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Досконалість для 
професіоналів:
Установки Bosch ACS для 
обслуговування кондиціонерів
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Обслуговування систем кондиціювання
з технологіями Bosch

Системи кондиціювання повітря в транспортних засобах вимагають 

регулярного обслуговування. Таким чином, об'єм ринку професіонального 

обслуговування систем кондиціювання постійно зростає. 

Коли справа доходить до цього обслуговування, перевагу мають 

автомайстерні, що мають достатній досвід і першокласне обладнання.

Кондиціювання повітря – комфорт і безпека
Кондиціонери стали стандартним автомобільним 
обладнанням. Сьогодні більше 60% малолітражних 
автомобілів і більше 90% автомобілів середнього і 
преміального класу оснащені кондиціонерами, і їх 
число збільшується щодня. 

   Для більшості малолітражних автомобілів 
кондиціонер доступний у вигляді додаткової опції.

  Кількість як легкових, так і вантажних автомобілів, 
оснащених кондиціонерами, постійно зростає.

  Рано чи пізно автомобілів без кондиціонерів 
практично не залишиться.

Нові установки Bosch ACS для обслуговування 
систем кондиціювання: 6 моделей 
для автомайстерень будь-якого профілю

   ACS 752: Повністю автоматична установка, яка 
поєднує в собі найвищі вимоги до установок для 
обслуговування систем кондиціювання легкових 
автомобілів і комерційного транспорту. Дозволяє 
обслуговувати гібридні і електричні автомобілі. Від-
повідає  вимогам стандарту SAE J2788

  ACS 652: Повністю автоматична установка для 
легкових автомобілів, комерційного транспорту і 
вантажних автомобілів, сумісна із системами кон-
диціювання гібридних автомобілів

  ACS 611: Повністю автоматична установка для лег-
кових автомобілів і комерційного транспорту

  ACS 511: Повністю автоматична установка початко-
вого рівня

  ACS 810: Установка для обслуговування систем кон-
диціювання великого об'єму, наприклад, в автобусах

  ACS 661: Повністю автоматична установка для 
транспортних засобів, що використовують холодо-
агент R-1234yf

 ACS 752: Повністю автоматична установка 
для обслуговування кондиціонерів без 
ручних вентилів, підходить  для гібридних і 
електромобілів. Відповідає вимогам стандарту 
SAE J2788.

 ACS 652: Повністю автоматична установка 
для обслуговування кондиціонерів без 
ручних вентилів, підходить  для гібридних і 
електромобілів

 ACS 611 і ACS 511: Автоматичні установки для 
заправлення і обслуговування кондиціонерів 
легкових і вантажних автомобілів

 ACS 810: Автоматична установка з великим  
резервуаром для холодоагенту (40 л) і потужним 
насосом для швидкого обслуговування систем 
кондиціювання великих об'ємів.

 ACS 661: Повністю автоматична установка для 
обслуговування систем кондиціювання, що 
використовують холодоагент типу R-1234yf
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Ласкаво просимо в літо!
Легко справлятися зі спекою
разом з Bosch ACS

На сьогодні більшість автомобільних 
кондиціонерів повітря заправляються 
холодоагентом R134a.
Незважаючи на появу нового типу холодоагенту 
R1234yf, виробники автомобілів мають право 
оснащувати нові автомобілі системами кондиціювання, 
що використовують R134a, до 2016 року. Зважаючи 
на те, що в середньому життєвий цикл автомобіля 
становить 20 років, обладнання для обслуговування 
систем кондиціювання, що використовують R134a, 
протягом ще довгого часу буде приносити прибуток 
автосервісам.

Збережіть прохолоду 
за допомогою 
нашого обладнання 
для обслуговування 
кондиціонерів: Нові установки 
Bosch ACS x52 - зручність 
роботи, точність і повна 
автоматизація.
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ACS 752: новий стандарт в обслуговуванні 
систем кондиціювання
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Професійний і швидкий сервіс 
найвищої якості 

  Повністю автоматичний процес 
обслуговування або вибір окремого етапу 
обслуговування

  Висока продуктивність: функції швидкого 
очищення (патент США) і глибокого 
вакуумування

  Висока точність: точність при заправленні 
15 г при очищенні - 30 г

  Підходить для обслуговування гібридних і 
електричних автомобілів (PAG / POE)

