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AUTOMOBILIŲ 
KLIMATO

SISTEMOS

KLIMATO SISTEMOS
KOMPONENTAI
Pajusk tikrą skirtumą!

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

www.nissens.com/climate

Šiuo metu Nissens klimato kontrolės komponentų sąrašas susideda iš 
daugiau nei 3000 aukštos kokybės dalių, skirtų lengviesiems, komerciniams 
automobiliams bei  sunkvežimiams. Kartu su puikiais produktais taip pat galime 
pasiūlyti ir profesionalius techninius mokymus bei įvairius verslo įrankius. Taip 
nuolat prisidedame prie savo partnerių augimo automobilių dalių rinkoje.

PRIDEDAMI 
MONTAVIMO ŽIEDAI

Ilgas tarnavimo laikas
Kondensatoriai su specialia 
technologija, idealiai apsaugančia 
nuo korozijos.
 
Paprasta instaliacija
Tobulas apdirbimas – lengvas 
tvirtinimas

Ilgesnis tarnavimo laikas
Nissens komponentų patobulinimai užtikrina 
ilgesnį ventiliatorių tarnavimo laiką.

Paprasta 
instaliacija
Viskas ko reikia – vienoje 
kompresoriaus dėžėje

IŠ ANKSTO PRIPILDYTA
PAG ALYVOS

ŽIEDAI

ELEKTRINIS ADAPTERIS
(TVIRTINIMO PRIEMONĖS ĮVAIRIO-
MS KONFIGŪRACIJOMS)

PIRMINIS FILTRAS
(KAI BŪTINAS)
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Mieli partneriai!
Tikiuosi, kad pavasaris suteikė daug galimybių Jums ir Jūsų komandos 
nariams, taip pat buvo sėkmingas Jūsų 
verslui. Kartu su pavasariu savo rūbą keičia ir mūsų informacfinis 
leidinys. Eure!TechFlash žurnalas keičia buvusįjį - AD Professional. Nuo 
šiol daugiau dėmesio skirsime įvairių automobilio sistemų apžvalgoms, 
kurios, mūsų manymu, bus labai naudingos Jums, mūsų partneriams.
Šiame leidinio numeryje norime Jus supažindinti su kondicionavimo 
sistemos ypatumais, pristatyti naujienas iš mūsų partnerių bei informuoti 
apie AD Baltic naujoves, nuveiktus darbus ir vykdomas akcijas.
Jūsų verslo sėkmei buvo įgyvendinti šie projektai:
• Nuo balandžio 1 dienos duris atvėrė naujas AD Baltic padalinys 
Mažeikiuose, Gamyklos g. 43a;
• Patobulinta ADCat užsakymų sistema: sukurtos specializuotos 
paieškos sistemos padangoms, akumuliatoriams, alyvoms ir serviso 
prekėms;
• Plečiamas STELLOX prekinio ženklo prekių asortimentas; 
• Praplėstas prekių asortimentas lengviesiems komerciniams 
automobiliams;
• Uždarius Baltijos padalinį Kaune, buvo optimizuota prekių pristatymo 
sistema Kaune. Siekiant užtikrinti platų pasirinkimą, padidintas maršrutų 
skaičius iš plačiausią asortimentą turinčio Kauno Europos pr. padalinio.
• Optimizuota prekių pristatymo sistema visoje Lietuvoje: 
o Šiaulių mieste ir Šiaulių regione: Radvilišyje, Pakruojyje, Kelmėje ir 
Kuršėnuose; 
o Nuo balandžio mėnesio Panevėžio mieste prekes pristatome dvigubai 
dažniau;
o Klaipėdoje sukurti papildomi maršrutai į Kretingą ir Palangą.
o Vilniuje papildomi maršrutai iš Kubiliaus padalinio ir į Ukmergę.
Šiame „Eure!TechFlash” leidinyje rasite naudingos informacijos apie 
AD Baltic naujoves, pristatysime kondicionavimo sistemai skirtus 
produktus. Pateiksime konkrečias instrukcijas kaip ADCat sistemoje 
rasti konkrečias prekes pagal prekės kodą, prekių grupę ar automobilį. 
Taip pat džiaugiamės galėdami pasiūlyti SKF akciją, kurios metu 
išaiškinsime 5 lojaliausius klientus, kuriuos lapkričio mėnesį pakviesime 
apsilankyti Formulės 1 lenktynėse Meksikoje. 
Mums visada yra svarbi Jūsų nuomonė, nes taip galime tobulėti kartu. 
Todėl visada laukiame Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų. Jums rūpimais 
klausimais visada galite rašyti elektroniniu paštu d.verbyla@adbaltic.lt 
ar tiesiog paskambinti mob. tel. 8 698 45 316.

Darius Verbyla, 
UAB „AD Baltic Lietuva” direktorius
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AUTOMOBILIO ORO
KONDICIONAVIMO
SISTEMA

TIEKĖJŲ INFORMACIJA

AD BALTIC NAUJIENOS
Automatinė oro kondicionavimo sistemų priežiūros 
įranga
Prekės oro kondicionavimo sistemoms

NISSENS: kada keisti kondicionieriaus džiovintuvą?
DELPHI: kaip pašalinti orą iš ABS sistemos?
ZF: didėjant automobilių galingumui – papildomas 
dėmesys sankaboms 
SWAG: generatoriaus skriemulys (laisvos eigos 
mova): tolygiai betriukšmė pagalbinės pavaros eiga

Įvadas: kondicionavimo sistema
Fluorintų dujų poveikis aplinkai
Europos reglamentai
Oro kondicionierių sukūrimas
Pagrindiniai oro kondicionierių komponentai: 
kompresoriai
Šilumokaičiai
Garintuvas
Plėtimosi vožtuvas
Filtras-džiovintuvas
Saugos įtaisai
Klimato kontrolė
Klimato kontrolės elektroninis valdymas
Klimato kontrolės sistemos jutikliai
Klimato kontrolės sistemų suaktyvinimo įtaisai
Oro kondicionavimo sistemos gedimai
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CTR DENSO NORDIC PLUS

ROBINAIR AC690 PRO

CTR DENSO ASTRA PLUS

CTR DENSO KRISTAL

AUTOMATINĖ ORO 
KONDICIONAVIMO SISTEMŲ 
PRIEŽIŪROS ĮRANGA

Prekės aprašymas: automatinė oro kondicionavimo sistemų priežiūros įranga, skirta profesionaliam 
automobilių R134а oro kondicionavimo sistemų aptarnavimui. Ypač didelio našumo kompresoriaus dėka 
galima aptarnauti lengvųjų automobilių ir spec. technikos kondicionavimo sistemas. Turi integruotą duomenų 
bazę.

Prekės kodas: 4018159

Prekės aprašymas: automatinė oro kondicionavimo sistemų priežiūros įranga, skirta profesionaliam 
automobilių R134а oro kondicionavimo sistemų aptarnavimui. Gali pildyti visų lengvųjų automobilių 
kondicionavimo sistemas. Turi integruotą duomenų bazę, nesudėtingą vartotojo sąsają ir spausdintuvą.

Prekės kodas: 4018154

Prekės kodas: 5823999

Prekės kodas: AC690PRO

Prekės aprašymas: skirta profesionaliam automobilių R134а oro kondicionavimo sistemų aptarnavimui. 
Serviso procedūros atliekamos automatiškai. Galima kiekvieną procedūrą pasirinkti atskirai arba nustatyti, 
kad jos visos vyktų paeiliui. Galinga dvigubo veikimo vakuuminė pompa užtikrina gerą sistemos išvalymą. 
Atliekamas nutekėjimo testas. Duomenų bazė su galimybe atnaujinti, spausdintuvas.

Įveskite į
paieškos laukelį

prekės kodą

Užsakykite 
prekes ADCat 

sistemoje

Prekės aprašymas: automatinė oro kondicionavimo sistemų priežiūros įranga, skirta profesionaliam 
automobilių HFO-1234yf oro kondicionavimo sistemų aptarnavimui. Ypač didelio našumo kompresoriaus 
dėka galima aptarnauti lengvųjų automobilių ir spec. technikos kondicionavimo sistemas. Turi integruotą 
duomenų bazę ir spausdintuvą. Komplektuojamas su freono analizatoriumi.
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Blue Brilliant
 

Prekės kodas:
TR1121.Q - 250 ml

SealUP

POE 100PAG 46

Prekės kodas:
OL6033.M.P2 - 500 ml

Alyva hibridinių
ir elektrinių automobilių
kondicionieriams.

