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AUTOMOBIĻU 
 KLIMATA 
SISTĒMAS

KLIMATA SISTĒMAS 
ELEMENTI
Ieguvums no īstām izmaiņām

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

www.nissens.com/climate

Šodien Nissen klimata sistēmas detaļu klāsts sastāv no vairāk kā 3000 augstas 
kvalitātes komponentiem automašīnām, furgoniem un kravas mašīnām. Kopā 
ar izciliem produktiem mēs piedāvājam plašu vērtību pievienojošo koncepciju 
izvēli, kā, piemēram, profesionālās tehniskās apmācības un biznesa rīkus, kas 
dod iespēju mūsu partneru izaugsmei neatkarīgajā pēcpārdošanas tirgū. 

IEKĻAUTI 
BLĪVGREDZENI

Long-life produkts
Kondensatori ar izcilu 
pretkorozijas aizsardzības 
tehnoloģiju.
 
Ērta uzstādīšana
Ideāla apdare, kas ļauj viegli 
uzstādīt.

Pagarināta ilgizturība
Kritisko elementu uzlabojumi Nissen pūtējiem 
nodrošina ilgu produkta darbmūžu.

Ērta uzstādīšana
Viss, kas nepieciešams 
pareizai uzstādīšanai, 
iekļauts kompresora kārbā.

IEPILDĪTA PAG EĻĻA

BLĪVGREDZENI

STRĀVAS ADAPTERIS
(MULTI FIT LIETOJUMI)

PRIEKŠFILTRS
(JA VAJADZĪGS)
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4. lpp.
5. lpp.

Cienījamie partneri!

Ar pavasara atnākšanu un dabas pamošanos, mūsos rodas 
vēlme tiekties uz jauniem panākumiem un sasniegumiem. Es 
ceru, ka pavasaris ir sniedzis Jums un Jūsu komandas biedriem 
jaunas iespējas un ieguvumus Jūsu biznesam. 

Šoreiz esam nolēmuši nedaudz mainīt mūsu žurnāla formātu, 
pievēršot lielāku uzmanību tehniskajai pusei. Piedāvājam Jums 
mūsu pirmo periodisko žurnālu zem Eure!TechFlash nosaukuma, 
kas saprotamā veidā sniegs Jums noderīgu informāciju no 
starptautiska līmeņa auto apkopes un remonta speciālistiem.

Tuvojoties vasarai kļūst aktuāls jautājums kondicionēšanas 
sistēmu pielietošanai, tādēļ vēlējāmies īpaši akcentēt to 
apkalpošanas un izmantošanas iespējas. Neaizmirsīsim sniegt 
jaunāko informāciju no mūsu partneriem un informēt par AD 
Baltic jauninājumiem, sasniegumiem, aktuālālajām kampaņām.

Tika īstenoti sekojoši projekti:

• tika uzlabota ADCat pasūtījumu sistēma, izveidojot specializētu 
meklētājrīku servisa iekārtām un instrumentiem;

• tika paplašināts STELLOX zīmola produktu klāsts;  

• tika paplašināts produktu klāsts komerctransportam.

Šajā Eure!TechFlash žurnālā Jūs atradīsiet noderīgu informāciju 
par AD Baltic piedāvāto kondicionēšanas sistēmu produktu 
jaunumiem.

Mēs esam priecīgi paziņot par jaunu SKF kampaņu, kuras laikā 5 
īpaši veiksmīgi sadarbības partneri tiks aicināti apmeklēt Formula 
1 sacīkstes Meksikā, kas norisināsies šā gada novembra mēnesī.

Protams, mēs vienmēr augstu vērtējam Jūsu viedokli, kas 
sniedz mums iespēju attīstīties un pilnveidoties, tāpēc labprāt 
uzklausīsim Jūsu ierosinājumus un novērojumus. 

Nikolajs Želņins,

AD Baltic direktors

SATURS

6. lpp.
8. lpp.

11. lpp.

14. lpp.

17. lpp.
18. lpp.
19. lpp.
20. lpp.

21. lpp.
22. lpp.
23. lpp.
24. lpp.
25. lpp.
25. lpp.
26. lpp.
26. lpp.
27. lpp. 
29. lpp.
32. lpp.

AUTOMOBIĻA GAISA 
KONDICIONĒŠANAS 
SISTĒMA

PIEGĀDĀTĀJU ZIŅAS

AD BALTIC JAUNUMI
Automātiskās iekārtas automobiļu gaisa 
kondicionēšanas sistēmām
Preces kondicionēšanas sistēmai

NISSENS: kad nomainīt resiveri-žāvētāju?
DELPHI: kā atgaisot ABS sistēmu
ZF: pieaugot auto jaudai  – vairāk uzmanības 
sajūgiem 
SWAG: ģeneratora brīvgaitas mehānisms:
vienmērīga, klusa palīgpiedziņas darbība

Ievads
Fluoru saturošu gāzu ietekme uz vidi
ES reglaments
Gaisa kondicionēšanas attīstība
Gaisa kondicionēšanas iekārtas galvenās sastāvdaļas: 
kompresori
Siltummaiņi
Iztvaicētājs
Izplešanās vārsts
Filtrs-žāvētājs
Drošības ierīces
Klimata kontrole
Klimata kontroles elektroniskā vadība
Klimata kontroles sistēmas devēji
Klimata kontroles sistēmu izpildmehānismi
Biežākās atteices
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CTR Denso Nordic PLUS

AC690 PRO ROBINAIR (BOSCH)

CTR Denso Astra PLUS

CTR Denso Kristal
Apraksts: Automātiskā iekārta ir paredzēta visu automobiļu gaisa kondicionēšanas 
sistēmu profesionālai apkopei. Iekārta ir īpaši izstrādāta HFO-1234yf sistēmām. 
Augstražīgais kompresors ļauj sekmīgi apkalpot gan vieglo automobiļu, gan arī smago 
rūpniecisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas. Integrētā datubāze un 
printeris ir iekļauti. Ierīce ir aprīkota ar freona gāzes analizatoru.

AUTOMĀTISKĀS IEKĀRTAS 
AUTOMOBIĻU GAISA 
KONDICIONĒŠANAS SISTĒMĀM

Apraksts: Automātiskā iekārta ir paredzēta visu R134a gaisa kondicionēšanas sistēmu 
profesionālai apkopei. Augstražīgais kompresors ļauj sekmīgi apkalpot ne tikai vieglos 
automobiļus, bet arī smagos rūpnieciskos transportlīdzekļus. Tam ir arī integrēta 
datubāze.

Preces kods: 4018159

Apraksts: iekārta ir paredzēta visu automobiļu, kas aprīkoti ar R134a gaisa 
kondicionēšanas sistēmām, profesionālai apkopei. Piemērota visiem automobiļu 
modeļiem. Iekārtai ir arī integrēta datubāze un printeris, un vienkāršs lietotāja interfeiss.

Preces kods: 4018154

Preces kods: 4018168

Preces kods: AC690PRO

Apraksts: Paredzēts visu R134a gaisa kondicionēšanas sistēmu profesionālai 
apkopei. Visas apkopes procedūras notiek automātiski. Ierīce piedāvā iespēju veikt 
katru procedūru atsevišķi vai veikt visas procedūras pēc kārtas. Jaudīgs dubultais 
vakuumsūknis garantē pienācīgu sistēmas tīrīšanu. Iekārtai ir arī hermētiskuma 
pārbaudes funkcija, datubāze ar atjaunināšanas iespēju un integrēts printeris. 

   Ievadiet 
preces kodu 
meklēšanas 

laukā

Pasūtiet 
preces ADCat 

sistēmā
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Blue Brilliant
 
Atrodiet dzesējošās gāzes noplūdes 
ar BLUE BRILLIANT: gāzu noplūdes 
meklējošo krāsu redzamu UV 
starojumā. Paredzēts visām 
automašīnu kondicionēšanas 
sistēmām ar R1234yf 
aukstumaģentu.

SealUP
 
SEALUP ir profesionāļu izvēle noplūžu 
novēršanai starp A/C sistēmas vītnēm, 
blīvēm un savienojumiem. SEALUP veido 
ciešu kārtu, tomēr paliek elastīga un viegli 
noņemama.

POE 100PAG 46

Preces kods:
OL6033.M.P2 - 500 ml

Smērviela hibrīdu un 
elektrisko transportlīdzekļu 
gaisa kondicionieriem. 

Universal PAG Vakuumsūkņu eļļa ISO-32

Eļļa kondicionēšanas 
sistēmu vakuumsūkņiem.

Preces kods:
OL6053.M.P2 - 500 ml

Bluet Extreme

Preces kods:
TR1062.C.J7

Hermētiķis auto 
kondicionieriem. Kārtridžs 
ar R134a adapteri, 
blisteriepakojums.

Preces kods:
TR1041.Q.P2 - 250 ml

Bluet ir speciāli izstrādāts 
līdzeklis dzinēja dzesēšanas 
šķidruma noplūdes 
apturēšanai.

PRECES 
KONDICIONĒŠANAS 
SISTĒMAI

Smērviela kondicionēšanas 
sistēmām ar R-134a 
aukstumaģentu.

Preces kods:
OL6043.M.P2 - 500 ml

Kompresoru eļļa visām 
automašīnu kondicionēšanas 
sistēmām ar R1234yf 
aukstumaģentu. 

Preces kods: OL6047.Q.P2 - 
250 ml

Preces kods:
TR1157.Y.01 - 50 ml

Preces kods:
TR1121.Q - 250 ml
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Materiāls un tā saturs tiek piegādāts bez jebkāda veida garantijas, un, to publicējot, mēs noliedzam jebkādu 
atbildību. Vienmēr ievērojiet konkrētā transportlīdzekļa izgatavotāja norādījumus, lai pareizi veiktu servisa un 
tehniskās apkopes procedūras. Nissens A/S nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem īpašumam vai personai, 
tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas rodas bojājuma vai transportlīdzekļa dīkstāves rezultātā, ko izraisījis 
nepareizs mūsu produktu lietojums, nepareiza uzstādīšana un/vai nepareiza ekspluatācija.

TĒMA: RESIVERS- ŽĀVĒTĀJS

KAS VAR IETEKMĒT RESIVERA-ŽĀVĒTĀJA DARBĪBU?

KAD NOMAINĪT RESIVERI-ŽĀVĒTĀJU?