  Відповідність стандарту SAE J-2788 гарантує 
професійну і екологічно чисту роботу з 
холодоагентом

  Інноваційний користувацький інтерфейс 
(кольоровий дисплей 3,5")

  Вбудована база даних легкових і комерційних 
автомобілів

  Функція дистанційної роботи через ПК (опція)

  Підключення до Asanetwork ПЗ (опція)

  Принтер

Точність, потужність, практичність:
Найкращі рішення  для першокласного сервісу

ACS 752: Безпечна і ефективна установка для 
професійного та економічного обслуговування 
кондиціонерів
Завдяки високоточній вимірювальній технології і 
повністю автоматичному процесу обслуговування, 
установка для сервісу кондиціонерів Bosch ACS 752 
забезпечує екологічно чисте обслуговування систем 
кондиціювання. Установка ACS 752 відповідає всім 
вимогам стандарту SAE J-2788, який є обов'язковим 
для подібного обладнання в США.

Повністю автоматичний процес обслуговування
Обладнання виконує наступні завдання без 
необхідності ручного втручання: відкачування 
холодоагенту, очищення холодоагенту, зливання  
відпрацьованого мастила, вакуумування і перевірка 
на герметичність, впорскування нового мастила 
(PAG / POE) з УФ-барвником і точне заповнення  
холодоагентом. 

Ідеальне обслуговування систем кондиціювання 
повітря легкових і комерційних автомобілів
ACS 752 підходить для повністю автоматичного 
обслуговування систем кондиціювання повітря всіх 
легкових і комерційних автомобілів.

Обслуговування гібридних і електричних 
автомобілів 
Два резервуари для впорскування мастила PAG і 
POE і автоматична функція промивання сервісних 
шлангів роблять установку підходящою для роботи 
із системами кондиціювання повітря гібридних і 
електричних автомобілів.

Усе необхідне для гарного  рівня сервісу
Установка ACS 752 має все обладнання, що необхідне 
вам для сервісних робіт, навіть для обслуговування 
великих систем кондиціювання повітря:

  Відсутність ручних вентилів
  Відкачування >95% холодоагенту (патент США)
  Потужний двоступінчастий вакуумний насос (170 л/ хв)
  Впорскування мастила PAG і POE
  Великий бак з холодоагентом (27 л)
  Автоматичне скидання газів, що не конденсуються, 

з електронним керуванням
  Функція промивання системи кондиціювання ( за 

наявності спеціального набору)
  Вбудований принтер
  Зовнішній датчик температури для перевірки 

роботи системи кондиціювання
  Підключення до локальної мережі для розширення 

функціоналу

Артикул
ACS 752 S P00 000 069

Проста навігація 

  Великий кольоровий дисплей (3,5")

  Чітка структура меню і зручне керування

Розмовляє на зрозумілій мові
  Меню на багатьох мовах, включаючи російську

Велика база даних транспортних засобів

  Повністю інтегровані бази даних 
транспортних засобів

  Регулярні оновлення для різних нових моделей

  База даних вантажних, легкових і комерційних 
транспортних засобів

  Кількість холодоагенту, специфікація мастила

Простота і точність

Переваги ACS 752
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ACS 652 – те, що вам потрібно: 
Першокласна установка для легкового 
і комерційного транспорту
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ACS 652: Першокласне обладнання для 
професійного обслуговування систем 
кондиціювання
Установка ACS 652 оптимально підходить для 
майстерень з обслуговування систем кондиціювання 
із середнім і високим завантаженням. Високоточна 
технологія вимірювання і повністю автоматичний 
процес дозволяють проводити екологічно чисте 
обслуговування систем кондиціювання легкових і 
комерційних транспортних засобів. 

Повністю автоматичний процес роботи
Установка ACS 652 виконує всі наступні завдання 
без необхідності ручного втручання: відкачування 
холодоагенту, очищення холодоагенту, зливання 
використаного мастила, вакуумування і тест на 
герметичність, впорскування нового мастила з УФ-
барвником і точне заправлення холодоагентом. 

Обслуговування гібридних і електричних 
автомобілів 
Дві ємності для впорскування мастила PAG і POE. 
Функція промивання сервісних шлангів робить 
установку придатною для обслуговування систем 
кондиціювання гібридних і електричних автомобілів.