Universal PAG Vacuum Pump Oil - ISO 32

Alyva kondicionavimo stotelių 
vakuuminiams siurbliams.

Prekės kodas:
OL6053.M.P2 - 500 ml

Bluet Extreme

Prekės kodas:
TR1062.C.J7

Hermetikas automobilių 
kondicionavimo sistemoms. 
Švirkštas su adapteriu R134a 
šaldymo agentui.

Prekės kodas:
TR1041.Q.P2 - 250 ml

Sandariklis automobilių aušinimo 
sistemoms.

PREKĖS ORO
KONDICIONAVIMO
SISTEMOMS

Alyva su UV dažais automobilių 
kondicionieriams ir šaldymo 
įrangoms, kuriose naudojamas 
šaldymo agentass R-134a.

Prekės kodas:
OL6043.M.P2 - 500 ml

Alyva automobilių
kondicionieriams ir šaldymo
įrangoms, kuriose
naudojamas šaldymo
agentas R-1234yf.

Prekės kodas: OL6047.Q.P2 
- 250 ml

Prekės kodas:
TR1157.Y.01 - 50 ml

Mėlyni UV dažai (PAG) automobilių 
kondicionavimo sistemoms, kuriose 
naudojamas šaldymo agentas 
R1234yf.

Kondicionavimo sistemų sujungimų 
hermetikas, kuris sudaro chemiškai atsparią 
plėvelę ant sriegių. Jis iš lieka lankstus, 
prilimpa prie vidinių paviršių, užpildo visus 
mikroplyšius.

WWW.EURECAR.ORG — 3

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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Šios medžiagos turinys pateikiamas be garantijos. Medžiaga yra skelbiama neprisiimant jokių įsipareigojimų. 
Atliekant serviso ir techninės priežiūros darbus, visada vadovaujamasi atitinkamos transporto priemonės 
gamintojo nurodymais. Netinkamai montuojant, instaliuojant ar naudojant mūsų produktus, Nissens A/S 
neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą nuosavybei ar atsiradus sužalojimams, taip pat patyrus tiesioginę ar 
netiesioginę žalą, kurią sukėlė atitinkamo automobilio veikimo sutrikimas ar prastovos.

OBJEKTAS: KONDICIONIERIAUS DŽIOVINTUVAS

KAS GALI NEIGIAMAI PAVEIKTI DŽIOVINTUVO VEIKIMĄ?

KADA KEISTI KONDICIONIERIAUS DŽIOVINTUVĄ? 

ĮVADAS

PROBLEMA

SPRENDIMAS

Džiovintuvas – tai filtravimo įrenginys, įmontuotas AC 
grandinės aukšto slėgio dalyje tarp kondensatoriaus 
ir išsiplėtimo vožtuvo. Pagrindinis jo uždavinys – 
filtruoti grandine tekančias daleles ir nešvarumus, 
sugerti drėgmę. Džiovintuvas taip pat veikia ir kaip 
aušinimo medžiagos bei lubrikanto talpykla.

Nusidėvėjimas – Filtravimo ir drėgmės sugėrimo sluoksniai po tam 
tikro laiko nusidėvi. Džiovintuvas tinkamai nebeatlieka tiek aušinimo 
medžiagos, tiek alyvos filtravimo funkcijos.

Sistemos atvirumas – Serviso procedūros metu atvėrus sistemą 
ar atsiradus nuotėkiui, drėgmės sugėrimo medžiaga pradeda kaupti 
drėgmę iš oro, todėl jos tampa neįmanoma pašalinti iš sistemos. 
Esant nuotėkiui ar laikant sistemą nepakankamai užpildytą, 
džiovintuvui taip pat daroma neigiama įtaka.

Per didelis sistemos užterštumas – Įvairios dalelės gali atsirasti 
naudojant netinkamus priedus (pvz. praplovimo, nuotėkio stabdymo 
priemones), dėl kurių vyksta cheminės reakcijos, taip pat naudojant 
ir netinkamus alyvos mišinius ar užsikirtus kompresoriui, esant 
vidinei korozijai, taip pat dėl aukštos temperatūros karbonizuojantis 
alyvai. Dėl šių priežasčių džiovintuvas gali greitai užsikimšti.

Sistemoje per daug alyvos – Per didelis lubrikanto kiekis sumažina 
džiovintuvo galimybę tinkamai filtruoti sistemą – džiovinimo ir 
filtravimo sluoksniai tampa per daug tepaluoti ar prisigėrę pašalinių 
medžiagų. Per daug UV dažų ar praplovimo priemonės likučių taip 
pat gali neigiamai paveikti džiovintuvą.

Džiovintuvas yra itin svarbus optimaliam sistemos 
veikimui ir kompresoriaus gyvybingumui. Sugeriant 
drėgmę, AC sistema apsaugoma nuo vidinės 
korozijos, tuo pačiu metu užtikrinamas ir tinkamas 
sistemos/kompresoriaus sutepimas. Įvairios dalelės, 
nešvarumai, metalo atplaišos ir kitos grandine 
tekančios medžiagos yra kruopščiai išfiltruojamos. 
Kadangi komponentai apsaugomi nuo pašalinių 
dalelių, išvengiama jų užsikimšimo ar užsikirtimo. Tai 
galioja kondensatoriui, išsiplėtimo vožtuvui, garintuvui 
ir kompresoriui.

Nusidėvėjus džiovintuvui ar atsiradus jo 
pažeidimams, AC grandinė laikui bėgant 
užsikemša, atsiranda netinkamas slėgis, pablogėja 
kondicionieriaus veikimas. Tai itin neigiamai veikia 
sistemos komponentus, o didžiausias pavojus kyla 
kompresoriui.

Siekiant nustatyti gedimą, džiovintuvas paliečiamas 
ranka. Tiek įėjimo, tiek išėjimo mazgai turi būti šilti, jų 
temperatūra turi būti daugmaž vienoda. Jeigu kuris 
nors džiovintuvo mazgas yra šaltas ar pastebimas 
šerkšnas, galima teigti, kad filtras yra sugedęs.

Džiovintuvas turi būti keičiamas reguliariai: kas du 
metus arba kaskart atvėrus grandinę. Kiekvieną kartą 
pakeitus kompresorių ar atlikus stambaus nuotėkio 
remontą, visada sumontuojamas ir naujas džiovintuvas. 
Atliekant serviso procedūras, pavyzdžiui, sistemos 
praplovimą, džiovintuvui atitinkama procedūra 
neatliekama – pasibaigus procesui komponentas 
uždedamas vėl. Dedant priedus, pavyzdžiui, UV dažus, 
nuotėkio sustabdymo ar praplovimo priemones, 
visada vadovaujamasi gamintojo nurodymais. Per 
didelis papildomų priemonių kiekis ar netinkamas 
jų naudojimas gali sugadinti džiovintuvą. Naujas 
džiovintuvas neturėtų būti veikiamas aplinkos oro, 
pavyzdžiui, nuėmus sandarinimo dangtelius ar atveriant 
grandinę.

Tarša, atsiradusi įėjimo ir išėjimo mazguose, 
gali sukelti džiovintuvo užsikimšimą

Įsigėręs ir per daug tepaluotas 
džiovinimo sluoksnis džiovintuvo viduje

Džiovintuvo viduje nusidėvėję džiovinimo 
ir filtravimo sluoksniai

Nusidėvėjęs įstatomo maišelio formos 
džiovintuvas – į džiovinimo medžiagą 
įsigėrė per didelis kiekis UV dažų

NISSENS PRANEŠIMAS: AC SISTEMOS KOMPONENTAI

©Nissens A/S, Ormhøjgårdvej 9, 8700 Horsens, Denmark.  
 Išsamesnę techninę ir kontaktinę informaciją rasite apsilankę internetiniame puslapyje www.nissens.com
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Nematomi, bet apsunkinantys  organizmą mikrobai, 
bakterijos, žiedadulkės ir kiti oro teršalai dabar 
neįleidžiami į Jūsų automobilio saloną. Naujieji 
FILTRON salono filtrai su BIOKNIGHT sistema 
pašalina iš oro beveik 100% bakterijų ir alergenų, 
apsaugodami tave nuo nekviestų keleivių.

Naujieji FiLTRON saLONO FiLTRai su 
 BiOKNiGHT sisTema pašaLiNa iš ORO 
�beveik�100%�bakterijų�ir�alergenų

neimkite�nekviestų
keleivių�su�savimi
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KAIP PAŠALINTI ORĄ IŠ ABS SISTEMOS?