PAMATOJUMS

PROBLĒMA

RISINĀJUMS

Resīvers-žāvētājs ir filtrējoša iekārta, kas novietota 
GK kontūra augstspiediena pusē starp kondensatoru 
un izplešanās vārstu. Bloka galvenā funkcija ir 
ķēdē plūstošo daļiņu un netīrumu filtrēšana, kā arī 
mitruma absorbēšana. Resivers-žāvētājs uzglabā arī 
aukstumaģentu un smērvielu.

Nodilums – Filtrējošie un žāvēšanas aģenta slāņi parasti pēc kāda 
laika nolietojas. Tas izraisīs to, ka resivers-žāvētājs zaudēs spēju 
pienācīgi attīrīt aukstumaģentu un eļļu.

Sistēmas atvēršana – Ja sistēma ir atvērta apkopes procedūru 
laikā, vai ir sistēmas noplūdes, īpaši higroskopiskie žāvēšanas aģenti 
uzņems mitrumu no gaisa, tādejādi zaudējot spēju aizvākt mitrumu 
no sistēmas. Resiveri-žāvētāju negatīvi ietekmēs arī tukšas sistēmas 
darbināšana noplūdes dēļ. 

Pārmērīgs sistēmas piesārņojums – Daļiņas, kas radušās 
ķīmisko reakciju rezultātā, ko izraisījusi nepareiza piedevu lietošana 
(skalošanas reaģenti, hermētiķi), nepareizi eļļas maisījumi, daļiņas 
no kompresora iesprūšanas, iekšējā korozija un/vai pārkaršanas 
izraisīta karbonizēta eļļa var ātri piesārņot un nosprostot resiveri-
žāvētāju.

Pārāk daudz eļļas sistēmā – Pārmērīgs smērvielas daudzums 
samazina žāvētāja spēju pienācīgi attīrīt sistēmu, jo žāvēšanas 
aģenta un filtrējošie slāņi kļūst pārāk eļļaini vai piesūcināti. Tāda pati 
ietekme būs pārmērīgam UV aģenta vai skalošanas reaģenta atlieku 
daudzumam sistēmā.

Resivers-žāvētājs ir svarīgs elements optimālai 
sistēmas darbībai un it īpaši kompresora darbspējai. 
Mitruma absorbēšana gaisa kondicionēšanas 
sistēmā novērš iekšējo koroziju un nodrošina 
pienācīgu sistēmas/kompresora eļļošanu. Bez tam 
daļiņas, netīrumi, metāla skaidiņas un citi kontūrā 
plūstošie materiāli tiek attīrīti un novirzīti prom no 
sistēmas elementiem, novēršot to nosprostošanos 
(kondensators, izplešanās vārsts, iztvaikotājs) vai 
iesprūšanas (kompresors).

Ja resivers-žāvētājs ir nolietojies, bojāts vai 
nedarbojas, tas var radīt kontūra nosprostošanos, 
spiediena izmaiņas sistēmā un veiktspējas zudumu. 
Tas nopietni ietekmēs  citus sistēmas elementus, kur 
īpaši apdraudēts ir kompresors.

Normālos ekspluatācijas apstākļos, pieskaroties 
ar roku jāsajūt siltums gan žāvētāja ieplūdes, gan 
izplūdes līnijās, un temperatūrai jābūt apmēram 
vienādai. Auksta resivera-žāvētāja izplūdes līnija vai 
kādas apsarmojušas vietas uz tās norāda uz filtra 
bojājumu. 

Resivers-žāvētājs regulāri jānomaina. Ieteicams nomainīt 
resiveri-žāvētāju reizi divos gados vai, ja ir bijis atvērts 
kontūrs. Vienmēr uzstādiet jaunu resiveri-žāvētāju 
katru reizi, kad tiek nomainīts kompresors un, ja ir bijusi 
konstatēta un novērsta nopietna noplūde. Apkopes 
procedūru, piemēram, skalošanas laikā bloks jāapiet 
un jānomaina pēc procedūras pabeigšanas. Izmantojot 
tādas piedevas kā UV krāsu aģentu, hermētiķus, un/vai 
skalošanas reaģentus, sekojiet norādījumiem lietotāja 
rokasgrāmatās un izgatavotāja ieteikumiem. Pārmērīgs 
piedevu un/vai eļļas daudzums vai lietojums sabojās 
resiveri-žāvētāju. Izvairieties no jauna resivera-žāvētāja 
pakļaušanas apkārtējam gaisam, piemēram, noņemot 
noslēdzošos vāciņus vai atstājot kontūru atvērtu bez 
blīvēm. 

Ieplūdes un izplūdes piesārņojums 
izraisīs resivera-žāvētāja nosprostošanos

Nodiluši žāvēšanas aģenta un filtrējošie 
slāņi resivera-žāvētāja iekšienē

Piesūcināts un pārāk eļļains žāvēšanas 
aģenta slānis resivera-žāvētāja iekšienē

Nodilis žāvētāja ieliekamais maiss- 
žāvēšanas aģents piesūcināts ar 
pārmērīgu UV aģenta daudzumu, kas 
pievienots sistēmai

NISSENS TEHNISKAIS BIĻETENS, KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS ELEMENTI

©Nissens A/S, Ormhøjgårdvej 9, 8700 Horsens, Denmark.  
 Sīkāka tehniskā un kontaktinformācija pieejama mūsu mājas lapā www.nissens.com
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Acīm neredzamās, taču orgānismam kaitīgas 
baktērijas, mikrobi un citi gaisa piesārņojumi tagad 
vairs nevar nokļūt Jūsu automašīnas salonā. Jauni 
salona filtri FILTRON ar sistēmu BIOKNIGHT likvidē 
gandrīz 100% baktēriju un alergēnu, aizsargājot Jūs 
no nelūgtajiem pasažieriem.

JAUNI SALONA FILTRI FILTRON AR 
�SISTĒMU�BIOKNIGHT�AIZTUR�GANDRĪZ�
�100%�BAKTĒRIJU�UN�ALERGĒNU

NEvED�LĪDZI 
NELŪGTUS�PASAŽIERUS
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KĀ ATGAISOT ABS SISTĒMU 
Tagad mēs jums parādīsim, kā atgaisot ABS sistēmu, izmantojot DS diagnostiku 
Vecākiem transportlīdzekļiem bremžu atgaisošana parasti tiek veikta ar rokām, taču daudziem jaunākiem transportlīdzekļiem 
nepieciešams pievienot diagnostikas rīku un veikt bremžu atgaisošanu elektroniski.

• Pirms atgaisošanas uzsākšanas 
nepieciešams iztīrīt galvenā cilindra 
rezervuāru. Sīkās netīrumu daļiņas 
sabojās galvenos cilindrus un ABS 
pievadus-modulatorus. Ja hidrauliskās 
sistēmas netiek turētas pilnīgi tīras, tas 
samazina to kalpošanas laiku.
• Pievienojiet spiediena atgaisotāju 
galvenā cilindra rezervuāram pēc 
tam, kad esat pārliecinājies, ka tas ir 
pildīts ar attiecīgo bremžu šķidrumu 
saskaņā ar  transportlīdzekļa ražotāja 
ieteikumiem.  
• Iedarbiniet dzinēju. Un pievienojiet 
DS diagnostikas rīku. Izvēlieties 
automātisko atgaisošanas 
procedūru. Izmantojiet palīdzības 
datni, lai izprastu procedūru un rūpīgi 
tai sekojiet, jo katram transportlīdzeklim 
tā var būt atšķirīga. Tad rīks aktivizēs 
ABS solenoīdus bremžu spiediena 
regulatorā.  
• Pēc tam skenēšanas rīks jums liks 
atgaisot katru stūri un norādīs pareizo 
secību, lai to izdarītu.
• Šajā posmā darbojas pumpis un 
attiecīgais vārsts. To atkārto katram 
stūrim. Atgaisošanas sprauslām pēc 
kārtas ir jāatveras un jāaizveras. 
Neaizmirstiet savākt izplūstošo 
šķidrumu piemērotā traukā.   
• Atlaidiet spiedienu pie 
atgaisošanas rīka un atvienojiet to 
no galvenā cilindra. Tad pārbaudiet 
bremžu pedāli, lai pārliecinātos, ka viss 
gaiss ir ārā, nav liekas pārvietošanās 
un pedālis ir stingrs.
• Bremžu atgaisošanas rīkam 
vajadzētu nodrošināt šķidruma 
līmeņa papildināšanu. Bremžu 
šķidruma līmenis tad ir jāpārbauda, lai 
pārliecinātos, vai ir nepieciešams to 
papildināt.
Skatieties Delphi ABS sistēmas 

atgaisošanas mācību video  
delphiautoparts.com.
ABS: Bremžu pretbloķēšanas 
sistēmas (ABS) ātruma sensori 
magnētiski nolasa katra riteņa rotācijas 
ātrumu, kas tiek nosūtīts atpakaļ 
uz transportlīdzekļa elektroniskās 
vadības bloku (ECU). Ja ritenis sāk 
bloķēties un/vai buksēt, ABS sistēma 
iejaucas, lai pakāpeniski atbrīvotu 
un atkārtoti bremzētu daudzas 
reizes sekundē, palīdzot nodrošināt 
maksimālo bremzēšanas efektivitāti 
un virziena kontroles saglabāšanu. Ja 
ABS sensors nedarbojas, automobilis 
atgriežas ierastajā bremzēšanas 
režīmā, neļaujot ABS uzraudzīt vai 
modulēt spiedienu, kad ritenis vai 
riteņi bloķējas bremzēšanas situācijā. 
Bez ABS ritenis automātiski bloķēsies 
uz slidena vai grants ceļa, kā arī, 
iespējams, zaudēs virziena kontroli un 
transportlīdzekļa stabilitāti.

Delphi priekšrocības 

•	 Visi jaunie Delphi sensori tiek 
piedāvāti ar divu gadu garantiju. 

•	 100% pārbaudīts 
pirms un pēc 
izgatavošanas 
ar oriģinālo 
iekārtu 
detaļām, lai 
nodrošinātu 
optimālu 
dzinēja 
veiktspēju. 

•	 Vairāk nekā 300 
detaļu numuri, aptverot 
37 ražotājus. 

•	 Uzlabots dizains ar weather-
pack savienotājiem, kas 
pasargā no netīrumiem, mitruma, 
ķimikālijām un citiem sārņotājiem, 

apvienojumā ar tapām ar 
pārklājumu, lai nodrošinātu 
vadītspēju un samazinātu atteici 
korozijas dēļ.

