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İçindekiler
Termal yönetim sistemi, tüm çalışma koşullarında ideal motor sıcaklığının yanı sıra araç kabininin 
ısıtılması ve soğutulması anlamına gelir. Bu nedenle modern bir termal yönetim sistemi, motor 
soğutma ve klima sistemi bileşenlerinden oluşur. 

Birbirleriyle karşılıklı etkileşimde olan bu iki yapı grubunun bileşenleri, genellikle tek bir üniteyi 
oluşturur. Bu kitapçıkta sizlere teknik arka planlarıyla birlikte modern klima sistemlerini sunuyoruz.  
Bu bağlamda, söz konusu sistemlerin çalışma prensibine, arıza nedenlerine, özelliklerine ve arıza 
teşhis olanaklarına da değineceğiz.

Termal yönetim sistemi nedir?

Bunu biliyor muydunuz? MAHLE, motor soğutma ve araç iklimlendirme 
alanında dünya çapında önde gelen orijinal donanım üreticilerinden biridir.
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Klima kontrolü  
ve klima servisi

İklimlendirmenin temelleri

Klima kontrolü ve klima servisi, küçük ve büyük muayenelere benzer şekildedir.

Bir ünite olarak klima ve soğutma

Klima sistemi ve motor soğutma sistemi iki ayrı sistem olmasına 

rağmen, bunlar birbirini karşılıklı olarak etkilemektedir. Çünkü  

klima sisteminin çalıştırılması, motor soğutma sistemine ek bir 

yük getirir ve soğutma sıvısının sıcaklığı artar.

Soğutma sıvısı içerisinde bulunan katkı maddeleri sadece don-

maya karşı değil, aynı zamanda motorun aşırı ısınmasına karşı 

da koruma sağlar. Soğutma sıvısının doğru bileşimi, ortamın kay-

nama noktasını 120 °C'nin üzerine yükseltir. Bu da muazzam bir 

güç rezervi sağlar. Bu, özellikle klima sistemi ve soğutma sistemi-

nin ortam sıcaklığı ve uzun yolculuklar nedeniyle aşırı yüklenmeye 

maruz kaldığı yaz aylarında önemlidir. Bu nedenle, klima servisi 

yapılırken aynı zamanda soğutma sıvısının da kontrol edilmesi  

en doğrusudur.

Kontrol ve servis karşılaştırması

Ne zaman, ne yapılır?

Ne? Klima kontrolü 

Ne zaman? Binek araçlarda her 12 ayda bir

Neden? Kabin filtresi, temizlenmiş ve soğutulmuş bir şekilde kabine akmadan önce, havadaki tozu, polenleri 

ve kir parçacıklarını bertaraf eder. Her filtrede olduğu gibi absorpsiyon kapasitesi sınırlıdır. Her klima 

sisteminde bir evaporatör bulunur. Lamellerinde yoğuşma suyu oluşur. Zaman içerisinde bakteriler, 

mantarlar ve mikroorganizmalar buraya yuva yapar. Bu nedenle evaporatör düzenli olarak dezenfekte 

edilmelidir.

Ne yapılmalı?  n Tüm bileşenlerin gözle kontrolü 

 n Fonksiyon ve performans testi

 n Kabin filtresinin değişimi 

 n Gerektiğinde evaporatörün dezenfeksiyonu

Ne zaman, ne yapılır?

Ne? Klima servisi 

Ne zaman? Binek araçlarda her 2 yılda bir

Neden? Yeni bir klima sisteminde bile, her yıl soğutucu maddenin %10'a yakın kısmı dışarı sızar. Bu, soğutma 

performansını azaltan ve klima kompresörüne hasar verebilecek normal bir süreçtir. Filtre kurutucu, 

nemi ve kirleri soğutucu maddeden uzaklaştırır.

