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Routine? Dat is onze ontwikkelingsafdeling op airco 

gebied zelfs na meer dan 30 jaar vreemd. Dankzij een 

nauwe samenwerking met de automobielindustrie 

worden nieuwe trends op airco gebied al vroeg 

opgemerkt. De verkregen informatie leidt zo vaak tot 

productinnovaties die de markt mede bepalen. 

Actuele voorbeeld: Op de automechanika 2010 was 

Dometic WAECO in staat om een airco service unit te 

presenteren die klaar is voor het toekomstige 

koelmiddel R-1234yf. Als sales optimizer bewijst de 

nieuwe ASC 2500 met een lage emissie zijn 

toegevoegde waarde voor de markt, aangezien het 

koudemiddelverlies bijna 0 gram bedraagt. Ook airco 

service aan hybride voertuigen kan op lange termijn 

worden voortgezet aangezien onze volautomatische 

ASC servicestations geschikt zijn voor service aan alle 

merken van Duitse fabrikanten. En door toepassing 

van een additionele spoelkit kunt u de stations ook 

gereed maken om service te verlenen aan hybride 

voertuigen van niet Duitse autofabrikanten. 
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Wij StAAn u gRAAg tE WOORD!

wAEco AiRcon sERvicE biEdt U

u kunt OnS bEREikEn VAn maaNDag ToT eN meT  
vRijDag vaN 08.15 uuR ToT 17.15 uuR.

Verkoop binnendienst nL/bE

Tel +31 (0) 76 50 29 010 +32 (0) 2 359 80 40
Fax +31 (0) 76 50 29 019 +32 (0) 2 359 80 50
sales@dometic.nl  info@dometic.be

Bestellingen, verkoopvragen, voorwaarden 
en leveringstijden

technische klantenservice 

Tel +31 (0) 76 50 29 030
Fax +31 (0) 76 50 29 019
techniek@dometic.nl 

Technische vragen over waeco aircon
producten, documentatie (bijv. onderdelenlijsten)

| Door gerenommeerde autofabrikanten  

  goedgekeurde producten

| origineel vervangende onderdelen

| universele onderdelen

| onderdelen voor speciale airco toepassingen

| airco's voor inbouw achteraf

| werkplaats equipment

| verbruiksmaterialen

| Technisch advies en ondersteuning

| op maat gesneden scholingsprogramma

| verkoopondersteunend promotiemateriaal

| werkplaats equipment en verbruiksmaterialen voor

  het nieuwe koudemiddel R-1234yf

contact
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

pRofEssionELE stAndAARds: 
De geNeRaTie aSc SeRviceSTaTioNS

ASC van WAECO. Deze afkorting staat al enkele jaren voor de beste kwaliteit en vooruitstrevende 

techniek op het gebied van airco serviceapparatuur. Om  dit ook in de toekomst te kunnen 

onderschrijven, wordt de gehele serie continu verbeterd en doorontwikkeld. Alle ASC servicestations 

zijn zeer moderne volautomaten.

silver standard = intelligente technologie 

Een ASC station met Silver Standard beschikt over een elektronische weegschaal voor het "oude 

olie" reservoir. Deze zorgt ervoor dat het olie aflaatventiel zo kort mogelijk open staat tot er geen 

olie meer vloeit. In tegenstelling tot andere concurrerende apparaten, die een vast ingestelde tijd 

hebben dat het ventiel open staat, is het bij een ASC station zo afgesteld, dat er geen onnodig 

koudemiddel verloren gaat. 

ASC  1000, ASC  2000, ASC  2000RPA, ASC  3000, ASC  5000

Green standard = Extra milieubewust

Een ASC station met Green Standard heeft een koudemiddel terugwinningsgraad van bijna 99,8%. 

Het met "oude olie" afgezogen koudemiddel wordt automatisch in het hermetisch gesloten 

oliereservoir afgevoerd. Van daaruit wordt het koudemiddel weer afgezogen, naar de interne tank 

geleid en meegewogen. Alleen zo wordt gegarandeerd dat de complete hoeveelheid teruggewonnen 

koudemiddel bij het wegen wordt weergegeven. 

ASC 2500 Low Emission

Gold standard = Extra kostenbesparing bij R-1234yf

Alle ASC stations met Gold Standard vervullen de criteria van de Silver en Green Standard. Ze zijn 

echter geschikt om aircoservice te verlenen aan voertuigen die met het nieuwe koudemiddel 

R-1234yf zijn uitgerust. Het verlies van koudemiddel zorgt hier voor nog hogere kosten. 

ASC  5000RPA Low Emission, ASC  5000USB Low Emission
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inhoud

32 – 3524 – 27 36 – 37 NIEUWNIEUW

Airco service-
stations voor 
R-134a

6 – 23

ASC 1000

ASC 2000

ASC 2500 Low Emission

ASC 2000RPA

ASC 3000

verbruiks- 
materialen 
voor R -134a

Vul- en vacuümslangen

Universeel spoel- 

apparaat

Flash-Memory-Card

Service snelkoppelingen

Startkit hybride oliën

Koudemiddel

Oliën

Airco service-
stations voor 
R-1234yf

ASC 5000RPA 

ASC 5000USB

ASC 5000

verbruiks- 
materialen
voor R-1234yf

Lekzoekapparatuur

4-weg manometerset

Speciale oliën

Contrastmiddel

Service snelkoppelingen

Onderhoudsfilter

Houder voor oude oliën  
voor ASC  2500,  
ASC  5000RPA/ -USB

Externe analysemodule 
voor ASC 5000 en 
ASC  5000USB

voLAUtomAtischE AiRco sERvicE
geBRuikSvRieNDeLijk, veiLig eN eNeRgie zuiNig
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promotiemateriaal

AiRco spEciAList mEt sUccEs!

› professionele werkplaats equipment  

› vervangingsonderdelen 

› betrouwbare garantievoorwaarden 

› technische support 

› professionele scholing op het gebied van 

  voertuig airconditioning

› marketing & verkoopondersteuning

Dit totaalpakket biedt uw bedrijf de mogelijkheid om te 

perfectioneren en het resultaat te optimaliseren. Hier 

zet WAECO zich in voor haar partners en zorgt er met 

gerichte maatregelen voor dat ze in de dagelijkse  

concurrentiestrijd steeds vooraan staan.

basispakket

GRATIS

Voordeelpakket  

NIEUW 40x  
„Mobiele telefoon 
schoonmaakdoekje“

Gratis

dit alles
voor

€  32,–

Basispakket +

Nu AirCon Service! // beste onderhoud, hygiëne, waardebehoud

Is uw airco nog in topconditie?
Laat nu hier uw airco controleren!

www.dometic-waeco.de www.airconservice.de

›
›
›
›

Airco-check

Onderdelen van originele 
kwaliteit

Spoelen van de airco

Airco onderhoud

vanaf  €

Controle koudemiddel

1x poster
„AirCon check“
59,4 x 84,1 cm (B x H)

1x poster 
„AirCon check techniek“
59,4 x 84,1 cm (B x H)

25 x  
service sticker

25 x  
servicepas

50x 
flyer „AirCon check"

Airco-check // Airco onderhoud

Datum

Volgende onderhoudsbeurt

Handtekening/Stempel

Vulhoeveelheid in g

1x AirCon Service vlag             
100 x 300 cm (B x H)

50x 
„spiegelhanger“
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EnGInEERED In GERMAny

aircon Service center

Klantspecifiek airco servicestation? 

Geen probleem voor Europa's grootste fabrikant!

in slechts enkele jaren hebben de wAEco 

Asc airco servicestations een permanente 

plaats ingenomen binnen de personen- en 

bedrijfswagen werkplaatsen. Dit omdat de 

kwaliteit op een zeer hoog niveau staat en ze alles 

bieden wat de werkplaats nodig heeft om onderhoud 

aan airco systemen als lucratieve business te 

waarborgen. immers, de stations werken van begin 

tot eind geheel volautomatisch.

Het aanpassingsvermogen en het grote toekomst-

potentieel van  de ASC-serie werd met de komst van 

twee nieuwe apparaten nog eens extra benadrukt. 

Met de ASC 2500 Low Emission reageerde Dometic 

WAECO in 2011 op de drastisch gestegen 

koudemiddelprijzen. Maximale terugwinning van 

koudemiddel en een sensationeel lage emissie van 

bijna 0 gram. Dat houdt de kosten binnen de perken 

en is ook nog eens goed voor het milieu. 

Asc AiRco sERvicEstAtions
De pRoFeSSioNeLe SeRie

nieuw in 2012 zijn de drie Asc stations voor 

R-1234yf. Als topper onder de Asc stations 

tonen wij u hier de  Asc  5000RpA: de 

geïntegreerde koudemiddel analysefunctie zorgt 

voor extra veiligheid bij het gebruik van het nieuwe 

alternatieve koudemiddel R-1234yf. 
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aircon Service center

„EnGinEEREd in GERmAny“
HeT pRoFieL vaN De aSc 2500 Low emiSSioN

De ASC stations zijn perfect toegespitst op de werkplaats van 

vandaag: eenvoudig en snel te bedienen, betrouwbaar, eenvoudig 

te onderhouden en een volledig automatische doorloop van de 

processen zonder tussentijdse controle. Ze overtreffen de 

verwachtingen en overtuigen op het gebied van prijs-/

kwaliteitsverhouding. Alle ASC stations zijn vrijgegeven door de 

voertuigfabrikanten. Wat de ASC 2500 onderscheidt van de 

overige stations wordt duidelijk door onderstaande detailfoto.

1

2
3

14
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

EnGInEERED In GERMAny

9 Koudemiddeltank met gemonteerde condensor en  
 ventilator voor extra nauwkeurige weergave van het  
 ingenomen koudemiddel

10  Speciale 8-voudig gelagerde weegtechniek met robuuste  
weegschaal (belastbaar tot 100 kg)

11  Speciale Low Emission vacuümpomp met 60 h oliewissel 

interval

12  Drukverhoging door verwarmingsband bij de  
koudemiddeltank. Voor het volledig vullen van de airco, ook 
bij hogere buitentemperaturen

13  Het gepatenteerd Low Emission oliereservoir voorkomt 
koudemiddelverlies bij het afzuigen van oude oliën. Het met 
olie afgezogen koudemiddel wordt naar de interne tank  
geleid en meegewogen.

14  Optionele accessoire: spoelkit voor het interne circuit 
van het ASC station. Uiterst zinvol als het ASC station ook 
voor service aan Aziatische hybride voertuigen wordt  
gebruikt.

Optioneel:  
Intern spoelen van de ASC  
bij onderhoud aan hybride   
voertuigen

1  Wendbaar weergave- en informatiedisplay

2 Uitschakelbare geïntegreerde printer die gemeten  
 waarden meerdere keren kan printen

3  Groot membraamdisplay met snelkeuzemenu voor een

 veilige data invoer

4 Gepatenteerd toevoersysteem voor oliën en UV-additief

5 Verlichte manometers met een doorsnede van 100 mm

6 Heldere LED’s voor het op grote afstand controleren   

 van de bedrijfstoestand

7  Drie apart van elkaar werkende weegschalen voor het

 oliemanagement (oude olie/nieuwe olie/UV-additief)

 kenmerken een volautomaat

8  Groot display voor het makkelijk aflezen van de data en  
een veilige data invoer
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aircon Service center

ALLE Asc vooRdELEn in één ovERzicht

1

gEïntEgREERD kOuDEMiDDEL VuL- En

AfzuigHOEVEELHEDEn MAnAgEMEnt

Via weergave op het apparaat respectievelijk middels een 

uitdraai van de meetwaarden via de printer kunnen de 

maandelijkse totale hoeveelheden van het afvullen en afzuigen 

van het koudemiddel weergegeven worden.