Усе необхідне для першокласного сервісу
Установка ACS 652 має все необхідне для 
сервісних робіт, навіть для обслуговування систем 
кондиціювання повітря великого об'єму:

  Відсутність ручних вентилів
  Потужний двоступінчастий вакуумний насос (170 л/хв)
  Автоматична система впорскування мастила PAG і 

POE
  Великий бак з холодоагентом (27 л)
  Автоматичне скидання газів, що не конденсуються
  Заправлення з автоматичною компенсацією об'єму 

холодоагенту в сервісних шлангах
  Багатофазове очищення холодоагенту під час 

вакуумування

Артикул 
ACS 652 S P00 000 070

Переваги ACS 652

Професійне обладнання в стандартній 
комплектації

  Повністю автоматичний процес 
обслуговування або вибір окремого етапу 
обслуговування

  Високопродуктивний вакуумний насос

  Підходить для обслуговування гібридних і 
електричних автомобілів (PAG / POE)

  Вбудована база даних легкових і комерційних 
автомобілів

  Повідомлення на дисплеї допомагають 
операторам крок за кроком

  Інтегрований тест ефективності систем 
кондиціювання

  Комплексна програма промивання (за  
наявності додаткових аксесуарів)

  Ремонтопридатність: легка заміна фільтра 
осушувача і мастила вакуумного насоса

  Принтер

Проста навігація

  Повідомлення на дисплеї направляють 
оператора крок за кроком

Розмовляє на зрозумілій мові
 Меню на багатьох мовах, включаючи російську

Велика база даних транспортних засобів

  Повністю інтегрована база даних транспортних 
засобів

  Регулярні оновлення 

  Швидкий вибір з 10 останніх автомобілів, яким 
було надано обслуговування 

  Власна база даних транспортних засобів 
(наприклад, постійні клієнти)

  Функція "Швидкий старт"

Простота і точність
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ACS 611 і ACS 511: Автоматичне 
обслуговування систем кондиціювання

ACS 611 - одна з найкращих установок для 
обслуговування систем кондиціювання легкових 
і вантажних автомобілів. Автоматична установка, 
призначена для обслуговування систем 
кондиціювання з використанням холодоагенту 
типу R-134a і мінімальною необхідністю ручного 
управління. Обладнання автоматично контролює 
кожну фазу обслуговування, відкачування мастила 
і холодоагенту, їх очищення і заправлення системи 
без необхідності участі оператора. Однак, обладнання 
також дозволяє користувачу за необхідності вручну 
керувати процесом. Потужний насос в ACS 611 

забезпечує швидке і ефективне відкачування 
холодоагенту. Обладнання має базу даних, що 
містить інформацію про необхідну кількість мастила 
і холодоагенту для систем кондиціювання повітря 
різних автомобілів. ACS 611 також оснащена 
вбудованим принтером для друкування звітів. У якості 
альтернативи для автосервісів з невисоким рівнем 
завантаження ми пропонуємо установку ACS 511 з 
менш потужним компресором, але вона відповідає 
найвищим вимогам до професійного обслуговування 
систем кондиціювання.

  Швидкий або покроковий режими

  Автоматичне керування відкачуванням і 
очищенням

  Ручне або автоматичне керування

  Багатофазне очищення

  Програмована фаза вакуумування

  Автоматичне заправлення

  Перевірка герметичності системи

  Автоматичне відкачування і заправлення 
мастила

  Автоматичне впорскування УФ-барвника

  Автоматичне скидання газів, що не 
конденсуються

  Багатомовне ПО

  Вбудована програма промивання

  Перенесення даних за допомогою Smart Key

Основні переваги 
ACS 611 і ACS 511

ACS 611

Артикули:
ACS 611: S P00 000 002
ACS 511: S P00 000 001
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ACS 810 – Автоматична установка для 
заправлення і обслуговування систем 
кондиціювання великих об'ємів
ACS 810 - це установка для обслуговування систем 
кондиціювання, яка спеціально розроблена з 
урахуванням вимог автобусів і вантажних автомобілів 
і орієнтована на великі об'єми систем кондиціювання 
із холодоагентом R-134a. Установка автоматично 
проводить відкачування, очищення і заправлення 
холодоагенту. Сервісні шланги довжиною 5 метрів 
дозволяють легко її підключити до будь-якої системи 
кондиціювання. Дволітрові ємності для свіжого і 
відпрацьованого мастила дозволяють справлятися з 
великою кількістю мастила.