Ne yapılmalı?  n Tüm bileşenlerin gözle kontrolü

 n Fonksiyon ve performans testi 

 n Filtre kurutucunun değişimi

 n Gerektiğinde evaporatörün dezenfeksiyonu

 n Soğutucu maddenin değişimi

 n Sızdırmazlık testi

 n Kabin filtresinin değişimi

MAHLE, binek araçlarda: 
Her 12 ayda bir klima kontrolü ve her 2 yılda bir klima servisi önermektedir

Klima ve soğutma ünitesi
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Genleşme valfli klima sisteminin çalışma prensibi

Araç kabinindeki iklimi kontrol etmek için hem soğutucu madde 

hem de soğutma devresi gereklidir. Soğuk ve sıcak havadan olu-

şan bir karışım, dış koşullardan tamamen bağımsız olarak, istenen 

iklim koşullarının oluşturulmasını sağlar. Bu şekilde klima sistemi, 

güvenlik ve sürüş konforu açısından önemli bir faktör haline gelir.

Soğutucu madde devresinin bireysel bileşenleri, hortum hatları 

ve/veya alüminyum borular ile bağlıdır ve böylece kapalı bir sis-

tem oluştururlar. Sistem içerisinde klima kompresörü tarafından 

tahrik edilen soğutucu madde ve soğutucu madde yağı dolaşır. 

Devre, iki kısıma ayrılmıştır:

 n Klima kompresörü ile genleşme valfi arasındaki kısım,  

yüksek basınç tarafı (kırmızı/sarı) olarak tanımlanır.

 n Genleşme valfi ile klima kompresörü arasındaki kısım,  

düşük basınç tarafı (mavi) olarak tanımlanır.

Klima kompresörü, gaz halindeki soğutucu maddeyi sıkıştırır 

(buna bağlı olarak soğutucu madde aşırı ısınır) ve yüksek basınç 

altında kondansatörden geçmeye zorlar. Burada, soğutucu mad-

deden ısı çekilir  – soğutucu madde yoğunlaşır ve gaz halinden 

sıvı haline geçer.

Sonraki istasyon olan filtre kurutucu, artık sıvı halde olan soğu-

tucu maddeden kirleri ve hava ceplerini ayırır ve nemini çeker. 

Bu sayede sistemin verimliliği sağlanır ve kirler nedeniyle oluşa-

cak hasarlara karşı bileşenler korunur.

Soğutucu artık filtre kurutucudan genleşme valfine geçer. Bu valf, 

tıpkı bir savak gibi görülmelidir. Savağın ön tarafında eşit bir ba-

sıncı korur, buna karşılık savaktan sonra, hacim artışı nedeniyle 

bu basıncın düşmesine neden olur. Genleşme valfi doğrudan 

evaporatörün ön tarafında olduğundan, soğutucu maddenin gen-

leşmesi evaporatörün içine doğru gerçekleşir. Evaporasyon, yani 

soğutucu maddenin fiziksel durumunun sıvıdan gaza dönüşmesi 

sırasında, buharlaşmalı soğutma serbest kalır. Serbest bırakılan 

bu soğuk, daha sonra havalandırma sistemi tarafından yolcuların 

konforundan sorumlu olduğu araç kabinine üflenir. Düşük basınç 

tarafında, şimdi tekrar gaz halinde olan soğutucu madde, devri-

daimin yeniden başladığı klima kompresörüne döner.

Klima devresi Klima sisteminin bileşenleri

İklimlendirmenin temelleri

Klima kondansatörü fanı 

Klima kondansatörü

Klima kompresörü

Genleşme valfi

Kabin fanı

Evaporatör 

Filtre kurutucu 
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Klima  
kompresörleri
Klima sistemi kompresörü genellikle bir 

V kayışı aracılığıyla motor tarafından tahrik 

edilir. Klima kompresörü sistem içerisinde-

ki soğutucu maddeyi sıkıştırır ve sevk eder. 

Farklı tiplerde klima kompresörleri vardır.

Düşük sıcaklıkta evaporatörden gelen gaz 

halindeki soğutucu madde emilir ve sıkıştı-

rılır. Ardından, yüksek sıcaklıkta ve yüksek 

basınç altında, gaz halinde klima kondan-

satörüne iletilir.