• Prieš pradedant procedūrą yra itin 
svarbu tinkamai išvalyti pagrindinio 
cilindro bakelį. Pagrindiniam cilindrui ir 
ABS pavaroms – moduliatoriams mažos 
dalelės bei purvas gali padaryti nemažai 
žalos. Nepalaikant hidraulinių sistemų 
švaros, komponentų tarnavimo laikas 
ženkliai sutrumpėja.
• Prie pagrindinio cilindro bakelio 
prijungiamas slėgio nuleidimo įtaisas. 
Prieš tai būtina įsitikinti, kad bakelyje 
įpi l tas automobil io gamintojo 
rekomenduojamas stabdžių skystis.
• Įjungiamas degimas. Prijungiamas 
DS diagnostikos įrankis. Pasirenkama 
automatinė nuleidimo procedūra. 
Norint sužinoti daugiau informacijos apie 
procedūrą, vadovaujamasi pagalbiniu 
failu. Kadangi procedūra įvairiems 
modeliams skiriasi, informacija 
vadovaujamasi itin atidžiai. Įrankis 
aktyvuos ABS solenoidus ir slėgio 
moduliatoriaus vožtuvą. 
• Pasibaigus procedūrai, skenavimo 
įrankis pateiks instrukcijas, kaip atlikti 
oro pašalinimą kiekviename kampe. Bus 
nurodytas procedūros eiliškumas.
• Šiame žingsnyje veiks siurblys ir 
atitinkamas nuleidimo vožtuvas. 
Kiekvienam kampui procedūra 
kartojama. Nuleidimo mazgai atidaromi 
ir uždaromi pasukimu. Išleistas skystis 
surenkamas į atitinkamą konteinerį. 
• Oro pašalinimo įrankyje slėgis 
atleidžiamas. Įrankis nuimamas nuo 
pagrindinio cilindro. Patikrinamas 
stabdžio pedalas, įsitikinama, ar tikrai 
buvo pašalintas visas oras (pedalo 
spaudimo atstumas neturi būti per 
didelis, būtinas pakankamas paspaudimo 
tvirtumas). 
• Stabdžių sistemos oro pašalinimo 
įrankiu skysčio lygis palaikomas iki 
viršaus. Dar kartą patikrinamas stabdžių 
skysčio lygis, jei reikia, jo įpilama 
papildomai.

Norėdami daugiau sužinoti apie oro 
pašalinimo iš ABS sistemos procedūrą, 
galite peržiūrėti atitinkamą vaizdo įrašą 
www.delphiautoparts.com svetainėje.
ABS: stabdžių antiblokavimo sistemos 
(ABS) greičio davikliai magnetiškai 
fiksuoja kiekvieno rato sukimosi greitį. 
Gauti duomenys siunčiami į automobilio 
elektroninį valdymo įtaisą (ECU). 
Prasidėjus rato blokavimui ir/arba 
slydimui, suveikia ABS sistema: stabdis 
laipsniškai atleidžiamas ir paspaudžiamas 
vėl. Šis veiksmas vyksta daug kartų per 
sekundę, taip užtikrinamas geriausias 
stabdymo efektyvumas, išlaikoma 
valdymo kontrolė. Sugedus ABS davikliui, 
automobilis persijungia į įprastinį 
stabdymo režimą. Ratui užsiblokavus, 
ABS monitoringas ar slėgio moduliacija 
nevyksta.Jei ABS sistemos nėra, ratas 
automatiškai užsiblokuoja esant tiek 
slidžiai, tiek žvirgždo tipo dangai – 
pablogėja automobilio valdymas ir 
stabilumas.

Delphi privalumai 
• Visiems Delphi davikliams suteikiama 
2 metų garantija.
• Komponentai pilnai išbandyti 
atliekant palyginimus su 
originaliomis dalimis – 
taip garantuojamos 
geriausios 
eksploatacinės 
savybės.
• Virš 300 skirtingų 
dalių 37 skirtingoms 
automobilių markėms.
• Pagerintas 
komponentų dizainas su 
specialiomis jungtimis, 
atspariomis bet kokioms oro 
sąlygoms. Jungtys apsaugotos nuo 
purvo, drėgmės, cheminių medžiagų 
ir kitų taršos šaltinių. Jungtyse įdiegti 
specialūs kontaktai – taip užtikrinamas 

atitinkamas laidumas ir sumažinama 
korozijos sukeltų gedimų rizika.
• Komponentai sukurti ir išbandyti taip, kad 
tiktų naudoti esant bet kokiai variklio ir jo 
aplinkos temperatūrai.
• Visi davikliai atitinka originalių dalių 
montavimo ir jungčių dizainus, taip pat 
komponentų laidai yra reikiamo ilgio – taip 
užtikrinamas greitas ir nesudėtingas 
įrengimas.
• Laidų storis magnetinėse ritėse ir jungtyse 
nureguliuotas taip, kad visiškai atitiktų 
originalių dalių įrašus centriniame valdymo 
įtaise (ECU).
• Visi nauji produktai yra pažymėti prekiniu 
ženklu, ant jų pakuotės visada 
pavaizduotas atitinkamo komponento 
atvaizdas.
• Visus gaminius galima matyti TecDoc 
sistemoje.
• Visiems davikliams gali būti atliekama 
Delphi kompanijos duomenimis paremta 
diagnostika. Kompanija organizuoja ir 
išsamius mokymus, leidžiančius remontą 
atlikti dar greičiau ir efektyviau.

Parodysime, kaip naudojant DS diagnostiką iš ABS sistemos pašalinamas oras.
Senesniuose automobilių modeliuose iš stabdžių sistemos oro pašalinimas vykdomas rankiniu būdu. Naujesniuose 
modeliuose oro pašalinimo procedūra atliekama automatizuotai. Jos metu prijungiamas diagnostinis įrankis. 
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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.
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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.
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Sankaba – tai šiuolaikinio automobilio 
darbinis arklys. Komponentas, įdiegtas 
tarp variklio ir transmisijos, tobulėjant 
technologijoms, patiria vis didesnes 
apkrovas. Visa tai – didesnės galios, 
didesnio sukimo momento ir didesnės 
masės rezultatas. Šiuo metu vyrauja 
dyzelinių variklių su didesniu sukimo 
momentu plėtros tendencija, o tai sankabai 
kelia dar daugiau reikalavimų. Atsiradus net 
menkiausioms problemoms, pavyzdžiui, 
pablogėjus sankabos sukibimo savybėms, 
ZF ekspertai rekomenduoja kuo skubiau 
apsilankyti servise.

Per pastaruosius 10 metų vidutinė Vokietijoje 
naujai registruotų automobilių variklių galia 
vidutiniškai padidėjo nuo 90 iki 103 kW. 
Dyzelinių variklių sukimo momentai taip 

DIDĖJANT AUTOMOBILIŲ 
GALINGUMUI – PAPILDOMAS 
DĖMESYS SANKABOMS
•	 Tobulėjant technologijoms, sankabos patiria vis didesnes apkrovas
•	 Struktūrizuotas remonto procesas gali apsaugoti nuo gedimų ateityje
•	 Pagrindinis prioritetas – kruopštumas ir švara remonto metu

pat tapo didesni. Šiuo metu 400 Nm 
sukimo momentas jau nelaikomas 
išimtimi. Per tą laiką automobilio masė 
vidutiniškai padidėjo 50 kg. Dėl šių 
reiškinių reikalavimai sankaboms, 
kurių pagrindinis uždavinys yra 
perduoti variklio varančiąją jėgą 
transmisijai, tapo dar didesni. ZF 
serviso ekspertai pastebi dar vieną 
fenomeną: „Velkant kitą automobilį, 
dėl padidėjusios variklio galios 
dauguma vairuotojų beveik nejunta 
atsiradusios papildomos apkrovos. 
Net ir galingas SUV klasės 
automobilis, iš paskos tempiantis 
2 tonų transporto priemonę, gali 
pakankamai lengvai važiuoti į įkalnę. 
Toks važiavimas sankabai tampa itin 
kenksmingas”.
Sankabos gedimai yra pakankamai 
dažna problema. Įvairūs sutrikimai 
iš pradžių gali pasirodyti nereikšmingi 
(pvz., praslydimas sukibimo metu), 
tačiau vėliau vis tiek gali prireikti 
brangiai kainuojančio remonto. 
Sankabai patiriant apkrovą, 
pavyzdžiui, tempiant didelės masės 
automobilį, ji tampa itin pažeidžiama. 