4

5

SpeciaLe SpoeLFuNcTie

eN –HouDeR

In samenspraak met de voertuigindustrie zijn de spoelfunctie 

en adapters ontwikkeld. Hierdoor kan het spoelproces 

efficiënter en veiliger uitgevoerd worden.

7

kouDemiDDeL zuiveRHeiDSgRaaD

TÜv gekeuRD

De WAECO AirCon Service Centers zijn uitgerust met een 

officieel certificaat – uitgereikt door TÜV Rheinland – waarin 

staat aangegeven dat ze voldoen aan de koudemiddel 

zuiverheidseisen zoals gesteld in de internationale richtlijn 

SAE J2099/J2210.

8

bEVEiLigDE tOEgAng DOOR 
inDiViDuELE gEbRuikERSCODES

Om onjuist gebruik van de WAECO aircoservice apparaten uit 

te sluiten zijn er tot wel 10 gebruikersnamen met daarbij 

behorende individuele PIn codes mogelijk.

9

SOftWARE VAn HEt APPARAt in MEER

DAn 20 tALEn VOORHAnDEn

DE, En, FR, IT, SR, HR, SL, TR, nL, DA, nO, PT, GL, CA, 

ES, EU, FI, ET, CS, RO, PL

10

         gunStigE AAnSCHAfPRijzEn,         
        LAngE LEVEnSDuuR

De doorlopende kosten zijn bij ASC apparaten 

duidelijk lager dan bij vergelijkbare apparaten. Service- 

en onderhoudsintervallen als ook de garantieperiode 

zijn beduidend langer.

11

HEt gEPAtEntERDE tOEVOERSyStEM

VOOR OLiE En uV ADitiEf

De voertuigindustrie waarschuwt nadrukkelijk: bij gebruik van 

kunststof verpakkingen kan er vocht bij de PAG-olie komen! 

De ASC aircostations slaan de olie vochtvrij op in gelamineerde 

aluminium zakken, die door een metalen behuizing beschermd 

worden. Geen verstopte ventielen, geen indringen van 

oplosmiddelen.

2

6

WERELDWijD  
inzEtbAAR

naast de in Europa gebruikelijke 230 volt versies zijn enkele 

modellen ook  als 110 volt versie leverbaar. Ook landspecifieke 

varianten, bijv. met UK aansluitstekker, zijn leverbaar.

12

zuinigE 
DiAgnOSE tOOL

Bij de ASC Low Emission modellen ligt de koudemiddel 

terugwinningsgraad rond de 99,8 %. Dit bespaart duur 

koudemiddel en helpt tevens om lekkages op te sporen. 

VuLDAtAbASE in HEt

APPARAAt gEïntEgREERD

De vuldatabase omvat veel voertuigspecifieke gegevens. 

Olietypen, olie- en koudemiddelhoeveelheden worden 

direct, precies en overzichtelijk weergegeven. nieuw is de 

mogelijkheid voor een persoonlijke vulhoeveelheden database 

waar u wel tot 100 verschillende voertuigen in op kunt slaan.

3

OOk gESCHikt VOOR MODERnE

HybRiDE VOERtuigEn

De aircoservice apparaten van de ASC serie zijn ook 

geschikt voor gebruik aan moderne hybride voertuigen van 

Duitse fabrikanten, omdat hier PAG olie in zit. Voor hybride 

voertuigen (resp. aircosystemen) van Japanse fabrikanten 

wordt Esterolie gebruikt – ook dan is gebruik mogelijk (lees de 

fabrikantvoorschriften goed).

ECHtE VOLAutOMAtEn – VAAk 
gEkOPiEERD, nOOit gEëVEnAARD! 

Bij apparaten met handmatige afsluitventielen bestaat 

het risico dat aircosystemen via de lage drukzijde worden 

bijgevuld. Zekerheid vindt u bij de volautomaat!
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GEpAtEntEERd toEvoERsystEEm vooR
oLiE En Uv AdditiEf

dE Asc sERiE voLdoEt AAn dE noRmEn 
voLGEns dE stAndAARd sAE J2788

kunststof opslagcontainers laten vocht binnen-

dringen! Daarom bewaren de ASC airco 

servicestations hun olie vochtvrij in een gelamineerd 

aluminium reservoir welke beschermd wordt door 

een metalen container. geen verstopte ventielen, 

geen oplosmiddelen die binnen kunnen dringen en 

door vele gerenommeerde autofabrikanten 

gehomologeerd!

 Bij de levering inbegrepen van de ASC 2000, ASC 2500 en ASC 2000RPA

De door de Society of Automotive Engineers (SAE) 

ontwikkelde norm heeft haar thuisbasis in de VS, maar 

is reeds in het “programma van eisen” van menig 

autofabrikant te vinden. 

wat houdt deze norm in en welke vereisten zijn 

belangrijk voor de dagelijkse praktijk?

Eisen voor een SAE j 2788 apparaat: 

≥ Het apparaat moet in staat zijn om bij een 

omgevingstemperatuur van 20 tot 24 °C binnen 

30 minuten 95% van het koudemiddel uit het 

voertuig airconditioningsysteem terug te winnen.  

Met andere woorden: er mag maximaal 5% van het 

koudemiddel achterblijven in het aircosysteem. 

≥ De vulnauwkeurigheid moet +/- 15 g bedragen. 

≥ De meet- en afleesnauwkeurigheid moet +/- 30 g 

bedragen. 

Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn alle 

ASC stations voorzien van een gemodificeerde hard- 

en software. zo is er bijvoorbeeld een compleet 

nieuw weegplatform ontwikkeld. Deze speciale 

weegtechniek zorgt ervoor dat een transport 

beveiliging overbodig is.

aircon Service center

LAGE ondERhoUdskostEn
aSc – LaNge TeRmijN opLoSSiNg

u kent het spel van goedkope printers, waarbij de 

aankoop van nieuwe cartridges vaak hoger ligt dan 

het apparaat zelf. zelfs degene die investeert in een 

airco servicestation krijgt met deze kosten te maken. 

Maar we moeten onze blik op de toekomst richten. 

De ASC volautomaten hebben een hoop pluspunten 

als het gaat om regulier onderhoud: lagere kosten 

voor onderdelen en verbruiksmaterialen, 

langere service-intervallen en 24 maanden 

garantie! Vertaalt naar de gehele levensduur van een 

airco servicestation (ten minste 8 jaar), behoort de 

ASC serie tot de beste keuze.

Gelamineerd reservoir
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aircon Service center

R-134A LEEft vooRt in vELE voERtUiGEn
vooRuiTBLik op De komeNDe 25 jaaR

note: Alle uitkomsten zijn gebaseerd op het huidige wagenpark 
in Europa. 

Volgens de nieuwste Eu richtlijnen is het sinds 01.01.2011 voor voertuigfabrikanten verboden om voertuigen 

in omloop te brengen in de klasse M1 en n1 die voorzien zijn van een aircosytsteem met een gWP (global 

Warming Potential) waarde van meer dan 150. 

Vanaf 01.01.2017 wordt de productie van dit type voertuigen volledig stilgelegd. Dat houdt in dat nog tot eind 

2016 automodellen met een R-134a airco vervaardigd en verkocht zullen worden. Rekening houdend met 

een mogelijke auto leeftijd van 15 jaar betekent dit dat het koudemiddel R-134a nog tot ongeveer 2031 een 

alledaags koudemiddel zal zijn in de huidige werkplaats. 

Volgens de huidige informatie zal de grootschalige introductie van voertuigen met airco, voorzien van 

koudemiddelen anders dan R-134a verwacht worden medio kwartaal 3/4 2012. 

Pas als voertuigen met het nieuwe koudemiddel beschikbaar zijn op de markt, zal het van belang zijn om 

de airco werkplaats zo in te richten dat ook service aan dit type voertuigen verleent kan worden. in eerste 

instantie op kleine schaal, daarna in toenemende mate.

Ondanks de op handen zijnde invoering het koudemid-

del R-1234yf zullen garages nog vele jaren R-134a  

aircosytemen moeten onderhouden. Onze experts 

gaan uit van nog ca. 25 jaar. investeren in een 

nieuw airco servicestation voor R-134a loont 

daarom nog zeker de komende jaren.

Maar ondanks dat blijven de ontwikkelingen van onze 

experts op het gebied van R-134a en de WAECO 

AirCon Service Centers niet stilstaan! Met de ASC 2500 

werd in 2011 de eerste ASC voor R-134a op de markt 

gebracht dat werkt volgens het Low Emission concept. 

Deze techniek vindt u overigens ook terug in de twee 

nieuwste ASC stations voor R-1234yf (meer informatie 

hierover vindt u terug in deze catalogus). feit is dat u 

in de komende jaren met twee verschillende type airco 

servicestations zal moeten gaan werken.

 Voertuigen voorzien van het R-134a koudemiddel

 Voertuigen voorzien van het R-1234yf koudemiddel

Prognose tot 12.2012

R  134a

Prognose voor 2017

R  134a

R  1234yf

Prognose voor 2031

R  134a

R  1234yf
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Asc 2500 Low Emission –
miLieuvRieNDeLijke eN zuiNig

nieuwe techniek voor het omgaan met een "oud" 

koudemiddel. hoe lukt het de Asc 2500 om het 

koudemiddel R-134a tot bijna 100% terug te 

winnen? koudemiddelverlies treedt voornamelijk op 

door het aflaten van de “afgewerkte olie” in het 

“oude olie” reservoir. bij de ASC 2500 is dit 

reservoir (gesloten) ontworpen om onder- en 

overdruk te weerstaan. bovendien is het systeem zo 

ontwikkelt dat bij aflaten van de “afgewerkte olie” 

het vrijkomende koudemiddel niet kan ontsnappen 

maar wordt geëxtraheerd van de “oude olie” en 

vervolgens via de filters teruggevoerd naar de interne 

voorraadtank. Resultaat: een verlies van bijna 0%!

De iets hogere prijs van de ASC 2500 betaald zich 

door zijn lage “Life Cycle” kosten ongeveer in 1,5 jaar 

terug. Een ander belangrijk argument met betrekking 

tot rendement: Voor dit station is een conversie kit 

beschikbaar, die ombouw naar de verwerking 

van het nieuwe koudemiddel R-1234yf mogelijk 

maakt (uitsluitend uit te voeren door gecertificeerd 

personeel!).

aircon Service center
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ASC 2500 Low Emission

pERfEct ALs diAGnosE tooL

In de ASC 2500 Low Emission zijn alle koudemiddelrelevante 

onderdelen op het weegplateau ondergebracht. Op deze 

manier worden alle interne koudemiddelhoeveelheden 

meegewogen: en kan de teruggewonnen hoeveelheid exact 

worden bepaald. Dit geeft de vakman op zijn beurt de 

mogelijkheid tot  deskundige conclusies over de eventuele 

lekkage van het aircosysteem. Zeker bij het omgaan 

met steeds kleiner wordende hoeveelheden in moderne 

voertuigen is de diagnostische nauwkeurigheid van de ASC 

2500 een grote hulp. Bij kleine auto´s zijn er al modellen 

met hoeveelheden van minder dan 400 gr. welke door 

oudere aircobedrijfsuitrusting niet met de vereiste precisie 

kunnen worden gevuld. Minimale overbevulling leidt hier 

direct tot grote problemen.