Sistem büyüklüğüne bağlı olarak, klima 

kompresörünün boyutlandırması uyarlan-

malıdır. Klima kompresörü, yağlama için 

özel bir yağ ile doldurulmuştur. Yağın bir 

kısmı, soğutucu maddeyle birlikte sistem-

de dolaşır.

Klima kompresörleri, Sayfa 20'den 

itibaren ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Genleşme valfli soğutucu madde devresi

Sızıntılar ve buna bağlı olarak 
soğutucu madde ve yağ kaybı-
nın yanı sıra bakım eksikliğinden 
kaynaklanan yetersiz yağlama, 
klima kompresörünün arızalan-
masına (sızıntı yapan mil sız-
dırmazlık halkası, sızıntı yapan 
gövde muhafazası contası, 
yatak hasarları, pistonun sıkı 
oturması vb.) neden olabilir.
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Bu nedenle, kural olarak binek 
araçlarda filtre kurutucu her 
2 yılda bir veya soğutucu madde 
devresi her açıldığında yenilen-
melidir. Filtre kurutucunun aşırı 
yıpranması, klima siste-minde 
ciddi arızalara neden olabilir.  
Filtre kurutucular klima kon-
dansatörünün içerisine entegre 
edilmiş olabilir. Bazı durumlarda, 
filtre kurutucuyu tek başına 
değiştirme imkânı yoktur.

İklimlendirmenin temelleri

Özel montaj yeri nedeniyle, kirlen-
meler veya taş çarpması sonucu 
çevresel koşullara bağlı arızalar 
meydana gelebilir. Önden çar-
pışmalı kazaların neden olduğu 
arızalar özellikle çok yaygındır.

Klima  
kondansatörleri
Klima kondansatörü, kompresör içeri-

sindeki kompresyon nedeniyle ısınan 

soğutucu maddeyi soğutmak için gerek-

lidir. Sıcak soğutucu madde gazı, klima 

kondansatörünün içerisinden akar ve 

bu sırada boru hatları ile lameller üzerin-

den ısıyı çevreye verir. Soğutucu madde-

nin fiziksel durumu, soğuma nedeniyle 

gaz halinden sıvı haline dönüşür.

Çalışma prensibi

Sıcak soğutucu madde gazı üstten klima 

kondansatörünün içerisine akar, bu sıra-

da ısıyı boru hatları ve lameller üzerinden 

çevreye verir. Soğutucu madde, soğuma 

sayesinde klima kondansatörünü alt bağ-

lantıdan sıvı halde terk eder.

Arıza durumundaki sonuçlar

Arızalı bir klima kondansatörü  

aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

 n Düşük soğutma performansı

 n Klima sisteminin arızalanması

 n Sürekli çalışan klima kondansatörü fanı 

Ortaya çıkan hataların nedenleri  

şunlar olabilir:

 n Bağlantılardaki veya hasardan kay-

naklanan sızıntılar

 n Kirlenme nedeniyle yetersiz  

ısı alışverişi

Hata arama

Hata gidermeye yönelik kontrol 

adımları:

 n Klima kondansatörünü kirlenme açı-

sından kontrol edin

 n Sızıntı olup olmadığını kontrol edin

 n Yüksek ve düşük basınç tarafında 

basınç testi yapın

Filtre kurutucu
Klima sisteminin filtre elemanları, sistem 

türüne bağlı olarak filtre kurutucu veya 

akümülatör olarak bilinir. Filtre kurutucu-

nun görevi, yabancı maddeleri soğutucu 

maddeden çıkarmak ve nemi gidermektir.

Çalışma prensibi

Sıvı haldeki soğutucu madde, filtre ku-

rutucuya girer, higroskopik bir kurutma 

ortamının içerisinden akar ve tekrar sıvı 

halde filtre kurutucudan çıkar. Bir filtre ku-

rutucunun üst kısmı aynı zamanda den-

geleme odası görevini görürken, alt kısmı 

sistemdeki basınç dalgalanmalarını den-

gelemek için soğutucu maddeyi depolar.

