 
dělá z přístrojů AVL DiTEST ADS ideálního partnera pro všechny současné 
a budoucí servisní požadavky klimatizací.

MODERNÍ DESIGN:
 ▬ Lze použít pro celou škálu vozidel (nákladní, osobní, země-

dělská, apod.).
 ▬ Všechny díly související s údržbou jsou snadno přístupné.

Robustní a odolný kovový kryt zaručuje přístrojům dlouhou 
životnost i při náročném používání.

 ▬ Velká kolečka usnadňují maximální mobilitu v dílenském 
prostředí.

 ▬ Vysoká úroveň flexibility umožňuje provádět servisní a 
opravárenské úkony na vozidle současně díky prodlouže-
ným servisním hadicím.

INTUITIVNÍ A BEZPEČNÉ OVLÁDÁNÍ:
 ▬ Vyžaduje minimální školení, je snadno použitelný díky dob-

ře strukturovanému a snadno pochopitelnému uživatelské-
mu rozhraní.

 ▬ Vysoká úroveň pracovní bezpečnosti je zajištěna podporou 
jasných postupů v menu přístroje. S bezpečnostními upo-
zorněními a interní kontrolou věrohodnosti systému.

 ▬ Pracovní postupy jsou doplněny obrázky, které usnadňují 
vyhledání jednotlivých součástí na vozidle (ADS 120/130).

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA VÝKONU:
 ▬ Použití komponentů, které byly ověřeny a vyzkoušeny 

během mnoha let, zaručují výbornou spolehlivost 
servisních přístrojů klimatizací.

 ▬ Přístroj lze použít se všemi běžnými chladivy. Přestav-
ba je možná u modelů ADS 120 a 130.

 ▬ Krátká doba přípravy nastartuje přístroj k rychlému 
použití.

OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
 ▬ Funkce ECO Protect zabraňuje únikům chladiva roz-

poznáním závad na Schrader ventilech a při vyprazd-
ňování hadic a servisních spojek.

 ▬ Regenerace oleje snižuje množství odpadového oleje, 
který škodí životnímu prostředí.

 ▬ Odsávání oleje: automatické vyprázdnění hadic před 
a po každém pracovním kroku.

 ▬ Efektivní podtlaková pumpa s nízkou údržbou (servis-
ní interval 1000 hodin) a nízkou spotřebou energie.

ADS řady 100 pro
chladiva R134a nebo R1234yf

ADS 110: Kompaktní plně automatický přístroj

Jednoduché, srozumitelné a snadné 
ovládání pomocí klávesnice.

Vše velmi přehledné – velký analogový 
manometr vysokého a nízkého tlaku

Jednoduchá aktualizace fi rmwaru a 
databáze prostřednictvím USB

AVL DITEST ADS 110 
KOMPAKTNÍ A INTUITIVNÍ 
Nejvýraznějším prvkem přístroje AVL DiTEST ADS 110 je jednoznačně 
jeho kompaktnost. Vzhledem k malým rozměrům je velmi vhodný pro 
dílenské podmínky. Přístroj je k dispozici jak pro R134a tak i pro R1234yf. 
Tento vstupní model je pozoruhodně jednoduchý, intuitivní a ovladatel-
ný pomocí klávesnice a kurzorů. Jinými slovy, AVL DiTEST ADS 110 
je spolehlivým partnerem v každé dílně.

PŘEHLED FUNKCÍ:
 ▬ Plně automatický postup pro rychlý a snadný servis. 
 ▬ Manuální režim pro údržbářské práce systémů klimatizací.
 ▬ Výběr vozidel z rozsáhlé databáze.
 ▬ Automatický test tlaku.
 ▬ Součástí standardní výbavy je tiskárna. 
 ▬ Funkce aktualizací  (za příplatek).

AVL DiTEST ADS 110 je standardně k dispozici jako model pro R134a 
nebo R1234yf.

OPTIMÁLNÍ:
 ▬ Kompaktní a splňující všechny požadavky. 
 ▬ Kovový vozík pro náročné dílenské použití. 
 ▬ Nádobka s kapacitou 12 litrů.
 ▬ Servisní hadice 3 metry dlouhé.
 ▬ Intuitivní navigace v nabídce pomocí 6 tlačítek.
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POHODLNÝ, RYCHLÝ A 
SNADNO POCHOPITELNÝ.

Zřetelný a přesný stavový displej trvale poskytuje 
informace o průběhu operace.

Jako doklad o provedení prací lze vytisknout 
podrobnou servisní zprávu.

Posuďte sami rychlost a snadnost servisu klima-
tizace. Software vás vede od výběru funkce přes 
provedení úkolu až k výstupní zprávě. 15palcový 
dotykový displej je intuitivní a pohodlný.

Grafi cké symboly usnadňují vyhledání servisních 
spojek a ovládacích prvků klimatizace.

Všechny informace jsou přehledné: úvodní 
menu, všechny tlaky a ostatní pomocné 
informace.

AVL DITEST ADS 130 
MÉNĚ PRÁCE. VĚTŠÍ ZISK.
Prostřednictvím pokrokových postupů plně automatické přístroje ADS 
130 pomáhají jak zkušeným technikům, tak i začátečníkům během servisu 
klimatizace. Automatické a mechanické servisní nebo diagnostické funkce 
si lze rychle a snadno zvolit na 15palcovém dotykovém displeji. Automa-
tické postupy usnadňují výměnu komponentů klimatizace ve vozidle 
a výsledkem je, že kompletní servisní a opravárenský postup je omezen 
na minimum. To vám šetří čas, peníze a stres.