Doordacht:  
Gepatenteerd oliereservoir

Praktisch: 
Filter wisselen vanaf 
buitenzijde mogelijk

Toekomst gericht:  
Conversiekit voor toepassing 
van R  1234yf

aircon Service center

≥  Stevige metalen behuizing

≥   C apaciteit vulcilinder 16 kg,  
 vermogen vacuümpomp 5 voertuigen/ 
 uur

≥  Gepatenteerd toevoersysteem voor olie   
 en UV additief incl. testflacons

≥   Printen van belangrijke service-  
 gegevens meerdere malen mogelijk

≥   Volautomatische recycling van   
 koudemiddel en beheer van olie en UV  
 additief

≥  Automatische vacuümcheck

≥  Automatische toevoer van lekzoekmiddel

≥   Geïntegreerd koudemiddel vul- en  
 afzuighoeveelheden management

≥  Geïntegreerde  vulhoeveelheden database

≥  Voldoet aan de eisen volgens SAE J 2099  
    en SAE J 2788

≥   Nagenoeg 100 % terugwinningsgraad

≥   Praktisch 0 % service emissie dankzij  
 gepatenteerd oude oliereservoir

≥  Persoonlijke vulhoeveelheden database

≥   Bediening via groot display en verlichte  
 manometers

≥   Wendbaar display en informatieunit   
 (gepatenteerd)

≥   Verwarmde vulcilinder

≥   Speciale 8-voudig gelagerde   
 weegtechniek

≥  Speciale spoelfunctie

≥     Groot aflegvlak voor gereedschap

≥    Ook geschikt voor hybride voertuigen  
 van Duitse fabrikanten

≥   Service aan Aziatische hybride   
  voertuigen mogelijk, met de  
 accessoirekit voor het spoelen van het  

 binnenste ASC circuit  
 (optionele accessoire) 

≥  Gepatenteerd gesloten opvang-  
 reservoir van 500 ml voor oude olie

≥   Voorbereid voor conversie naar   
 R -1234yf  

Veilig: 
Accessoirekit voor het spoelen 
van het binnenste ASC circuit 

Voorproef Optioneel

Art.nr. PG Prijs

8885200095 (Technische gegevens zie pag. 29) 106 4.535,00 
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Asc 1000 – 
voLauTomaTiScH aiRcoN SeRvice ceNTeR

volautomatisch airco servicestation voor  

alle aircospecialisten. Dit apparaat is uitermate 

geschikt voor de standaard aircoservice. met 

snelstartfunctie. Met slechts drie handelingen 

geeft u de gewenste hoeveelheid koudemiddel in 

en start het apparaat volautomatisch het complete 

programma. 

›  koudemiddel afzuigen en recyclen

›  Restdruk meten

›  oude olie aftappen

›  vacumeren

›  controleren op lekkage

›  olie en Uv additief bijvullen 

›  koudemiddel bijvullen rekening houdend   

 met  verlies in serviceslangen

Alle processen geschieden volautomatisch en worden 

door het apparaat zelf gecontroleerd. Eventuele 

foutmeldingen worden zowel akoestisch als optisch 

op het zwenkbare display weergegeven.

Met speciale

software voor

spoelen van

aircosystemen op

basis van gegevens

verstrekt door de

autoindustrie

aircon Service center
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ASC  1000 – VOLAutOMAtiSCH AiRCO SERViCEStAtiOn

EiGEnschAppEn vAn dE Asc  1000:

Nieuwe printer: Printen van 
belangrijke servicegegevens 
meerdere malen mogelijk

Groot aflegvlak voor 
gereedschap

Heldere LED’s voor het op grote 
afstand controleren van de 
bedrijfstoestand

Optioneel:  
Gepatenteerd toevoersysteem voor 
olie en UV additief

Prijs-

knaller!

aircon Service center

≥  Stevige metalen behuizing

≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 10 kg,  
     vermogen vacuümpomp 4 voertuigen/ 
 uur

≥   Optioneel: gepatenteerd toevoer-   
 systeem voor olie en UV additief

≥   Printen van belangrijke service-  
 gegevens meerdere malen mogelijk

≥  Volautomatisch recyclen van koudemiddel  
 en beheer van olie en UV additief

≥   Automatische vacuümcheck

≥  Automatische toevoer van lekzoekmiddel

≥   Geïntegreerd koudemiddel vul- en  
 afzuighoeveelheden management

≥  Vuldatabase geïntegreerd in het apparaat

≥  Persoonlijke vulhoeveelheden database

≥   Voldoet aan de eisen volgens SAE J2099  
 en SAE J2788

≥   Wendbaar display en informatie unit   
 (gepatenteerd)

≥   Verwarmde vulcilinder voor een versnelde  
 voortgang van het vullen, opwarmen ook  
 tijdens het vulproces

≥  Speciaal 8-voudig gelagerde   
 weegtechniek

≥  Groot aflegvlak voor gereedschap

≥   Opvangreservoir van 500 ml voor oude  
 olie maakt langere vervangingsintervallen  
 mogelijk

≥   Ook geschikt voor hybride voertuigen  
 van Duitse fabrikanten

≥   Service aan Aziatische    
 hybride  voertuigen mogelijk, met de  
 accessoirekit voor het spoelen van  
 het binnenste ASC circuit  
 (optionele accessoire) 

Individuele gebruikerscode:
Om onbevoegd gebruik van de WAECO airco servicestations uit te sluiten, is het mogelijk om tot 10
verschillende gebruikersnamen met de daarbij behorende individuele PIn-code in te voeren.
Persoonlijke vulhoeveelheden database:
De ASC serie beschikt over de mogelijkheid om een persoonlijke vulhoeveelheden database voor maar 
liefst 100 verschillende voertuigen aan te leggen.
Wereldwijd service verlenen aan airco's: de ASC  1000 is ook als leverbaar als 110 volt – 50/60 Hz 
versie.

Art.nr. PG Prijs

8885200097 (ASC  1000, 230 V, technische gegevens zie pag. 28) 106 3.295,00 
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

in dit high-end airco servicestation is alle knowhow 

van ervaren WAECO technici terug te vinden. De ASC 

2000 voert in zeer korte tijd een professionele airco 

servicebeurt uit bij personen- en vrachtwagens.

bij de ASC 2000 verlopen de volgende processen 

volautomatisch:

›  koudemiddel afzuigen en recyclen 

›  Restdruk meten

›  oude olie aftappen

›  vacumeren

›  controleren op lekkage

›  olie en Uv additief bijvullen

›  koudemiddel bijvullen met vulhoeveelheden

 compensatie voor de serviceslangen

Daarnaast biedt de ASC 2000 ook een:

›  Grotere vulcilindercapaciteit ( 21 kg) ;

›  beschermhoes

›  nauwkeurig oliemanagement met 3 aparte   

 weegschalen.

Asc 2000 – meT gepaTeNTeeRD ToevoeRSySTeem  
vooR veRSe oLie eN uv aDDiTieF

Met speciale

software voor

spoelen van

aircosystemen op

basis van gegevens

verstrekt door de

autoindustrie

aircon Service center
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ASC  2000 – VOLAutOMAtiSCH AiRCO SERViCEAPPARAAt

≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 21 kg,  
     vermogen vacuümpomp 5 voertuigen/ 
 uur

≥   Gepatenteerd toevoersysteem voor  
 olie en UV additief.  Testflacons bij de  
 levering inbegrepen

≥   Printen van belangrijke service-  
 gegevens meerdere malen mogelijk

≥   Beschermhoes bij levering inbegrepen

≥  Volautomatisch recyclen van koudemiddel  
 en beheer van olie en UV additief

≥   Automatische vacuümcheck

≥  Automatische toevoer van lekzoekmiddel

≥   Geïntegreerd koudemiddel vul- en  
 afzuighoeveelheden management

≥  Vuldatabase geïntegreerd in het apparaat

≥   Voldoet aan de eisen volgens SAE J2099  
 en SAE J2788

≥   Persoonlijke vulhoeveelheden database

≥    Wendbaar display en informatie unit   
 (gepatenteerd)

≥   Verwarmde vulcilinder

≥   Speciale spoelfunctie

≥  Speciaal 8-voudig gelagerde   
 weegtechniek

≥  Groot aflegvlak voor gereedschap

≥   Opvangreservoir van 500 ml voor oude  
 olie maakt langere vervangingsintervallen  
 mogelijk

≥   Ook geschikt voor hybride voertuigen  
 van Duitse fabrikanten

≥   Service aan Aziatische hybride 

voertuigen mogelijk, met de 
accessoirekit voor het spoelen van het 
binnenste ASC circuit  
(optionele accessoire) 

EiGEnschAppEn vAn dE Asc  2000:
Individuele gebruikerscode:  

Om onbevoegd gebruik van de WAECO airco servicestations uit te sluiten, is het mogelijk om tot 10 verschillende 

gebruikersnamen met de daarbij behorende individuele PIn-code in te voeren.

Persoonlijke vulhoeveelheden database: 

De ASC serie beschikt over de mogelijkheid om een persoonlijke vulhoeveelheden database voor maar liefst 100 

verschillende voertuigen aan te leggen.

Ingebouwde printer: 

De gemeten waarden kunnen na afloop van het proces meerdere malen geprint worden. De hoeveelheid afgezogen 

koudemiddel kan indien gewenst weggelaten worden.

Wereldwijd service verlenen aan airco's: de ASC  2000 is ook als leverbaar als 110 volt versie!

TOP-

seller

aircon Service center

Standaard gepatenteerd 
toevoersysteem voor verse olie 
en UV additief

Nieuwe printer:  
Het meerder malen printen van de 
gemeten waarden is mogelijk

Groot verlicht display met 
snelkeuzemenu

Veilig: 
Accessoirekit voor het spoelen van 
het interne ASC circuit 

Optioneel

Art.nr. PG Prijs

8885200063 (ASC 2000, 230 V, technische gegevens zie pag. 28) 106 3.995,00 
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

onzuiver of met lucht vermengd koudemiddel 

zorgt gegarandeerd voor beschadigingen. wie 

er zeker van wil zijn dat dit niet gebeurt, kiest 

voor de wAEco Asc 2000RpA.

RPA staat voor Refrigerant Purity Analyser = koude-

middel analyseapparaat. Dit apparaat controleert of 

het aircosysteem en het  airco servicestation echt 

alleen over zuiver R134a beschikt.

De hoofdoorzaken van verontreinigd koudemiddel zijn 

import van koudemiddel uit het verre oosten 

en lucht in het voertuig aircosysteem.

Een voertuig airconditioningsysteem kan enkel goed 

werken wanneer het voorzien is van zuiver R-134a. 