Dėl apkrovos atsiradus trinčiai tarp disko ir 
diskatoriaus (smagračio), įvairiose vietose 
gali atsirasti izoliuotų įkaitusių taškų. Šie 
aukštos temperatūros taškai didina įvairių 
trinties paviršių, esančių ant spaudimo 
plokštės ir smagračio, įtrūkimų riziką, taip 
pat gali sukelti sankabos disko antdėklų 
pažeidimus. Šie karštieji taškai gali sukelti 
ir dvigubos masės smagračio (DMF) 
gedimus. Nuolat veikiant karščiui, specialus 
DMF lubrikantas gali sukietėti – tuomet 
dvigubos masės smagratį būtina pakeisti. 

Kita dažna sutrikimų priežastis – tai tepaluoti 
antdėklai, kurių šaltinis – per alkūninio ar 
transmisijos veleno tarpinę pratekantys 
tepalai. Tiek ant transmisijos pirminio veleno, 
tiek ant pagalbinio guolio tepalo negali būti 

per daug, taip pat neturi būti nuotėkio ir 
hidraulinėje sistemoje – šios priežastys taip 
pat dažnai sukelia antdėklų nešvarumus, 
dėl kurių pakinta trinties, vykstančios tarp 
disko ir diskatoriaus, charakteristikos. Tokiu 
atveju tampa itin svarbu kuo greičiau rasti 
gedimo šaltinį ir kuo skubiau jį pašalinti. 
Net ir nedideli tepalo pėdsakai itin kenkia 
sankabos darbui.
Keičiant sankabą - itin svarbu atidžiai 
patikrinti gretimus komponentus: tai padės 
išvengti sudėtingo remonto ateityje ir leis 
sumažinti išlaidas. 
Transporto priemonėse su hidraulinėmis 
sankabomis gedimus gali sukelti ir į sistemą 
patekęs oras. Net ir nusidėvėję variklio guoliai 
ar netinkamas sureguliavimas gali pabloginti 
sankabos savybes. Jeigu gedimo priežasties 
panašiose vietose nustatyti nepavyksta, 
būtina nuimti transmisiją ir ardyti sankabą.  
 
ZF Serviso ekspertai pasidalino patarimais, 
leidžiančiais išvengti sankabos gedimų.
1. Absoliuti švara – itin svarbus aspektas. 
Tepaluotomis rankomis palietus antdėklą, 
sankabos veikimo savybės gali pablogėti.
2. Sankabos stebulė turi būti tinkamai 
sutepta. Naudojant per daug tepalo, 
išcentrinės jėgos jį gali paskleisti ant antdėklų 
– taip gali atsirasti veikimo sutrikimų.
3. Prieš montavimą patikrinama, ar 
sankabos diske nėra ašinio nukrypimo.
4. Siekiant išvengti stebulės krumplių 
pažeidimų, sujungiant sankabos disko ir 
transmisijos stebules, jėga nenaudojama.
5. Varžtai veržiami laikantis specialių 
reikalavimų: naudojamas „žvaigždės“ 
principas, veržiama naudojant nurodytą 
sukimo momentą. ZF serviso ekspertai 
rekomenduoja atidžiai apžiūrėti išmynimo 
sistemą ir, esant poreikiui, pakeisti 
nusidėvėjusias dalis. Jeigu transporto 
priemonėje yra darbinis cilindras (CSC), jį 
būtina pakeisti.
Sankabos keitimo metu greta esantys 
komponentai ir aplink esanti erdvė taip 
pat patikrinami. Kuomet komponentai 
nusidėvėję, juos būtina pakeisti – ateityje 
bus galima išvengti papildomo remonto.
ZF gamina sankabas, dvigubos masės 
smagračius, sankabos aktyvavimo 
sistemas su gerai žinomu prekiniu 
ženklu SACHS. Taip pat galime 
pasiūlyti ir sankabos rinkinius su visais 
atitinkamais komponentais, reikalingais 
remontui. Norėdami gauti informacijos, 
aplankykite tinklapį www.zf.com/sachs. 
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www.zf.com/sachs

       SACHS sankabos

Įjunk pavarą lengvai!
Tobulumas ir lengvumas kiekviename žingsnyje!

Įkalnės, daugiaaukštės parkavimo aikštelės, automobilių kamščiai, 
vingiuoti keliai – kiekvieną dieną jūs ir jūsų sankaba patiria įvairias 
apkrovas. SACHS gaminiai pasižymi originalių dalių kokybe ir leidžia 
perjungti pavaras dar lengviau. Tai pagrindinė priežastis, kodėl 
dauguma automobilių gamintojų renkasi būtent šio gamintojo 
komponentus. Jūs taip pat galite pasitikėti vokiška kokybe, kurią 
jums garantuoja SACHS!
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Pakeitus generatorių, būtinai 
pakeisti generatoriaus laisvos 
eigos movą.
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KELEIVIŲ KABINOS TEMPERATŪRAI DIDINTI AR MAŽINTI NAUDOJAMOS SISTEMOS VEIKIA PERDUODAMOS ŠILUMĄ ŠILUMOKAI-
ČIAIS. PRIEŠ PATEKDAMAS ORO KANALAIS Į KELEIVIŲ KABINĄ LAUKO AR RECIRKULIUOTAS ORAS PRATEKA ŠILUMOKAIČIAIS. 
VAIRUOTOJO REAKCIJOS GREITIS PRIKLAUSO NUO TO, KAIP JAM AR JAI PATOGU VAŽIUOTI. VIENAS SVARBIAUSIŲ TAM ĮTAKOS 
TURINČIŲ VEIKSNIŲ YRA KŪNO TEMPERATŪRA.

KAI IŠORĖS TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ NEI KŪNO, VAIRUOTOJAS 
NEGALI IŠSKIRTI ŠILUMOS, IR ATVIRKŠČIAI, KAI TEMPERATŪRA PER 
ŽEMA, JIS NEGALI SUKAUPTI PAKANKAMAI ENERGIJOS, KAD PA-
LAIKYTŲ NORMALIĄ TEMPERATŪRĄ.

KADANGI ŽMOGAUS KŪNAS PASTOVIAI GAMINA ENERGIJĄ, IDEALI 
APLINKOS TEMPERATŪRA YRA APYTIKSLIAI 15 LAIPSNIŲ ŽEMESNĖ 
UŽ ĮPRASTINĘ KŪNO TEMPERATŪRĄ, O TAI YRA APIE 21 AR 22 
LAIPSNIUS CELSIJAUS.
 
MEDŽIAGOS BŪSENĄ GALIMA PAKEISTI JAI TIEKIANT AR IŠ JOS 
PAIMANT ENERGIJĄ. JEI TALPYKLOJE ŠILDOTE VANDENĮ, SKYSTIS 
TAMPA VANDENS GARAIS, T. Y. PRIIMA DUJINĘ BŪSENĄ. VAN-
DENS GARAMS ATVĖSUS, JIE VĖL TAMPA SKYSČIU, O DAR LABIAU 
ATVĖSUS – MEDŽIAGA SUKIETĖJA.

ĮPRASTAI AUTOMOBILIO ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA VEIKIA 
SUSLĖGIMO PRINCIPU, KURIS TAIKOMAS FLUORINTOMS DUJOMS. 
JŲ SAVYBĖS IDEALIAI TINKA KLIMATO KONTROLĖS SISTEMOMS.

VARIKLIO VAROMAS KOMPRESORIUS SUSLEGIA DUJINĮ ŠALDALĄ 
IŠ GARINTUVO; TAIP PADIDINAMA JO TEMPERATŪRA IR SLĖGIS.

KARŠTOS IR SUSLĖGTOS DUJOS VĖSINAMOS KONDENSATORIUJE 
LAUKO ORO SRAUTU. PRARASDAMOS ŠILUMĄ JOS SKYSTĖJA.
TAPĘS SKYSČIU, ŠALDALAS IŠ KONDENSATORIAUS KAUPIASI FIL-
TRO-DŽIOVINTUVO TALPYKLOJE, KUR PAŠALINAMA DRĖGMĖ IR 
NEŠVARUMAI.

IŠ FILTRO-DŽIOVINTUVO ŠALDALAS NUKREIPIAMAS Į PLĖTIMOSI 
VOŽTUVĄ, IŠ KUR ATVĖSINTAS IR SUSKYSTINTAS TEKA Į GARIN-
TUVĄ. TEN JIS PLEČIASI IR GARUOJA. ŠALDALUI GARINTUVE KEI-
ČIANT BŪSENĄ IŠ SKYSTOS Į DUJINĘ, SURENKAMA IŠ APLINKOS 
ORO GAUNAMA ŠILUMA, O JIS VĖSTA PRAEIDAMAS PRO GARIN-
TUVO PLOKŠTELES.