•	 Izstrādāts un pārbaudīts, lai 
darbotos jebkuros mainīgos dzinēja 
temperatūras apstākļos.

•	 Visi sensori atbilst oriģinālo detaļu 
montāžas un savienojumu dizainam 
un vadu garumam, lai nodrošinātu 
vieglu un ātru uzstādīšanu. 

•	 Magnētisko spoļu un savienotāju 
vadu šablons izstrādāts, lai 
nodrošinātu oriģinālo iekārtu 
signatūru ECU.

•	 Visi jaunie produkti ir marķēti un 
ievietoti kastē ar attēlu. 

•	 Visi produkti ir redzami TecDoc.  
•	 Delphi sensori ir nodrošināti ar 

Delphi datu orientētu diagnostiku 
un vispusīgu apmācību, kas 
palīdzēs jums veikt remontu ātrāk 
un efektīvāk. 
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5 kokybės kriterijai,
kuriais jūs ir jūsų pirkėjai gali pasitikėti

5

Frikcinis 
paviršius

4

Frikcinė 
medžiaga

3

Specialus 
sluoksnis

 

2

Trinkelės 
plokštelė

1

Triukšmo 
plokštelėN

A
U
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S

delphiautoparts.com

thepartsalliance.com

Stabdžių trinkelės – vienas svarbiausių stabdymo sistemos komponentų. Šiuolaikinės trinkelės 
sustabdo automobilį dar greičiau. Jų pasirinkime negali būti jokių kompromisų. Ir štai kodėl.

Delphi – tai pirmaujantis automobilių saugumo technologijų gamintojas. Delphi trinkelės yra 
sukurtos taip, kad visiškai atitiktų originalių dalių (OE) standartus: turėtų atitinkamas eksploata-
cines savybes, pasižymėtų vientisumu, ilgu tarnavimo laiku.

Šią sistemą mes vadiname „5 kokybės kriterijais“. Visuomet, kai tik norėsite įsigyti stabdžių 
sistemos komponentų, prisiminkite 5 priežastis, kodėl reikėtų rinktis konkretų gamintoją. Ir 
visada prisiminkite Delphi.

Tam tikruose trinkelių modeliuose yra triukšmą slopinančios plokštelės. Jos 
sudarytos iš kelių sluoksnių, sudarytų iš skirtingų triukšmą slopinančių 
medžiagų. Taip stabdžių veikimas tampa dar tylesnis.

Delphi trinkelių metalinės plokštelės pagamintos iš tvirto presuoto plieno. Jų 
forma ir dizainas visiškai toks pat, kaip ir originalių (OE) komponentų. 
Papildomas specialių miltelių sluoksnis užtikrina geresnę apsaugą nuo 
korozijos bei suteikia galimybę išlaikyti tikslius matmenis bei paklaidas. Visa 
tai suteikia galimybę sumontuoti trinkeles dar paprasčiau. 

Tarp trinkelės plokštelės ir frikcinės medžiagos yra specialus triukšmą 
sugeriantis sluoksnis, veikiantis dar ir kaip terminis izoliatorius. Šis 
patobulinimas leidžia išlaikyti žemesnę suporto temperatūrą ir neperduoti 
karščio į stabdžių skystį. Sluoksnis taip pat leidžia padidinti frikcinės 
medžiagos sukibimą su trinkelės plokštele. 

Frikcinės medžiagos gamybai naudojame daugiau kaip 130 skirtingų 
ingredientų. Esame sukūrę 20 unikalių formulių, leidžiančių garantuoti, kad 
trinkelės tinkamai atitiks bet kokio modelio reikalavimus. Kiti gamintojai 
dažniausiai naudoja 1 ar 2 medžiagas – dėl to itin nukenčia eksploatacinės 
savybės.

Delphi trinkelės pasižymi specialiais grioveliais, suteikiančiais galimybę 
sutrumpinti pritrynimo periodą ir jo metu atsirandantį triukšmą. Specialūs 
tarpai leidžia trinkelei išsiplėsti ir nepažeisti frikcinės medžiagos. Atitinkami 
tarpai taip pat suteikia galimybę geriau pašalinti vandenį ir dulkes.

Kvalitātes 5 slāņi,
Tu un Tavi klienti var uzticēties
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Būdami viena no vissvarīgākajām bremzēšanas sistēmas komponentēm, bremžu kluči 
apstādina transportlīdzekļus ātrāk un klusāk nekā jebkad agrāk. Tos izvēloties, jānovērtē 
bremžu kluču veiktspēja.

Kā vadošais OE drošības tehnoloģijas ražotājs, Delphi ir izstrādājis, izgatavojis un testējis 
bremžu klučus saskaņā ar tiem pašiem veiktspējas, atbilstības un darbības ilguma standartiem 
kā OE.

Mēs to saucam par Delphi „Kvalitātes pieci slāņi”.  Tādēļ, domājot par bremzēšanas kvalitāti, 
atceries par pieciem tās iemesliem. Atceries Delphi.

Delphi ievieto trokšņa slāpēšanas starplikas tur, kur nepieciešams. Mūsu OE 
veida starplikas ir daudzkārt pārklātas ar atšķirīgas klases trokšņa slāpēšanas 
materiālu, lai iegūtu klusas bremzes.

Delphi atbalsta plātnes ir izgatavotas no augstas stiprības presēta tērauda 
tādā pašā formā un ar tādu pašu dizainu kā OE. Īpašs pulverkrāsojums 
nodrošina uzlabotu aizsardzību pret koroziju. Tas palīdz uzturēt arī precīzus 
izmērus un tolerances, lai kluci būtu vieglāk uzstādīt.

Novietots starp atbalsta plātni un bremžu materiālu, šis troksni slāpējošais 
slānis darbojas kā siltumizolācija, pazeminot suportu temperatūru un 
samazinot siltumpārnesi uz bremžu šķidrumu. Tas palīdz arī paaugstināt 
saķeri starp atbalsta plātni un bremžu materiālu.

Mēs izmantojam vairāk par 130 berzes ingredientu, lai radītu 20 unikālus 
formulējumus, kas palīdz nodrošināt, ka katram klucim ir tuva atbilstība 
oriģinālās transportlīdzekļa detaļas standartiem. Pārējie pēcpārdošanas 
tirgus ražotāji izmanto tikai vienu vai divus, tā rezultātā ievērojami samazinot 
veiktspēju.

Delphi klučiem ir OE kon�gurācijas slīpgriezumi, lai saīsinātu ievietošanu un 
samazinātu troksni tās laikā. Rievas ļauj klucim locīties, neplēšot bremžu 
materiālu un palīdz notīrīt ūdeni un putekļus.
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Sajūgs ir mūsdienu auto darba 
zirgs. Novietojumā starp motoru un 
pārnesumkārbu, sajūgs ir zem arvien augoša 
sprieguma, ko izraisa lielāka jauda, augsts 
griezes moments un svars. It īpaši augsta 
griezes momenta dīzeļa spēkratos šī jaunā 
tendence no sajūgiem pieprasa arvien vairāk 
un vairāk. Tāpēc ZF Services eksperti iesaka 
braucējiem nogādāt savus auto darbnīcā 
tiklīdz kā ir pamanījuši nelielas problēmas, 
piemēram izmaiņas braukšanas uzsākšanā.
Vidējā motora veiktspēja jaunām 
reģistrētām pasažieru automašīnām Vācijā 
ir palielinājusies no 90 līdz 103 kW pēdējo 
desmit gadu laikā. Jaudīgākiem dīzeļa 
motoriem griezes moments ir palicis vēl 
augstāks. Mūsdienās 400 Nm vairs nav 
izņēmums. Tai pašā laikā transporta svars 
ir palielinājies vidēji par 50 kilogramiem šajā 
pašā periodā. Visa šī attīstība liek arvien 

SAJŪGIEM
NEPIECIEŠAMA
UZMANĪBA
•	 Sajūgi tiek pakļauti arvien lielākai slodzei.
•	 Strukturētais process ierobežo darbības problēmas.
•	 Remonta un uzstādīšanas laikā rūpes un tīrība ir galvenās prioritātes.

lielākas prasības uz sajūga sistēmu, 
kas darbojas kā jaudas transmisija 
starp motoru un pārnesumkārbu. 
ZF Services eksperti novērojuši vēl 
vienu tendenci: “Palielinātas motora 
veiktspējas dēļ daudzi braucēji 
gandrīz nejūt slodzi, ko viņu auto 
dažkārt ir jāvelk. Kaut arī jaudīgi 
SUV, kas velk aiz sevis divas tonnas, 
dara to diezgan labi arī kalnā - šāda 
braukšana sajūgam ir ļoti grūta.” 

Tāpēc bojājumi sajūga sistēmai ir 
diezgan izplatīti. Tas, kas sākumā 
šķiet kā neliela problēma, piemēram, 
pretestība uzsākot braukt, var ātri 
pārtapt dārgā labošanā. Ja sajūgs 
vienmēr ir pakļauts pārslodzei 
piemēram, braucot auto ar smagu 
vilkšanas slogu, tas var bojāties. 
Berze starp sajūga disku un sajūga 
grozu vai spararatu, ko izraisa 
pārslodze, var radīt izolētus karstuma 
punktus. Šie karstie punkti palielina 
plaisu veidošanās risku sajūga 
piespiedējdiska un spararata berzes 
virsmās, kā arī sajūga diska darba 
virsmas bojājumu. Turklāt šie karstie 
punkti var izraisīt pilnīgu divmasu 

spararata sabojāšanos, jo, ja spararatā 
esošais speciālais lubrikants tiek nepārtraukti 
pakļauts karstumam, tas var palikt cietāks. 
Ja tā notiek, divmasu spararats ir jānomaina. 
 
Citi iespējami iemesli bojātam sajūgam var 
būt eļļainas vai taukainas darba virsmas 
vai eļļas noplūde no kloķvārpstas gala 
blīvslēga un pārnesumkārbas primārās 
vārpstas. Tāpat pārāk daudz taukvielas uz 
transmisijas primārās vārpstas vai uz tās 
priekšējā gultņa, kā arī sūce hidropārvada 
sistēmā bieži vien izraisa darba virsmu 
piesārņojumu vai netīrību. Tas tad var 
izraisīt izmaiņas berzes procesu starp 
sajūga disku un sajūga grozu vai spararatu. 
Tāpēc ir svarīgi kārtīgi analizēt problēmas 
avotu un nekavējoties to izlabot, jo nelielas 
eļļas vai tauku pēdas izmaina gludo sajūga 

saslēgšanos, kad tiek uzsākta braukšana. 
 