Lucht in de installatie is een ernstig probleem.

mogelijke gevolgen: 

›  Hogere werkingsdruk met als gevolg   

 functioneringsproblemen van de airco

›  Corrosie door vochtige lucht die binnendringt

›  Aanzienlijke reductie van het koelvermogen

Asc 2000RpA – meT voLauTomaTiScHe
kouDemiDDeLaNaLySe

Met

automatische

koudemiddelanalyse

en volledig

automatische

lekdichtheidstest

met stikstof

aircon Service center

›  Sterke belasting van de compressor zuig- en  

 drukventielen door  een te hoge druk in het  

 systeem

›  ASC 2000RPA herkent naast R-134a ook R-12,  

 R-22,  HC en lucht. 

stikstof dichtheidstest

Het milieu sparen is niet alleen een woord maar ook 

een verplichting. Voor het beschermen van het milieu 

is het noodzakelijk zo min mogelijk koudemiddel in de 

atmosfeer te laten komen. naast de reeds 

beschikbare volautomatische lekkagetest (via 

het vacuümproces), bestaat ook de 

mogelijkheid om het systeem met stikstof af te 

persen. Hierdoor wordt het nadeel van alleen een 

dichtheidstest via het vacuüm (componenten zoals 

bijv. aircoslangen kunnen samentrekken en daarmee 

een lekkage afsluiten) voorkomen. met stikstof 

overdruk kan onmiddellijk bij de airco 

servicebeurt vastgesteld worden of het 

systeem dicht is. Deze test wordt door de ASC 

2000RPA volautomatisch uitgevoerd.
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ASC  2000RPA – VOLAutOMAtiSCH AiRCO SERViCEAPPARAAt

EiGEnschAppEn vAn dE Asc  2000RpA:

Ingangsfilter van het 
analyseapparaat

Veilig: 
Display informatie na de 
koudemiddelanalyse

Volautomatisch: stikstof 
lekkagetest

Optioneel: 
gasfleswagen

Met

automatische

koudemiddelanalyse

en volledig

automatische

lekdichtheidstest

met stikstof

aircon Service center

Volautomatisch onderzoek van de zuiverheid van het koudemiddel: Het airco servicestation ASC 
2000RPA garandeert dat in het aircosysteem enkel en alleen zuivere R-134a zit en dat het noch met verboden 
koudemiddel noch met lucht vermengd is.
Voor het eigenlijke recycleproces wordt geheel automatisch een klein koudemiddelmonster (9,5 g) genomen 
en geanalyseerd. Het resultaat is op het display van het station af te lezen. De gebruiker ontvangt zo een 
belangrijke, kwalitatieve verklaring van het aanwezige koudemiddel in de aangesloten voertuigairco. Zo 
kunnen reparatie- en/of onderhoudsmaatregelen nog gerichter genomen worden.
Is het koudemiddel in orde, dan zet de ASC 2000 RPA het volledig geautomatiseerde proces voort.

≥  Stevige metalen behuizing
≥   Volautomatische gasanalyse (R-134a,  

 R- 12, R- 22, HC en lucht)
≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 21 kg
≥  Vermogen vacuümpomp 5 voertuigen/ 
 uur
≥   Printen van belangrijke service-  

 gegevens meerdere malen mogelijk
≥   Gepatenteerd toevoersysteem voor olie  

 en UV additief
≥  Beschermhoes bij levering inbegrepen
≥   Volautomatisch recyclen van koudemiddel  

 en beheer van olie en UV additief
≥  Automatische vacuümcheck
≥   Volautomatische stikstof dichtheidstest
≥  Automatische toevoer van lekzoekmiddel
≥   Geïntegreerd koudemiddel vul- en  

 afzuighoeveelheden management

≥  Voldoet aan de eisen volgens SAE J 2099  
 en SAE J 2788
≥   Geïntegreerde vulhoeveelheden database
≥  Persoonlijke vulhoeveelheden database
≥   Bediening via groot display en manometer
≥   Wendbaar display en informatie unit   

 (gepatenteerd)
≥   Verwarmde vulcilinder voor een versnelde  

 voortgang van het vullen, opwarmen ook  
 tijdens het vulproces

≥   Speciale weegtechniek zodat het station  
 ook mobiel inzetbaar is

≥  Speciale spoelfunctie
≥  Groot aflegvlak voor gereedschap
≥   Opvangreservoir van 500 ml voor oude  

 olie maakt langere vervangingsintervallen  
 mogelijk

Art.nr. PG Prijs

8885200072 (Technische gegevens zie pag. 29) 106 5.295,00 
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Airco onderhoud bij grotere voertuigen zoals bussen 

en rail voertuigen is bijzonder tijdrovend. Het lang 

stilstaan van de  voertuigen bezorgt de eigenaar hoge 

kosten. betrouwbaarheid en snelheid zijn hier dan ook 

van groot belang. Met name het afzuigen van het 

koudemiddel, het vacumeren en het bijvullen van het 

koudemiddel moet in een zo kort mogelijk tijdsbestek 

gebeuren. De ASC 3000 voldoet aan deze eisen. De 

2-traps vacuümpomp verpompt 132 liter per 

minuut. Een vloeistofpomp zorgt daarnaast voor een 

snelle toevoer van het koudemiddel.

bij de ASC 3000 verlopen de volgende processen 

volautomatisch:

›  koudemiddel afzuigen en recyclen

›  Restdruk meten

›  oude olie aftappen

›  vacumeren

›  controleren op lekkage

›  olie en Uv additief bijvullen

›  koudemiddel bijvullen met vulhoeveelheden  

  compensatie voor de serviceslangen

ook de Asc 3000 biedt ...

›  optioneel het gepatenteerde toevoer-  

 systeem voor verse olie en Uv additief.   

 Hierdoor is het mogelijk om koudemiddelolie en  

 uV vochtvrij en schoon op te slaan voor een  

 langere periode. gevolg: reductie van de  

 servicekosten.

›  Een geïntegreerde printer voor het  

 documenteren van servicegegevens

daarnaast biedt de Asc 3000 ook:

›  Een geïntegreerde vloeistofpomp voor het  
 bijvullen van aircosystemen met grote  
  hoeveelheden koudemiddel, bijv. in bussen,  
 vrachtwagen en rail voertuigen.

›  Een royale vulcilinder van 30 kg en extra  
 lange serviceslangen van 8 meter.

Asc 3000 – Hoog voLume aiRco SeRviceSTaTioN
vooR BuSSeN, RaiL voeRTuigeN, HeLikopTeRS eN
BijzoNDeRe ToepaSiNgeN

aircon Service center
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ASC  3000 – VOLAutOMAtiSCH AiRCO SERViCEAPPARAAt

EiGEnschAppEn vAn dE Asc  3000:

Optioneel: Gepatenteerd 
toevoersysteem voor olie en UV 
additief

Nieuwe printer: Het meerder 
malen printen van de gemeten 
waarden is mogelijk

Inclusief: 
Professionele flacon SE 55

≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 30 kg, 
vermogen vacuümpomp 132 liter per uur

≥     Geïntegreerde vloeistofpomp voor het 
bijvullen van aircosystemen met grote 
hoeveelheden koudemiddel 

≥  2-traps vacuümpomp, geconstrueerd in 
samenwerking met voertuigfabrikanten

≥     Printen van belangrijke servicegegevens 
meerdere malen mogelijk

≥  Optioneel: gepatenteerd toevoersysteem 
voor olie en UV additief

≥ Beschermhoes bij levering inbegrepen
≥  Volautomatisch recyclen van koudemiddel 

en beheer van olie en UV additief
≥  Vutomatische vacuümcheck en toevoer 

van lekzoekmiddel
l≥ Voldoet aan de eisen volgens SAE J2099

en SAE J2788
≥  Geïntegreerd koudemiddel vul- en 

afzuighoeveelheden management
≥     Vuldatabase geïntegreerd in het apparaat
≥ Persoonlijke vulhoeveelheden database
≥  Bediening via groot display en manometer, 

groot aflegvlak voor gereedschap
≥  Wendbaar display en informatie unit 

(gepatenteerd)
≥  Verwarmde vulcilinder
≥ Speciaal 8-voudig gelagerde weegtechniek
≥ Speciale spoelfunctie
≥  Opvangreeservoir van 500 ml voor oude 

olie maakt langere vervangingsintervallen 
mogelijk

≥  Ook geschikt voor hybride voertuigen van 
Duitse fabrikanten

aircon Service center

Geïntegreerde vloeistofpomp: 
Voor het bijvullen van grotere 
aircosystemen

Incl.  

prof. olie  

SE 55

Individuele gebruikerscode:  

Om onbevoegd gebruik van de WAECO airco servicestations uit te sluiten, is het mogelijk om tot 10 verschillende 

gebruikersnamen met de daarbij behorende individuele PIn-code in te voeren.

Persoonlijke vulhoeveelheden database: 

De ASC serie beschikt over de mogelijkheid om een persoonlijke vulhoeveelheden database voor maar liefst 100 

verschillende voertuigen aan te leggen.

Simpelweg perfect:

Duidelijke weergave manometers, gepatenteerd toevoersysteem (optioneel) voor mobiele inzetbaarheid. Voldoet aan de 

eisen van de voertuigindustrie.

Art.nr. PG Prijs

8885200080 (Technische gegevens zie pag. 29) 106 5.295,00 
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1  Volledig automatische test

R-1234yf service units zijn onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen. Er mag 
geen koudemiddellekkage optreden. Daarom voert de ASC 5000 van WAECO met 
regelmatige tussenpozen automatisch een interne lektest uit, om ervoor te zorgen dat een 
eventuele kleine interne lekkage tijdig wordt gedetecteerd.

2  Servicekoppeling met ventilatie

De serviceaansluitingen van de nieuwe R-1234yf aircosystemen wijken af van de R-134a 
systemen. Dit voorkomt het per ongeluk verwisselen tijdens het aansluiten. De 
servicekoppelingen van het R-1234yf servicestation moeten worden voorzien van een 
‘dode ventilatie ruimte’. Dit zorgt ervoor dat het koudemiddel niet ontsnapt. Zelfs niet als 
het schraderventiel defect zou zijn.

3  Duidelijke indentificatie

In de toekomst zullen er twee verschillende airco service stations zijn in de werkplaats, 
omdat R-134a en R-1234yf niet verenigbaar zijn met elkaar. Om verwarring te voorkomen 
moeten de verschillen tussen de twee units zo zichtbaar mogelijk zijn.

4  Eigen manometers voor  R-1234yf

R-1234yf heeft een andere chemische samenstelling en daardoor andere eigenschappen 
dan R-134a. Het is essentieel dat het drukvat, de slangen, afdichtingen, en manometers 
ook verenigbaar zijn met deze eigenschappen. Het gebruik van het nieuwe koudemiddel 
R-1234yf in service units voor R-134a zou levensgevaarlijk zijn.

5  Geïntegreerde koudemiddel analyse

R-1234yf is zeer gevoelig voor menging met andere koudemiddelen, lucht, stikstof of vocht. 
Daarom is het verplicht om het koudemiddel te analyseren op zuiverheid, voordat het 
wordt teruggewonnen en gerecycled. Het bespaart u tijd als deze tool al is ingebouwd in 
het aircoservice apparaat.

11 pUntEn – waaR u op moeT LeTTeN  
Bij De aaNkoop vaN eeN R-1234yF SeRviceSTaTioN
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6  Externe inschakel vertraging

R-1234yf is in bepaalde omstandigheden licht ontvlambaar. Om deze reden functioneert, 
nadat het apparaat is ingeschakeld, de eerste 35 seconden alleen de externe ventilatie. Zo 
wordt gewaarborgd dat er geen brandbare mengsels in het apparaat aanwezig zijn 
wanneer de elektrische componenten worden geactiveerd.

7  Externe ventilatie

Voor het opstarten van de unit wordt deze belucht. De ASC 5000 heeft hiervoor grote 
openingen in de basis. Een externe ventilator wordt gebruikt om ‘frisse’ lucht naar binnen 
te ‘trekken’.

8  Speciaal onderhoudsvriendelijk filter

Meer veiligheid bij het vervangen van het filter. Toegangkelijk van buiten, een verzegelde 
flensverbinding en een volautomatische lektest na het wisselen van het filter.

9  Compleet pakket

Een aircoservice unit en het koudemiddel alleen zijn niet voldoende. Zorg ervoor dat u alle 
verbruiksmaterialen voor de aircoservice unit en servicebeurt bij de hand heeft. WAECO 
heeft alle benodigde oliën en additieven beschikbaar vanaf de lancering van de ASC 5000. 
Let op: de standaard PAG en Ester oliën zijn niet geschikt voor R-1234yf airconditioners!

