Klienti / Porosia Nr.:
Data:
Targa zyrtare / Automjeti:
Gjendja e km:

LISTË KONTROLLI

Ajri i kondicionuar / Ngrohja / Ventilimi / Sistemi i ftohjes

Lloji i sistemit:
R744 (CO2)

R1234yf

Analiza e lëngut ftohës:

R134a:

%

Vlerat e presionit:

Ana me presion të lartë:

Temperatura:

Temperatura e jashtme:

Sasia e lëngut ftohës:

thithur:

Komponentët

g

R1234yf:

Të tjera

Vaporizues ballor

%

R744:

%

bar

Ana me presion të ulët:
°C

mbushur:
o.k.

g
jo o.k.

1. Leximi i memories së defekteve
2. Instrumentet e kontrollit / Elementet operative
Çelësat/njësitë operative
Funksioni i motorit të turbinës së ajrit
Sensori i temp. të kabinës (A/C-Automatik)
Shpërndarja e ajrit / Funksioni i ajrosjes
Filtrat e kabinës
3. Temperatura tek gryka e daljet së ajrit (°C)

Vaj për lëngun
ftohës:
k. / r.

Të tjera:

thithur:

Funksioni
6. Disku i transmisonit, rolet e manovrimit dhe kontrollit
Rregullimi / Distanca
Zhurmat / Gjendja
7. Rrotulla e alternatorit dhe absorbuesi i vibrimit të përdredhjeve (nëse ka)
Gjendja
Zhurmat
Funksioni
8. Komponentët e kompresorit
Lidhja magnetike (nëse ka)
Disku i transmisionit / Depozita
Mbrojtja nga mbingarkesa dhe e rripit të
transmisionit (nëse ka)
Valvula e sigurisë së mbipresionit
Lidhjet elektrike
Padepërtueshmëria
9. Tharës filtër dhe Akumulator
Padepërtueshmëria
Pjesët bashkuese / Lidhjet
Përforcimi
10. Çelësi i presionit /Sensori i presionit
Padepërtueshmëria
Funksioni
Lidhjet elektrike
11. Kondensatorët
Padepërtueshmëria
Përforcimi

o.k. = në rregull | jo o.k. = jo në rregull | k./r = kontrolluar / riparuar

g

%
Rr / min
°C

mbushur:

g

Lloji i vajit:

o.k.

jo o.k.

k. / r.

Pjesët bashkuese / Lidhjet
Vende me njolla
Përforcimi
13. Shërbim ndaj kapakut dhe valvulës së lidhjes
14. Ventilator kondensimi dhe për ftohësin e radiatorit
Kanali i ajrit / Veshja e ventilatorit

Zhurmat
Lidhjet elektrike /reletë
Kushinetë
Visco®-Ventilatorë
15. Ftohës radiatori
Padepërtueshmëria
Përforcimi
Pastërtia / Dëmtimet
Tubat dhe tubacionet
Kanal ajri / Veshja
16. Rezervuari i kompesimit për lëngun ftohës
dhe kapaku i tij
17. Lëngu ftohës
Pastërtia
Antifrizë (°C)
18. Termostati
Temperatura e hapjes
19. Pompa e lëngut ftohës
Padepërtueshmëria
Zhurmat
20. Tubat dhe tubacionet e ngrohjes
21. Valvula e ngrohjes
22. Sensorët
lidhjet elektrike
Funksioni
23. Vaporizues
Padepërtueshmëria
Pjesët bashkuese / Lidhjet
Rrjedha e ujit të kondesimit
24. Valvulat e zgjerimit dhe ato mbyllëse
Padepërtueshmëria
Pjesët bashkuese

Pastërtia / Dëmtimet
Shënime:

tek:

Komponentët

Funksioni

Zhurmat

HC:

12. Tubat dhe tubacionet
Padepërtueshmëria

Përforcimi

Depozita

%

Kompresor elektrik

Temperatura e shfryrjes:

Ndryshimi i erërave

5. Tensioneri
Rrotulla tensionuese

Ajri:

bar

4. Rripat e transmisionit
Gjendja / Zhurmat
Tensioni

%

Vaporizuesi i pasëm

Automjeti u kontrollua:
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