Kopumā, nomainot sajūgu, ir svarīgi uzmanīgi 
izpētīt arī blakus esošās detaļas. Tas var 
novērst turpmākus bojājumus, vēl sarežģītāku 
labošanu, un samazināt izmaksas.  
 
Automašīnām, kurām ir hidrauliski vadīts 
sajūgs, arī gaiss sistēmā var radīt problēmas 
darbībai. Pat nolietojušies gultņi vai slikta 
motora montāža var būt iemesli izmaiņām 
braukšanas uzsākšanas sniegumā. Ja 
problēmas avots nav atrodams tuvākajā zonā, 
pārnesumkārba ir jānoņem un sajūgs jāizjauc. 
 
Tāpēc ZF Services eksperti dalās 
ar dažiem padomiem, kā izvairīties 
n o  t u r p m ā k i e m  b o j ā j u m i e m : 
 
1. Pilnīga tīrība ir ļoti svarīga. Pat 
pieskaršanās sajūga darba virsmai ar eļļainām 
rokām var vēlāk izraisīt pasliktinātu darbību. 
2. Sajūga rumbai jābūt pareizi ieeļļotai. Ja 
tiek izmantots pārāk daudz eļļas, centrifūgas 
spēks izplata lubrikantu uz sajūga darba 
virsmām, izraisot darbības traucējumus. 
3. Tāpat pirms uzstādīšanas pārbaudiet, 
vai sajūga disks ir nocentrēts.  
4. Lai netiktu bojāta sajūga rumba, 
neizmantojiet spēku, kad savienojat sajūga 
disku un pārnesumkārbas primāro vārpstu. 
5. Savelciet nostiprinošās skrūves 
saskaņā ar prasībām - darot to zvaigznes 
rakstā un piemērojot attiecīgu griezes 
momentu. ZF Services eksperti iesaka 
kārtīgi izpētīt izspiedējmehānismu, un, ja 
nepieciešams, nomainīt nolietotās detaļas. 
Ja attiecīgajai automašīnai ir hidrauliskais 
izspiedējgultnis, tas parasti ir jānomaina.  
 
Sajūga nomaiņas laikā jāpārbauda arī blakus 
esošās detaļas un zona ap sajūgu. Ja kāda 
no blakus esošajām detaļām ir nolietota vai ar 
bojājumiem, arī tā ir jānomaina - tas novērsīs 
dārgus labojumus, kas varētu sekot vēlāk. 
 
ZF Services piedāvā sajūgus, divmasu 
spararatus un sajūga pārvada sistēmas 
tā izveidotajā produktu zīmolā Sachs. 
Ir pieejami arī sajūga komplekti, kuros 
iekļautas visas saistītās detaļas, kas 
nepieciešamas sajūga labošanai. Plašākai 
informācijai apmeklējiet www.zf.com/sachs. 
 
ZF pēcpārdošanas eksperti Servisa 
informācijā ir apkopojuši papildus 
uzstādīšanas padomus, kurus var 
lejupielādēt www.zf.com/serviceinformation.
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www.zf.com/sachs

       SACHS sajūgi

Ieliek Jūs  ātrumā.
Izcili. Viegli. Visur.

Braukšanas uzsākšana kalnā, iekštelpu autostāvvietas,  nebeidzami 
sastrēgumi un līkumaini ceļi – katru dienu Jūs un Jūsu sajūgs 
uzņematies šo piepūli. SACHS sajūgi ar OEM kvalitāti viegli ieliek 
ātrumā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tie ir lielāko autoražotāju 
pirmā izvēle. Arī Jūs varat paļauties uz vācu kvalitāti, ko rada SACHS.
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SISTĒMAS, KURAS AUTOMAŠĪNĀ TIEK IZMANTOTAS, LAI PAAUGSTINĀTU VAI PAZEMINĀTU TEMPERATŪRU PASAŽIERU SALONĀ, 
IZMANTO SILTUMA PĀRNEŠANU AR SILTUMMAIŅU PALĪDZĪBU, CAUR KURIEM SVAIGAIS VAI ATKĀRTOTI IZMANTOJAMAIS GAISS 
IEPLŪST PASAŽIERU SALONĀ PA ĪPAŠIEM KANĀLIEM.

VADĪTĀJA REAĢĒŠANAS LAIKS IR ATKARĪGS NO VIŅA KOMFORTA LĪMEŅA, UN ŠAJĀ ZIŅĀ VIENS NO SVARĪGĀKAJIEM FAKTORIEM 
IR VADĪTĀJA ĶERMEŅA TEMPERATŪRA.

JA VIDES TEMPERATŪRA IR AUGSTĀKA PAR ĶERMEŅA TEMPE-
RATŪRU, TAD ĶERMENIS NEZAUDĒ SILTUMU; SAVUKĀRT TAD, JA 
TEMPERATŪRA IR PĀRĀK ZEMA, ĶERMENIS NESPĒJ ĢENERĒT PIE-
TIEKAMI DAUDZ ENERĢIJAS, LAI SAGLABĀTU NORMĀLU TEMPE-
RATŪRU.
TĀ KĀ CILVĒKA ORGANISMS NEPĀRTRAUKTI ĢENERĒ ENERĢIJU, 
IDEĀLAI VIDES TEMPERATŪRAI JĀBŪT APMĒRAM 15 GRĀDU ZE-
MĀKAI PAR NORMĀLO ĶERMEŅA TEMPERATŪRU, TĀTAD 21 VAI 
22°C. 
VIELAS AGREGĀTSTĀVOKLI VAR MAINĪT, PIEGĀDĀJOT VAI ATŅE-
MOT TAI ENERĢIJU. KAD KARSĒJAT ŪDENI TRAUKĀ, ŠĶIDRUMS 
IZTVAIKO, TĀTAD PĀRIET GĀZVEIDA AGREGĀTSTĀVOKLĪ. KAD 
ŪDENS TVAIKUS ATDZESĒJAT, TIE ATKAL KĻŪST PAR ŠĶIDRUMU, 
BET TURPMĀKAS ATDZESĒŠANAS REZULTĀTĀ — PAR CIETU VIE-
LU.

PARASTI AUTOMOBIĻA GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMA DAR-
BOJAS PĒC KOMPRESIJAS PRINCIPA, KO PIELIETO FLUORU SATU-
ROŠĀM GĀZĒM, KURU ĪPAŠĪBAS IR IDEĀLI PIEMĒROTAS IZMANTO-
ŠANAI KLIMATA KONTROLES SISTĒMĀS.

KOMPRESORS, KO PIEDZEN AUTOMOBIĻA MOTORS, SASPIEŽ 
GĀZVEIDA AUKSTUMAĢENTU NO IZTVAICĒTĀJA, TĀ PALIELINOT 
ŠĪS VIELAS TEMPERATŪRU UN SPIEDIENU.

KARSTĀ UN SASPIESTĀ GĀZE NONĀK KONDENSATORĀ, KUR TO 
ATDZESĒ SVAIGA GAISA PLŪSMA. KAD GĀZE ZAUDĒ SILTUMU, TĀ 
PĀRVĒRŠAS ŠĶIDRUMĀ.

SAŠĶIDRINĀTAIS AUKSTUMAĢENTS PĒC IZPLŪŠANAS NO KON-
DENSATORA UZKRĀJAS FILTRA-ŽĀVĒTĀJA  TVERTNĒ, KUR TIEK 
ATTĪRĪTS NO ŪDENS UN PIESĀRŅOJUMIEM. 

NO FILTRA-ŽĀVĒTĀJA AUKSTUMAĢENTS PLŪST UZ IZPLEŠA-
NĀS VĀRSTU, NO KURIENES ATDZESĒTAIS UN SAŠĶIDRINĀTAIS 
AUKSTUMAĢENTS PĀRIET IZTVAICĒTĀJĀ. ŠEIT TAS IZPLEŠAS UN 
IZTVAIKO. KAD AUKSTUMAĢENTS IZTVAICĒTĀJĀ NO ŠĶIDRUMA 

SWAG is a bilstein group brand www.swag.de

Automašīnas darbojas nevainojami ar SWAG stūres un balstiekārtas detaļām, rūpējoties par Jūsu drošību ikvienā 
braukšanas situācijā. Tāpat kā visas SWAG stūres un balstiekārtas detaļas, tās raksturo maksimāla precizitāte un 
pirmās reizes uzstādīšana - strikti atbilstoši auto ražotāju specifikācijām.

Nepieņemiet kompromisus – paļaujieties uz SWAG OE kvalitātei atbilstošām detaļām!

SWAG stūres detaļas –
Uzticama kvalitāte – lai kas arī nenotiktu!

SWAG-advert-steering-girl-LV-A4-1604.indd   1 13.04.2016   10:02:31
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Tai yra natūralus atmosferoje vykstantis procesas, todėl žemės paviršiaus 
vidutinė temperatūra yra apie 15°, o ne -18°C (taip būtų, jei nevyktų šil-
tnamio efektas). Šis procesas priklauso nuo Žemės paviršiaus atstumo 
Saulės atžvilgiu ir svarbus natūraliai pusiausvyrai palaikyti.
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FLUORINTŲ DUJŲ POVEIKIS APLINKAI

Šiltnamio efektas

Daugybė įvairių veiksnių turi įtakos, kad būtų sudarytos geros sąlygos 
gyvybei Žemėje. Vienas esminių – atmosferos funkcionavimas. Ji tiekia 
kvėpavimui reikalingą deguonį, o taip pat užtikrina gyvybei tinkamą aplin-
kos temperatūrą. 

Tai užtikrinantys du atmosferos elementai yra šiltnamio dujų efektas ir ozo-
no sluoksnis.

Pagrindinės dujos procentais, kurios turi įtakos 
šiltnamio dujų efektui

CO² 55%
CFC, HFC, HCFC 24%
CH4 15%
Azoto oksidas 6%

BAIGIANT AUŠINIMO KONTŪRO CIKLĄ, ŽEMO SLĖGIO IR DUJINĖS BŪSENOS ŠALDALAS ĮTRAUKIAMAS Į KOMPRESORIŲ IR VĖL 
SUSLEGIAMAS.
 