Filtre kurutucu, tasarımından dolayı sade-

ce belirli miktarda bir nemi çekebilir – daha 

sonra kurutucu ortam doygunluğa ulaşır 

ve artık daha fazla nemi bağlayamaz.

Arıza durumundaki sonuçlar 

Filtre kurutucudaki bir arıza,  

aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

 n Düşük soğutma performansı

 n Klima sisteminin arızalanması

Filtre kurutucunun arızalanmasının 

nedenleri şunlar olabilir:

 n Aşırı yıpranma

 n İç kısımda arızalı filtre pedleri

 n Bağlantılardaki veya hasardan  

kaynaklanan sızıntılar

Hata arama

Hata arama sırasında aşağıdaki  

adımlar dikkate alınmalıdır:

 n Bakım periyotlarını kontrol edin  

(binek araçlarda her 2 yılda bir)

 n Sızdırmazlık testi/bağlantıların  

yerine doğru oturması/hasarlar

 n Yüksek ve düşük basınç taraflarının 

basınç testi
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Genleşme veya 
kısma valfi
Genleşme valfi, soğutma devresindeki 

yüksek ve düşük basınç alanları arasın-

daki ayırma noktasıdır. Evaporatörün ön 

tarafına monte edilmiştir. Evaporatörde 

optimum soğutma performansını elde 

etmek için, sıcaklığa bağlı olarak gen-

leşme valfinden geçen soğutucu madde 

akışı düzenlenir. Bu sayede, sadece gaz 

halindeki soğutucu madde klima komp-

resörüne ulaşacak şekilde, sıvı haldeki 

soğutucu maddenin tamamen buharlaş-

ması sağlanır. Genleşme valfleri tasarım-

larında farklılık gösterebilir.

Çalışma prensibi

Klima kondansatöründen gelen sıvı hal-

deki soğutucu madde, filtre kurutucunun 

içerisinden akıp genleşme valfinden ge-

çer ve evaporatöre enjekte edilir. Soğutu-

cu maddenin buharlaştırılması sayesinde, 

buharlaşmalı soğutma serbest bırakılır.  

Böylece sıcaklığın düşmesi sağlanır. Eva-

poratörde optimum bir soğutma perfor-

mansını elde etmek için, sıcaklığa bağlı 

olarak genleşme valfinden geçen soğu-

tucu madde akışı düzenlenir. Evaporatö-

rün sonunda soğutucu madde genleşme 

valfinden geçirilerek klima kompresörüne 

iletilir. Evaporatörün sonunda soğutucu 

maddenin sıcaklığı yükselirse, genleşme 

valfinde genleşir. Bu sayede, evapora-

töre soğutucu madde akışı (enjeksiyon 

miktarı) artar. Evaporatörün sonunda 

soğutucu maddenin sıcaklığı düşerse, 

genleşme valfindeki hacim azalır. Bunun 

üzerine genleşme valfi evaporatöre soğu-

tucu madde akışını azaltır.

Arıza durumundaki sonuçlar

Arızalı bir genleşme valfi,  

aşağıdaki gibi fark edilebilir:

 n Düşük soğutma performansı

 n Klima sisteminin arızalanması

Arıza nedenlerinin çeşitli kaynakları 

olabilir:

 n Aşırı ısınma veya buzlanma nedeniyle 

sıcaklık sorunları

 n Sistemdeki kirlenmeler

 n Bileşendeki veya bağlantı hatlarındaki 

sızıntılar

Hata arama

Bir arıza durumunda, aşağıdaki test 

ve kontrol adımları uygulanır:

 n Gözle kontrol

 n Akustik test

 n Bağlantı hatlarını sıkı ve doğru bir şe-

kilde yerine oturma açısından kontrol 

edin

 n Bileşeni ve bağlantıları sızdırmazlık 

açısından kontrol edin

 n Boru sistemlerinde sıcaklık ölçümü

 n Klima kompresörü açık haldeyken  

ve motor çalışırken basınç ölçümü

Evaporatör
Evaporatör, çevre havası ile klima siste-

minin soğutucu maddesi arasındaki ısı 

alışverişi görevini yerine getirir.