SWAG is a bilstein group brand www.swag.de

Automobiliai su SWAG pakabos ir vairo mechanizmo komponentais visada išlieka trasoje! Jūsų saugumu pasirūpinta   
įvertinant visas galimas vairavimo situacijas. SWAG dalys charakterizuojamos itin dideliu preciziškumu, puikiu                                        
suderinamumu su bet kokiu modeliu. Komponentai visiškai atitinka visus automobilių gamintojų reikalavimus.

Kompromisai nereikalingi – visada galite pasitikėti SWAG OE kokybės gaminiais!

SWAG vairo mechanizmo komponentai.
Patikima kokybė – kad ir kas benutiktų!

SWAG-advert-steering-girl-LT-A4-1604.indd   1 13.04.2016   09:58:54
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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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ČIAIS. PRIEŠ PATEKDAMAS ORO KANALAIS Į KELEIVIŲ KABINĄ LAUKO AR RECIRKULIUOTAS ORAS PRATEKA ŠILUMOKAIČIAIS. 
VAIRUOTOJO REAKCIJOS GREITIS PRIKLAUSO NUO TO, KAIP JAM AR JAI PATOGU VAŽIUOTI. VIENAS SVARBIAUSIŲ TAM ĮTAKOS 
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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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Ozono sluoksnis
Jis susidaro natūraliai, ultravioletiniams spinduliams skaidant deguonies 
molekules (O2) į du atomus, kurie susijungia sudarydami nedisocijuotas 
deguonies molekules, kad suformuotų ozono molekules (O3). Šis proce-
sas dažniausiai vyksta 25 kilometrų aukštyje nuo Žemės paviršiaus, kad 
sudarytų vadinamąjį ozono sluoksnį.

Kai kurie elementai, pavyzdžiui chloras, gali suskaidyti ozoną nenatūraliu 
būdu. Dėl nevaldomai į atmosferą patenkančių CFC dujų susidarė vadina-
mosios ozono sluoksnio skylės.

SU FLUORINTOMIS DUJOMIS SUSIJĘ EUROPOS 
REGLAMENTAI

Siekdama įvykdyti Kioto Protokolo įsipareigojimus, Europos Sąjunga 2006 
m. gegužės 17 d. paskelbė reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų 
fl uorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo reglamentuojamas HFC, 
PFC ir SF6 naudojimas. Visų šių dujų sudaromas pasaulinio atšilimo po-
tencialas (GWP, angl. Global Warming Potential) yra nuo 120 iki 22 200 
kartų didesnis nei anglies dioksido (CO2).

Kovo 17 d. direktyva 2006/40/EB dėl motorinių transporto priemonių sklei-
džiamų išmetamųjų dujų taip pat reguliuoja dalį automobilių išmetamų 
fl uorintų dujų.

Taip pat buvo paskelbtas reglamentas (EB) 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
naikinančių medžiagų, kuriuo uždrausta naudoti CFC ir HCFC dujas papil-
domam užpildymui, įskaitant pakartotinį dujų naudojimą klimato kontrolės 
sistemose su šaldalais, kurių sudėtyje yra CFC ar HCFC. 

Kiekviena šalis turi savo teisės aktus pagal kuriuos sertifi kuojami dirbantie-
ji asmenys, atliekantys toliau nurodytas operacijas:

• oro kondicionavimo sistemų montavimas transporto priemonėse, kurio-
se jos nėra įrengiamos standartiškai,

• priežiūros darbai, įskaitant fl uorintų dujų nuotėkių paiešką, užpildymą ir 
papildymą,

• dujų talpyklų tvarkymas.

Šiuos sertifi katus PRIVALO turėti ne bendrovės ar dirbtuvės, bet šias ope-
racijas atliekantys darbuotojai. 

Šaldalus su fl uorintomis dujomis gali įsigyti tik tos bendrovės ar dirbtuvės, 
kuriuose yra kvalifi kuotų darbuotojų.
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ORO KONDICINIERIŲ SUKŪRIMAS

Taikomi reglamentai
Reglamentas (EB) 
842/2006

Šiuo reglamentu siekiama sumažinti išmetamą pasaulinį atšilimą skatinančių HFC, PFC ir SF6 dujų 
kiekį.

Reglamentas (EB) 
307/2008

Jis yra išvestinis iš prieš tai nurodytojo reglamento ir juo nustatomi mažiausi abipusio sertifi katų 
pripažinimo reikalavimai asmenims, dirbantiems su automobiliuose naudojamomis fl uorintomis dujomis.

Reglamentas (EB) 
1494/2007

Reglamentuojami gaminių su fl uorintomis dujomis ženklinimo reikalavimai ir forma.

Reglamentas (EB) 
1005/2009

Reglamentuojamas CFC ir HCFC dujų naudojimas.

Direktyva 2006/40/EB Ji yra susijusi su motorizuotų transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų išmetamaisiais teršalais 
ir papildo direktyvą 70/156/EEB.

Nors oro kondicionavimo sistemų veikimo principas nuo išradimo ženkliai 
nepasikeitė, buvo atlikti patobulinimai, susiję su naudojamomis šaldalo 
dujomis ir komponentais.

Pirmieji patobulinimai susiję su kompresoriais: nebenaudojami mentinio 
tipo kompresoriai. Hibridiniuose ir elektriniuose automobiliuose pagrinde 
naudoti spiralinio tipo kompresoriai, kurie pasižymėjo tobulesne technolo-
gija, o naujausi naudojami – stūmoklinio tipo, su keliais stūmokliais.

Mentinis Spiralinis Stūmoklinis kompresorius

Kitas ženklus patobulinimas skirtas kalibravimo etapui kontroliuoti prieš 
garintuvą: termostatai buvo pakeisti dviem ar keturiais plėtimosi vožtuvais, 
todėl sistema veikia efektyviau.

Didėja aplinkos neteršiančių šaldalo dujų poreikis. Vietoje R12 dujų nau-
dojamos R134a, o pastaraisiais metais, nuo 2011 m. visi automobilių ga-
mintojai pagal teisės aktus turi naudoti R123yf dujas.

Dauguma oro kondicionavimo sistemos elektroninių komponentų paga-
minti taip, kad sistema būtų valdoma tiksliau (ypač kintamo tūrio kompre-
sorių atiduodama galia, kad būtų mažiau apkraunamas variklis ir mažes-
nės degalų sąnaudos).
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Užsakykite prekes ADCat sistemoje
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PAGRINDINIAI ORO KONDICIONIERIŲ KOMPONENTAI

Kompresorius
Šis komponentas suslegia dujas, kad būtų padidintas šaldalo skysčio slėgis 
kontūre. Įprastai papildomu diržu jį varo variklis. Hibridiniuose ir elektriniuo-
se automobiliuose kompresorių varo elektrinis variklis. 

Stūmoklinis kompresorius

Pastaruoju metu jis yra plačiausiai naudojamas. Jo viduje yra grupė stū-
moklių ir pakreipta svyruojanti plokštė.

Stumoklinio kompresoriaus veikimo principas: pakreiptas diskas koncen-
triškai sukasi su velenu, kad būtų generuojamas vidinis ašinis stūmoklių 
judesys, sukuriant įsiurbimo ir slėgimo fazes. Vožtuvų plokštės yra abie-
juose kompresoriaus gaubtuose. Jos sudaro galimybes, kad kiekvieno 
cilindro įsiurbimo ir suslėgimo fazės vyktų automatiškai.

Spiralinis kompresorius

Šį kompresorių iš esmės sudaro dvi spiralės: viena fi ksuota, o kita judanti, 
kurią varo kompresoriaus įėjimo velenas.
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Išsirinkite prekę 
pagal grupę

Išsirinkite 
kondicionavimo 

sistemai skirtą prekių 
kategoriją

Išsirinkite
prekę
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Šis kompresorius veikia iš išorinės spiralės pusės (kur yra įėjimas) į jo 
centrą perduodant dujas, kurių tūris kameroje yra palaipsniui mažinamas.

Kondensatorius

Šilumokaičiai

Įprastai oro kondicionieriaus kontūre yra du šilumokaičiai: kondensatorius 
ir garintuvas. Jie perduoda viduje cirkuliuojančio skysčio šilumą.

Tai yra variklio skyriuje esantis šilumokaitis. Įprastai jis būna pritvirtintas 
priešais aušinimo radiatorių ir skirtas pro jį cirkuliuojančiam skysčiui au-
šinti.

