Airco service

Jansen Autoservice is gespecialiseerd in het onderhoud en vullen van uw airco. Hierbij maken
wij gebruik van moderne, milieu vriendelijke apparatuur.

Een airconditioning wordt tegenwoordig niet meer beschouwd als luxe. U rekent erop! Dit
betekent echter niet dat het gebruik van de airco altijd gegarandeerd is... sterker nog, zonder
onderhoud van uw airconditioning zult u binnen de kortste keren geconfronteerd worden met
een defect systeem. En dat vaak als het u net niet uitkomt!

Algemene werking van uw airconditioning:

Noodzaak airco onderhoud
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Airco service

Een airco is niet onderhoudsvrij. Per jaar verliest een airco gemiddeld tot 10% koudemiddel.
Koudemiddel zorgt, naast koeling, voor smering van de airco. Door gebrek aan voldoende
smering van het systeem tijdens maximale prestatie in warme maanden, kan ernstige schade
aan het systeem ontstaan.

De airco check-up bestaat uit:
-

Druktest uitvoeren
Het systeem met stikstof controleren op lekkage
Controleren van magneetkoppeling en aandrijfriem
Werking van het systeem en temperatuur controleren en meten.

De complete airco service beurt bestaat uit:
-

Airco check-up
Leeghalen en filteren van het koudemiddel
Het systeem met stikstof controleren op lekkage
Diep-vacumeren (ontvochten) van het systeem
Vullen met verse olie
Vullen met schoon koudemiddel R134a
Controleren van magneetkoppeling en aandrijfriem
Werking van het systeem en temperatuur controleren en meten.

De Anti-bacteriele behandeling bestaat uit:

De Anti-bacteriële behandeling reinigt, via een circulaire reiniging, ter plekke grondig en
compleet uw airco systeem. Wij maken gebruik van een neutrale, watergedragen oplossing, die
de voedingsbodem voor micro-organsimen verwijdert en uw airco systeem voor langere tijd
vrijwaart van nieuwe vervuiling, zonder nadelige bijwerkingen voor u en uw passagiers.
- Airco check-up
- Circulaire reiniging met Anti-bacterieel middel.
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De Stop Leak behandeling bestaat uit:

De Stop Leak behandeling is uitermate geschikt voor het dichten van kleine lekkages in o.a.
verdamper, condensator e.d. en het voorkomen daarvan. Tevens is het niet schadelijk voor uw
airco systeem.
-

Airco check-up
Leeghalen en filteren van het koudemiddel
Het systeem met stikstof controleren op lekkage
Diep-vacumeren (ontvochten) van het systeem
Vullen met Stop Leak.

Duur service beurt:

Het vullen van uw airco neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Klaar terwijl u wacht dus.
Neem voor meer informatie en/of een afspraak contact met ons op.
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