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Hybrid PRO kit
Allmän information
Alla rättigheter reserverade. Denna manual får inte reproduceras helt eller delvis antingen i tryck eller digitalt.
AVL DITEST GMBH och resurser som används för att utarbeta denna handbok kan inte hållas ansvarig för
felaktigt användande av handboken, medan de garanterar att informationen i handboken har vederbörligen
kontrollerats. Produkter genomgår ständig kontroll och förbättring, därför förbehåller vi oss rätten att ändra
informationen i detta dokument utan förvarning.
Tillverkare

AVL DiTEST
Alte Poststraße 156
A-8020 Graz/Austria
Tel.: +43 316 787-0 • Fax: +43 316 787-1460
e-mail ditest@avl.com
Hemsida http://www.avlditest.com
TEKNISKT SERVICE CENTER
Gällande tekniska service center, kontrollera listan på websida www.avlditest.com eller kontakta din
återförsäljare på orten: Autopartner-Nordic AB. www.autopartner-nordic.se

DEPONERING
Produkten uppfyller kraven i EG-direktiven 2002/96/EC. Deponering av produkten skall ske
enligt de lokala reglerna för avfall: Kasta inte produkten i de vanliga hushållssoporna, använd de
speciella uppsamlingscentraler som finns att tillgåpå din ort i enlighet med de regler som gäller för
ditt område.

SYMBOLER
Följande varningssymboler är ämnade till att förbättra förståelsen av innehållet i manualen.
Hantering som potentiellt innebär risk för operatören är belyst med den här symbolen
Hantering som kräver extra uppmärksamhet är belysta med den här symbolen.
Sådana operationer skall utföras korrekt för att undvika att orsaka skada på instrumentet och på
den omgivande miljön.
Den här symbolen belyser även information som kräver särskild uppmärksamhet.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
ANVÄNDARSÄKERHET

Innan du använder utrustningen, läs och följ manualens instruktioner.

För säker hantering, skall alla anvisningar även kapitlet om "säkerhetsföreskrifter" i manualen för
tömning/fyllningsstationens följas.

För en korrekt hantering av hybrid funktionen, följ instruktionerna noggrant som visas på
påfyllnings/tömningsstationens skärm.
Försiktighetsåtgärder för hantering av kitet

Efter användning, skydda HP <-> LP adaptrar med skyddshattarna
Aktivering av hybrid funktionen
För att aktivera funktionen: välj funktionen i setup menyn, när du blir ombedd att skriva in lösenord skriver
du in “HFEN”
Detta kit kan användas på alla AVL DITEST GmbH tömning/fyllningsstationer med programvara 1.2 eller
senare version.
Leveransomfång
Standardtillbehören kan variera beroende på kommersiella konfigurationer. Produkterna som ingår i
leveransen visas nedan.

HP<-> LP adapter för R134a

POE oljebehållare

SVENSKA

HP<-> LP adapter för R1234yf
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Hybrid oljekit
INTRODUKTION TILL FUNKTIONEN
AC systemen för de flesta hybrid fordon är utrustade med kompressorer som drivs av en elektrisk motor,
anmärkas att de inte drivs av multiremmen som vanligen sker.
Den elektriska motorns lindningar har kontakt med kompressorns smörjolja, (POE).
Det är därför oljan som använts av till dessa kompressorer har en hög dielektrisk egenskap (icke-ledande).
Tillverkare av elektriska kompressorer har bevisat att endast 1% av föroreningar från felaktig olja kan förändra
de dielektriska egenskaperna av smörjmedlet och orsaka flera problem.
- En av de största riskerna som är relaterad till förorenad POE oil, är förlusten av dess isoleringsegenskaper.
Detta kan förorsaka överföringen av högspänning till kompressorhöljet eller till de komponenter som är
kopplade till den, vilket leder till elektriska stötar händelse av kontakt.
- Ett annat problem som kan uppstå i fall av förorening är att kompressorns skyddssystem utlöser via redundans
kabelns funktion. Det här skyddssystemet har en inbyggd funktion som med med hjälp av en sensor, upptäcker
överledningar via oljan till ex fordonets chassi och avaktiverar AC kompressorn, och stänger av AC systemet.
För att återställa fordonets funktion, måste systemet demonteras och spolas för att få bort alla spår av förorenad
olja.
I fall av stor förorening, kan du behöva byta ut några av AC systemets komponenter, som kan krävs av några
tillverkare av hybrid fordon.
HYBRID FUNKTIONEN
AVL DITEST har utvecklat hybridfunktionen för att undvika förorening mellan olika smörjmedel.
När Hybrid oljekitet används, rengörs den inre och yttre pneumatiska kretsen av påfyllnings/tömning
stationen noggrant, varje gång oljan som ska injiceras in i AC systemet byts. Rengöring krävs under normal
användning av påfyllning/tömning stationens inre pneumatiska krets och då de externa slangarna varit i
kontakt med fordons kompressor olja som är ledande (PAG).
På grund av detta, är det ytterst viktigt att Hybridfunktionen är utförd vid byte från en oljetyp till en annan,
från PAG till POE olja.
För att kunna använda denna funktion, krävs att HP anslutningen är sammankopplad med LP anslutningen
på HP/LP slangarna, med adaptern som är inkluderad i kitet.
När sammankopplingen är utförd, följer du den automatiska reningsproceduren.
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UTFÖRANDE AV PROCEDUREN
1.

2.

Hybrid reningsproceduren kan utföras från:
Automatiska cykler eller manuella cykler. Välj en annan oljetyp än den som används, där man
ställer in parametrarna. Vid START kommer utrustningen kräva att man genomför den inre
rengörningsfunktionen kallad "Hybrid funktion".
I Inställningsmenyn, välj "Hybrid funktion".

Stationen kräver följande steg (i sekvens): - Sammankoppla HP slang anslutning och LP slang anslutning genom
att använda HP-LP adaptern och öppna anslutningarna.

-

Ta bort oljebehållaren som använts för tidigare arbeten, därefter anslut nya olje behållaren
med olja. Under reningsproceduren, kommer få gram olja att användas till att förbereda
stationen för användning av ny olje typ ex från PAG till POE.
Starta procedurens och vänta tills den är slutförd. Det tar cirka 5 minuter.

-

Varningar
Proceduren kräver minst 500g kylmedel i behållaren.
Markera oljebehållarna för att undvika att felbehållare ansluts till utrustningen.
Förvara de nya oljebehållarna stängda för att undvika kontakt med luften.

-
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