
FRAMTIDENS LÖSNINGAR IDAG

En nypa frisk luft inom
luftkonditioneringsservice.

AVL DITEST ADS 
AC DIAGNOSTIKSYSTEM
AC SERVICEUTRUSTNING



CO2 LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM - DEN RÄTTA 
FORMELN FÖR EN GRÖN OCH EKONOMISK FRAMTID

CO2 klimatkontroll (R744) är mer avancerat än det nuvarande R1234yf-
systemen i form av effektivitet, kyldynamik samt miljövänlighet. Ansedda 
företag har erkänt dess potential och kommer i framtiden att placera sin 
tillit i CO2, det naturliga, ekologiska och avancerade kylmedlet. AVL 
DiTEST stöder bilindustrin med tekniska innovationer. Tillsammans har vi 
skapat ADS 310 AC serviceutrustning, för första gången kan verkstäder 
reparera och underhålla CO2 luftkonditioneringssystem. Säkerhet, 
miljöskydd samt ekonomisk effektivitet var, så klart, i framkant under 
utvecklingen av av enheten.

det senaste inom luftkonditionering
Byt klimat med R744 - 



AVL DITEST ADS 310 
FÖR SÄKERT ARBETE UNDER MAXIMALT TRYCK.

AVL DiTEST ADS 310 är en förbättrad utveckling av den mycket 
framgångsrika AVL DiTEST ADS serien. Den sätter nya 
standarder för design, funktionalitet, säkerhet samt miljöskydd. 

GENIAL DESIGN:
▬  Liten och lätt för optimal användning
▬  Justerbar färgdisplayskärm för att optimera enhetens ergonomi
▬  Genial vagndesign för snabbt byte av C02-behållare, alla typer av

behållare stöds
▬  Mycket lagringsutrymme för en ren och prydlig arbetsplats

UNIKT, INNOVATIV ANVÄNDNING:
▬  Hög arbetssäkerhet på grund av meny-assisterade processer med 

säkerhets meddelanden och systemstödda interna 
rimlighetskontroller

▬  Intuitiv användning via det genomtänkta självförklarande 
användargränssnittet

▬  Enkelt byte av kylmedium behållare säkerställs genom de 
menydrivna processkontrollerna

▬ Unik, innovativ kontroll med roterande kontroller
▬  Systemets status visas genom att kontrollen ändrar färg  

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ:
▬  CO2 är ett naturligt och miljövänligt kylmedel
▬  Miljöfarliga förbrukningsvaror har reducerats till ett minimum
▬  Ny teknologi som eliminerar byte av torkenhet

VÄRDEFULL INVESTERING:
▬  Mycket låga underhållskostnader och minimal användning av 

förbrukningsvaror maximerar enhetens lönsamhet
▬  Möjligheter att skapa ytterligare inkomstkällor genom att 

expandera serviceområden
▬  Framtidssäker tack vare den senaste tekniken 

FUNKTIONSÖVERBLICK:
▬ Helt automatisk process för enkel och snabb service
▬ Manuellt läge för underhåll på luftkonditioneringssystem
▬ Funktionstestning av klimatkontroll
▬ Automatisk dokumentation av arbetet som utförs
▬ Färinställda favoriter

CO2 är ett naturligt och miljövänligt kylmedel

Tydlig mjukvara säkerställer snabb och säker 
användning av ADS 310

Unikt driftssystem med justerbar skärm och 
roterande kontroller med färgindikering

ADS 310 för morgondagens teknologi





BEHÅLLARE FÖR NY 
SAMT ÅTERVUNNEN 
OLJA OCH UV 
LÄCKAGEDETEKTOR 
VÄTSKA  

H2 GASDETEKTOR
För enkel upptäckt av läckage. 
Kan användas i kombination 
med läckagedetektorn.

LÄCKAGE-
DETEKTOR
För formande gas 
(95% N2 och 5% H2); 
lämplig för alla 
nuvarande 
luftkonditioneringssystem 
(R134a, R1234yf, R744).

TILLBEHÖR FÖR DIN ADS 
310 ENHET:

LANDSSPECIFIK CO2 
BEHÅLLARADAPTER

ERSÄTTNINGS 
SLANGAR
Set för HT och LT, 3 m lång



AC SERVICE SOM UPPFYLLER DE HÖGSTA KRAVEN – 
ADS SERIEN STICKER UT FRÅN MÄNGDEN.

Tack vare den omfattande fordonsdatabasen, de sofistikerade automatiska processerna 
samt rimlighetskontrollerna kan enkel och effektiv AC service utföras på alla fordon, 
även hybrid och elbilar, med hjälp av AVL DiTEST ADS utrustningen. För att uppfylla 
kraven från den tyska bilindustrin kan ADS 120 samt ASD 130 utrustas med en gas 
identifierare. Detta gör AVL DiTEST ADS den ideala partnern för alla AC service krav - 
idag och imorgon.