SKIRTINGI AUŠINIMO KONTŪRO KOMPONENTAI KEIČIA ŠALDALO BŪSENĄ, O PRO GARINTUVĄ PRATEKANT ORUI PALAIKOMA 
IDEALI KELEIVIŲ KABINOS TEMPERATŪRA.
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SISTĒMAS, KURAS AUTOMAŠĪNĀ TIEK IZMANTOTAS, LAI PAAUGSTINĀTU VAI PAZEMINĀTU TEMPERATŪRU PASAŽIERU SALONĀ, 
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Tas ir dabisks process atmosfērā, kura dēļ temperatūra pie zemes virsmas 
ir apmēram 15°, nevis -18°C, kādai tai vajadzētu būt. Tas ir atkarīgs no 
Zemes virsmas attāluma no Saules un ir būtisks dabiska līdzsvara faktors.
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FLUORU SATUROŠU GĀZU IETEKME UZ APKĀRTĒJO 
VIDI

Siltumnīcefekts

Piemērotus dzīves apstākļus uz Zemes nodrošina dažādi faktori. Viens no 
galvenajiem faktoriem ir atmosfēra, jo tā nodrošina elpošanai nepiecieša-
mo skābekli, kā arī dzīvībai piemērotu vides temperatūru. 

Divi elementi, kas par to gādā atmosfērā, ir siltumnīcefekts un ozona slā-
nis.

Galveno siltumnīcefekta gāzu procentuālās daļas
CO² 55%
CFC, HFC, HCFC 24%
CH4 15%
Slāpekļa oksīds 6%

PĀRVĒRŠAS PAR GĀZI, SVAIGAIS GAISS, PLŪSTOT PA IZTVAICĒTĀJA RIBĀM, ATŅEM AUKSTUMAĢENTAM SILTUMU UN TO ATDZESĒ. 
PABEIDZOT ATDZESĒŠANAS CIKLU, KOMPRESORS IESŪC AUKSTUMAĢENTU, KAS IR AR ZEMU SPIEDIENU UN GĀZVEIDA STĀVOK-
LĪ, UN ATKAL TO SASPIEŽ.

DAŽĀDĀS DZESĒŠANAS KONTŪRA DAĻĀS MAINĀS AUKSTUMAĢENTA AGREGĀTSTĀVOKLIS, UN TAS ĻAUJ UZTURĒT VAJADZĪGO 
TEMPERATŪRU PASAŽIERU SALONĀ, KAD GAISS PLŪST CAUR IZTVAICĒTĀJU.

4 — WWW.EURECAR.ORG

Electrically driven hydraulic pump

Ozona slānis
Tas veidojas dabiski, kad ultravioletā starojuma ietekmē skābekļa moleku-
las (O2) sašķeļas divos atomos, kuri savienojas ar nedisociētām skābekļa 
molekulām un veido ozona molekulas (O3). Šis process lielākoties notiek 
25 kilometru augstumā virs Zemes, un tad tur izveidojas tā sauktais ozona 
slānis.

Bet daži ķīmiskie elementi, piemēram, hlors, spēj sadalīt ozonu nedabiskā 
veidā. Nekontrolēta CFC (hlorfl uoroglekļa) emisija atmosfērā rada tā sauk-
tos caurumus ozona slānī.

EIROPAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ FLUORU 
SATUROŠĀM GĀZĒM

Lai izpildītu savas saistības sakarā ar Kioto protokolu, Eiropas Savienī-
ba 2006. gada 17. maijā publicēja Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām 
fl uoru saturošām siltumnīcefekta gāzēm, kura regulē HFC, PFC un SF6 
izmantošanu, jo minētajām gāzēm globālās sasilšanas veicināšanas po-
tenciāls (GWP) ir no 120 līdz 22 200 reižu lielāks nekā oglekļa dioksīdam 
(CO2).

Savukārt 17. maija direktīva 2006/40/EK  par mehānisku transportlīdzekļu 
gaisa kondicionēšanas sistēmu izmetēm regulē fl uoru saturošu gāzu iz-
mantošanu autorūpniecības nozarē. 

Publicēta arī Regula (EK) 1005/2009 par vielām, kuras noārda ozona slā-
ni, un tā aizliedz izmantot CFC un HCFC uzpildīšanai, tostarp atkārtotu 
gāzes izmantošanu klimata kontroles sistēmās, kuras izmanto aukstu-
maģentus ar CFC vai HCFC.

Katrā valstī ir savi tiesību akti par tāda personāla sertifi cēšanu, kas veic 
šādus darbus:

• Gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana transportlīdzekļos, kuriem 
tādas neietilpst standarta aprīkojumā.

• Uzturēšana un apkope, tostarp arī noplūdes pārbaudes, fl uoru saturošu 
gāzu uzpildīšana un atgūšana.

• Darbs ar gāzes tvertnēm.

Sertifi kāts nav nepieciešams uzņēmumam vai darbnīcai, bet tas ir OBLI-
GĀTS darbiniekiem, kuri veic šīs operācijas. 

Aukstumaģentus ar fl uoru saturošām gāzēm drīkst iegādāties tikai tādi 
uzņēmumi vai darbnīcas, kuru darbiniekiem ir vajadzīgās kvalifi kācijas.
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GAISA KONDICIONĒŠANAS ATTĪSTĪBA

Attiecīgie standarti un noteikumi
Regula (EK) 842/2006 Šo noteikumu mērķis — samazināt HFC, PFC un SF6 emisiju, kas veicina globālo sasilšanu.
Regula (EK) 307/2008 Tā ir atvasināta no iepriekšējās regulas un nosaka minimālās prasības, kas jāizpilda, lai savstarpēji 

atzītu sertifi kātus personām, kuras strādā ar fl uoru saturošām gāzēm transportlīdzekļos.
Regula (EK) 1494/2007 Tā regulē marķēšanas veidu un prasības izstrādājumiem, kuru sastāvā ir fl uoru saturošas gāzes.
Regula (EK) 1005/2009 Tā regulē CFC un HCFC izmantošanu.
Direktīva 2006/40/EK Attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas izmetēm un groza Direktīvu 

70/156/EEK.

Lai gan gaisa kondicionēšanas sistēmu darbības princips nav daudz mai-
nījies kopš pirmsākumiem, ir mainītas aukstumaģenta gāzes un to sastāv-
daļas.

Pirmās izmaiņas ir skārušas kompresorus, ir izzuduši lāpstiņu kompreso-
ri, hibrīda un elektriskajos automobiļos galvenokārt izmanto skrūves tipa 
kompresorus, kas nozīmē tehnoloģijas uzlabojumu, turklāt virzuļkompre-
soros tagad tiek lietoti vairāki virzuļi.

Lāpstiņu kompresors Skrūves tipa kompresors Virzuļkompresors

Vēl viens būtisks uzlabojums ļauj kontrolēt kalibrēšanas posmu pirms iz-
tvaicētāja, aizstājot termostatus ar divu vai četru eju izplešanās vārstiem, 
kas uzlabo sistēmas efektivitāti.

Pieaug pieprasījums pēc nepiesārņojošām aukstumaģenta gāzēm. R12 
vietā izmanto R134a, un nesen izvirzīta prasība visiem līdz 2011. gadam 
izgatavotajiem transportlīdzekļiem — izmantot R1234yf, jo tā ir mazāk kai-
tīga siltumnīcefekta gāze.

Vairums elektronisko komponentu gaisa kondicionēšanas sistēmā nodro-
šina pilnīgāku sistēmas vadību; īpaši svarīga ir dažādas jaudas kompre-
soru darbības vadīšana, lai samazinātu motora noslogojumu un līdz ar 
to — arī degvielas patēriņu.

6 — WWW.EURECAR.ORG

GAISA KONDICIONĒŠANAS IEKĀRTAS GALVENĀS 
SASTĀVDAĻAS

Kompresors
Veic gāzes saspiešanu, lai palielinātu aukstumaģenta šķidruma spiedienu 
kontūrā. Parasti kompresoru ar papildu dzensiksnas palīdzību piedzen au-
tomobiļa motors. Hibrīda un elektriskajos automobiļos kompresoru piedzen 
elektromotors. 

Virzuļkompresors
Šis ir pašlaik visplašāk izmantotais kompresoru veids, tam ir vairāki virzuļi 
un slīpais disks.

Tāda kompresora darbības princips ir šāds. Slīpais disks griežas ar 
vārpstu, izraisot virzuļu iekšējo aksiālo kustību, ko veido iesūkšanas un 
saspiešanas fāzes. Vārstu plāksnes abos kompresora vākos nodrošina 
sūkšanas un izplūdes fāzes katram cilindram automātiskā secībā.

Skrūves tipa kompresors

Šis kompresors būtībā sastāv no divām spirālēm. Viena no tām ir nekustī-
ga, otra kustīga, un to griež kompresora piedziņas vārpsta. 
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kontūrā. Parasti kompresoru ar papildu dzensiksnas palīdzību piedzen au-
tomobiļa motors. Hibrīda un elektriskajos automobiļos kompresoru piedzen 
elektromotors. 

Virzuļkompresors
Šis ir pašlaik visplašāk izmantotais kompresoru veids, tam ir vairāki virzuļi 
un slīpais disks.

Tāda kompresora darbības princips ir šāds. Slīpais disks griežas ar 
vārpstu, izraisot virzuļu iekšējo aksiālo kustību, ko veido iesūkšanas un 
saspiešanas fāzes. Vārstu plāksnes abos kompresora vākos nodrošina 
sūkšanas un izplūdes fāzes katram cilindram automātiskā secībā.

Skrūves tipa kompresors

Šis kompresors būtībā sastāv no divām spirālēm. Viena no tām ir nekustī-
ga, otra kustīga, un to griež kompresora piedziņas vārpsta. 
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Darbības pamatā ir gāzes pārvietošana no spirāles ārējās zonas (kur ir 
ieplūde) uz centru, kur kameras apjoms pamazām samazinās.

Kondensators

Siltummaiņi

Gaisa kondicionēšanas kontūrā parasti ir divi siltummaiņi: kondensators 
un iztvaicētājs. Tie pārnes sistēmā cirkulējošā šķidruma siltumu.

Šis siltummainis atrodas motora nodalījumā, parasti ir uzstādīts pirms dze-
sēšanas radiatora un dzesē šķidrumu, kas cirkulē tajā. 

Kondensatorus var izgatavot dažādos veidos atkarībā no izmantotās teh-
noloģijas. Visbiežāk ir sastopami kondensatori ar vara caurulēm un alumī-
nija ribām, kondensatori ar plakanas caurules spirāli un paralēlās plūsmas 
kondensatori.