10  Vrijwel geen verlies van koudemiddel

Verwacht wordt dat de prijs voor R-1234yf aanzienlijk hoger zal zijn dan R-134a. De 
inkoopprijs voor de werkplaats zal ongeveer 100 euro per kilogram koudemiddel zijn. 
Reden te meer om verlies van koudemiddel te voorkomen. Standaard aircoservice units 
kunnen tot maar liefs 100 gram koudemiddel per cyclus verliezen via de vacuümpomp en 
het aflaten van oude oliën. Dit is niet het geval bij de ASC 5000RPA van WAECO, deze 
werkt volgens het ‘ Low Emission’ principe. Het verlies is hierbij nagenoeg 0%.

11  Aansluiting voor externe koudemiddel afzuiging (geen afbeelding)

herhaaldelijk merken wij dat er aircoservice units te koop worden aangeboden, waarvan men

beweert dat ze voldoen aan de technische eisen van R-1234yf. helaas zijn er te vaak twijfels

over het waarheidsgehalte van deze aanbiedingen. controleer de volgende punten om aan de

veilige kant te blijven:
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aircon Service center

Praktisch: Oliereservoir met 
koudemiddel terugwinning

Achterzijde: Filter vanaf 
buitenzijde makkelijk 
toegankelijk, TÜV voorschrift

Verlichting: Duidelijk 
afleesbare manometer met 
R-1234yf schaal

kEnmERkEn vAn dE Asc 5000RpA/-Usb:

geïntegreerd. bij de ASC 5000uSb is deze niet 

geïntegreerd maar kan het analyse apparaat via de 

uSb aansluiting alsnog worden aangesloten. 

Alle servicestations uit de 5000-serie die op het 

koudemiddel R-1234yf zijn ingesteld, voldoen van A 

tot z aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. 

uiteraard zijn ze verder voorzien van alle overige 

voordelen die ook de huidige ASC modellen 

kenmerken. 

Extra veiligheid:
Koudemiddel analysefunctie geïntegreerd (RPA) of extern aan te sluiten (USB). Bescherming tegen 
explosies: gevarenanalyse door onafhankelijk keurinstituut uitgevoerd.

Regelmatige dichtheidsproeven:
Servicekoppelingen voorzien van een “dode ventilatieruimte” verhinderen ontsnappen koudemiddel.

Externe inschakel vertraging:
Bij bepaalde omstandigheden is het R-1234yf licht ontvlambaar. Om deze reden functioneert na 
inschakeling de eerste 35 seconden alleen de externe ventilatie van het apparaat. Pas daarna wordt de 
hoofdspanning doorgeleid.

Low Emission concept: nagenoeg 100% koudemiddel terugwinningsgraad.

Al is het nog maar sporadisch, toch rijden de eerste 

voertuigen inmiddels op de weg die voorzien zijn van 

een aircosysteem afgevuld met het nieuwe R-1234yf 

koudemiddel. Alle merkgebonden werkplaatsen zijn 

daarom verplicht om zich voor te bereiden op de 

service van deze airco’s. in nauwe samenwerking 

met de automobielindustrie zijn de ASC 5000 

apparaten ontwikkeld. 

R-1234yf reageert uitzonderlijk gevoelig op vermenging 

met andere koudemiddelen. Daarom is bij de ASC 

5000RPA het koudemiddel analyse-apparaat – welke 

de reinheidsgraad controleert – reeds in het station 

Asc 5000RpA En Asc 5000Usb
vooR HeT Nieuwe aLTeRNaTieve kouDemiDDeL

Vrijgave door de arbeidsinspectie van de Duitse 
voertuigindustrie en de tÜV. 

Veilig: Elektronisch geregelde, 
dubbele ventilatie
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aircon Service center

ASC 5000RPA Low Emission

ASC 5000uSb Low Emission

Art.nr. PG Prijs

8885200102 (Technische gegevens zie pag. 29) 106 6.600,00 

Art.nr. PG Prijs

8885200103 (Technische gegevens zie pag. 29) 106 5.700,00 

onderscheid:
Bij de ASC  5000RPA is de analysefunctie reeds in het station ingebouwd. De analyse van het type koudemiddel  
(R -1234yf, R-134a, R- 12, R-  22, HC, lucht) verloopt hier volautomatisch. Maximale veiligheid voor uw werknemers 
en uw werkplaatsapparatuur!

Anders is het bij de USB variant van de ASC  5000. Hier is de analysefunctie niet direct ingebouwd, maar de externe 
koudemiddel analysetool dient via de USB aansluiting aangesloten te worden.

≥ Stevige metalen behuizing

≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 16 kg, 
vermogen vacuümpomp 5 voertuigen/
uur

≥  Optioneel: gepatenteerd toevoersysteem 
voor olie en UV additief incl. testflacons

≥  Met USB aansluiting voor externe 
koudemiddel analysetool (zie p. 27)

≥  Volautomatisch recyclen van koudemiddel 
en beheer van olie en UV additief

≥ Automatische vacuümcheck

≥  Automatische dichtheidsproef voor 
opstarten

≥ Automatische toevoer van lekzoekmiddel

≥  Geïntegreerd koudemiddel vul- en 
afzuig hoeveelheden management

≥ Geïntegreerde vulhoeveelheden database

≥  Voldoet aan de eisen volgens SAE J 2099 
/ 2788 en 2843

≥  Nagenoeg 100% terugwinningsgraad

≥ Persoonlijke vulhoeveelheden database

≥  Bediening via groot display en verlichte 
manometers

≥  Wendbaar display en informatie unit 
(gepatenteerd)

≥  Verwarmde vulcilinder voor een versnelde 
voortgang van het vullen en opwarmen, 
ook tijdens het vulproces

≥ Speciale 8-voudige gelagerde   
 weegtechniek

≥ Speciale spoelfunctie

≥    Groot aflegvlak voor gereedschap

≥  Ook voor hybride voertuigen van Duitse 
fabrikanten geschikt

≥ Gepatenteerd oliereservoir 
 

≥ Stevige metalen behuizing

≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 16 kg, 
vermogen vacuümpomp 5 voertuigen/
uur

≥  Optioneel: gepatenteerd toevoersysteem 
voor olie en UV additief incl. testflacons

≥  Geïntegreerde volautomatische 
koudemiddelanalyse

≥  Volautomatisch recyclen van koudemiddel 
en beheer van olie en UV additief

≥ Automatische vacuümcheck

≥  Automatische dichtheidsproef voor 
opstarten

≥ Automatische toevoer van lekzoekmiddel

≥  Geïntegreerd koudemiddel vul- en 
afzuig hoeveelheden management

≥ Geïntegreerde vulhoeveelheden database

≥  Voldoet aan de eisen volgens SAE J 2099 

/ 2788 en 2843

≥  Nagenoeg 100% terugwinningsgraad

≥ Persoonlijke vulhoeveelheden database

≥  Bediening via groot display en verlichte 
manometers

≥  Wendbaar display en informatie unit 
(gepatenteerd)

≥  Verwarmde vulcilinder voor een versnelde 
voortgang van het vullen en opwarmen, 
ook tijdens het vulproces

≥ Speciale 8-voudige gelagerde   
 weegtechniek

≥ Speciale spoelfunctie

≥    Groot aflegvlak voor gereedschap

≥  Ook voor hybride voertuigen van Duitse 
fabrikanten geschikt

≥  Service aan Aziatische hybride 
voertuigen mogelijk met de 

accessoirekit voor het spoelen van het 
interne circuit (optionele accessoire)

≥ Gepatenteerd oliereservoir 
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EiGEnschAppEn vAn dE Asc 5000:
Ventilatie:  
Dankzij gecontroleeerde ventilatie en een hoogrendementsventilator met speciale elektronica wordt een 
uitstekende ventilatie gewaarborgd. 

Verlichte manometers.

Persoonlijke vulhoeveelheden database:
De ASC serie beschikt sinds 2010 over de mogelijkheid om een persoonlijke voor maar liefst 100 
verschillende voertuigen aan te leggen.

Achterzijde: Filter vanaf 
buitenzijde makkelijk 
toegankelijk, TÜV voorschrift

Veilig: Elektronisch geregelde, 
dubbele ventilatie

Verlichting: Duidelijk 
afleesbare manometer met 
R-1234yf schaal

Optioneel bij alle ASC 5000: 
gepatenteerd toevoersysteem voor 
olie en UV additief

aircon Service center

Asc 5000
guNSTig iNSTapmoDeL vooR R  1234yF

u zoekt een airco servicestation dat geschikt is voor 

het nieuwe koudemiddel R-1234yf van een 

toonaangevende fabrikant, maar u wilt niet meer geld 

uitgeven dan nodig is? Dan is het basisstation ASC 

5000 mogelijk wat u zoekt. Ook in dit apparaat vindt u 

alle knowhow terug van de ervaren WAECO technieker. 

De ASC  5000 voert de professionele aircoservice 

volautomatisch uit zonder het uitvoeren van extra 

handelingen. Alle kenmerken van de standaard ASC 

klasse zijn hierin verenigd, inclusief koudemiddel vul- 

en afzuigmanagement, persoonlijke vulhoeveelheden 

database en de automatische vacuümcheck. Als 

extra kan het station uitgerust worden met een extern 

koudemiddel analysetool. Op deze manier kunt u met 

alle zekerheid zeggen met welk type koudemiddel u 

van doen hebt. 
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ASC 5000

≥ Stevige metalen behuizing

≥  Opslagcapaciteit vulcilinder 16 kg, 
vermogen vacuümpomp 5 voertuigen/
uur

≥  Optioneel: gepatenteerd toevoersysteem 
voor olie en UV additief incl. testflacons

≥  Het printen van belangrijke 
servicegegevens meerdere malen 
mogelijk

≥  Volautomatisch recyclen van koudemiddel 
en beheer van olie en UV additief

≥ Automatische vacuümcheck

≥ Automatische toevoer van  
    lekzoekmiddel

≥  Geïntegreerd koudemiddel vul- en 
afzuig hoeveelheden management

≥ Geïntegreerde vulhoeveelheden database

≥  Voldoet aan de eisen volgens SAE J 2099 
/ 2788 en 2843

≥ Persoonlijke vulhoeveelheden database

≥  Bediening via groot display en verlichte 
manometer

≥  Wendbaar display en informatie unit 
(gepatenteerd)

≥  Verwarmde vulcilinder voor een versnelde 
voortgang van het vullen en opwarmen, 
ook tijdens het vulproces

≥ Speciale 8-voudige gelagerde   
 weegtechniek

≥ Speciale spoelfunctie

≥    Groot aflegvlak voor gereedschap

≥  Ook voor hybride voertuigen van Duitse 

fabrikanten geschikt

≥ Gepatenteerd oliereservoir 

Art.nr. PG Prijs

8885200104 (Technische gegevens zie pag. 29) 106 5.200,00 

aircon Service center

Externe koudemiddel analyse apparaat

Externe gasanalyse R-1234yf met USB aansluiting (SAE)

›   Voor ASC  5000 en ASC  5000USB
› Analyse apparaat voldoet aan de eisen volgens SAE J 2912
› Met USB aansluiting
› Inclusief printer
›  Weergave van verschillende gassen in het display, bijv. R-1234yf, R-134a,  

R- 22, HC en lucht

Externe gasanalyse R-1234yf met USB aansluiting (VDA) 
(gemaakt volgens de eisen van de arbeidsinspectie van Duitse voertuigfabrikanten)

