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�.3 Vervangen van de filter droger

 ! Zorg ervoor dat u de terugwinning uitvoert voordat u 
de filterdroger vervangt.

De filter droger filtert het vocht en zwevend materiaal van 
het koudemiddel. Het is belangrijk om de filter en droger 
behuizing te veranderen na de gespecificeerde gebruikstijd. 
Verzadigde filter droger behuizingen kunnen veroorzaken 
dat het vocht en zwevend materiaal terug in the voertuig 
A/C systeem binnen dringen.
De filter en droger behuizing moeten vervangen wor-
den na het schoonmaken van elke 150 kg koudemiddel. 
Wanneer het tijd is om de filter droger te vervangen, de 
melding Vervang Filter "Filterdroger vervangen" 
is weergegeven op het scherm.

 i Na het schoonmaken van elke 120 kilogram koude-
middel, een gezoem is gehoord wanneer de  
ACS 600/601/650 wordt aangezet. Dit signaleert dat 
de filter droger moet vervangen worden. Zie het on-
derhoudsrapport (verwijs naar sectie 7.9.3)na te gaan 
wanneer het volgende onderhoud nodig is.

 ! Met het plaatsen van de nieuwe filter droger, verzeker 
dat deze in de juiste positie geinstalleerd is.

Waarschuwing – bevriezings risico!
Als het koudemiddel ontsnapt, is er risico 
voor bevriezing aan de handen en lichaam.

 ¶ Draag veiligheidsbril.
 ¶ Draag veiligheids handschoenen.

Procedure:
1. In het hoofd menu, kies "Voertuig aircoservice".
2. Kies "Manuele service" en druk E.
3. Druk E.

 ? De fases die uitgevoerd kunnen worden in de manue-
le modus zijn weergegeven op het scherm.

4. "Leegzuigen" te kiezen en druk E.
 ? De terugwinning parameters zijn weergegeven.

5. Stel de "Druk-opvoertest" tot 1 minuut in en druk E.
6. Draai de power knop uit (Fig. 2, Pos. 6).
7. Ontkoppel de power kabel van het lichtnet aanvoer. 
8. Ontkoppel de power kabel van het stopcontact  

(Fig. 3, Pos.6).
9. Open het achter paneel.

Waarschuwing – gevaar voor verbrandingen!
Het hete oppervlak van de vacuümpomp 
kan ernstige verbrandingen van de handen 
veroorzaken.

 ¶ Laat de vacuümpomp afkoelen voordat u 
onderhoudswerkzaamheden verricht.

10. Maak de bevestigings strips los (Fig. 20, Pos. 3 en 4).

11. Hou de filter droger sterk vast en maak de twee 
vastmakende moeren los (Fig. 20, Pos. 1 en 5).

12. Verwijder de filter droger.
13. Maak de nieuwe O-ringen aan de conecterende pijp 

vast. 
14. Voeg de nieuwe filder droger in.

 i Zie afb. 20 De zwarte pijl geeft de richting van de 
stroom weer. De filter en droger behuizing moe-
ten vastgemaakt worden met de pijl naar onder 
verwijzend.Schroef de twee bevestigings moeren 
vast.

15. Schroef de twee bevestigings moeren vast.

 i Gebruik geen draaimoment van meer dan  
16 Nm – 18Nm om de moeren vast te schroeven.

16. Maak de bevestigings strip aan de filter droger vast.
17. Doe het achter paneel dicht.
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Fig. 20: Filter droger 

1,5  Bevestigings moeren
2 Filter droger
3,4 Bevestigings strip

18. Herzet de onderhoud teller (Verwijs naar sectie 7.9).
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�.� Vervang printer paper
Wanneer de pinter geen papier meer heeft, de LED op 
de printer (Fig. 21, Pos. 2) flikkert meermaals. Volg de 
instructies hier onder om het printer papier te vervan-
gen.
1. Draai de power knop uit (Fig. 2, Pos. 6).
2. Ontkoppel de power kabel van het lichtnet. 
3. Trek de hendel (Fig. 21, Pos. 1) totdat deze bevrijd is 

van zijn vergrendeling positie.