Подвійний вентилятор забезпечує контроль 
температури і сталість тиску холодоагенту на етапі 
оновлення. У той же час, він захищає внутрішні 
компоненти від перегріву. Високопродуктивний 
нагнітальний насос забезпечує швидке і повне 
заправлення холодоагенту та мастила. Установка 
має інтегрований принтер для друку докладного 
звіту і дозволяє професійно обслуговувати системи 
кондиціювання важких вантажних автомобілів і 
автобусів.

  Автоматичний процес обслуговування

  Можливість вибору окремого етапу обслуго-
вування

  Швидке створення глибокого вакууму (Ва-
куумний насос 283 л/хв)

  Великий резервуар для мастила (2000 мл)

  Великий внутрішній бак (40 л)

  Довгі стандартні сервісні шланги (5 м)

  Насос для заправлення мастила і холодоагенту

  Вбудована база даних для вантажівок і ко-
мерційного транспорту

  Комплексна програма промивання (за наяв-
ності спеціального набору)

  Багатофазове очищення холодоагенту під 
час вакуумування

  Автоматичне скидання  газів, що не конден-
суються

  Внутрішній фільтр, що легко обслуговується

  Принтер

Основні переваги 
ACS 810

Bosch ACS 810: Фахівець для систем кондиціювання повітря 
великого об'єму

ACS 810

Артикул
ACS 810: S P00 000 003
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Повністю автоматична установка для 
обслуговування систем кондиціювання 
повітря з холодоагентом R-1234yf: ACS 661
ACS 661: новинка від Bosch для систем з газом 
R- 1234yf
Після виходу на ринок перших автомобілів з новими 
системами кондиціювання на холодоагенті R-1234yf 
у 2011 році компанія Bosch тісно співпрацювала 
з автовиробниками в напрямку розробки 
нової установки для обслуговування систем 
кондиціювання.
Нова установка ACS 661 забезпечує високу якість 
обслуговування в майстерні і не наносить шкоди 
навколишньому середовищу.

Технічна компетентність забезпечує безпеку, 
простоту в експлуатації і точність.
ASC 661 забезпечує легке, швидке і точне 
обслуговування сучасних систем кондиціювання 
повітря з холодоагентом R-1234yf.
Технологія Bosch і увага до деталей забезпечують 
відповідність установки всім стандартам 
продуктивності і безпеки, що відносяться до 
сервісного обладнання для роботи з холодоагентом 
R-1234yf. 

Просто досконалий
На сьогодні все стало простіше з автоматизацією. 
З ACS 661 обслуговування систем кондиціювання стало 
повністю автоматичним.

Основні переваги ACS 661

Професійне обладнання в стандартній 
комплектації

  Можливість вибору окремого етапу 
обслуговування

  Функція промивання сервісних шлангів для 
сумісності з гібридними та електричними 
автомобілями

  Окремі ємності для мастила і УФ- барвника

  Комплексна програма промивання (за 
наявності спеціального набору)

  Автоматичне скидання газів, що не 
конденсуються

  Внутрішній фільтр, що легко обслуговується

  Легкий доступ до вакуумного насоса для 
швидкої заміни мастила

  Принтер ACS 661

Артикул 
ACS 661 S P00 000 071
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Назва Артикул Опис

Електронний детектор витоку 1 687 234 012 Електронний детектор повідомляє про підвищену концентрацію 
холодоагенту за допомогою звукового сигналу. Яскравість світлодіода 
також показує ступінь витоку.
Простий у роботі, 2 рівні чутливості.

Набір для пошуку витоку 1 687 001 591 Професійний набір для впорскування УФ-барвника і виявлення 
витоків у контурі холодоагенту.
Обладнання: пістолет для впорскування, x 1 картридж, УФ-лампа, 
сервісний шланг, з’єднання, що швидко знімається.

УФ-лампа 1 687 550 014 Лампа для визначення витоків.

Ендоскоп F 002 DG1 438 Ендоскоп для визначення витоків у важкодоступних місцях. 