ADS 100 serien
för R134a eller R1234yf kylmedel

SMART DESIGN:
▬ Kan användas för en stor mängd olika fordon (HVT, 

bilar, entreprenadfordon, jordbruksfordon etc.)
▬  Alla underhållsrelaterade komponenter är enkelt 

tillgängliga
▬  En robust och tålig metallkåpa garanterar en lång 

livslängd, även under intensivt användande
▬  Lätt att flytta runt i verkstäder
▬  Hög flexibilitet tillåter att underhåll och reparationer på 

fordonet utförs samtidigt tack vare längre slangar 

INTUITIV OCH SÄKER DRIFT:
▬   Strukturerad och självförklarande menyer gör 

utrustningen användarvänlig
▬  Hög säkerhet kan säkerställas tack vare 

säkerhetsmeddelanden och interna rimlighetstester
▬  Arbetsmomenten har även bilder som gör det lättare att 

lokalisera de olika komponenterna i fordonet (ADS 
120/130) 

PRESTANDA I TOPPKLASS:
▬  Tack vare vältestade komponenter säkerställs 

hög pålitlighet av AC service enheten
▬  Enheten kan användas med alla 

standardkylmedel. Det är möjligt att 
konvertera ADS 120 och 130.

▬  Liten förberedelsetid krävs: enheterna har 
kort uppstartstid 

 MILJÖVÄNLIG:
▬  ECO skydd förhindrar förlust av kylmedel tack 

vare att systemet kan upptäcka felaktiga 
Schraderventiler, slangar och servicekopplingar, 
som även töms på kylmedel

▬  Återvinning av olja minskar mängden 
miljöfarlig spillolja

▬  Oljerening: automatisk tömning av slangarna 
innan och efter varje arbetssteg

▬  Vakuumpumpen är effektiv, är energisnål och 
har låga underhållskrav (serviceintervall på 
1000 timmar). 



ADS 110: Den kompakta och helt automatiska maskinen

Tydlig och enkel knappsats manövrering

Allt på ett ögonblick - stora 
analoga högtrycks- samt 
lågtrycksmanometrar

Enkla firmware och 
databasuppdateringar via USB port

AVL DITEST ADS 110  
KOMPAKT OCH ANVÄNDARVÄNLIG

Det mest slående med AVL DiTEST ADS 110 är att den är så kompakt. 
Trots, eller kanske just därför, är den idealisk att använda i verkstäder. 
Finns för både R134a samt R1234yf. Den har lite enklare modellen är 
otroligt användarvänlig tack vare en knappsats och markörnavigering. I 
andra ord så är AVL DiTEST ADS 110 din pålitliga kollega i verkstaden.

ÖVERSIKT AV FUNKTIONER:

▬ Helt automatisk process för snabb och enkel service
▬ Manuell process för underhåll av

luftkonditioneringsutrustningen
▬ Fordonsval från en omfattande databas
▬ Automatisk tryckkontroll
▬ Skrivare inkluderas som standard
▬ Blinkande funktioner (tillval)

AVL DiTEST ADS 110 kommer i R134a eller R1234yf modeller 
som standard 

OPTIMALT FÖRBEREDD:
▬ Kompakt och uppnår alla krav
▬ Metallvagn för intensitvt verkstadsarbete
▬ 12 liter behållarkapacitet
▬ 3 meter långa serviceslangar
▬ Användarvänlig meny med 6 knappar



Den tydliga skärmen visar 
processernas status under hela 
operationen.

De detaljerade serviceloggarna kan 
skrivas ut och arkiveras för framtida 
behov.

BEKVÄM, SNABB OCH 
SJÄLVFÖRKLARANDE.

Se själv hur snabbt och enkelt AC service 
kan vara: 
mjukvaran guidar dig genom alla funktioner 
och processer fram till resultatloggarna. 
Den 15 tums pekskärmen är 
användarvänlig och bekväm att använda.

Grafisk presentering underlättar 
lokalisering av komponenter i fordonet.

All information på ett ögonblick: 
startmenyn, tryckinformation samt 
ytterligare information.

AVL DITEST ADS 130  
MINDRE JOBB, MER VINST: 

Den automatiska ADS 130 assisterar både erfarna tekniker samt nybörjare 
inom AC service. De automatiska och manuella service och 
diagnostiksfunktionerna kan snabbt och enkelt väljas med hjälp av den 15 
tum stora pekskärmen. De automatiska processerna underlättar utbyte av 
luftkonditioneringskomponenter i fordonet. Tack vare detta minimeras 
hela service- och reparationsprocessen. Detta sparar dig tid, pengar och 
stress.