 ! Om schade aan de hendel te voorkomen, gebruik 
geen overdreven kracht.
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Fig. 21: Het openen van het lid van de printer

1 Hendel
2 LED

4. Verwijder de gebruikte papier rol. 
5. Voeg de nieuwe printer papier rol in het compartiment.

459828_9Nkv
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6. Druk gelijktijdig op beide kanten van het lid.

 ! Sluit het lid niet drukkend alleen op een kant. 

 "De printer is klaar om gebruikt te worden.

 i Om het papier correct te snijden, trek het papier 
naar de scheur bar toe van een kant naar de andere.

459829_9Nkv
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�.� Firmware update
Het systeem software, firmware, talen en de voertuig 
database kunnen bijgewerkt worden, allemaal gelijk, of 
individueel. De firmware update heeft geen invloed op 
de custom database.
Bosch verstrekt USB disks voor de firmware updates. 
Contacteer uw lokale Bosch dealer of klantenservice 
voor meer informatie. 

Procedure:
1. Connecteer de power kabel aan het lichtnet.
2. Draai de power knop aan (Fig. 2, Pos. 6).
3. In het hoofd menu, kies "��� onderhoud".
4. Druk E.
5. Kies "Firmware update" en druk E.

 ? Het "Firmware update" scherm is weergegeven. 
De versie informatie van de module in de  
ACS 600/601/650 software is weergegeven in de 
"Huidig" kolom.

6. Voer de USB disk in de USB port (Fig. 3, Pos. 2) op 
het boven panel. 

 ? De module waarvoor een update beschikbaar is, 
is weergegeven onder de "Beschikb." kolom.

 i Als u niet wilt updaten, exit met alleen de c toets 
in te drukken.

7. Druk .
 ? Het volgende scherm is weergegeven.

 i Om de update te annuleren, druk de " toets om 
"Nee" te kiezen en druk E.

 ! Disconecteer de USB disk niet van de USB port.

 i Als u de USB disk van de USB port hebt gedisconec-
teerd, het volgende bericht "Updateschijf in-
voeren a.u.b." verschijnt.
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8. Druk E tom de ACS 600/601/650 unit te herstarten. 
 ? Het "FIRMW�RE UPD�TE" scherm is weergege-
ven.

 i Wanneer de ACS 600/601/650 herstart, de beschik-
bare module voor update is benadrukt in de "Versie" 
kolom. 

9. Druk  voor update.
 ? Eenmaal de firmware update compleet is, de  
"�tatus" kolom voor updated module geeft "OK" 
weer. Volg de instructies op het scherm.

10. Schakel de stroom uit en herstart de 
ACS 600/601/650.

 "De firmware is vernieuwd.

�.� Nulpunt van de wegers instellen
In de volgende gevallen moet het nulpunt van de wegers 
in de ACS 600/601/650 opnieuw ingesteld worden:
 R Bij de eerste inbedrijfstelling
 R Na zware schokken bijv. tijdens transport of bij het 

botsen tegen een hindernis.
 R Bij zeer hoge omgevingstemperatuur

�.�.� Nulpunt voor de weger koelmiddelfles instellen
1. Hoofdschakelaar op de ACS 600/601/650 uitschake-

len.
2. Netsnoer van het lichtnet loskoppelen.
3. Netsnoer uit de contactdoos van de ACS 600/601/650 

trekken.
4. Schroeven aan weerszijden van de achterste afdekking 

verwijderen.

459860_9aNkv 1

Fig. 22: Afdekking verwijderen

5. Achterste afdekking verwijderen.

Waarschuwing - verbrandingsgevaar!
Het hete oppervlak van de vacuümpomp 
kan leiden tot ernstige verbrandingen aan 
de handen.