Цифровий термометр 1 687 230 062 Вимірює температуру у вентиляційному каналі до і після 
обслуговування системи.
Діапазон вимірювання  від -50°C до 150°C.

Захисний чохол для установки ACS S P00 100 076 Захисний чохол для установок Bosch ACS 611, ACS 511 і ACS 810.

Набір подовжувачів для сервісних шлангів S P00 100 075 Довжина 2,5 м.

Циліндричний адаптер 1 687 010 148
Потрібно для заповнення внутрішнього бака з холодоагентом. 
Підходить для всіх традиційних резервуарів з холодоагентом R134a.

Сервісний перехідник Renault F 002 DG1 433 Призначений для автомобілів Renault.

Перехідник для BMW E60, Ford, Volvo F 002 DG1 432
Спеціальний перехідник для підключення обладнання у  
важкодоступних місцях, у тому числі, на деяких автомобілях 
BMW 5-ї серії.

Папір для принтера RCT58x30 S P00 100 087 Папір для принтера: один рулон.

Комплект для промивки системи S P00 101 173 Для установок ACS 752, ACS 652, ACS 611, ACS 511 і ACS 810.

Комплект для промивки системи S P00 101 174
Для установок ACS 752, ACS 652, ACS 611, ACS 511 і ACS 810. З 
комплектом адаптерів.

Комплект для промивки системи S P00 101 175 Для установки ACS 661.

Комплект для промивки системи S P00 101 176 Для установки ACS 661.  З комплектом адаптерів.

Комплект адаптерів для промивки системи S P00 100 734 До комплектів промивки без адаптерів

Спеціальні аксесуари
до ваших послуг
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ACS 752, ACS 652 і ACS 611
Технічні дані

Технічні дані ACS 752 ACS 652 ACS 611 
Холодоагент R-134a R-134a R-134a

Режими роботи Повністю автоматичний Повністю автоматичний Автоматичний

Ручні вентилі ні ні так

Вибір одиночного режиму 
обробки (відкачування, очищення, 
заправлення)

так так так

Відкачування, очищення, заправлення Автоматично Автоматично Автоматично

Автоматичне зливання мастила Автоматично 
(вимірювання ваги)

Автоматично 
(вимірювання ваги)

Автоматично 
(вимірювання ваги)

Впорскування мастила Автоматично 
(вимірювання ваги)

Автоматично 
(вимірювання ваги)

Автоматично 
(вимірювання ваги)

Автоматичне впорскування УФ-
барвника Вимірювання за масою Вимірювання за масою Вимірювання за часом

Автоматична перевірка герметичності так так так

Функція промивання
так (за наявності 
спеціального набору для 
промивання)

так (за наявності 
спеціального набору для 
промивання)

так (за наявності 
спеціального набору для 
промивання)

Обслуговування гібридних автомобілів так так ні

Видалення повітря Автоматично 
(контролюється ПО)

Автоматично 
(контролюється запобіжним 
клапаном)

Автоматично 
(контролюється запобіжним 
клапаном)

Точність вимірювання кількості 
холодоагенту +/- 5 г +/- 5 г +/- 5 г

Манометр вис. тиску / низь. тиску 80 мм клас 1 80 мм клас 1 80 мм клас 1

Показання тиску в баку На дисплеї Манометр бака 40 мм Манометр бака 40 мм

Індикація статусу звукова звукова звукова

Дисплей РК кольоровий 3,5" LCD дисплей (80 знаків) з 
підсвічуванням

LCD дисплей (80 знаків) з 
підсвічуванням

Посібник  російською мовою так так так

Принтер так так так

 База даних Стандартна Стандартна Стандартна

Обмін даними USB, LAN, Bluetooth PS2 порт PS2 порт

Сервісні шланги 2,44 м / SAE J2196 2,44 м / SAE J2196 2,44 м / SAE J2196

Вакуумний насос Двоступеневий 170 л/хв Двоступеневий 170 л/хв Двоступеневий 170 л/хв

Внутрішній бак з холодоагентом 20 л 20 л 20 л

Резервуар для мастила (250 мл) 3 пластикові ємності 3 пластикові ємності 2 пластикові ємності