Çalışma prensibi

Yüksek basınç altında, sıvı haldeki soğu-

tucu madde, genleşme veya kısma valfi 

üzerinden evaporatöre enjekte edilir. So-

ğutucu madde genleşir. Burada ortaya 

çıkan buharlaşmalı soğutma, evaporatör 

yüzeyinden ortama salınır ve fan akımı  

tarafından araç kabinine yönlendirilir.

Arıza durumundaki sonuçlar

Arızalı bir evaporatör aşağıdaki  

belirtileri gösterir:

 n Yetersiz soğutma performansı

 n Klima sisteminin arızalanması

 n Düşük fan performansı

Evaporatörün arızalanmasının  

nedenleri şunlar olabilir:

 n Evaporatör içerisindeki boru  

hatları tıkanmıştır

 n Evaporatörde sızıntı vardır  

(bağlantılarda, hasar nedeniyle)

 n Evaporatör kirlenmiştir  

(hava geçişi engellenmiş)

Hata arama

Hata arama sırasında aşağıdaki test 

adımları dikkate alınmalıdır:

 n Evaporatörü kirlenme açısından kont-

rol edin

 n Evaporatörü hasarlar açısından  

kontrol edin

 n Bağlantı hatlarını doğru bir şekilde 

yerine oturma açısından kontrol edin

 n Sızdırmazlık testi

 n Klima kompresörü açık haldeyken  

ve motor çalışırken basınç ölçümü

 n Giriş ve çıkış hattında sıcaklık ölçümü

Klima sistemindeki nem ve kirlen-
meler, genleşme veya kısma valf-
lerinin işlevselliğini büyük ölçüde 
olumsuz etkileyebilir ve arızalara 
yol açabilir. Bu nedenle düzenli 
bir bakım önemlidir!

Sıcaklık sorunları, kirlenme, nem 
ve eksik bakım, evaporatörde arı-
zalara yol açabilir. Bunu önlemek 
için, klima sisteminin düzenli olarak 
bakımı yapılmalı veya dezenfekte 
edilmelidir.

İklimlendirmenin temelleri

Bunun için gerekli MAHLE Service Solutions araç servis donanımları 
hakkındaki bilgileri Sayfa 72'den itibaren bulabilirsiniz.
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Üfleme fanı

Üfleme fanı, aracı havalandırmak için kullanılır. Berrak bir görüş ve hoş bir kabin iklimi sağlar. Bu, güvenlik ve sürüş konforu için önemli 

bir koşuldur.

Klima kondansatörü fanı 

Klima kondansatörü fanı, aracın her türlü çalışma durumunda soğutucu maddenin optimum sıvılaşmasını sağlamaya yardımcı olur. 

İlave veya kombine fan olarak, klima kondansatörünün ya da motor radyatörünün önüne veya arkasına monte edilir.

Fanın arızalanması rahatsız edici bir kabin iklimine ve 
dolayısıyla sürücünün konsantrasyonunun bozulmasına 
neden olur. Bu da önemli bir güvenlik kaybını temsil eder. 
Ayrıca, havalandırma eksikliği ön camın buğulanmasına 
neden olabilir. Sınırlı görüş, büyük bir güvenlik riskidir.

Basınç şalterleri  
ve sensörler
Basınç şalterleri ve sensörlerin görevi, kli-

ma sistemini aşırı yüksek veya çok düşük 

basınçların neden olduğu hasarlardan ko-

rumaktır. Düşük basınç şalteri, yüksek ba-

sınç şalteri ve üçlü şalter arasında bir ayrım 

yapılır. Üçlü şalter, yüksek ve düşük basınç 

şalterlerinin yanı sıra kondansatör fanı için 

ek bir anahtarlama kontağını içerir.