 ¶ Voor aanvang van onderhoudswerkzaam-
heden de vacuümpomp laten afkoelen.

6. Beide afsluitkranen op de interne koelmiddelfles 
(Fig. 23, Pos. 1) sluiten.
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7. Bevestigingsschroef (Fig. 23, Pos. 3) verwijderen.
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Fig. 23: Overzicht interne koelmiddelfles

1 Afsluitkranen
2 Montageplaat
3 Bevestigingsschroef

8. De cilinder buiten de  ACS 600/601/650 unit plaat-ACS 600/601/650 unit plaat- unit plaat-
sen.

 ! Controleer bij het verwijderen van de interne koel-
middelfles of de slangleidingen en de elektrische 
aansluitleiding voor de verwarmingsband er niet per 
ongeluk werd uitgetrokken.

9. Netsnoer op de contactdoos van de ACS 600/601/650 
aansluiten.

10. Hoofdschakelaar op de ACS 600/601/650 inschake-
len.

 ? Er wordt een automatische zelftest uitgevoerd. Als 
de test beëindigd is, verschijnt het hoofdmenu.

11. In het hoofdmenu het menupunt "��� instellin-
gen" kiezen en E indrukken.

 ? Het menu "��� instellingen" wordt weergegeven.
12. Druk op E.

 ? Het menu "Kalibratie" wordt weergegeven.
13. Druk op E.

 ? Het menu "Reset teller" wordt weergegeven.

 i Bij de ACS 600 kunt u nu uit twee wegers kiezen.

14. Stel het nulpunt in voor de weger "Reset R�3�a-
stand" druk op E.

15. Druk twee keer op .
 ? De melding Schaal reset voltooid verschijnt.

16. Hoofdschakelaar op de ACS 600/601/650 uitscha-
kelen.

17. Netsnoer van het lichtnet loskoppelen.
18. Netsnoer uit de contactdoos van de 

ACS 600/601/650 trekken.
19. De interne koelmiddelfles weer op de montageplaat 

van de weger zetten. Let er bij de montage op dat 
de geleidebouten van de montageplaat in de boring 
op de bodem van de koelmiddelfles is ingevoerd.

20. Interne koelmiddelfles met de bevestigingsschroef 
(Fig. 23, Pos. 3) bevestigen.

21. Beide afsluitkranen op de interne koelmiddelfles 
openen.

22. Achterste afdekking weer aanbrengen en met de 
schroeven bevestigen.

 "Het instellen van de nulpunten voor de weger is gelukt.
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�.�.� Nulpunt voor olie-�UV-contrastmiddelweger 
instellen

1. Netsnoer op de contactdoos van de ACS 600/601/650 
aansluiten.

2. Het netsnoer op het lichtnet aansluiten.
3. Hoofdschakelaar op de ACS 600/601/650 inschakelen.

 ? Er wordt een automatische zelftest uitgevoerd. Als 
de test beëindigd is, verschijnt het hoofdmenu.

4. In het hoofdmenu het menupunt "��� instellingen" 
kiezen en E indrukken.

 ? Het menu "��� instellingen" wordt weergegeven.
5. Druk op E.

 ? Het menu "Kalibratie" wordt weergegeven.
6. Druk op E.

 ? Het menu "Reset teller" wordt weergegeven.

 i Bij de ACS 600 kunt u nu uit twee wegers kiezen.

7. Stel na elkaar het nulpunt voor de wegers "Reset 
gebruikte-oliestand", "Reset verse-oliestand" en 
"Reset UV-middel stand". Selecteer hiervoor de ge-
wenste weger met o of u en druk op E.

8. Verwijder het reservoir voor de betreffende weger 
(Zie hoofdstuk 3.6, afb. 6 en 7 voor details over het 
bevestigen van de olie/UV kleurmiddelfles).