Atsižvelgiant į naudojamą technologiją,  kondensatoriai gali būti gamina-
mi keliais būdais. Kondensatoriai dažniausiai yra su variniais vamzdžiais 
ir aliuminio plokštelėmis, plokščiavamzdžiai gyvatukiniai ir lygiagretaus 
srauto.

Gyvatukinis 
kondensatorius

Lygiagretaus srauto 
kondensatorius

Garintuvas

Jis būna įrengtas klimato kontrolės bloke. Tai yra pagrindinis žemo slė-
gio kontūro komponentas. Iki garintuvo šaldalas atiteka dviejų būvių: dalis 
skysčio ir dalis garų. Nukritus slėgiui, sumažėja virimo taško temperatūra.
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Išsirinkite prekę 
pagal grupę

Išsirinkite 
kondicionavimo 

sistemai skirtą prekių 
kategoriją

Išsirinkite
prekę



23

Užsakykite prekes ADCat sistemoje

WWW.EURECAR.ORG — 7

P
A
G
R
I
N
D
I
N
I
A
I 

O
R
O

K
O
N
D
I
C
I
O
N
I
E
R
I
Ų 

K
O
M
P
O
N
E
N
T
A
I

Šis kompresorius veikia iš išorinės spiralės pusės (kur yra įėjimas) į jo 
centrą perduodant dujas, kurių tūris kameroje yra palaipsniui mažinamas.

Kondensatorius

Šilumokaičiai

Įprastai oro kondicionieriaus kontūre yra du šilumokaičiai: kondensatorius 
ir garintuvas. Jie perduoda viduje cirkuliuojančio skysčio šilumą.

Tai yra variklio skyriuje esantis šilumokaitis. Įprastai jis būna pritvirtintas 
priešais aušinimo radiatorių ir skirtas pro jį cirkuliuojančiam skysčiui au-
šinti.

Atsižvelgiant į naudojamą technologiją,  kondensatoriai gali būti gamina-
mi keliais būdais. Kondensatoriai dažniausiai yra su variniais vamzdžiais 
ir aliuminio plokštelėmis, plokščiavamzdžiai gyvatukiniai ir lygiagretaus 
srauto.

Gyvatukinis 
kondensatorius

Lygiagretaus srauto 
kondensatorius

Garintuvas

Jis būna įrengtas klimato kontrolės bloke. Tai yra pagrindinis žemo slė-
gio kontūro komponentas. Iki garintuvo šaldalas atiteka dviejų būvių: dalis 
skysčio ir dalis garų. Nukritus slėgiui, sumažėja virimo taško temperatūra.
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Šis kompresorius veikia iš išorinės spiralės pusės (kur yra įėjimas) į jo 
centrą perduodant dujas, kurių tūris kameroje yra palaipsniui mažinamas.
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Gyvatukinis 
kondensatorius

Lygiagretaus srauto 
kondensatorius

Garintuvas

Jis būna įrengtas klimato kontrolės bloke. Tai yra pagrindinis žemo slė-
gio kontūro komponentas. Iki garintuvo šaldalas atiteka dviejų būvių: dalis 
skysčio ir dalis garų. Nukritus slėgiui, sumažėja virimo taško temperatūra.

Išsirinkite prekę 
pagal grupę

Išsirinkite 
kondicionavimo 

sistemai skirtą prekių 
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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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Filtras-džiovintuvas įrengtas aukšto slėgio 
kontūre ir jo pagrindinė funkcija yra surinkti 
skystį, fi ltruoti kontūre esančius nešvaru-
mus prieš jiems pasiekiant plėtimosi vožtu-
vą ir pašalinti kaip galima daugiau drėgmės 
iš kontūro, nes ji gali būti labai kenksminga.

Kai kuriuose modeliuose įrengtas patikros 
langelis. Jei jame matomi burbuliukai, reiškia, 
kad aukšto slėgio kontūre priešais plėtimosi 
vožtuvą yra garų (taip būna esant per mažai 
dujų, drėgmei kontūre arba plėtimasis vyksta 
pačiame fi ltre).

IKai kuriose oro kondicionavimo sistemose 
naudojamas kitokio tipo fi ltras-džiovintuvas, 
vadinamas kaupikliu arba surinkimo talpy-
kla. Ši ir prieš tai aprašytoji sistema skiriasi 
tuo, kad ji įrengiama žemo slėgio kontūre, 
nes veikia esant ženkliai mažesniam slėgiui. 
Todėl patikros langelis nėra įrengiamas, nes 
dėl jo išdėstymo skystis fi ltre būna dujinės 
būsenos.
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Filtras-džiovintuvas

Saugos įtaisai

Be funkcinių oro kondicionieriaus komponentų šaldalo kontūrui apsaugoti 
įrengiami apsauginiai vožtuvai ir slėgio jutikliai. 

Apsauginis kompresoriaus vožtuvas

Šis vožtuvas išleidžia dalį skysčio į išorę, kai slėgis viršija 30 barų, kad būtų 
apsaugoti įvairūs komponentai. Įprastai jis tvirtinamas ant kompresoriaus.

Slėgio jutikliai

Slėgio jutikliai yra skirti kontūro komponentams apsaugoti nuo gedimų 
(ypač kompresorių, jei yra per didelis ar netinkamas slėgis). Jie gali būti 
įrengiami aukšto ar žemo slėgio kontūre.

Aukšto slėgio jutiklis įprastai įrengiamas prieš ar už kondensatoriaus, pri-
klausomai nuo įrangos gamintojo. Žemo slėgio jutiklis įrengiamas žemo 
slėgio vamzdelyje tarp garintuvo ir kompresoriaus.
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(ypač kompresorių, jei yra per didelis ar netinkamas slėgis). Jie gali būti 
įrengiami aukšto ar žemo slėgio kontūre.
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KLIMATO KONTROLĖ

Klimato kontrolės sistema palaiko patogų šilumos lygį. Tai pasiekiama pa-
stoviai tinkamai paskirstant srautą, temperatūrą ir drėgmę per vėdinimo 
angas.

Einant laikui klimato kontrolės būdai ženkliai patobulėjo. Praeityje buvo 
naudojama rankinio valdymo klimato kontrolės sistema, kai vairuotojas 
rankiniu būdu suaktyvindavo kompresorių, reguliuodavo temperatūrą, oro 
srauto greitį ir panašiai. Vėliau buvo pristatyta elektroninio valdymo klimato 
kontrolės sistema. Ji turi valdymo bloką, kuris visiškai valdo oro srautą ir 
temperatūrą. Vairuotojui pakanka nustatyti norimą temperatūrą.

Klimato kontrolės sistema tapo tokia sudėtinga, kad galima atskirai regu-
liuoti temperatūrą ties kiekviena sėdyne ir kiekvienoje sekcijoje sukurti skir-
tingo lygio šiluminę zoną. Tai yra dviejų, trijų ir netgi keturių zonų sistema.

Elektroninis valdymas

Automatinė klimato kontrolės sistema turi valdymo bloką, kuris, gaudamas 
įvairiuose taškuose įrengtų klimato kontrolės sistemos jutiklių perduoda-
mą informaciją, pagal vairuotojo nustatymus valdo įvairius suaktyvinimo 
įtaisus.

Toliau pateikiama schema, vaizduojanti automatinės klimato kontrolės sis-
temos veikimo principą.
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Klimato kontrolės sistemos jutikliai

Kadangi klimato kontrolės sistema kontroliuoja įvairias temperatūras ir 
paskirsto srautą per vėdinimo angas, pagrindiniai informacijos perdavimo 
įtaisai yra temperatūros jutikliai. Jie išdėstyti strategiškai patogiose vieto-
se, kad būtų padidintas jos efektyvumas.

Visi šie jutikliai įprastai yra NTC tipo, didėjant temperatūrai jų varža mažė-
ja. Svarbiausi yra garintuvo temperatūros, išorės temperatūros, keleivių 
salono, oro kanalo temperatūros ir variklio temperatūros jutikliai.

Garintuvo temperatūros jutiklis

Jis įrengiamas priešais garintuvo plokšteles, vėsiausioje vietoje. Jo patei-
kiama informacija ypač svarbi. Ji leidžia išvengti ledo susidarymo garin-
tuve.

Išorės temperatūros jutiklis

Jis įrengiamas priekiniame buferyje ar viename iš šoninių veidrodėlių. 
Nuo šio jutiklio pateikiamos informacijos tiesiogiai priklauso kompresorius. 
Esant žemesnei temperatūrai nei 5°C, kompresorius išsijungia, tokiu būdu 
išvengiama gedimo.