Резервуар для УФ-барвника 250 мл 50 мл 50 мл

Ваги із захистом від вібрації так так так

Відкачування холодоагенту > 95% < 95% < 95%

Потужність компресора 275 Вт 275 Вт 275 Вт

Маркування CE так так так

Стандарти SAE так ні ні

Габарити (Ш x В х Г) 690 x 660 x 1270 мм 690 x 660 x 1270 мм 690 x 660 x 1270 мм

Маса 120 кг (з порожнім баком) 120 кг (з порожнім баком) 110 кг (з порожнім баком)

Живлення 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Робоча температура 10 °С-50 °С 10 °С-50 °С 10 °С-50 °С
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ACS 511, ACS 810 і ACS 661
Технічні дані

Технічні дані ACS 511 ACS 810 ACS 661
Холодоагент R-134a R-134a R-1234yf

Режими роботи Автоматичний Автоматичний Автоматичний

Ручні вентилі так так так

Вибір одиночного режиму 
обробки (відкачування, очищення, 
заправлення)

так так так

Відкачування, очищення, заправлення Автоматично Автоматично Автоматично

Зливання мастила Автоматично 
(вимірювання ваги) Автоматично Автоматично

Впорскування мастила Автоматично 
(вимірювання ваги) Ручний контроль Автоматично

Автоматичне впорскування УФ-
барвника Вимірювання за часом ні Вимірювання за часом

Автоматична перевірка герметичності так так так

Функція промивання
так (за наявності 
спеціального набору для 
промивання)

так (за наявності 
спеціального набору для 
промивання)

так (за наявності 
спеціального набору для 
промивання)

Обслуговування гібридних автомобілів ні ні так

Видалення повітря
Автоматично 
(контролюється запобіжним 
клапаном)

Автоматично 
(контролюється запобіжним 
клапаном)

Автоматично
(контролюється ПО)

Точність вимірювання кількості 
холодоагенту +/- 5 г +/- 5 г +/- 5 г

Манометр вис. тиску / низь. Тиску 80 мм клас 1 80 мм клас 1 60 мм клас 1

Показання тиску в баку Манометр бака 40 мм Манометр бака 40 мм На дисплеї

Індикація статусу звукова звукова звукова

Дисплей LCD дисплей (80 знаків) з 
підсвічуванням

LCD дисплей (80 знаків) з 
підсвічуванням

Монохромний графічний 
дисплей (240 x 160)

Посібник  російською мовою так так так

Принтер так так так

 База даних Стандартна Стандартна Стандартна

Обмін даними PS2 порт PS2 порт USB

Сервісні шланги 2,44 м / SAE J2196 5,00 м / SAE J2196 2,44 м / SAE J2888

Вакуумний насос Одноступеневий 70 л/хв Двоступеневий 283 л/хв Двоступеневий 170 л/хв

Внутрішній бак з холодоагентом 8 л 35 л 20 л

Резервуар для мастила (250 мл) 2 пласт. ємності. 2 пластикові ємності
(2000 мл) 3 пластикові ємності

Резервуар для УФ-барвника 50 мл ні 250 мл

Ваги із захистом від вібрації так так так

Відкачування холодоагенту < 95% < 95% < 95%

Потужність компресора 180 Вт 460 Вт 180 Вт

Маркування CE так так так

Стандарти SAE ні ні ні

Габарити (Ш x В х Г) 690 x 660 x 1270 мм 690 x 660 x 1270 мм 690 x 660 x 1270 мм

Маса 90 кг (з порожнім баком) 130 кг (з порожнім баком) 120 кг (з порожнім баком)

Живлення 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Робоча температура 10 °С-50 °С 10 °С-50 °С 10 °С-50 °С
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ESI[tronic] 2.0: Незамінний помічник при діагностиці, 
усуненні несправностей, ремонті та обслуговуванні 
систем кондиціювання.

ESI[tronic] 2.0 - програмне забезпечення, 
здатне на більше 
- Діагностика ЕБУ (сектор SD): наявність 

найсвіжішої інформації щодо легкових, вантажних 
і комерційних автомобілів.

- Усунення несправностей (сектор SIS): повна 
інформаційна підтримка безпосередньо при 
проведенні робіт із системами кондиціювання.