9. Druk twee keer op .
 ? De melding Schaal reset voltooid verschijnt.

10. Druk op c en herhaal de handelwijze bij stap 5 tot 
bij alle wegers het nulpunt ingesteld is.

11. Reservoir voor olie-/UV-contrastmiddel weer aan de 
hiervoor bestemde wegers aanbrengen.

 "Het instellen van de nulpunten voor de wegers is gelukt.

�.� Druksensor kalibreren
In de volgende gevallen moet de druksensor opnieuw 
gekalibreerd worden.
 R Bij de eerste inbedrijfstelling
 R Bij onplausibele meetwaarden
 R Wanneer de melding Druksensor aanslui-
ting mislukt wordt weergegeven, kalibreert u de 
druksensor opnieuw. Daarmee kunt u uitsluiten dat 
een ontoelaatbare druktoestand in het systeem de 
melding heeft geactiveerd.  Wanneer de melding zich 
na korte tijd herhaalt, neem dan contact op met de 
klantendienst.

1. Het netsnoer op het lichtnet aansluiten.
2. Hoofdschakelaar op de ACS 600/601/650 inschakelen.

 ? Er wordt een automatische zelftest uitgevoerd. Als 
de test beëindigd is, verschijnt het hoofdmenu.

3. In het hoofdmenu het menupunt "��� instellingen" 
kiezen en E indrukken.

 ? Het menu "��� instellingen" wordt weergegeven.
4. Druk op E.

 ? Het menu "Kalibratie" wordt weergegeven.
5. In het hoofdmenu het menupunt "Kalibratie druksensor" 

kiezen en E indrukken.
 ? De volgende weergave verschijnt.

6. Beide snelkoppelingen van de HP- en LP-slang verwi-
jderen.

459878_1Nkv

Fig. 24: Demontage van de snelkoppeling

7. Druk op .
8. De functie "�bs. nuldruk controleren" wordt gedu-

rende ca. 4 minuten uitgevoerd.
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9. In het "Atm. druk invoeren" veld de plaatselijke at-
mosferische druk in mbar invullen en  indrukken.

10. Druk op .
11. Na afsuiting van de kalibratie drukt u op c, om 

terug te keren naar het "Kalibratie" menu.
12. Bevestig de snelkoppelingen aan de betreffende 

slangen.
 "De kalibratie van de druksensor is gelukt.

7.8 Remmen instellen
Door de slijtage van de rollen kan de remwerking afne-
men. In dit geval beide remmen bijstellen.
1. Borgmoer losdraaien (Fig. 25, Pos. 1).
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Fig. 25: Borgmoer voor de rem

2. Rem bedienen voor de toegang naar de stelschroef 
(Fig. 25, Pos. 2).

3. Stelschroef bijstellen tot de stelschroef tegen de rol 
aanligt.

4. Rem losmaken voor de toegang naar de borgmoer.
5. Borgmoer aanhalen.
6. Remmen bedienen en ACS 600/601/650 bewegen 

om de instelling van de remmen te controleren.

7.9 Herzetten van de onderhoud teller 
De onderhoud teller moet herzet worden na het verni-
euwen van de olie voor de vacuum pomp of na het ver-
vangen van de filter droger en droger behuizing.
Procedure:
1. In het hoofd menu, kies "ACS onderhoud".
2. Druk E.
3. Kies "Onderhoudsrapport" en druk E.

 ? Het "Onderhoudsrapport" is weergegeven.

7.9.1 Herzetten van de onderhoud teller na het 
verplaatsen van de filter droger

1. In het "Onderhoudsrapport" scherm, kies "Filter 
resetten".

2. Druk E tweemaal.
 "De onderhoud teller voor de filter is herzet.

7.9.2 Herzet de onderhoud teller na het vervangen 
van de vacuum pomp olie

1. In het "Onderhoudsrapport" scherm, kies "Vacuüm-
pomp resetten".

2. Druk E tweemaal.
 "De onderhoud teller voor de vacuum pomp is herzet.
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�.9.3 Nazien van onderhoudsgegevens
 ¶ I In het "Onderhoudsrapport" scherm, kies "Onder-
houdsgegevens" en druk E.