›   Voor ASC  5000 en ASC  5000USB
›   Veilige analyse met servicekoppelingen incl. "dode ventilatieruimte"
›   Eenvoudig te bedienen
› Geen printer
›   Eenvoudige weergave van de koudemiddel reinheidsgraad

Art.nr. PG Prijs

8885100106 (Extern koudemiddel analyse apparaat) 106 1.870,00

Art.nr. PG Prijs

8885100107  (Extern koudemiddel analyse apparaat) 106 3.050,00

niEUwR-1234yf
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

ASC 1000 ASC 1000 ASC 2000 ASC 2000 ASC 2000RPA ASC 2500 ASC 3000 ASC 5000RPA ASC 5000USB ASC 5000

Bedrijfsspanning 220/240 V – 50/60 Hz 110 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 110 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz

Geschikt voor koudemiddel R  134a R  134a R  134a R  134a R  134a R  134a R  134a R  1234yf R  1234yf R  1234yf

Artikelnummer 8885200097 op aanvraag 8885200063 op aanvraag 8885200072 8885200095 8885200080 - - -

Afzuigen / recyclen

Geproduceerd volgens UL richtlijnen van de USA

Zuiverheid teruggewonnen koudemiddel volgens SAEJ 2099

Afzuigvermogen van koudemiddel in kg/h 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Vermogen vacuümpomp 4 voertuigen/h 4 voertuigen/h 5 voertuigen/h 5 voertuigen/h 4 voertuigen/h 5 voertuigen/h 132 l/min. 5 voertuigen/h 5 voertuigen/h 5 voertuigen/h

Vermogen hermetische compressor in KW 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Vermogen droogfilter in kg 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Terugwinningsgraad koudemiddel min. 95 % min. 95 % min. 95 % min. 95 % min. 95 % nagenoeg 100 % min. 95 % nagenoeg 100 % nagenoeg 100 % min. 95 %

Als diagnosetool inzetbaar – – – – – –

Vullen

Inhoud interne vulcilinder in kg 10 kg 10 kg 21 kg 21 kg 21 kg 16 kg 30 kg 16 kg 16 kg 16 kg

Vulhoeveelheid bepalen via display display display display display display display display display display

Processen

Koudemiddelanalyse – – – – automatisch – – geïntegreerd/automatisch extern/noodzakelijk extern/optioneel

Afzuigen / recyclen automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Afvoeren van niet condenseerbare gassen automatisch automatisch automatisch automatisch volautomatisch volautomatisch automatisch volautomatisch volautomatisch automatisch

Aftappen van oude olie automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Vacumeren automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Vacuümcheck automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Stikstof dichtheidstest – – – – automatisch – – – – –

Toevoegen van lekzoekmiddel automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Bijvullen van olie in aircosysteem automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Afvullen van koudemiddel automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Controlepaneel

Hoge en lage druk weergave via manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer

Weergave vacuüm display display display display display display display display display display

Complete procesbesturing via display

Ingeven vacumeertijd mogelijk – – –

Resultaten proces printen mogelijk

Leveringsomvang

Printer

Serviceslang (SAE standaard), 3 m –

Serviceslang (SAE standaard), 8 m – – – – – – – – –

Aansluitnippel voor WAECO koudemiddelflessen

nederlands- en Franstalige handleiding

Adapter voor 500 ml olie en UV contrasmiddel – –

Oliereservoir (500 ml) – – – –

Afgesloten reservoir voor oude olie (hermetisch) – – – – – – –

Vulinrichting voor compressorolie

Vulinrichting voor UV additief

Verwarmde koudemiddeltank / vloeistofpomp (P)   / F

Beschermhoes – –

Beschermende handschoenen en veiligheidsbril

Testflacons UV additief voor ca. 10 toepassingen – – – – – –

Fles PAG olie ISO 46, 500 ml – – 8887200013 8887200013 8887200013 8887200013 – – – –

Fles PAG olie ISO 100, 500 ml – – 8887200014 8887200014 8887200014 8887200014 – – – –

Accessoires / verbruiksmaterialen

Voorbereid voor conversie naar R  1234yf – – – – – – – – –

Adapter voor 500 ml olie en UV contrastmiddelflessen 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026

Oliereservoir, 500 ml 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 – 4440600033 – – –

Extra filter voor onderhoud 4440400008 4440400008 4440400008 4440400008 4440400008 4440400009 4440400008 4440400009 4440400009 4440400009

Beschermhoes 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081

Universele spoelhouder voor R  134a 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 – – –

Vervangende printerrollen (thermopapier) (VPE 4) 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088

Serviceslang voor hoge drukzijde (SAE standaard) 5 m 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 8885100109 8885100109 8885100109

Serviceslang voor lage drukzijde (SAE standaard) 5 m 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 8885100108 8885100108 8885100108

Servicekoppeling voor hoge druk 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 met dode ruimte ventilatie: 
8885400171

met dode ruimte ventilatie: 
8885400171

met dode ruimte ventilatie: 885400171 
standaard: 8885400164

Servicekoppeling voor lage druk 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 met dode ruimte ventilatie: 
8885400170

met dode ruimte ventilatie: 
8885400170

met dode ruimte ventilatie: 885400170 
standaard: 8885400163

Afmeting / gewicht

B x H x T (mm) 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650

Gewicht (kg) 95 95 100 100 100 100 110 110 110 100

aircon Service center – Technische gegevens



29

www.airconservice.nl / www.airconservice.be

 

ASC 1000 ASC 1000 ASC 2000 ASC 2000 ASC 2000RPA ASC 2500 ASC 3000 ASC 5000RPA ASC 5000USB ASC 5000

Bedrijfsspanning 220/240 V – 50/60 Hz 110 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 110 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz 220/240 V – 50/60 Hz

Geschikt voor koudemiddel R  134a R  134a R  134a R  134a R  134a R  134a R  134a R  1234yf R  1234yf R  1234yf

Artikelnummer 8885200097 op aanvraag 8885200063 op aanvraag 8885200072 8885200095 8885200080 - - -

Afzuigen / recyclen

Geproduceerd volgens UL richtlijnen van de USA

Zuiverheid teruggewonnen koudemiddel volgens SAEJ 2099

Afzuigvermogen van koudemiddel in kg/h 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Vermogen vacuümpomp 4 voertuigen/h 4 voertuigen/h 5 voertuigen/h 5 voertuigen/h 4 voertuigen/h 5 voertuigen/h 132 l/min. 5 voertuigen/h 5 voertuigen/h 5 voertuigen/h

Vermogen hermetische compressor in KW 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Vermogen droogfilter in kg 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Terugwinningsgraad koudemiddel min. 95 % min. 95 % min. 95 % min. 95 % min. 95 % nagenoeg 100 % min. 95 % nagenoeg 100 % nagenoeg 100 % min. 95 %

Als diagnosetool inzetbaar – – – – – –

Vullen

Inhoud interne vulcilinder in kg 10 kg 10 kg 21 kg 21 kg 21 kg 16 kg 30 kg 16 kg 16 kg 16 kg

Vulhoeveelheid bepalen via display display display display display display display display display display

Processen

Koudemiddelanalyse – – – – automatisch – – geïntegreerd/automatisch extern/noodzakelijk extern/optioneel

Afzuigen / recyclen automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Afvoeren van niet condenseerbare gassen automatisch automatisch automatisch automatisch volautomatisch volautomatisch automatisch volautomatisch volautomatisch automatisch

Aftappen van oude olie automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Vacumeren automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Vacuümcheck automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Stikstof dichtheidstest – – – – automatisch – – – – –

Toevoegen van lekzoekmiddel automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Bijvullen van olie in aircosysteem automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Afvullen van koudemiddel automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Controlepaneel

Hoge en lage druk weergave via manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer manometer

Weergave vacuüm display display display display display display display display display display

Complete procesbesturing via display

Ingeven vacumeertijd mogelijk – – –

Resultaten proces printen mogelijk

Leveringsomvang

Printer

Serviceslang (SAE standaard), 3 m –

Serviceslang (SAE standaard), 8 m – – – – – – – – –

Aansluitnippel voor WAECO koudemiddelflessen

nederlands- en Franstalige handleiding

Adapter voor 500 ml olie en UV contrasmiddel – –

Oliereservoir (500 ml) – – – –

Afgesloten reservoir voor oude olie (hermetisch) – – – – – – –

Vulinrichting voor compressorolie

Vulinrichting voor UV additief

Verwarmde koudemiddeltank / vloeistofpomp (P)   / F

Beschermhoes – –

Beschermende handschoenen en veiligheidsbril

Testflacons UV additief voor ca. 10 toepassingen – – – – – –

Fles PAG olie ISO 46, 500 ml – – 8887200013 8887200013 8887200013 8887200013 – – – –

Fles PAG olie ISO 100, 500 ml – – 8887200014 8887200014 8887200014 8887200014 – – – –

Accessoires / verbruiksmaterialen

Voorbereid voor conversie naar R  1234yf – – – – – – – – –

Adapter voor 500 ml olie en UV contrastmiddelflessen 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026 4440600026

Oliereservoir, 500 ml 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 4440600033 – 4440600033 – – –

Extra filter voor onderhoud 4440400008 4440400008 4440400008 4440400008 4440400008 4440400009 4440400008 4440400009 4440400009 4440400009

Beschermhoes 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081 4445900081

Universele spoelhouder voor R  134a 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 8885200088 – – –

Vervangende printerrollen (thermopapier) (VPE 4) 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088 4445900088

Serviceslang voor hoge drukzijde (SAE standaard) 5 m 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 4445100026 8885100109 8885100109 8885100109

Serviceslang voor lage drukzijde (SAE standaard) 5 m 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 4445100025 8885100108 8885100108 8885100108

Servicekoppeling voor hoge druk 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 8885400027 met dode ruimte ventilatie: 
8885400171

met dode ruimte ventilatie: 
8885400171

met dode ruimte ventilatie: 885400171 
standaard: 8885400164

Servicekoppeling voor lage druk 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 8885400026 met dode ruimte ventilatie: 
8885400170

met dode ruimte ventilatie: 
8885400170

met dode ruimte ventilatie: 885400170 
standaard: 8885400163

Afmeting / gewicht

B x H x T (mm) 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650 560 x 1300 x 650

Gewicht (kg) 95 95 100 100 100 100 110 110 110 100

aircon Service center – Technische Daten
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Uitvoeringen, de technische vooruitgang dienende veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW in euro's.  Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

vooR dE modERnE AiRco wERkpLAAts
oveReeNkomSTig De eiSeN vaN De voeRTuigiNDuSTRie

WAECO ASC airco servicestations zijn de eerste 

volautomatische units op de markt „made and 

engineered in Germany” met vele kwaliteits-

kenmerken.

≥  gepatenteerd toevoersysteem voor olie en uV   

 additief

≥  geïntegreerde vulhoeveelheden database

≥   zuiver koudemiddel volgens de standaard 

SAE j 2099/j 2210 

≥  8-voudig gelagerde weegtechniek

Met inmiddels een zeer uitgebreide serie airco 

servicesetations dekt de ASC serie alle toepassings- 

mogelijkheden en wijst u de weg in de toekomst 

van de airco service. 