Spirāles kondensators Paralēlās plūsmas 
kondensators

Iztvaicētājs

Tas atrodas klimata vadības blokā. Tas ir zemspiediena kontūra galvenā 
sastāvdaļa. Aukstumaģents nonāk iztvaicētājā divos agregātstāvokļos, 
daļēji šķidrs un daļēji gāzveidīgs, jo spiediena samazināšanās rezultātā 
pazeminās viršanas temperatūra.
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Spirāles iztvaicētāji sastāv no 
plakanas caurules ar daudziem 
iekšējiem kanāliem.

Cauruļiztvaicētāji sastāv no dau-
dzām paralēlām caurulēm, kuras 
sagrupētas vairākās sekcijās un 
galos savienotas ar metinātiem 
līkumiem.

Plākšņu iztvaicētāji sastāv no 
daudzām paralēlām plāksnēm.

Ir trīs dažādi iztvaicētāju konstrukcijas veidi:

Izplešanās vārsts

Tas šķir sistēmas augstspiediena daļu no zemspiediena daļas un atrodas 
pie iztvaicētāja. Tā uzdevums ir šķidruma plūsmas regulēšana augstspie-
diena kontūrā, lai šķidrums varētu iztvaikot zemspiediena daļā.

Izplešanās vārsta vietā var būt cita ierīce, ko sauc par droseļvārstu vai di-
afragmas vārstu. Šāda veida vārsts nepieļauj plūsmas regulēšanu, tāpēc 
tas jāizmanto kopā ar regulējamas jaudas kompresoru, lai būtu iespējams 
regulēt šķidruma plūsmu. Tam ir kalibrēta atvere, kas laiž cauri noteiktu 
aukstumaģenta procentuālo daudzumu. Tāpēc spiediens samazinās un 
šķidrums izplešas.

8 — WWW.EURECAR.ORG

Gyvatukiniai kondensatoriai yra 
pagaminti iš plokščio vamzdelio 
su daugybe vidinių kanalų.

Vamzdelinius garintuvus sudaro 
grupė lygiagrečių vamzdelių, ku-
rie yra suskirstyti į kelias sekci-
jas ir sujungti ties suvirintų alkū-
nių galais.

Plokštelinius garintuvus sudaro 
grupė lygiagrečių plokščių.

Garintuvai būna trijų skirtingų konstrukcijų tipų.

Plėtimosi vožtuvas

Vienas komponentų, kuris atskiria aukšto ir žemo slėgio puses. Jo vieta 
yra šalia garintuvo. Plėtimosi vožtuvas skirtas tekančio skysčio srautui 
reguliuoti esant skystai būsenai aukšto slėgio kontūre, kad žemo slėgio 
pusėje jis garuotų.

Vietoje plėtimosi vožtuvo galima naudoti kitą įtaisą, vadinamąjį srauto ri-
bojimo vožtuvą. Šio tipo vožtuvas neleidžia reguliuoti srauto, todėl jį būti-
na naudoti kartu su reguliuojamu kompresoriumi, kad būtų galima valdyti 
skysčio srautą. Jis turi kalibruojamą angą pro kurią gali pratekėti tam tikras 
šaldalo kiekis, dėl to nukrinta slėgis ir skystis išsiplečia.
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Filtrs-žāvētājs atrodas augstspiediena kon-
tūrā, un tā galvenais uzdevums ir šķidrā 
aukstumaģenta uzkrāšana, piesārņojumu 
fi ltrēšana, lai tie nesasniegtu izplešanās 
vārstu, un — iespēju robežās — kontūra at-
brīvošana no ūdens, kas var būt ļoti kaitīgs.

Dažiem modeļiem ir kontroles lodziņš, un 
burbuļu parādīšanās tajā liecina par to, ka 
augstspiediena kontūrā pirms izplešanās 
vārsta ir tvaiki. Iemesls var būt gāzes trū-
kums, ūdens klātbūtne kontūrā vai izplešanās 
process pašā fi ltrā.

Dažās gaisa kondicionēšanas sistēmās ir cita 
veida fi ltrs-žāvētājs, ko dēvē par akumulāci-
jas vai savācējtvertni. No augstāk aprakstītās 
sistēmas tas atšķiras ar to, ka ir uzstādīts 
zemspiediena kontūrā, jo darbojas ar daudz 
mazāku spiedienu. Tādēļ tam nav kontroles 
lodziņa, jo aukstumaģents fi ltrā ir gāzveida 
stāvoklī.
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Filtrs-žāvētājs

Drošības ierīces

Līdz ar gaisa kondicionēšanas ierīcēm šķidrā aukstumaģenta kontūrā ir 
uzstādīti drošības vārsti un spiediena devēji, kas aizsargā šo kontūru.

Kompresora drošības vārsts

Drošības vārsts izlaiž daļu šķidruma, ja augstspiediena kontūrā spiediens 
pārsniedz 30 bar, lai tādējādi aizsargātu sistēmas komponentus. Parasti 
tas ir uzstādīts kompresoram.

Spiediena devēji  

Spiediena devēju uzdevums ir kontūra daļu, jo īpaši kompresora, avārijas 
novēršana, ja ir pārāk augsts vai citādi nepareizs spiediena līmenis. Devēji 
var atrasties augstspiediena vai zemspiediena kontūrā.

Augstspiediena devēju parasti uzstāda pirms vai pēc kondensatora — at-
karībā no ražotāja. Zemspiediena devējs atrodas zemspiediena caurulē 
starp iztvaicētāju un kompresoru.
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KLIMATA KONTROLE

Automobiļa klimata kontroles uzdevums ir braucējiem nepieciešamā ter-
miskā komforta līmeņa nodrošināšana. To panāk, regulējot atbilstošas 
temperatūras un mitruma gaisa ieplūšanu salonā pa ventilācijas sprau-
gām.

Klimata kontroles metodes ir ievērojami uzlabojušās. Agrāk izmantoja 
manuāli vadāmu klimata kontroles sistēmu, vadītājs manuāli iedarbināja 
kompresoru, regulēja temperatūru, gaisa plūsmas ātrumu u.c. Lai uzlabo-
tu pasažieru komfortu, tika ieviesta elektroniska klimata kontroles vadība. 
Tā pilnībā regulē gaisa plūsmu un temperatūru automašīnas salonā. Vadī-
tājs tikai iestata vajadzīgo temperatūru.

Klimata kontrole ir tiktāl pilnveidota, ka ir iespējams regulēt klimatu katrai 
sēdvietai atsevišķi, lai katrā salona daļā būtu atšķirīgs termiskā komforta 
līmenis. Tādas zonas var būt divas, trīs un pat četras.

Elektroniskā vadība

Automātiskajai klimata kontroles sistēmai ir vadības bloks, kas atbilstoši 
vadītāja prasībām vada dažādus sistēmas izpildmehānismus, ņemot vērā 
informāciju no devējiem, kuri uzstādīti dažādās vietās klimata kontroles 
sistēmā.

Šajā shēmā parādīts automātiskās klimata kontroles sistēmas darbības 
princips.
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Klimata kontroles sistēmas devēji

Klimata kontroles sistēma regulē gaisa temperatūru un tā padevi ventilāci-
jas sistēmā. Sistēmas efektivitāti nodrošina informācija no pareizi izvieto-
tiem temperatūras devējiem.

Tie parasti ir NTC tipa devēji, kuru pretestība samazinās līdz ar tempera-
tūras pieaugumu. Svarīgākie ir iztvaicētāja temperatūras devējs, ārējās 
temperatūras devējs, pasažieru salona temperatūras devējs, gaisa vada 
temperatūras devējs un motora temperatūras devējs.

Iztvaicētāja temperatūras devējs

Tas atrodas pie iztvaicētāja ribām aukstākajā zonā. Tā piegādātā informā-
cija ir nepieciešama, lai novērstu ledus veidošanos iztvaicētājā.

Ārējās temperatūras devējs

Tas atrodas priekšējā buferī vai vienā no spārnu spogulīšiem. Tā piegā-
dātā informācija ir svarīga kompresora drošībai. Ja tas konstatē, ka vides 
temperatūra ir zemāka par 5°C, tad izslēdz kompresoru, lai novērstu kom-
presora bojājumu.

Motora temperatūras devējs

Motora vadības bloks saņem informāciju no šī devēja. Ja motors pārkarst, 
tad tas izslēdz gaisa kondicionēšanas kompresoru.
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Pasažieru salona temperatūras devējs
Tas parasti atrodas instrumentu panelī, un tur ir mazs ventilators, kas iesūc 
gaisu no pasažieru salona un virza to uz devēju. Vadības bloks izmanto šo 
informāciju, lai noregulētu vajadzīgo temperatūru pasažieru salonā.informāciju, lai noregulētu vajadzīgo temperatūru pasažieru salonā.

Gaisa vadu temperatūras devēji

Tie mēra temperatūru dažādās ventilācijas atverēs. Šo devēju skaits un 
izvietojums ir atkarīgs no klimata kontroles sistēmas veida un izvietojuma 
automobilī.

Lai klimata kontrole būtu pilnīgāka, uzstāda arī saules starojuma, gaisa 
kvalitātes un mitruma devējus.

Saules starojuma devējs

Tas parasti atrodas virs instrumentu paneļa. Tas konstatē saules staro-
juma pieaugumu pasažieru salonā un informē klimata kontroles vadības 
bloku, lai tas varētu regulēt temperatūru attiecīgajā zonā.

Tas darbojas ar vienu vai vairākām fotoelektriskām diodēm, kurās stiprāka 
saules apgaismojuma gadījumā plūst stiprāka elektriskā strāva. Sarežģī-
tākās klimata kontroles sistēmās (ar divām vai četrām regulēšanas zo-
nām) ir vairāk šādu devēju katrā pusē, kas ļauj veikt precīzāku regulēšanu.
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Gaisa kvalitātes devējs

Tas atrodas gaisa kondicionētāja bloka ieplūdes atverē. Tā uzdevums 
ir kaitīgu degvielas sadegšanas produktu konstatēšana, lai tie neiekļūtu 
pasažieru salonā. Ja tādus konstatē, tad tiek iedarbināts ventilācijas sistē-
mas izpildmehānisms, kas noslēdz gaisa ieplūdes aizbīdni.

Mitruma devējs

Šis devējs mēra gaisa relatīvo mitrumu un temperatūru iekšpusē pie vēj-
stikla un, izmantojot šos datus, nosaka rasas punkta temperatūru. Parasti 
tas atrodas aiz atpakaļskata spogulīša.