 "De koudemiddel hoeveelheid gecirculeerd door de fil-
ter droger en de tijd verlopen sinds de laatste vacuum 
pomp olie vervanging zijn weergegeven.

Vanaf de gegevens weergegeven op het scherm, de tijd 
voor de volgende service kan bepaald worden.

�.�� �ervice bericht
Gebruik de "�ervice bericht" optie om de volgende 
gegevens te bekijken:
 R Onderhoudsrapport van de  ACS 600/601/650
 R Rapport van de laatste 3 onderhoudsbeurten van het 

voertuig
 R Laatste zelftest rapport
 R R134a log
 R Lijst met de laatste 5 fouten die tijdens het onder-

houd van de airconditioning in het voertuig zijn opge-
treden.

Procedure:
1. In het hoofdmenu selecteert u "��� onderhoud".

 ? Het "��� onderhoud" menu wordt weergegeven.

2. Selecteer "�ervice bericht".

 ? Het "�ervice bericht" menu wordt weergegeven.

�.��.� Onderhoudsbericht
Gebruik deze optie om het onderhoudsrecord voor de 
ACS 600/601/650 te bekijken.
Procedure:

 ¶ Om het onderhoudsrecord te bekijken, selecteert u "On-
derhoudsbericht" in het "�ervice bericht" menu.
 "Het "Onderhoudsbericht" scherm wordt weergege-
ven.

De gegevens die op het "Onderhoudsbericht" scherm 
wordne weergegeven, worden in de volgende table toe-
gelicht:

Gegevens Omschrijving

Levensduur va-
cuümpomp 

De tijd sinds de olie van de vacuüm-
pomp werd ververst, is verstreken.

Vacuümpomp 
gegevens

Datum van de laatste olieverver-
sing van de vacuümpomp 

Levensduur fil-
terdroger 

Menge des vom Filter gerei-
nigten Kühlmittels (*)

Filtergegevens Datum van de laatste vervan-
ging van de filterdroger

Kalibratie Datum van de laatste kalibratie

(*)   Die maximale Kühlmittelmenge, die vom Filtertrockner gereinigt 
werden kann, beträgt 150 kg

Om terug te keren naar het "�ervice bericht" menu, 
drukt u op c. Om terug te keren naar het hoofdmenu 
drukt u c drie maal in.
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�.��.� Laatste 3 systeem servicerapporten
Gebruik deze optie om de laatste drie 
ACS 600/601/650, servicerapporten te bekijken.
Procedure:

 ¶ Om de laatste drie servicerapporten te bekijken, selec-
teert u "Laatste 3 systeem servicerapporten" in het 
"�ervice bericht" menu en drukt u op E.

 ¶ Om een van de servicerapporten te bekijken, selec-
teert u de gewenste datum van het rapport en drukt 
u op E.

Om terug te keren naar het "�ervice bericht" menu, 
drukt u twee maal op  c twice. Om terug te keren naar 
het hoofdmenu, drukt u c drie maal in.

�.��.3 Laatste zelftest rapport
Gebruik deze optie om het laatste zelftestrapport te 
bekijken.
Procedure:

 ¶ Om het laatste zelftestrapport te bekijken, selec-
teert u "Laatste zelftest rapport" " in het  "�ervice 
bericht" menu.

Druk o de u tot u om het gehele zelftestrapport te 
bekijken. Om terug te keren naar het "�ervice bericht" 
menu, drukt u op c. Om terug te keren naar het hoof-
dmenu, drukt u c drie maal in.