Variklio temperatūros jutiklis

Variklio valdymo blokui informacija tiekiama iš šio jutiklio. Jei variklis per-
kaista, jis išjungia oro kondicionieriaus kompresorių.
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prekių grupę 

„Įranga“ 

Išsirinkite prekių 
pogrupį „Serviso 
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katalogai“ 

Išsirinkite
katalogą

Sužinokite jutiklių išdėstymo schemą
konkrečiam automobiliui
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Keleivių salono temperatūros jutiklis
Įprastai jis įrengiamas prietaisų skydelyje, turi mikroventiliatorių, kad įsi-
urbtų oro iš keleivių salono ir jis cirkuliuotų per jutiklį. Gaunama informacija 

užtikrina, kad blokas nustatys keleivių pageidaujamą temperatūrą. 

Oro kanalų temperatūros jutikliai

Šiais jutikliais matuojama įvairių vėdinimo angų temperatūra. Jutiklių skai-
čius ir išdėstymas priklauso nuo klimato kontrolės sistemos tipo ir jos iš-
dėstymo sistemoje.

Siekiant visapusiškesnės klimato kontrolės, taip pat įrengiami saulės spin-
dulių, oro kokybės ir drėgmės jutikliai.

Saulės spindulių jutiklis

Įprastai įrengiamas prietaisų skydelio viršuje. Jis aptinka saulės spindu-
liuotės prietaką keleivių salone ir perduoda informaciją klimato kontrolės 
blokui, kad būtų reguliuojama apšviečiamos zonos temperatūra.

Veikia su vienu ar daugiau fotodiodų. Sudėtingesni klimato kontrolės blo-
kai (pvz., dviejų ar keturių zonų) turi daugiau tokių jutiklių.
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Oro kokybės jutiklis

Jis įrengiamas prie klimato analizės bloko įėjimo angos. Skirtas į keleivių 
saloną patenkančioms pavojingoms degimo medžiagoms ar dujoms ap-
tikti. Aptikus suaktyvinamas recirkuliacijos servovariklis, kuris uždaro oro 
įleidimo sklendę.

Drėgmės jutiklis

Šis jutiklis matuoja santykinę oro drėgmę ir temperatūrą prie pat priekinio 
lango, iš vidaus pusės, ir nustato rasos taško temperatūrą pagal šias ver-
tes. Įprastai jis įrengiamas už galinio vaizdo veidrodėlio.

Atsižvelgiant į oro sąlygas, aprasojus priekiniam langui kelio matomumas 
gali suprastėti. Naudodamasis jutiklio perduodama informacija, klimato 
kontrolės blokas reguliuoja prie priekinio lango tiekiamo oro srautą, kad 
šis neaprasotų.

Klimato kontrolės sistemų suaktyvinimo įtaisai

Klimato kontrolės sistema turi kelis elektros variklius, kurie suaktyvina 
sklendes ir ventiliatoriaus turbiną. Visi šie elementai yra klimato kontrolės 

bloke, kurį įprastai sudaro dvi dalys: viena valdo įeinantį orą ir srautą, o kita 
paskirsto jį į skirtingas zonas.
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Klimato kontrolės sistemos jutikliai

Kadangi klimato kontrolės sistema kontroliuoja įvairias temperatūras ir 
paskirsto srautą per vėdinimo angas, pagrindiniai informacijos perdavimo 
įtaisai yra temperatūros jutikliai. Jie išdėstyti strategiškai patogiose vieto-
se, kad būtų padidintas jos efektyvumas.

Visi šie jutikliai įprastai yra NTC tipo, didėjant temperatūrai jų varža mažė-
ja. Svarbiausi yra garintuvo temperatūros, išorės temperatūros, keleivių 
salono, oro kanalo temperatūros ir variklio temperatūros jutikliai.

Garintuvo temperatūros jutiklis

Jis įrengiamas priešais garintuvo plokšteles, vėsiausioje vietoje. Jo patei-
kiama informacija ypač svarbi. Ji leidžia išvengti ledo susidarymo garin-
tuve.

Išorės temperatūros jutiklis

Jis įrengiamas priekiniame buferyje ar viename iš šoninių veidrodėlių. 
Nuo šio jutiklio pateikiamos informacijos tiesiogiai priklauso kompresorius. 
Esant žemesnei temperatūrai nei 5°C, kompresorius išsijungia, tokiu būdu 
išvengiama gedimo.

Variklio temperatūros jutiklis

Variklio valdymo blokui informacija tiekiama iš šio jutiklio. Jei variklis per-
kaista, jis išjungia oro kondicionieriaus kompresorių.
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Oro kokybės jutiklis

Jis įrengiamas prie klimato analizės bloko įėjimo angos. Skirtas į keleivių 
saloną patenkančioms pavojingoms degimo medžiagoms ar dujoms ap-
tikti. Aptikus suaktyvinamas recirkuliacijos servovariklis, kuris uždaro oro 
įleidimo sklendę.
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Atsižvelgiant į oro sąlygas, aprasojus priekiniam langui kelio matomumas 
gali suprastėti. Naudodamasis jutiklio perduodama informacija, klimato 
kontrolės blokas reguliuoja prie priekinio lango tiekiamo oro srautą, kad 
šis neaprasotų.

Klimato kontrolės sistemų suaktyvinimo įtaisai

Klimato kontrolės sistema turi kelis elektros variklius, kurie suaktyvina 
sklendes ir ventiliatoriaus turbiną. Visi šie elementai yra klimato kontrolės 

bloke, kurį įprastai sudaro dvi dalys: viena valdo įeinantį orą ir srautą, o kita 
paskirsto jį į skirtingas zonas.
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Redukciniai varikliai

Jie atidaro ir uždaro klimato analizės bloke esančias sklendes, kad švie-
žias ar šiltas oras patektų į keleivių saloną. Pagrindinio variklio valdomos 
sklendės yra recirkuliacijos, srauto ir oro maišymo.

Šioms sklendėms judinti kai kuriuose modeliuose gali būti naudojami 
žingsniniai varikliai. Valdymo blokas reguliuoja jų padėtį be padėties ju-
tiklių.

Atsižvelgiant į keleivių šilumos poreikius, klimato analizės bloke oras 
teka skirtingais kanalais. Kai reikalingas vėsus oras, jis teka tiesiogiai 
per garintuvą. Kitu atveju, oras prateka per papildomą šildytuvą jį nu-
kreipiant maišymo sklende. Be to, norimas oro srautas paskirstomas 
per skirtingas vėdinimo angas.

Ventiliatoriaus turbina

Ji įrengta klimato analizės bloke. Orui pratekėjus per ventiliacijos kanalus, 
jis praleidžiamas į automobilio saloną. Ventiliatoriaus sukimosi greitį gali 
reguliuoti vairuotojas arba, veikiant automatiniu režimu, klimato kontrolės 
sistemos valdymo blokas.
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• Kai nepakankamai sutepama arba nėra skysto šaldalo, gali užstrigti arba viduje sulūžti;
• Naudodamiesi specialiais ultravioleto spinduliais, apžiūrėkite vietas, pro kur galėtų prate-

kėti šaldalas;
• Prie kontūro prijungę užpildymo įtaisą, patikrinkite aukštą ir žemą slėgį;
• Patikrinkite, ar tinkama įtampa prie ritės, jos varžą ir įžeminimą.

• Užstrigus ar esant vidiniam gedimui, kompresorių būtina pakeisti.
• Kai prateka į kompresoriaus išorę, apgadintus sandariklius būtina pakeisti, jei gamintojas 

juos tiekia.
• Nusidėvėjus vienam iš kompresoriaus vidinių komponentų ir atsiradus netinkamam slė-

giui, remontuoti galima, jei gamintojas tiekia atsargines detales. Priešingu atveju reikia 
pakeisti kompresorių. 

• Jei apgadinta ritė ar jos izoliacija liečiasi su įžeminimu, būtina pakeisti elektromagnetinę 
movą.

Kondensatorius

Gali būti prarūdijęs kondensatoriaus paviršius, plokštelės užsikimšę pašaliniais 
objektais arba prateka ties įėjimo ir išėjimo jungtimis.

Patikrinkite kondensatoriaus išvaizdą ir tvirtinimą, o taip pat, ar oro kanaluose nėra 
pašalinių objektų. Patikrinkite, ar jungčių suvirinimo siūlės nėra apgadintos, taip pat 
patikrinkite priveržimo momentą. 