Laika apstākļu ietekmē var pasliktināties redzamība un aizsvīst vējstikls. 
Izmantojot šī devēja informāciju, vadības bloks regulē gaisa padevi uz vēj-
stiklu, lai novērstu tā aizsvīšanu.

Klimata kontroles sistēmu izpildmehānismi

Klimata kontroles sistēmā ir vairāki elektromotori, kas darbina aizbīdņus 
un gaisa pūtēja turbīnu. Visi šie mezgli atrodas klimata kontroles vadības 

blokā, kas parasti sastāv no divām daļām; viena kontrolē gaisa iesūkšanu 
un plūsmu sistēmā, bet otra sadala to dažādām zonām.
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Motori ar reduktoru

Tie atver un aizver aizbīdņus kondicionētāja blokā, ielaižot pasažieru sa-
lonā svaigu vai karstu gaisu.  Galvenie aizbīdņi ar motora piedziņu regulē 
gaisa recirkulāciju, plūsmu un sajaukšanu.

Lai pārvietotu šos aizbīdņus, dažiem modeļiem izmanto soļmotorus. Vadī-
bas bloks regulē aizbīdņu stāvokli, neizmantojot stāvokļa devējus.

Gaiss plūst dažādos gaisa vados kondicionētāja blokā atkarībā no pasa-
žieru termiskā komforta vajadzībām. Kad ir nepieciešams auksts gaiss, 
tas uzreiz plūst cauri iztvaicētājam. Pretējā gadījumā sajaukšanas vārsts 
novirza gaisu caur papildu sildītāju. Beigās gaiss ieplūst salonā caur dažā-
dām ventilācijas atverēm.

Gaisa pūtēja turbīna

Tā atrodas kondicionētāja blokā. Tā pūš pasažieru salonā svaigo gaisu, 
kas pirms tam izgājis caur ventilācijas sistēmas gaisa vadiem. Ventilatora 
griešanās ātrumu regulē vai nu automobiļa vadītājs, vai arī automātiskā 
režīmā to dara klimata kontroles vadības sistēma.
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Meklējiet 
kondicionēšanas 
sistēmas tīrītājus 
meklēšanas rīkā 
“Eļļas, šķidrumi”

Izvēlieties preču 
apakšgrupu “A/C 
sistēmas eļļas un 
šķidrumi”

Izvēlieties preču 
grupu “Gaisa 
kondicioniera 
tīrītājs”

Izvēlieties Jūs 
interesējošo preci

Viena no biežākajām gaisa kondicionēšanas sistēmas problēmām ir slikta smaka no ventilācijas atverēm. Tās iemesls ir mitrums ap iztvaicētāju, 
kas rodas, kad gaiss plūst caur iztvaicētāja ribām. Mitrumā attīstās pelējums un baktērijas, tāpēc smaka kļūst stiprāka. Lai šo problēmu atrisinātu 
bez iztvaicētāja izjaukšanas, izmanto tīrīšanas līdzekli aerosola veidā.

Lietošanas instrukcija.

1. Izmantojot automobiļa apkures sistēmu, nožāvējiet iztvaicētāja virsmu. Lai to izdarītu, jums 
jāiestata maksimālā apkures vai klimata kontroles temperatūra, bet gaisa sadalītājs jānoregulē 
zemajā stāvoklī.

2. Ļaujiet sistēmai darboties apmēram 10 minūtes maksimālas recirkulācijas režīmā.
3. Kad mitrums ir pilnīgi likvidēts, noregulējiet klimata kontroles sistēmai nelielu sildīšanu, neļaujot 

ieslēgties gaisa kondicionēšanai.
4. Pēc tam iesmidziniet aerosolu gaisa ieplūdes un ventilācijas izplūdes atverēs. Ļaujiet tīrīšanas 

līdzeklim iedarboties 10 minūtes, kamēr klimata kontroles sistēma darbojas recirkulācijas režīmā
5. Pēc tīrīšanas izžāvējiet iztvaicētāju un gaisa kondicionētāja bloka iekšpusi tādā pat veidā kā šīs 

procedūras pirmajā posmā.
6. Nobeigumā atveriet automobiļa durvis un vēdiniet salonu 10 minūtes.

Cita bieži sastopama problēma ir ļoti zems gaisa spiediens difuzora atverēs.
Tā parasti mēdz būt, kad filtrs ir piesārņots ar ziedputekšņiem —vai nu
sliktas apkopes dēļ, vai laikā, kad gaisā ir daudz ziedputekšņu. Šo problēmu
atrisina, nomainot filtru.
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ĮPRASTINIAI GEDIMAI

Veikiant oro kondicionieriui, sistemos elementus ir komponentus veikia skirtinga apkrova, kuri dažniausiai susijusi su temperatūra ir slėgiu, kuriame jie 
veikia. Kai kurie komponentai gali būti nesandarūs, užstrigti ar sulūžti.

Viena dažniausiai oro kondicionierių problemų yra prastas kvapas, sklin-
dantis iš vėdinimo angos. Jis atsiranda dėl drėgmės, susidarančios aplink 
garintuvą kondensuojantis oro drėgmei. Atsiradus pelėsiui ir bakterijoms, 
kvapas stiprėja. Norint išspręsti šią problemą, nebūtina išmontuoti garintu-
vo, naudokite aerozolinį valiklį.

Naudojimo nurodymai

1. Nusausinkite garintuvo paviršių įjungę automobilio šildymo sistemą. 
Tam reikia nustatyti didžiausią šildymo ar klimato kontrolės tempera-
tūrą ir žemą oro skirstytuvo padėtį.

2. Nustatę ventiliatorių didžiausiu recirkuliavimo režimu, leiskite siste-
mai paveikti apie 10 minučių.

3. Pašalinę visą drėgmę, neįjungdami oro kondicionieriaus, nustatykite, 
kad klimato kontrolės sistema veiktų žemos temperatūros režimu.

4. Po to papurkškite valiklio į oro įleidimo angą ir vėdinimo išėjimo an-
gas. Nustatę klimato kontrolės sistemą recirkuliavimo režimu, leiskite 
valikliui veikti apie 10 minučių.

5. Išvalę, išdžiovinkite garintuvą ir klimato kontrolės sistemos korpuso 
vidų taip pat, kaip nurodyta pirmajame punkte.

6. Atidarykite automobilio dureles ir vėdinkite 10 minučių.

Dar viena įprastinė problema yra labai žemas slėgis sklaidytuvo išleidimo 
angoje. Taip dažniausiai atsitinka fi ltrui užsikimšus žiedadulkėmis, prastai 
jį prižiūrint arba naudojant ypač dulkėtoje aplinkoje. Šią problemą galima 
pašalinti pakeitus fi ltrą.
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Pasūtiet preces ADCat sistēmā
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BIEŽĀKĀS ATTEICES 

Kad gaisa kondicionēšanas sistēma darbojas, tās mezgli un daļas tiek noslogotas, un šo slodžu iemesls ir sistēmas darba temperatūra un spiediens. 
Dažas sistēmas detaļas vai iestrēgt vai salūzt, tām var parādīties noplūde. 

Viena no biežākajām gaisa kondicionēšanas sistēmas problēmām ir slikta 
smaka no ventilācijas atverēm. Tās iemesls ir mitrums ap iztvaicētāju, kas 
rodas, kad gaiss plūst caur iztvaicētāja ribām. Mitrumā attīstās pelējums 
un baktērijas, tāpēc smaka kļūst stiprāka. Lai šo problēmu atrisinātu bez 
iztvaicētāja izjaukšanas, izmanto tīrīšanas līdzekli aerosola veidā.

 Lietošanas instrukcija.

1. Izmantojot automobiļa apkures sistēmu, nožāvējiet iztvaicētāja virs-
mu. Lai to izdarītu, jums jāiestata maksimālā apkures vai klimata kon-
troles temperatūra, bet gaisa sadalītājs jānoregulē zemajā stāvoklī.

2. Ļaujiet sistēmai darboties apmēram 10 minūtes maksimālas recirku-
lācijas režīmā.

3. Kad mitrums ir pilnīgi likvidēts, noregulējiet klimata kontroles sistēmai 
nelielu sildīšanu, neļaujot ieslēgties gaisa kondicionēšanai.

4. Pēc tam iesmidziniet aerosolu gaisa ieplūdes un ventilācijas izplūdes 
atverēs. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim iedarboties 10 minūtes, kamēr kli-
mata kontroles sistēma darbojas recirkulācijas režīmā.

5. Pēc tīrīšanas izžāvējiet iztvaicētāju un gaisa kondicionētāja bloka 
iekšpusi tādā pat veidā kā šīs procedūras pirmajā posmā.

6. Nobeigumā atveriet automobiļa durvis un vēdiniet salonu 10 minūtes.

Cita bieži sastopama problēma ir ļoti zems gaisa spiediens difuzora atve-
rēs. Tā parasti mēdz būt, kad fi ltrs ir piesārņots ar ziedputekšņiem —vai nu 
sliktas apkopes dēļ, vai laikā, kad gaisā ir daudz ziedputekšņu. Šo problē-
mu atrisina, nomainot fi ltru.
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• Iestrēgšana vai iekšējs bojājums var rasties sliktas eļļošanas dēļ vai arī tāpēc, ka aukstu-
maģents ir šķidrā agregātstāvoklī.

• Ar īpašu ultravioletās gaismas lukturi vizuāli pārbaudiet vietas, kur var būt aukstumaģenta 
noplūde. 

• Ar kontūram pievienotu uzpildes staciju pārbaudiet augstspiedienu un zemspiedienu.
• Pārbaudiet, vai spolē ir pareizs spriegums, kā arī spoles pretestību un izolāciju no zemes.  

• Ja ir iestrēgšana vai iekšējs bojājums, tad kompresors jānomaina.
• Ja kompresoram ir ārējas noplūdes, tad nepieciešams nomainīt attiecīgās blīves, kuras 

piegādā ražotājs.
• Ja nav pareizs spiediens vienas vai vairāku kompresora detaļu nodiluma dēļ, tad remonts 

ir iespējams, ja ražotājs piegādā attiecīgās rezerves daļas; pretējā gadījumā jānomaina 
kompresors. 

• Ja spolē ir pārrāvums vai bojāta izolācija no zemes, tad jānomaina elektromagnētiskais 
sajūgs.

Kondensators

Kondensatora virsmā radušies caurumi korozijas rezultātā, svešķermeņi aizspros-
tojuši ribas, noplūde ieplūdes vai izplūdes savienojumos.