- Інструкції з пошуку несправностей направляють 
вас крок за кроком до причини виникнення 
несправності роботи системи кондиціювання. 
Докладні інструкції допоможуть вам швидко 
підключити установку серії ACS безпосередньо до 
автомобіля, що обслуговується, для діагностики і 
обслуговування системи кондиціювання

- Обслуговування (сектор М): швидкий доступ до 
необхідної інформації для перевірки і  сервісних 
робіт, пов'язаних із системами кондиціювання.

- Електричні схеми (сектор P): зручне відображення 

і швидкий пошук інформації допоможуть вам 
заощадити час на пошук потрібних схем. Після 
того, як необхідна схема знайдена, уся інформація 
з кожного елемента виводиться безпосередньо 
поруч зі схемою, що дозволить зробити роботу c 
системами кондиціювання ще більш зручною та 
швидкою.

-  Сервісно-технічні бюлетені (сектор TSB): швидкий 
доступ до описаних несправностей. Завдяки 
цьому, маючи лише загальну інформацію про 
автомобіль, ви зможете отримати:
1. Повний опис системи кондиціювання, 

інформацію з розташування елементів, 
характеристики окремих вузлів, датчиків, а 
також докладну інформацію з електросхем

2. Методи діагностики і виявлення несправностей
3. Докладні інструкції з усунення виявлених 

несправностей.
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Тривалість 1 день

Учасники Механіки СТО що працюють з приладами обслуговування автомобільних кондиціонерів серії 
ACS.

Навчальна 
мета

Ознайомлення з принципами роботи автомобільних систем кондиціонування та приладів по 
їх обслуговуванню. Правильний старт експлуатації, калібровка та технічне обслуговування 
стендів серії ACS. Закріплення отриманого досвіду роботи з системами кондиціонування на 
практиці.

Зміст • Принцип роботи систем автомобільних кондиціонерів
• Склад та принцип роботи стендів по обслуговуванню автомобільних кондиціонерів серії 

ACS.
• Ввод в експлуатацію, калібровка та технічне обслуговування стендів серії ACS.
• Функції, меню та налаштування стендів ACS.
• Робота стендів в ручному та автоматичному режимах.
• Діагностика систем кондиціонування автомобілів за допомогою приладів ACS та 

програмного забезпечення ESI [tronic].
• Обслуговування систем автомобільних кондиціонерів (практика)

Артикул 
навчального 
курсу

1 987 PU6 211

Навчальні курси
Прилади ACS для діагностики та обслуговування систем 
кондиціонування автомобілів
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Обслуговування 
систем кондиціювання:

Комфорт і безпека
Занадто висока або низька температура в салоні автомобіля створюють 
додаткове навантаження на водія і може негативно впливати на швидкість 
реакції. Завдяки регулярним перевіркам системи кондиціювання температура 
в салоні автомобіля завжди залишається постійною, і ви можете зосередитися 
на водінні.

Економія коштів
Через високу текучість холодоагенту, навіть в герметичній системі кондицію-
вання втрата 30 - 40 гр. холодоагенту на рік є нормою. Як стверджують вироб-
ники систем кондиціонування, в сучасних системах втрата навіть 70гр. фреону 
може призвести до поломки компресора. Тому для запобігання великих втрат 
на ремонт компресора, необхідно регулярно проводити перевірку та обслуго-
вування системи кондиціонування. Не рідше ніж раз в 2 роки. 

Захист навколишнього середовища
Завдяки регулярним перевіркам систем кондиціювання неполадки легко 
попередити. У такий спосіб можна також уникнути витоку холодоагентів, які 
наносять шкоду навколишньому середовищу.

Чисте повітря
Повне обслуговування системи включає 
заміну фільтра в салоні. Водій і пасажири 
отримують  ще більший комфорт і безпеку: 

   Надійна фільтрація від гару, пилку, 
часток бруду і домішок допомагає 
зберегти здоров'я пасажирів

  Вугільні фільтри Bosch вловлюють 
найменші частки газів

  Зменшення пилу на вентиляторі і  вітровому склі

Важливо замінити фільтр у салоні під час обслуговування системи 
кондиціювання. Обслуговування є повним тільки при заміні фільтра.
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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Кондиціонер: принцип роботи

