Svěží mysl pro bezpečný
provoz.
Pro to, abyste si v dopravě zachovali svěží mysl
a čistou hlavou, je důležitá dobře udržovaná
klimatizace. Po kontrole klimatizace je zajištěno,
že všechny komponenty vaší klimatizace pracují
bez problémů a že nic nebrání jízdě s příjemným
prostředím ve vozidle. Čistá hlava – vysoké soustředění – bezpečná jízda!

Keep cool!
Jedeme na
kontrolu klimatizace!

Kontrola a servis klimatizace vám mohou ušetřit peníze!
Pravidelná údržba klimatizace vás může také ochránit před nákladnými opravami. Vaše klimatizace například ročně ztrácí až
10 % své chladicí kapaliny, což může mít za následek špatný chladicí výkon a v nejhorším případě poškození jednotlivých součástí
až po celkový výpadek. Udělejte si čas na péči o svou klimatizaci
a nechte provést pravidelnou kontrolu a servis klimatizace. To vám
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může nejen ušetřit peníze, ale také to přispívá k vaší bezpečnosti!
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Zdravé klima.
Jak na to správně:

Důvod pro údržbu klimatizace!

Spolehněte se na know-how a zkušenosti:
odborníci na klimatizaci ve vašem servisu.

Dezinfikování výparníku!
V tomto těžko přístupném, tmavém a vlhkém prostředí v žebrech
výparníku dochází ke kondenzaci vody – a vzniká tu živná půda
pro bakterie a houby. Proto je výparník při kontrole klimatizace
dezinfikován.

1. K
 ontrola klimatizace (jednou ročně nebo
s údržbou klimatizace

každých 15 000 km)

bez údržby klimatizace

Výměna kabinového filtru!
Filtruje prach, pyl a částice nečistot ze vzduchu dříve, než se
dostanou k vám do kabiny. Kontrola klimatizace zahrnuje pravidelnou výměnu kabinového filtru. To zlepšuje vzduch a zvyšuje
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bezpečnost.
2. Servis klimatizace (každé 2 roky)
Výměna sušičky filtru!
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bez údržby klimatizace

Sušička filtru odstraňuje částice nečistot z chladicí kapaliny
a váže vlhkost. Absorpční kapacita sušičky filtru je však omezená,
proto je nutné ji pravidelně vyměňovat, aby klimatizace spolehlivě
fungovala.
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