Vizuāli pārbaudiet kondensatora izskatu un stiprinājumus, kā arī pārliecinieties, ka 
gaisa kanālos nav svešķermeņu. Pārbaudiet, vai metinātie savienojumi ir veseli un 
vai skrūvsavienojumi pievilkti ar atbilstošu griezes momentu. 

Ja radušies caurumi, nomainiet kondensatoru. Ja kondensators nav pareizi pie-
stiprināts, tad piestipriniet pareizi. Ja kondensators ir aizsērējis, izņemiet sveš-
ķermeņus no kondensatora ribām. Ja savienojumi nav hermētiski, tad nomainiet 
savienojumu blīvgredzenus. Ja ir bojāti kondensatora metinātie savienojumi, tad 
nomainiet kondensatoru.

Virzuļkompresors

• Iestrēgšana vai iekšējs bojājums
• Aukstumaģenta noplūde
• Zema kompresora efektivitāte
• Elektromagnētiskā sajūga atteice
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BIEŽĀKĀS ATTEICES 

Kad gaisa kondicionēšanas sistēma darbojas, tās mezgli un daļas tiek noslogotas, un šo slodžu iemesls ir sistēmas darba temperatūra un spiediens. 
Dažas sistēmas detaļas vai iestrēgt vai salūzt, tām var parādīties noplūde. 

Viena no biežākajām gaisa kondicionēšanas sistēmas problēmām ir slikta 
smaka no ventilācijas atverēm. Tās iemesls ir mitrums ap iztvaicētāju, kas 
rodas, kad gaiss plūst caur iztvaicētāja ribām. Mitrumā attīstās pelējums 
un baktērijas, tāpēc smaka kļūst stiprāka. Lai šo problēmu atrisinātu bez 
iztvaicētāja izjaukšanas, izmanto tīrīšanas līdzekli aerosola veidā.

 Lietošanas instrukcija.

1. Izmantojot automobiļa apkures sistēmu, nožāvējiet iztvaicētāja virs-
mu. Lai to izdarītu, jums jāiestata maksimālā apkures vai klimata kon-
troles temperatūra, bet gaisa sadalītājs jānoregulē zemajā stāvoklī.

2. Ļaujiet sistēmai darboties apmēram 10 minūtes maksimālas recirku-
lācijas režīmā.

3. Kad mitrums ir pilnīgi likvidēts, noregulējiet klimata kontroles sistēmai 
nelielu sildīšanu, neļaujot ieslēgties gaisa kondicionēšanai.

4. Pēc tam iesmidziniet aerosolu gaisa ieplūdes un ventilācijas izplūdes 
atverēs. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim iedarboties 10 minūtes, kamēr kli-
mata kontroles sistēma darbojas recirkulācijas režīmā.

5. Pēc tīrīšanas izžāvējiet iztvaicētāju un gaisa kondicionētāja bloka 
iekšpusi tādā pat veidā kā šīs procedūras pirmajā posmā.

6. Nobeigumā atveriet automobiļa durvis un vēdiniet salonu 10 minūtes.

Cita bieži sastopama problēma ir ļoti zems gaisa spiediens difuzora atve-
rēs. Tā parasti mēdz būt, kad fi ltrs ir piesārņots ar ziedputekšņiem —vai nu 
sliktas apkopes dēļ, vai laikā, kad gaisā ir daudz ziedputekšņu. Šo problē-
mu atrisina, nomainot fi ltru.
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Filtrs-žāvētājs

Aizsērējis fi ltrs un aizsprostots kontūrs.

Kad fi ltrs ir aizsērējis, tas nelaiž cauri pietiekami daudz šķidruma un darbojas kā 
izplešanās vārsts. Lai konstatētu šo atteici, pieskarieties ieplūdes un izplūdes cau-
rulēm — vai to temperatūra ir atšķirīga?

Aizsērēšanas gadījumā nomainiet fi ltru.

Izplešanās vārsts

Aizsērēšana, vārsts iestrēdzis vaļējā vai slēgtā stāvoklī.

Ar uzpildes stacijas palīdzību pārbaudiet augstspiediena un zemspiediena kontūrus, lai re-
dzētu, vai vārsts pareizi darbojas. Pārliecinieties, ka vārstam un caurulēm nav noplūdes.
Ar infrasarkano digitālo termometru izmēriet izplešanās vārsta ieplūdes un izplūdes cauruļu 
temperatūru.

Ja ir piesārņojums, tad izplešanās vārsts jānomaina.
Ja izplešanās vārsta ieplūdes un izplūdes temperatūras atšķirība ir minimāla, tad tas nozī-
mē, ka vārsts ir vaļā vai gāzes daudzums nav pietiekams. Tādā gadījumā uzpildiet gāzi, lai 
redzētu, vai vārsts darbojas pareizi. Ja nedarbojas pareizi, tad tas ir jānomaina.

Iztvaicētājs

Iztvaicētāja virsmā radušies caurumi korozijas rezultātā, piesārņojums aiz-
sprostojis ribas, noplūde ieplūdes un izplūdes savienojumos. Slikta smaka 
pasažieru salonā, jo uz iztvaicētāja virsmas attīstās baktērijas. 

Ja radušies caurumi, nomainiet kondensatoru. Iztīriet visus piesārņojumus. Ja savienojumi 
nav hermētiski, tad nomainiet savienojumu blīvgredzenus. Ja ir bojāti iztvaicētāja metinātie 
savienojumi, tad nomainiet iztvaicētāju.

Pārbaudiet, vai iztvaicētājam nav noplūdes, vai ribās nav piesārņojuma. 
Pārbaudiet, vai metinātie savienojumi ir veseli un vai skrūvsavienojumi 
pievilkti ar atbilstošu griezes momentu.
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Atbilstoši Pasaules veselības organizācijai alerģija ieņem  

3. vietu pasaulē visvairāk izplatīto hronisko slimību vidū. Tiek 

lēsts, ka 25-30% cilvēku populācijas ir alerģijas simptomi un 

šis īpatsvars divkāršojas ik pēc 10 gadiem.

Gan alerģiskus cilvēkus, gan arī mazus bērnus īpaši 

smagi ietekmē ceļu satiksmes radītais piesārņojums. 

Transportlīdzekļu vadītāji un pasažieri ir visvairāk pakļauti šim 

riskam. Gaiss, kuru tieši no ceļa iesūc ventilācijas / klimata 

kontroles sistēma, ir pat līdz 6 reizēm vairāk piesārņots 
nekā gaiss ceļa malā. Tas nozīmē, ka ceļojot ar automašīnu 

esam vairāk pakļauti riskam ieelpot kaitīgas vielas nekā 

pastaigājoties pa trotuāriem. Iesūcamais gaiss ir piesārņots ar 

kvēpu daļiņām (rodas dīzeļa motoros), tādām gāzveida vielām 

kā sēra dioksīds vai slāpekļa oksīds, ar nepilnīgas sadegšanas 

produktiem, kā arī putekļiem, baktērijām, vīrusiem un augu 

putekšņiem.

Par gaisa attīrīšanu, kas nonāk no ventilācijas sistēmas 

mašīnas salonā, ir atbildīgs salona filtrs. Tas attīra gaisu, 

tādejādi garantējot autovadītājam un pasažieriem augstāku 

ceļošanas komfortu.

Līdz šim salonu filtri veidoja šķēršļus mehāniskiem 

piesārņojumiem, kā arī attīrīja gaisu no kaitīgiem aerosoliem. 

Markas FILTRON jaunie salonu filtri ar sistēmu BIOKNIGHT 

likvidē gandrīz 100% gaisā esošo baktēriju un alergēnu, 
kā arī aizsargā no alerģisko pelējumu un sēņu rašanos. Tas ir 

īpaši svarīgi alerģiskiem cilvēkiem, bērniem, kā arī cilvēkiem, 

kas bieži ceļo ar mašīnu – sistēma BIOKNIGHT veicina ne tikai 

komfortu, bet arī veselību!

Sistēmas BIOKNIGHT pamatā ir inovatīvs, cilvēka acīm 

neredzams antibakteriālais pārklājums, kas nodrošina 

efektīvu aizsardzību no kaitīgiem alergēniem.

Sistēmas BIOKNIGHT pārklājums, kas ir cilvēkam netoksisks, 

bez smaržas un garšas, darbojas divās fāzēs. Pirmā fāze 

balstās uz elektromagnētiski uzlādēto garo ķēžu oglekļa 

daļiņu darbību. Šīs daļiņas pievelk alergēnus un – kā 

zobeņi – caursit alergēnu šūnu sienas. Otrā fāze ir alergēnu 

iznīcināšana, kā arī efektīva aizsardzība no alergēnu 

reprodukcijas.

SALONu FILTRS AR SISTēMu BIOKNIGHT:

 Likvidē gandrīz 100% gaisā esošo baktēriju un alergēnu,

 Aizsargā no pelējuma un sēņu attīstības,

 Likvidē nepatīkamas smakas,

 uzlabo transportlīdzekļa vadīšanas komfortu,

 Aizsargā klimata kontroles sistēmu.

Jauns kvalitātes standarts, kas ir sistēma BIOKNIGHT, tiek 

izmantots gan aktīvās ogles filtros, gan arī standarta filtros. 

Lēmums ieviest sistēmu BIOKNIGHT visos markas FILTRON 

salonu filtru tipos izriet no pārliecības, ka katra modeļa 

automašīnas vadītāji un pasažieri ir pelnījuši visaugstāko 

aizsardzību un komfortu brauciena laikā.

SALONU FILTRU FILTRON  
JAUNS KVALITĀTES STANDARTS

SISTēMAS  
BIOKNIGHT 

DIVFĀŽu  
DARBĪBA



 

Kad motora temperatūra traucas augšup, 
nezaudē aukstasinību! Uzticies Gates…
dzesēšanas sistēmu ekspertam!

GATES PĀRVĒRŠ AUTOSERVISUS PAR 
UNIVERSĀLIEM APKOPES CENTRIEM
AR PIEREDZI DZESĒŠANAS SISTĒMU REZERVES DAĻU
TEHNISKAJOS UN MONTĀŽAS DARBOS.
No termostatiem, ūdenssūkņiem un 
vāciņiem līdz skalošanas rīkiem un 
jebkuras formas šļūtenēm, izvēlies 
Gates, lai nodrošinātu augstākās 
kvalitātes produktus un pirmklasīgus 
pakalpojumus. 
Pārliecinies par Gates kompetenci:
www.gatestechzone.com 

YOUR PREMIUM AUTOMOTIVE PARTNER