Jei yra kiaurymės, pakeiskite kondensatorių. Jei netinkamai pritvirtintas, pataisykite 
padėtį. Kai kondensatorius užsikimšęs, pašalinkite pašalinius objektus iš plokštelių. 
Jei jungtys nepakankamai priveržtos, pakeiskite sandarinimo žiedus. Kai prasta 
jungčių suvirinimo siūlių kokybė, pakeiskite kondensatorių.

Stūmoklinis kompresorius

• Užstrigęs arba viduje sulūžęs;
• Prateka šaldalas;
• Mažas kompresoriaus efektyvumas;
• Elektromagnetinės movos gedimas.
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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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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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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.

Į
P
R
A
S
T
I
N
I
A
I 

G
E
D
I
M
A
I

Užsakykite prekes ADCat sistemoje
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• Kai nepakankamai sutepama arba nėra skysto šaldalo, gali užstrigti arba viduje sulūžti;
• Naudodamiesi specialiais ultravioleto spinduliais, apžiūrėkite vietas, pro kur galėtų prate-

kėti šaldalas;
• Prie kontūro prijungę užpildymo įtaisą, patikrinkite aukštą ir žemą slėgį;
• Patikrinkite, ar tinkama įtampa prie ritės, jos varžą ir įžeminimą.

• Užstrigus ar esant vidiniam gedimui, kompresorių būtina pakeisti.
• Kai prateka į kompresoriaus išorę, apgadintus sandariklius būtina pakeisti, jei gamintojas 

juos tiekia.
• Nusidėvėjus vienam iš kompresoriaus vidinių komponentų ir atsiradus netinkamam slė-

giui, remontuoti galima, jei gamintojas tiekia atsargines detales. Priešingu atveju reikia 
pakeisti kompresorių. 

• Jei apgadinta ritė ar jos izoliacija liečiasi su įžeminimu, būtina pakeisti elektromagnetinę 
movą.

Kondensatorius

Gali būti prarūdijęs kondensatoriaus paviršius, plokštelės užsikimšę pašaliniais 
objektais arba prateka ties įėjimo ir išėjimo jungtimis.

Patikrinkite kondensatoriaus išvaizdą ir tvirtinimą, o taip pat, ar oro kanaluose nėra 
pašalinių objektų. Patikrinkite, ar jungčių suvirinimo siūlės nėra apgadintos, taip pat 
patikrinkite priveržimo momentą. 

Jei yra kiaurymės, pakeiskite kondensatorių. Jei netinkamai pritvirtintas, pataisykite 
padėtį. Kai kondensatorius užsikimšęs, pašalinkite pašalinius objektus iš plokštelių. 
Jei jungtys nepakankamai priveržtos, pakeiskite sandarinimo žiedus. Kai prasta 
jungčių suvirinimo siūlių kokybė, pakeiskite kondensatorių.

Stūmoklinis kompresorius

• Užstrigęs arba viduje sulūžęs;
• Prateka šaldalas;
• Mažas kompresoriaus efektyvumas;
• Elektromagnetinės movos gedimas.
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juos tiekia.
• Nusidėvėjus vienam iš kompresoriaus vidinių komponentų ir atsiradus netinkamam slė-

giui, remontuoti galima, jei gamintojas tiekia atsargines detales. Priešingu atveju reikia 
pakeisti kompresorių. 

• Jei apgadinta ritė ar jos izoliacija liečiasi su įžeminimu, būtina pakeisti elektromagnetinę 
movą.

Kondensatorius

Gali būti prarūdijęs kondensatoriaus paviršius, plokštelės užsikimšę pašaliniais 
objektais arba prateka ties įėjimo ir išėjimo jungtimis.

Patikrinkite kondensatoriaus išvaizdą ir tvirtinimą, o taip pat, ar oro kanaluose nėra 
pašalinių objektų. Patikrinkite, ar jungčių suvirinimo siūlės nėra apgadintos, taip pat 
patikrinkite priveržimo momentą. 

Jei yra kiaurymės, pakeiskite kondensatorių. Jei netinkamai pritvirtintas, pataisykite 
padėtį. Kai kondensatorius užsikimšęs, pašalinkite pašalinius objektus iš plokštelių. 
Jei jungtys nepakankamai priveržtos, pakeiskite sandarinimo žiedus. Kai prasta 
jungčių suvirinimo siūlių kokybė, pakeiskite kondensatorių.

Stūmoklinis kompresorius

• Užstrigęs arba viduje sulūžęs;
• Prateka šaldalas;
• Mažas kompresoriaus efektyvumas;
• Elektromagnetinės movos gedimas.
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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.

Į
P
R
A
S
T
I
N
I
A
I 

G
E
D
I
M
A
I

16 — WWW.EURECAR.ORG
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movą.
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objektais arba prateka ties įėjimo ir išėjimo jungtimis.

Patikrinkite kondensatoriaus išvaizdą ir tvirtinimą, o taip pat, ar oro kanaluose nėra 
pašalinių objektų. Patikrinkite, ar jungčių suvirinimo siūlės nėra apgadintos, taip pat 
patikrinkite priveržimo momentą. 

Jei yra kiaurymės, pakeiskite kondensatorių. Jei netinkamai pritvirtintas, pataisykite 
padėtį. Kai kondensatorius užsikimšęs, pašalinkite pašalinius objektus iš plokštelių. 
Jei jungtys nepakankamai priveržtos, pakeiskite sandarinimo žiedus. Kai prasta 
jungčių suvirinimo siūlių kokybė, pakeiskite kondensatorių.

Stūmoklinis kompresorius

• Užstrigęs arba viduje sulūžęs;
• Prateka šaldalas;
• Mažas kompresoriaus efektyvumas;
• Elektromagnetinės movos gedimas.
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katalogų
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Filtras-džiovintuvas

Užsikišęs fi ltras ir kontūras.

Kai užsikišęs fi ltras, pro jį neprateka reikiamas kiekis skysčio ir jis veikia kaip plėti-
mosi vožtuvas. Norėdami patikrinti, ar taip nėra, palieskite įėjimo ir išėjimo vamzde-
lius, kad patikrintumėte, ar skiriasi jų temperatūra.

Jei užsikišęs, pakeiskite fi ltrą.

Plėtimosi vožtuvas

Užsikišę viduje, vožtuvas užstrigęs atidarymo ar uždarymo padėtyje.

Užpildymo įtaisu patikrinkite aukšto ir žemo slėgio kontūrų slėgį, kad įsitikintumėte, jog vož-
tuvas veikia tinkamai. Patikrinkite, ar vožtuvas ir jungiamieji elementai yra sandarūs.
Infraraudonųjų spindulių termometru patikrinkite plėtimosi vožtuvo įėjimo ir išėjimo vamzde-
lių temperatūrą.

Kai yra užsikišę ar nešvarumų, plėtimosi vožtuvą reikia pakeisti.
Jei skirtumas tarp plėtimosi vožtuvo įėjimo ir išėjimo vamzdelių temperatūros mažas, reiškia, 
vožtuvas yra atviras arba nepakanka dujų. Tokiu atveju vėl įleiskite dujų, kad patikrintumėte, 
ar vožtuvas veikia tinkamai; priešingu atveju pakeiskite.

Garintuvas

Gali būti prarūdijęs garintuvo paviršius, plokštelės užsikimšę nešvarumais 
arba prateka ties įėjimo ir išėjimo jungtimis. Nemalonus keleivių salono kva-
pas dėl bakterijų ant garintuvo paviršiaus. 

Jei yra kiaurymės, pakeiskite kondensatorių. Reikia nuvalyti visus nešvarumus. Jei jungtys 
nepakankamai priveržtos, pakeiskite sandarinimo žiedus. Kai prasta jungčių suvirinimo siū-
lių kokybė, pakeiskite garintuvą.

Patikrinkite, ar sandarus garintuvas ir nėra nešvarumų ant plokštelių. 
Patikrinkite, ar jungčių suvirinimo siūlės nėra apgadintos, taip pat patikrinkite 
priveržimo momentą.
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Neprarask aušinimo kai temperatūros 
pernelyg pakyla! Pasikliauk aušinimo 
sistemos ekspertais Gates!

GATES PAVERČIA SERVISUS Į AUŠINIMO SISTEMOS 
APTARNAVIMO EKSPERTUS SU VIENO LANGELIO 
PRINCIPU. 
Nuo termostatų, vandens siurblių ir 
radiatoriaus dangtelių iki specialių 
įrankių ir įvairiausių formų žarnų. 
Rinkitės Gates – aukščiausios kokybės 
dalių ir paslaugų tiekėją. 
Įsitikinkite patys apsilankę www.
gatestechzone.com
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