PŘEHLED FUNKCÍ:
 ▬ Plně automatický postup pro rychlý a snadný servis.
 ▬ Manuální režim pro údržbářské práce systémů klimatizací.
 ▬ Výběr vozidel z rozsáhlé databáze.
 ▬ Automatický test tlaku.
 ▬ Funkční testy systémů klimatizace.

Vyspělá technologie znamená, že se přístroj může použít pro chladiva 
R134a a R1234yf. Investujte do budoucnosti již dnes, díky možnosti pře-
stavby na jiný plyn s přístrojem AVL DiTEST ADS 130.

MODERNÍ DESIGN:
 ▬ Kovový vozík pro náročné dílenské použití.
 ▬ Nádobka s kapacitou 26 litrů.
 ▬ Efektivní podtlaková pumpa s nízkou údržbou 

(servisní interval 1000 hodin).
 ▬ Servisní hadice 4,5 metry dlouhé.
 ▬ Automatická kontrola nekondenzovatelného plynu.
 ▬ Intuitivní navigace v nabídce.
 ▬ Velký 15palcový barevný dotykový displej.
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SROZUMITELNÝ, RYCHLÝ 
A INTUITIVNÍ.

Srozumitelná hlavní nabídka s minimali-
stickým designem zaručuje rychlou volbu 
požadované funkce.

Jako doklad o provedení prací lze vytisknout 
podrobnou servisní zprávu.

Posuďte sami, jak může být servis klimatizací 
rychlý a snadný. Od výběru funkcí přes provedení 
úkolu až po závěrečnou zprávu jste srozumitelně 
a efektivně vedeni celým pracovním postupem.

Zřetelný a přesný stavový displej trvale poskytuje 
informace o průběhu operace.

AVL DITEST ADS 120 
ČISTÝ VZHLED
Ergonomický design přístroje AVL DiTEST ADS 120 byl specifi cky optimali-
zován pro dílenské použití. Přístroj je ovládán pomocí grafi ckého dotyko-
vého displeje. Jednoduchá a intuitivní navigace v menu vám usnadňuje 
práci a vede k efektivním výsledkům. Tím se přístroj AVL DiTEST ADS 120 
stává výjimečným ve své třídě.

PŘEHLED FUNKCÍ:
 ▬ Plně automatický postup pro rychlý a snadný servis.
 ▬ Manuální režim pro údržbářské práce systémů klimatizací.
 ▬ Výběr vozidel z rozsáhlé databáze.
 ▬ Automatický test tlaku.
 ▬ Vyhledání netěsností s pomocí kontrastního přípravku nebo dusíku 

(za příplatek).

AVL DiTEST ADS 120 je standardně k dispozici jako model pro R134a 
nebo R1234yf. Vylepšená technologie znamená, že lze přístroj za pří-
platek přestavět z R134a na R1234yf. Tím jste optimálně připraveni na 
budoucnost.

OPTIMÁLNÍ:
 ▬ Kovový vozík pro náročné dílenské použití.
 ▬ Nádobka s kapacitou 20 litrů.
 ▬ Digitální ukazatel tlaků. 
 ▬ Efektivní podtlaková pumpa s nízkou údržbou 

(servisní interval 1 000 hod.).
 ▬ Servisní hadice 4,5 metry dlouhé.
 ▬ Intuitivní navigace v nabídce.
 ▬ 4,3palcový barevný dotykový displej.

Grafi cké symboly usnadňují vyhledání servisních 
spojek a ovládacích prvků klimatizace.



ČISTICÍ SOUPRAVA 
KLIMATIZACÍ
Naše příplatková čisticí souprava 
klimatizací zaručuje efektivnější
čištění systému klimatizace
po opravě.

DETEKTOR PLYNU
Aby se kontaminované 
chladivo ze systémů klima-
tizace (R1234yf) nedostalo 
do servisního zařízení, lze si 
pořídit příplatkový detektor 
plynu.
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➌

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
PŘÍSTROJE ADS:

➋
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DUSÍKOVÁ SADA 
PRO ZJIŠŤOVÁNÍ 
NETĚSNOSTÍ
Před naplněním systému 
klimatizace po jeho vět-
ší opravě lze použít naši 
dusíkovou sadu pro ověření 
těsnosti systému.

UV SADA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ 
NETĚSNOSTÍ SYSTÉMU 
KLIMATIZACE
Aby bylo možné trvale zajistit těs-
nost systému klimatizace vozidla 
během provozu, může se naše 
UV sada pro zjišťování netěsností 
použít k rychlému a snadnému 
odhalení malých netěsností.

➊

➌ ➍

➍
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PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY, KTERÉ
JSOU K DISPOZICI PRO MODELY ADS 110, 120 A 130

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY, KTERÉ JSOU K 
DISPOZICI PRO MODELY ADS 310/R744

Detektor plynu 1234M VDA Vyplachovací sada klimatizací
(pokročilá)

UV sada pro zjišťování 
netěsností systému klimatizace

Rozšiřovací sada pro hybridní vozidla Hadice 4,5 m D+D 
(ACME-M14x1,5) SAE-J2196

Rychlospojky: VT a NT

Ochranné potahy pro 
ADS 120 a ADS 130

Detektor H2 plynu (symbol)Přístroj pro zjišťování netěsností

Vyplachovací sada klimatizací 
zjišťování netěsností (standardní)

Dusíková sada pro zjišťování 
netěsností (standardní)

Adaptér CO2 lahví pro specifi cké země
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