ÖVERSIKT AV FUNKTIONER:
▬ Helt automatisk process för snabb och enkel service
▬  Manuell process för underhåll på luftkonditioneringsutrustningen
▬ Fordonsval från en omfattande databas
▬ Automatisk tryckkontroll
▬ Funktionstest av luftkonditionering

Tack vare den sofistikerade teknologin kan enheten användas för både 
R134a och R1234yf kylmedel. Detta gör att AVL DiTEST ADS 130 är en 
investering för framtiden. 

SAMTIDA DESIGN:

▬ Metallvagn för lång hållbarhet under verkstadsarbete
▬ 26 liter behållarkapacitet
▬  Effektiv och med låga underhållskrav (serviceintervall på 1000 timmar)
▬ 4,5 meter långa serviceslangar
▬ Automatisk kontroll av den icke-kondenserbara gasen
▬ Användarvänlig menynavigation
▬ 15 tums pekskärm i färg 



Den tydliga menyn med sin 
minimalistika design säkerställer 
snabba funktionsval.

De detaljerade serviceloggarna kan 
skrivas ut och arkiveras för framtida 
behov.

TYDLIG, SNABB OCH 
ANVÄNDARVÄNLIG.

Se själv hur snabbt och enkelt AC service 
kan vara: 
mjukvaran guidar dig genom alla funktioner 
och processer fram till resultatloggarna. Du 
blir tydligt och effektivt guidad genom hela 
arbetsprocessen.

Den tydliga skärmen visar 
processernas status under hela 
operationen.

AVL DITEST ADS 120 
EN TYDLIG VY 

Den ergonomiska designen av AVL DiTEST ADS 120 har optimerats för 
användning i verkstäder. Enheten styrs via en grafisk pekskärm. Den 
enkla och användarvänliga menyn gör ditt jobb enklare, vilket leder till 
snabbare service. Detta gör AVL DiTEST ADS 120 unik i sin kategori. 

ÖVERSIKT AV FUNKTIONER:

▬ Helautomatisk process för snabb och enkel service
▬ Manuell process för underhåll av luftkonditioneringsutrustningen
▬ Fordonsval från en omfattande databas
▬ Automatisk tryckkontroll
▬ Läckagetest med hjälp av ett UV spårmedel eller kväve (tillval)
▬ Blinkande funktioner (tillval) 

Tack vare den sofistikerade teknologin kan enheten användas för både 
R134a och R1234yf kylmedel. Detta gör att AVL DiTEST ADS 130 är en 
investering för framtiden.

OPTIMALT FÖRBEREDD:
▬ Metallvagn för intensitvt verkstadsarbete
▬ 20-litre tank capacity 20 liter behållarkapacitet
▬ Digital tryckmätare
▬  Effektiv vakuumpump med låga underhållskrav

(serviceintervall på 1000 timmar)
▬ 4,5 meter långa serviceslangar
▬ Användarvänlig menynavigation
▬ 4,3 tums färgpekskärm

Grafisk presentation underlättar 
lokalisering av komponenter i 
fordonet.



SPOLKIT för AC system
Vårt spolkit för reningöring av AC 
system, säkerställer effektiv 
rening av fordonets AC system.

GASIDENTIFIERARE
För att säkerställa att inget 
förorenat kylmedel från 
fordonets 
luftkonditioneringssytem 
(R1234yf) inträder i 
serviceenheten kan den 
valfria gasidentifieraren från 
AVL DiTEST användas.
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TILLBEHÖR FÖR DINA ADS 
ENHETER:

➋



KVÄVELÄCKAGE 
KONTROLLSET
Innan påfyllning av 
luftkonditionerings 
systemet, efter reparation 
kan vårat kväveläckage set 
användas för att säkerställa 
att systemet är tätt.

UV-LÄCKAGETEST 
SET
Vårat UV läckagetest set 
kan snabbt och enkelt 
upptäcka små läckage.

➊
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TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR OCH TILLVAL 
FÖR ADS 110, 120 OCH 130

TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR OCH TILLVAL 
FÖR ADS 310/R744

Gasidentifierarer 1234M VDA Spolkit  för AC system 
(avancerat)

UV-läckagetest setUpgraderingsset 
för hybridfordon

Slang 4,5 m D+D 
(ACME-M14X1.5) SAE-J2196

Snabbkopplingar:
HT och LT

Skyddsfodral för ADS 
120 och ADS 130

H2 gasdetektor  Läckagedetektor

Spolkit för AC 
system (standard)

Kväveläckagetest set

Landspecifik CO2

behållaradapter

WWW.autopartner-nordic.se