U kunt kiezen uit: 

≥  Het instapmodel ASC  1000

≥  De professionele oplossing ASC  2000

≥  De milieuvriendelijke ASC  2500 met maximaal   

 koudemiddel terugwinningsgraad

≥  Het veiligheidsmodel ASC  2000RPA met    

 koudemiddelanalysefunctie

≥   Het hoog volume model ASC  3000 voor bussen,  

 vrachtwagens en helicopters

≥   De ASC  5000 voor service aan R-1234yf 

aircosystemen

De nieuwe ASC 2500 Low Emission is voor het koudemiddel 

R134a ontworpen maar bevat al veel componenten die ook 

zijn geïnstalleerd in het R-1234yf station ASC 5000USB. 

Dit heeft als voordeel dat het station later probleemloos 

omgebouwd kan worden voor gebruik met R-1234yf door 

middel van een eigen speciaal ontworpen conversie kit.

De inhoud: service koppelingen en slangen, manometers, 

externe controle box, twee extra ventilatoren en 

compressorolie. 

Belangrijk: de conversie moet worden uitgevoerd door 

gecertificeerd personeel!

De SAE J 2788 norm vereist dat het apparaat in staat moet 

zijn om 95% van het koudemiddel uit het voertuig A/C 

systeem terug te winnen. Tevens mag de vulnauwkeurigheid 

een tolerantie van 15 gr. niet overschrijden.

Beide eisen worden door de WAECO ASC volautomaten 

niet alleen bereikt maar bij de ASC 2500 en ASC 5000RPA/

USB zelfs overtroffen. Dit spaart het milieu en verlaagt de 

kosten van de werkplaats.

Alle AirCon Centers van de ASC serie zijn geschikt voor 

het gebruik aan moderne hybride voertuigen van Duitse 

fabrikanten omdat deze PAG oliën gebruiken. Hybride 

voertuigen van niet Duitse fabrikanten gebruiken echter 

speciale ester oliën welke nooit vermengd mogen worden 

met PAG oliën.

Vanaf nu kunnen de ASC stations ook voor deze voertuigen 

worden gebruikt want er is een uitbreidingsset waarbij we 

volgens de normen van de fabrikant kunnen gaan werken.

SERViCE AAn HybRiDE VOERtuigEn

kOuDEMiDDEL tERugWinningSgRAAD

COnVERSiEkit VOOR R  1234yf
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Asc 1000

R -1234yf

R-134a

pakket voorstellen airco onderhoud en reparaties

Asc 2000

basispakket

Art.nr.  PG Prijs

8885200097 Aircon Service Center ASC1000 106 3.295,00

8887100007  Koudemiddel R-134a, navulfles 12 kg inhoud 105 op aanvraag

SK31 Origineel vervangende O-ringen voor koudemiddel R-134a  106 139,00
 en PAG-olie

8887200013 PAG-olie lage viscositeit, 500 ml 105 27,50

8887200014 PAG-olie hoge viscositeit, 500 ml 105 27,50

8885100072 Digitale LCD thermometer 106 32,00

TP-9000-0008 Glo Away spuitfles (bestelnr. 9109003390) 105 15,50

8885300037 Universele ventielsleutel 106 8,80

TP-3820-500 TRACER® UV additief (bestelnr. 9109003369) 106 167,00
 (in gepatenteerde houder)

SK18/2 UV lekzoeklamp met koffer (bestelnr. 9108027008) 106 248,00

voor werkplaatsen die hun omzet en service willen uitbouwen

Art.nr.  PG Prijs

8885200063 Aircon Service Center ASC2000 106 3.995,00

8887100007  Koudemiddel R-134a, navulfles 12 kg inhoud 105 op aanvraag

SK31 Origineel vervangende O-ringen voor koudemiddel R-134a  106 139,00
 en PAG-olie

8887200013 PAG-olie lage viscositeit, 500 ml 105 27,50

8887200014 PAG-olie hoge viscositeit, 500 ml 105 27,50

8885100072 Digitale LCD thermometer 106 32,00

TP-9000-0008 Glo Away spuitfles (bestelnr. 9109003390) 105 15,50

8885300037 Universele ventielsleutel 106 8,80

TP-3820-500 TRACER® UV additief (bestelnr. 9109003369) 106 167,00
 (in gepatenteerde houder)

SK18/2 UV lekzoeklamp met koffer (bestelnr. 9108027008) 106 248,00

R-134a

Asc 5000RpA

voor aircospecialisten van de toekomst

Art.nr.  PG Prijs

8885200102 Aircon Service Center ASC 5000RPA 106 6.600,00

8885100072 Digitale LCD thermometer 106 32,00

TP-8690X Blauw LED licht - UV lekzoeklamp (bestelnr. 9109005663) 106 168,00

TP-9000-0008 Glo Away spuitfles (bestelnr. 9109003390) 105 15,50

8887200031 Speciale olie nD 12 voor R-1234yf (in gepatenteerde flacon) 105 op aanvraag

8887200030 TRACER® UV additief voor R -1234yf (in gepatenteerde flacon) 105 op aanvraag
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vul- en vacumeerslangen

Serviceslangen in verschillende kleuren voor alle
toepassingen in de aircotechniek

› Geschikt voor alle gangbare koudemiddelen
› Uitermate flexibel slangmateriaal waardoor het gebruik ook bij zeer moeilijk
toegankelijke delen van auto airconditioningsystemen mogelijk wordt
› Aansluitschroefdraad volgens SAE-norm 

Art.nr. PG Prijs

8885100065 (Kleur slang: rood, lengte 3000 mm) 106 26,00
8885100064 (Kleur slang: blauw, lengte 3000 mm) 106 26,00

Universeel spoelapparaat

Voor bevestiging aan airco servicestation

›  Zorgt - in het spoelcircuit geïntegreerd - voor de noodzakelijke spoelsnelheid

Accessoire:
Vervangingsfilter, art.nr. 8880700246

flash-memory-card

De update van 2011 bevat 164 nieuwe voertuigtypes

› Ook met vulhoeveelheden van aircosystemen voor vrachtwagens
› Flash-Memory-Card eenvoudig inpluggen en klaar
› Ca. 6.000 voertuigtypes
Update voor de ASC3000 op aanvraag met vermelding van serienummer en
softewarestand

flaconset voor Asc serie

Universele olie- en UV flaconset voor de ASC serie

› Inhoud 250 ml

Art.nr. PG Prijs

8885200088 (universeel spoelapparaat) 106 510,00
8880700246 (vervangingsfilter) 106 20,50

Art.nr. PG Prijs

4441000041 (ASC 1000 tot seriennummer 109999) 106 101,00
4441000042 (ASC 2000 tot seriennummer 209999) 106 101,00
4441000090 (ASC 1000 vanaf seriennummer 110000) 106 101,00
4441000091 (ASC 2000 vanaf seriennummer 210000) 106 101,00

Art.nr. PG Prijs

4440600110 (VPE: 2 stuks) 196 31,00

Actuele 

uitgave

R-134a

R-134a

aircon Service center – accessoires
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Extra printerrollen

Speciaal printpapier voor thermische
printer in de ASC serie

Art.nr. PG Prijs

4445900088 (VPE: 4 stuks) 196 20,50

service snelkoppelingen

Voor het snel aansluiten van airco serviceapparatuur op het 
autoairconditioningsysteem

› Voor gebruik i.c.m. alle WAECO koudemiddel recyclingstations
› Speciale servicekoppelingen voor langduring gebruik

Voor toepassing op nieuwe R-1234yf aircosystemen

› Zorgt voor een probleemloze omzetting van de ASC 2500 Low Emission naar  
  gebruik met het nieuwe koudemiddel R-1234yf
› De ombouw moet door WAECO doorgevoerd worden

Leveringsomvang:
servicekoppelingen, serviceslangen, manometers, switchbox, extra ventilatoren

conversiekit voor Asc 2500 Low Emission

Art.nr. PG Prijs

8885400026 (LD voor R134a met M14 x 1,5" binnendraad)  196  40,50
8885400027 (HD voor R134a met M14 x 1,5" binnendraad)         196  40,50
8885400024 (LD voor R134a met 3/8" SAE buitendraad)  196  45,50
8885400025 (HD voor R134a met 3/8" SAE buitendraad)  196  45,50
8885400089 (LD voor R134a met 1/4" SAE buitendraad)  196  44,50
8885400090 (HD voor R134a met 1/4" SAE buitendraad)  196 44,50

vooRpRoEf

R-134a

aircon Service center – accessoires

niEUwR-134a + R-1234yfolie reservoir

Gepatenteerd oliereservoir voor ASC  2500 en ASC  5000RPA

›   Speciaal voor het Low Emission concept

Art.nr. PG Prijs

4440600131 (Oliereservoir) 190 12,00
4440600133 (Deksel) 190 23,00
4443300097 (O-ring) 190 4,00
4442500710 (Metaalband olieflessen) 190 26,00
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koudemiddel en oliën voor R-134a

hervulbare stalen cilinders voor aftappen in gasvormige (** of vloeibare vorm)

Voor hergebruik geschikte cilinders
Inhoud 12 kg koudemiddel R-134a

›   Robuuste uitvoering, goede stabiliteit door hoge opzetbeugel, praktische  
aftapkraan, géén stijgbuis aanwezig

› Geschikt voor alle vulapparatuur bij mobiel en stationair gebruik

Universele compressorolie pAo

starterkit hybride olie

Synthetische multi-use olie voor universele toepassing
in personen- en vrachtwagen aircosystemen

Starterkit hybride olie (POE speciaal)
Inhoud 120 ml

›   Veilige en geteste aanvulling op de POE olie dankzij bijzondere spindel technologie
› Verwisseling met andere soorten olie uitgesloten
› Olie veilig en schoon op te slaan
› Kan niet gemengd worden met andere compressor oliën

Art.nr. PG Prijs

8887100007 (vulling 12 kg) 105 op aanvraag
8887100008 (statiegeld*)  40,00 
8888710063W (vulling 63 kg - bestelnr. 9109004185)                   105  op aanvraag
8885400129 (aansluitadapter HD voor 12 kg cilinder)                   106  9,00
* teruggave van statiegeld uiterlijk bij inlevering van de cilinder binnen 1 jaar)

Art.nr. PG Prijs

8887200009 (universele olie viscositeit 68, 1 liter) 105 32,00

Art.nr. PG Prijs

127181 (starterkit hybride olie, 120 ml) 106 119,00
TP-9765-0104 (vervangende cartridge - bestelnr. 9109005981) 105 34,00

compressorolie pAG

De juiste olie voor alle actuele airco compressoren

›   PAG olie (R-134a), 0,25 liter

Art.nr. PG Prijs

8887200001 (lage viscositeit, ISO 46) 105 14,50
8887200002 (hoge viscositeit, ISO 100) 105 14,50
8887200008 (ultra hoge viscositeit, ISO 150) 105 14,50

R- 134a

R-134a

R-134a
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compressorolie pAG

Uniek professioneel oliesysteem
› Vochtvrij en schoon in gebruik
› Vervuilt het AirCon Service Center niet
› Kan voor een langere periode bewaard blijven zonder de productkwaliteit aan te tasten
› Grote opslagcapaciteit voor langere vervangingsintervallen

Accessoire: adapter (art.nr. 4440600026)

vacuümpompolie / compressorolie Ester sEz80

Art.nr. PG Prijs

8887200018 (vacuümpompolie, 1 liter) 105 29,00
8887200006 (Ester olie 1 liter, SEZ80) 105 31,00

koudemiddel en oliën voor R-134a

R- 134a

R-134a

R  134a

Esterolie triton sE  55

Speciale olie voor airco's in bussen

›   Polyol-Ester smeerstof, voor het gebruik in aircosystemen in bussen
›   Originele Fuchs-olie