�.��.� R�3�a rapport
Gebruik deze optie om de volgende gegevens te beki-
jken:
 R Hoeveelheid koudemiddel dat uit het voertuig werd 

teruggewonnen
 R Hoeveelheid koudemiddel dat van de interne koude-

middeltank in het voertuig werd gevuld 
 R Hoeveelheid koudemiddel dat in de interne koude-

middeltank uit de externe koudemiddeltank werd 
gevuld

 R Hoeveelheid koudemiddel beschikbaar in de interne 
koudemiddeltank na de laatste servicebeurt

U kunt het R134a log jaarlijks of maandelijks bekijken.
Er kunnen maximal 3 jaarlijkse rapporten worden opgesla-
gen. Het maandelijkse rapport kan alleen voor elke maand 
van het actuele jaar worden bekeken.
Procedure:
1. Selecteer "R�3�a rapport" in het "�ervice bericht" 

menu.
2. Selecteer "Jaarlijks" of "Maandelijks".

Het jaarlijkse R134a log wordt als volgt weergegeven:
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Het maandelijkse R134a log wordt als volgt weergege-
ven:

Om terug te keren naar het "�ervice bericht" menu, 
drukt u twee maal op  c. Om terug te keren naar het 
hoofdmenu drukt u c. twee maal in.

 i Het maandelijkse R134a log van het vorige jaar wordt 
niet overschreven in de eerste twee maanden van het 
actuele jaar. Dit betekent dat het R134a log voor de ma-
anden januari tot December van het vorige jaar wordt 
overschreven aan het einde van februari in het actuele 
jaar.   Wij adviseren u het R134a log af te drukken voor-
dat het wordt overschreven.

 i Voor de maanden januari en februari wordt het volgen-
de informatiescherm aan het eind van elke servicebeurt 
weergegeven, waarin de gebruiker wordt gewaarschu-
wd om het maandelijkse R134a log van het vorige jaar 
te beveiligen.

Om het R134a Log handmatig terug te zetten, voert u de 
volgende procedure uit.

 i Wij adviseren u het R134a log af te drukken voordat 
het handmatig wordt teruggezet. 

1. Selecteer "R�3�a rapport" " in het "�ervice bericht" 
menu.

2. Selecteer "Jaarlijks" of "Maandelijks".
3. Druk op  � om het R134a log terug te zetten.

 i De "Reset" optie wordt ingeschakeld voor de maan-
den januari en februari.

 ? Het volgende scherm wordt weergegeven.

4. Voer het paswoord 73738 in.
 "Het R134a Log is teruggezet.

�.��.� Laatste � fouten
Gebruik deze optie om de laatste 5 fouten die tijdens de ser-
vice zijn opgetreden en de tijd van het optreden te bekijken.
Procedure:

 ¶ Om de laatste 5 fouten te bekijken, selecteert u  "Laats-
te � fouten" in het "�ervice bericht" menu en drukt u 
op E.
 "  De laatste 5 fouten worden weergegeven.

 i Zie hoofdstuk 5.6. voor de beschrijving van de fout-
meldingen.

Om terug te keren naar het "�ervice bericht" menu, 
drukt u op c. Om terug te keren naar het hoofdmenu 
drukt c twee maal in.

�.�� Het vullen van de Interne Koudemid-
del cilinder 

 i Verwijs naar hoofdstuk 4.6 voor de procedure om de 
interne koudemiddel cilinder te vullen.
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8. Uitdienstelling

8.� Verwijdering van prentplaten 

Dit produkt is behoudens de Europese 
richtlijnen �����9��EG (WEEE).
Oude elektrische and elektronische appa-
raten, inbegrepen kabels en accessories of 
baterijen moeten separaat van huishoud 
afvaltstoffen verwijderd worden.

 ¶ A.U.B. gebruik de terugkeer en collective 
systemen in plaats van verwijdering in uw 
area.

 ¶ Schade tot de omgeving en gevaar tot 
persoonlijk welzijn kunnen voorkomen 
worden met het correct verwijderen van 
oude toestellen.

8.� Verwijdering van L�D display
A.u.b. verwijder the LCD display in overeenstemming 
met de locale reglementen voor de verwijdering van 
speciale afvalstoffen.

