
FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY

AVL DITEST ADS 130D 
AIRCONDITIONING 
DIAGNOSTIC SYSTEM
Servisní jednotka klimatizací pro chladivo R1234yf

Jednoduchá preciznost
pro dokonalé ovládání klimatizace.



AVL DITEST SERVIS KLIMATIZACÍ PRO 
SOUČASNOST A BUDOUCNOST

P řístroj ADS 130D byl ověřen firmou Daimler AG a uvolněn do autorizované sítě 
opraven Mercedes. Byl vyvinut tak, aby splnil vysokou úroveň a přísnou specifikaci 

německých výrobců automobilů. Plně automatický přístroj ADS 130D používá inovativní 
postupy, které pomáhají jak zkušeným technikům tak i začátečníkům během servisu 
klimatizace. Během vývoje výrobků AVL DiTEST je kladen velký důraz na životní prostře-
dí. Z důvodu použití materiálů které jsou šetrné k životnímu prostředí a inovativním 
technologiím, které omezují ztrátu chladiva během servisu klimatizace, je vliv na životní 
prostředí omezen na minimum. S naším přístrojem jste plně vybaveni pro budoucí 
výzvy v oboru servisu systému klimatizací.

Změna ovládání klimatizace –
diagnostika pouhým stisknutím tlačítka.



POHODLNÝ, RYCHLÝ A 
SNADNO POCHOPITELNÝ.

Zřetelný a přesný stavový displej trvale posky-
tuje informace o průběhu operace.

Jako doklad o provedení prací, lze vytisk-
nout podrobnou servisní zprávu.

Posuďte sami, jak může být servis klimatizací 
rychlý a snadný: software vás vede od výběru 
funkce přes provedení úkolu, až k výstupní 
zprávě. 15oalcový dotykový displej je inuitivní 
a pohodlný.

Grafické symboly usnadňují vyhledání servisních 
spojek a ovládacích prvků klimatizace.

Vše co potřebujete vědět, vidíte na první po-
hled: úvodní menu, všechny tlaky a dodatečné 
informace.

MÉNĚ PRÁCE. VĚTŠÍ ZISK. 
AVL DITEST ADS 130D

Plně automatický přístroj ADS 130D používá inovativní postupy, které 
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. Auto-
matické postupy usnadňují výměnu komponentů klimatizace ve vozidle. 
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
 ▬ Včetně rozpoznání chladiva

Sofistikovaná technologie umožňuje přesné plnění a vyprazdňování 
chladiva systému klimatizace a vyhovuje vysokým požadavkům výrobců 
vozidel.

MODERNÍ DESIGN:
 ▬ Kovový vozík pro náročné dílenské použití
 ▬ Nádobka s kapacitou 20 litrů
 ▬ Efektivní podtlaková pumpa s nízkou údržbou  

(servisní interval 1 000 hod.)
 ▬ Servisní hadice 3 metry dlouhé
 ▬ Automatická kontrola nekondenzovatelného plynu
 ▬ Intuitivní navigace v nabídce
 ▬ Velký 15palcový barevný dotykový displej
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PRÍSLUŠENSTVÍ A ALTERNATIVY

Souprava pro čištění klimatizace

UV sada pro zjišťování netěsností 
systému klimatizace

Dusíková sada
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Detektor H2 plynu

Rozšiřovací sada pro hybridní vozidla

Ochranný povlak pro ADS 130D

Přístroj pro zjišťování netěsností

Sada pro čištění systému klimatizace

Hermeticky utěsněná nádobka
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