Art.nr. PG Prijs

8887200029 (Ester-olie Triton, 1 liter) NIET VOOR HYBRIDE 105 43,00

niEUw

niEUw

R-134a

Art.nr. PG Prijs

8887200013 (lage viscositeit, ISO 46, 500 ml) 105 27,50
8887200014 (hoge viscositeit, ISO 100, 500 ml) 105 27,50
8887200019 (ultrahoge viscositeit, ISO 150, 500 ml) 105 27,50 
8887200017 (universele, 500 ml) 105 29,50
8887200028 (Esterolie SE 55, 500 ml) NIET VOOR HYBRIDE 105 37,00

ND 8:  
Speciale compressorolie voor Denso compressoren

ND 11:  
Speciale compressorolie voor hybride toepassingen

Accessoire: adapter, art.nr. 4440600026

compressorolie denso nd 8 en denso nd 11 (hybride)

Art.nr. PG Prijs

8887200021 (Compressorolie Denso nD 8, 500 ml) 105 8700
8887200035 (Compressorolie Denso nD 11, 100 ml) 105 75,00
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Elektronisch lekzoekapparaat

Elektronisch lekzoekapparaat tp-9364/f

Elektronisch lekzoekapparaat voor professioneel  
gebruik in de werkplaats

›   Levering in robuuste koffer
›   Detectie via infrarood sensor, lekkagehoeveelheid 3 g per jaar
›   Goedgekeurd volgens SAE J 2791
›   Werkt op een accu,   12 volt laadkabel bij de levering inbegrepen
›    Geschikt voor alle HFC, HCFC en CFC koudemiddelen en SnAP gassen zoals: 

R- 134a, R- 22, R- 410a, R-404a, R-12, R-407c, R-409A, R-410B, R-406A, R-414A, 
R-502, R-500 en alle SnAP koudemiddelen zoals bijv. R-1234yf

Elektronisch lekzoekapparaat voor professioneel  
gebruik in de werkplaats

›   Levering in robuuste koffer
›   Detectie via verwarmde sensor
›   Lekkagehoeveelheid 3 g per jaar
›   Goedgekeurd volgens SAE J 2791
›    Geschikt voor alle HFC, HCFC en CFC koudemiddelen en SnAP gassen zoals: 

R- 134a, R- 22, R- 410a, R-404a, R-12, R-407c, R-409A, R-410B, R-406A, R-414A, 
R-502, R-500 en alle SnAP koudemiddelen zoals bijv. R-1234yf

Art.nr. PG Prijs

8885100097 (Elektronisch lekzoekapparaat) 106 345,00

Art.nr. PG Prijs

TP-9364/F (Elektronisch lekzoekapparaat) 106 579,00

niEUw

niEUw

gereedschappen voor R  1234yf

R-1234yf

R-1234yf

Extern koudemiddel analyse apparaat

Externe gasanalyse R-1234yf met USB aansluiting (SAE)

›   Voor ASC  5000 en ASC  5000USB
› Analyse apparaat voldoet aan de eisen volgens SAE J 2912
› Met USB aansluiting
› Inclusief printer
›  Weergave van verschillende gassen in het display, bijv. R-1234yf, R-134a,  

R- 22, HC en lucht

Externe gasanalyse R-1234yf met USB aansluiting (VDA) 
(gemaakt volgens de eisen van de arbeidsinspectie van Duitse voertuigfabrikanten)

›   Voor ASC  5000 en ASC  5000USB
›   Veilige analyse met servicekoppelingen incl. "dode ventilatieruimte"
›   Eenvoudig te bedienen
› Geen printer
›   Eenvoudige weergaven van de koudemiddel reinheidsgraad

Art.nr. PG Prijs

8885100106 (Extern koudemiddel analyse apparaat) 106 1.870,00

Art.nr. PG Prijs

8885100107 (Extern koudemiddel analyse apparaat) 106 3.050,00

niEUwR-1234yf
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servicekoppelingen

onderhoudsfilter

servicekoppelingen

VDA service snelkoppeling

›   Hoge kwaliteit koppeling
›   Voldoet aan eisen SAE J 639
›   Met 1 g dode ruimte ventilatie
› Bijv. voor ASC  5000RPA

Hoogwaardige filter voor 
de ASC 5000 serie

›   Speciale PAD aansluiting voor 
eenvoudige montage

SAE service snelkoppeling

›   Hoge kwaliteit koppeling
›   Voldoet aan eisen SAE J 639
›   Te gebruiken voor dichtheidstests

Art.nr. PG Prijs

8885400170 (Servicekoppeling R  1234yf, LD) 196 150,50
8885400171 (Servicekoppeling R  1234yf, HD) 196 150,50

Art.nr. PG Prijs

4440400009 (Droger ASC 5000) 190 44,00

Art.nr. PG Prijs

8885400163 (Servicekoppeling R  1234yf, LD) 196 65,00
8885400164 (Servicekoppeling R  1234yf, HD) 196 65,00

niEUwniEUw

niEUw

gereedschappen en verbruiksmaterialen voor R -1234yf

R-1234yfR-1234yf

R-1234yf LEd blauwlicht Uv lekzoeklamp

    

    (Bestelnr. 9109003389)

LED blauwlicht  
UV lekzoeklamp

›  Draadloze uitvoering
›   Oplaadbare niMh batterij
›  Extreem hoge lichtopbrengst
›  na opladen tot circa 6 uur te 

gebruiken
›  Betrouwbare lekzoektechniek 

voor gebruik bij R-1234yf

4-weg manometerset

4-weg manometerset voor R-1234yf

›  Compleet met slangen en koppelingen
› Hoge kwaliteit koppelingen (SAE)
›  Ideaal voor mobiel vullen van R-1234yf
›  Geschikt voor het terugwinnen van R -1234yf

speciale olie nd12 contrastmiddel

Speciale olie voor gebruik 
in R-1234yf aircosystemen

› Vochtvrije opslag van de  
  speciale PAG olie

Speciaal UV additief voor 
gebruik in R-1234yf 
aircosystemen

› Alleen te gebruiken voor PAG olie
›  Vochtvrije opslag voor het  

additief

Art.nr. PG Prijs

8885300098 (4-weg manometerset) 106 409,00

Art.nr. PG Prijs

8887200031 (Speciale olie nD12 voor R  1234yf) 105 op aanvraag

Art.nr. PG Prijs

8887200030 (Speciaal additief voor R  1234yf) 105 op aanvraag

niEUw

niEUwniEUw

R-1234yf

R-1234yfR-1234yf

Art.nr. PG Prijs

TP-8690/F (LED blauwlicht UV lekzoeklamp) 106 164,00

R-1234yf



 

internet & email 
 

nederland          belgië 
www.dometic-waeco.nl         www.dometic-waeco.be 
www.airconservice.nl             www.airconservice.be 
www.waecoparts.com           www.waecoparts.com 

sales@dometic.nl                    info@dometic.be

Altijd een klik waard. Hier vindt u het complete Dometic WAECO assortiment, 

overzichtelijk en uitvoerig beschreven. Daarnaast vindt u er meer informatie 

over onze onderneming en kunt u de Dometic WAECO catalogi online  

bestellen.

informatie 
 
nederland  
tel +31 (0) 76 50 29 010   
fax +31 (0) 76 50 29 019

belgië 
tel  +32 (0) 2 359 80 40   
fax +32 (0) 2 359 80 50 
 

De directe lijn naar Dometic waeco. Hier krijgt u persoonlijk advies over alle  

producten uit ons programma.

Vraag onze catalogus aan op onze website www.airconservice.nl of telefonisch op +31 (0) 76 29 000 / +32 (0)2 359 80 40.

 „Origineel vervangende  
onderdelen“

Programma overzicht met  
origineel vervangende onderdelen 
voor af-fabriek geïnstalleerde  
aircosystemen. Of kijk op onze 
website www.waecoparts.com

„Bouwdelen“

voor voertuig aircosytemen

 „More driving pleasure“

Veiligheid- en comfort- 
accessoires voor personen-en 
bedrijfswagens. Van parkeer-
sensoren en camera-monitor 
systemen tot het onderhoud 
van de accu. Daarbij een 
breed aanbod aan koelboxen 
voor beroep en vrije tijd.

 „On the Road again“

Het beproefde accessoire-
programma voor truck en  
trucker. Standairco's, koeling 
en keuken, camera-monitor 
systemen, comfortaccessoires 
en elektronica.

u bent geïnteresseerd in onze producten en heeft nog vragen voor het maken van uw keuze?

Of u heeft advies nodig bij een zojuist aangekocht product? Wij zijn er voor u!

Dometic benelux b.V.

Ecustraat 3

4879 nP Etten-Leur

bestelling per fax +31 (0) 76 50 29019
Kopiëren, invullen en faxen

Afzender / stempel

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
Het vriendelijke Dometic-waeco team staat graag voor u klaar.

Interesse in meer …? Bestel onze catalogi!

www.airconservice.nl / www.airconservice.be

„Alles voor de  
airco werkplaats“

Verbruiksmaterialen en 
accessoires



De Dometic gROuP is een klantgerichte wereldleider op het gebied van innovatieve vrijetijds-

producten die het leven in de caravan, camper, truck, personenauto en boot compleet maken. De 

groep voorziet zowel de professionele - als de vrijetijdsmarkt van een complete range  

aircodakunits, koelboxen/- kasten, markiezen, verlichtingssystemen, kookgerei, hygiënische  

inrichtingen, generators, comfort- en veiligheidsoplossingen, vensters, deuren en vele andere  

producten die het leven onderweg aangenaam en makkelijker maken.

Daarnaast levert de Dometic gRoup de benodigde werkplaatsapparatuur om onderhoud en  

reparaties uit te kunnen voeren aan auto aircosystemen.

Speciale koelkasten voor hotels, kantoren en medische inrichtingen worden eveneens door de 

Dometic gRoup ontwikkeld en geproduceerd evenals de op maat gesneden wijnkoelkast.

De producten van Dometic worden in bijna 100 landen verkocht en hoofdzakelijk in eigen fabrieken

geproduceerd.
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ALLEs vooR dE AiRco wERkpLAAts
aiRco SeRviceappaRaTuuR

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029090
Mail  info@dometic.nl 
Net  www.airconservice.nl

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic AB 
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai
Tel  +971 4 321 2160
Tel  +971 4 883 3858
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel   +44 844 626 0133
Fax   +44 844 626 0143
Mail  automotive@dometic.co.uk

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000 
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@waeco.at

BRAZIL
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel  +55 11 3251 3352
Tel  +55 11 3251 3362
Mail  info@dometic.com.br

CHINA
WAECO Impex Ltd.
Shenzhen Futian office (WIE)
1402-1404 1 D/F, Zhou Yue Buildning
Fu Hua Road, Futian Central Zone
518048 Shenzhen  
Tel  +86 755 2560 7722

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de 

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.p.A.
Via Gazzani, 8/2 
I-40012 Calderara di Reno (BO)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

MEXICO
Dometic AB
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel  +52 55 5374 4108
Tel +52 55 5374 4106
Fax  +52 55 5393 4683
Mail  info@dometic.com.mx

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND 
Dometic Poland Sp. z o.o. 
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 3200  
Fax  +48 22 414 3201 
Mail  info@dometic.pl

RUSSIA 
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39 
Fax  +7 495 916 56 53 
Mail  info@dometic.ru

SINGAPORE  
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax  +65 6862 6620
Mail  dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo 
Tel  +421 47 4319 100  
Fax  +421 47 4319 144  
Mail  dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel  +27 11 4504978
Fax  +27 11 4504976
Mail  info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 902 111 042
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be
Net  www.airconservice.be