Кліматична установка автомобіля призначена для створення 
і підтримки комфортного мікроклімату в салоні: необхідної 
температури повітря, зниження його вологості, рівномірної 
циркуляції, фільтрації і усунення запахів
Базовим елементом системи є автомобільний кондиціонер. 
Він являє собою герметичну замкнену систему, заповнену 
холодоагентом і спеціальним мастилом. Мастило необхідне для 
зниження сил тертя у всій системі і у компресорі зокрема.
При увімкненні системи компресор стискає холодоагент, при 
цьому відбувається його нагрівання. Нагрітий холодоагент по 
трубопроводу надходить у конденсор.
У конденсорі він охолоджується під дією зовнішнього 
повітряного потоку. Додатково перед конденсором установлені 
зовнішні вентилятори, що підсилюють його обдування.
Охолоджуючись, холодоагент конденсується, і вже в рідкому 

стані потрапляє з конденсора в ресивер-осушувач, у якому 
відбувається фільтрація природніх забруднень холодоагенту і 
збір домішок.
З ресивера-осушувача рідкий холодоагент, перебуваючи під 
високим тиском, надходить у керований розширювальний 
клапан (РК). У ньому відбувається дуже швидке зниження 
тиску холодоагенту. При такому тиску температура кипіння 
холодоагенту нижча температури в салоні, тому холодоагент 
починає кипіти (випаровуватися) поглинаючи тепло 
навколишнього повітря. Випарник розташований у салоні 
автомобіля на шляху вхідного повітряного потоку. Крижаний 
холодоагент охолоджує випарник і повітря навколо нього, а 
вентилятор подає це холодне повітря у салон автомобіля
Цикл закінчується, коли газоподібний холодоагент низького 
тиску з випарника знову подається у компресор.

Як працює кондиціонер
Функціональність для комфорту і безпеки

Компресор
Направляє холодний, 
газоподібний холодоагент із 
випарника в конденсатор.

У конденсаторі
Газ, що знаходиться  під 
тиском, охолоджується 
потоком зустрічного повітря і 
конденсується.

У ресивері-осушувачі
Відбувається очищення і 
осушення холодоагенту.

Розширювальний клапан
Подає чистий холодоагент у 
випарник.

Випарник
Забирає тепло із повітря, 
що надходить. Проходячи через 
нього, повітря охолоджується, 
після чого попадає у 
вентиляційний канал.

Конденсатор

Розширювальний 
клапан

Сервісний 
клапан

Ресивер-
осушувач

Потік зустрічного повітряДатчик тиску 
холодоагенту

Компресор

Сервісний 
клапан

Подача свіжого 
повітря

Випарник

Повітря в 
систему вентиляції
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Кондиціонер автомобіля



Програма для салонних фільтрів 
від Bosch для більшості типів 
автомобілів - комфорт, безпека і 
здоров'я:

  Ефективна фільтрація часток 
бруду, відпрацьованих  газів  і 
озону

  Менше пилу на вітровому склі

Більше 125 років інновації від Bosch застосовуються в транспортних 
засобах, допомагаючи людям подорожувати безпечно і комфортно.

Bosch пропонує станціям технічного обслуговування і автомобільним 
дилерам широкий вибір продуктів:

  Ефективна діагностика

  Інноваційне обладнання

  Швидка, надійна доставка

  Найбільший вибір запчастин, включаючи нові і оновлені

  Адаптовані під потреби клієнта концепції для автомобільних сервісів

  Різноманітні тренінги

  Підтримка в продажах і маркетингу

  Технічна підтримка

  Можливість придбання обладнання і програмного забезпечення в 
лізинг

Від запчастин до планування, організації і результатів наші рішення 
по’єднуються  з додатковими сервісами для того, щоб щонайкраще 
забезпечити потреби автомобільних сервісів, а також реалізувати 
максимальний потенціал розвитку.
 

Порада для автосервісу:
Під час обслуговування систем кондиціювання слід пам'ятати про 
заміну фільтра в салоні автомобіля. Тільки так обслуговування є 
повним, а результати - помітними для клієнтів.

Bosch: Автомобільним 
сервісам майбутнього
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ТОВ «Роберт Бош Лтд»
"Діагностичне і гаражне обладнання"

02660, Київ, Україна,
вул. Крайня, 1

www.diagnostic.bosch.com.ua
e-mail: vkhpr@ua.bosch.com

Лінія технічної підтримки Bosch: 0 800 500 303
(дзвінки з стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)


