Voorgevuld met de
exacte hoeveelheid olie !

MONTAGEVOORSCHRIFTEN COMPRESSOREN
Wij vragen u aandachtig deze montagevoorschriften te lezen teneinde een perfecte
werking en een maximale levensduur te verzekeren. De montage dient te gebeuren
door professionelen.
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Een compressor is een mechanisch slijtdeel. Na verloop van tijd zetten onzuiverheden zich vast in het
circuit. Overgaan tot reiniging van het systeem is verplicht. Onvoldoende reiniging of gebruik van
onaangepaste reinigingsmiddelen kan een voortijdige breuk veroorzaken van de compressor. Het
circuit mag enkel gereinigd worden met een daartoe in de handel verkrijgbaar solvent en
aangepast gereedschap.
Alvorens de compressor te monteren moet de droger vervangen worden. Dit onderdeel filtert
onzuiverheden en houdt vocht uit het systeem. Een nieuwe compressor met een oude droger
veroorzaakt problemen!
Na montage van de compressor en de leidingen, de koppeling 20 tot 30 keer ronddraaien. Dit dient
om de dichtingen en andere interne componenten te smeren.
Vul nu het circuit. Gebruik enkel R134a. Vooraleer de compressor in gebruik te nemen u ervan
vergewissen dat het circuit een statische lading heeft van minimum 392 gram.
Kleine gasontsnappingen rond de hoofdpakking is normaal gedurende de eerste bedrijfsuren: niet
kwistig omgaan met detectiemiddelen (nadelig voor de pakkingen).
Voor een beter rendement: vervang het expansieventiel en de cabinefilter, reinig de leidingen van de
condensor en controleer de dichtheid van het verwarmingssysteem met ingeschakeld aircosysteem.
Na de inwerkingstelling controleert u: de werking van de condensorventilator, de werking van de hoge
druk pressostat en het aanslaan van verdamperventilator.

TERUGNAMEVOORWAARDEN STATIEGELD
Statiegeld wordt enkel terugbetaald indien :
•
•
•
•
•
•

De ingeruilde compressor van hetzelfde type is als de bestelde compressor
De openingen gesloten zijn met afsluitdoppen ter voorkoming van corrosie
Er geen zichtbare schade is
De compressor niet gedemonteerd is
De ingeruilde compressor in de originele ERA-verpakking teruggestuurd wordt
De teruggave binnen de 12 maanden na aankoop gebeurt
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