8.3 Verwijdering van koudemiddelen, UV 
contrastmiddelen, smeermiddelen en 
olies

Koudemiddelen die niet langer kunnen gebruikt worden 
moeten overhandigd worden aan de locale gas leveran-
cier voor verwijdering. 
De smeermiddelen en olie teruggewonnen van de A/C 
systemen moeten teruggeven worden aan de daarvoor 
bepaalde terugkeer punten.
Het UV contrast middel en lege UV behuizingen moeten 
altijd verwijderd worden in lijn met de lokale reglemen-
ten voor de verwijdering van speciale afvalstoffen.

8.� Verwijdering van filter en droger 
behuizing 

Verwijder de filter en droger behuizing langs de daar-
voor bepaalde terugkeer punten.

9. Technische gegevens

9.� ��� ����������� unit gegevens

Eigenshap Waarde�Range

Bedrijsspanning 230 VAC ± 10%

Frequentie 50/60 Hz

Koudemiddel R134a

Schaal voor koudemiddel 60 kg ± 10 g

Pressure sensor 0 - 16 bar

LP manometer -1 bar - 15 bar  
± 1% van ein-
de waarde

HP manometer -1 bar - 34 bar  
± 1% van ein-
de waarde

TP manometer (alleen voor ACS 650) -1 bar - 25 bar  
± 1% van ein-
de waarde

ACS 600 koudemiddel cilinder capaciteit 12 l

ACS 650 koudemiddel cilinder capaciteit 21.5 l

Maximale systeem druk
PS

20 bar

Pset 18 bar

Medium groep Groep 2

Vermogen 900 W

Toelaatbare omgeving termperatuur TS 5 OC - 50 OC

Vullend gewicht voor opti-
mal operatie (ACS 600)

3 kg – 6,5 kg

Vullend gewicht voor opti-
mal operatie (ACS 650)

5 kg – 12 kg

9.� �fmetingen en gewichten

Unit type ��� ���

Gewicht 102 kg

Afmetingen H x W x D 1170 x 585 x 730

Unit type ��� ���

Gewicht 106 kg

Afmetingen H x W x D 1170 x 585 x 730

9.3 Elektromagnetische compatibiliteit 
(EM�)

Dit produkt is een Klasse B produkt volgens de EMI/
EMC standaarden.
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10. Glossarium

 R Terugwinning fase  
Het koudemiddel is geextraheert uit het voertuig 
A/C systeem, gezuiverd en aangevuld naar de interne 
koudemiddel cilinder voor de ACS 600/601/650 De 
teruggewonnen koudemiddel olie is uitgegoten in de 
oude olie reservoir aan de ACS 600/601/650.

 R Vacuum fase 
Een vacuum wordt gegenereerd in het voertuig A/C 
systeem. Eenmaal de vacuum is gegenereerd, de 
druk drop meting is begonnen. 

 R Olie injectie fase 
Koudemiddel olie is geinjecteerd in het voertuig A/C 
systeem koudemiddel circuit.

 R UV contrast middel injectie fase  
Een gespecificeerde hoeveelheid van UV contrast 
middel is bijgevoegd aan het voertuig A/C systeem.

 R Vullende Fase 
Een gespecificeerde hoeveelheid van koudemiddel is 
aangevuld in het voertuig A/C systeem.

 R Delta olie 
De hoeveelheid van olie die moet bijgevuld worden 
in het voertuig A/C syseem. De delta olie hoeveel-
heid hangt af van de hoeveelheid olie teruggewonnen 
tijdens de terugwinning fase. 

 R Totale hoeveelheid olie 
De hoeveelheid van koudemiddel olie dat moet 
bijgevoegd worden aan het voertuig A/C systeem na 
service. Deze hoeveelheid is onafhankelijk van de 
hoeveelheid teruggewonnen tijdens de terugwinning 
fase.