Çalışma prensibi

Basınç şalteri (basınca duyarlı şalter) ge-

nellikle klima sisteminin yüksek basınç 

tarafına monte edilir. Basınç çok yüksek 

olduğunda (yaklaşık 26 ila 33 bar) klima 

kompresörünün kavramasına giden akım 

beslemesini kapatır ve basınç düştüğün-

de (yaklaşık  5  bar) tekrar açar. Basınç 

çok düşük (yaklaşık 2 bar) olduğunda da  

eksik yağlama nedeniyle klima kompresö-

rünün hasar görmesini önlemek için, ben-

zer şekilde akım beslemesi kesilir. Üçlü  

şalterdeki üçüncü anahtarlama kontağı, 

kondansatördeki soğutucu maddenin op-

timum bir şekilde yoğuşmasını sağlamak 

için, elektrikli klima kondansatörü fanını 

kontrol eder.

Arıza durumundaki sonuçlar

Arızalı veya devre dışı kalmış bir 

basınç şalteri, aşağıdaki gibi fark 

edilebilir:

 n Yetersiz soğutma performansı

 n Klima sistemi çalışmıyor

 n Klima kompresörü kavramasının  

sık sık açılması/kapatılması

Klima sistemi çalışmıyor – Arıza ne-

denlerinin çeşitli kaynakları olabilir:

 n Elektrik bağlantılarında kontak arızası

 n Sistemdeki kirlenmeler

 n Titreşim veya kazalar nedeniyle gövde 

muhafazasında hasarlar

Hata arama

Arıza teşhisine yönelik test adımları:

 n Gözle kontrol

 n Bağlantı konnektörünü doğru bir şe-

kilde yerine oturma açısından kontrol 

edin

 n Bileşeni hasarlar açısından kontrol 

edin

 n Klima kompresörü açık haldeyken  

ve motor çalışırken basınç ölçümü

 n Nitrojen tüpü, basınç düşürücü ve 

multimetre ile sökülmüş durumda 

bileşen testi

Temas sorunları veya kirlenme 
nedeniyle basınç şalterleri ve 
sensörler arızalanabilir. Sistemin 
düzenli bakımının yapılması, arızayı 
önler. Açma/kapama şalterleri 
gibi diğer klima sistemi şalterleri, 
programı tamamlamaktadır.

Klima kondansatörü fanları, elektriksel veya mekanik 
hasarlar nedeniyle arızalanabilir. Bunun sonucunda, 
soğutucu madde artık yeterince sıvılaştırılmaz. Klima 
sisteminde performans düşüşü meydana gelir.

İklimlendirmenin temelleri
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Güvenlik talimatları/Soğutucu 
madde ile çalışma

 n Daima koruyucu gözlük ve koruyucu 

eldiven kullanın! Normal ortam sıcaklık-

larında ve atmosferik basınçta sıvı so-

ğutucu madde, cilt veya gözlerle temas 

ettiğinde ilgili dokunun donmasına yol 

açacak kadar ani bir şekilde buharlaşır 

(kör olma tehlikesi vardır).

 n Temas halinde, etkilenen alanları yeterli 

miktarda soğuk su ile yıkayın. Ovma-

yın. Derhal tıbbi yardım alın! 

 n Soğutucu madde devresi üzerinde ça-

lışırken, çalışma alanı iyice havalandı-

rılmalıdır. Yüksek konsantrasyonlarda 

gaz halindeki soğutucu maddenin so-

lunması, baş dönmesine ve boğulma 

tehlikesine yol açar. Soğutucu madde 

devresi üzerindeki çalışmalar, çalışma 

kanallarından yapılmamalıdır. Gaz ha-

lindeki soğutucu madde havadan daha 

ağır olduğundan, bu kanallarda yüksek 

konsantrasyonlarda birikebilir.

 n Sigara içmeyin! Soğutucu madde, siga-

ranın koru tarafından zehirli maddelere 

ayrıştırılabilir.

 n Soğutucu maddeyi açık ateş kaynakları 

veya sıcak metal ile temas ettirmeyin. 

Ölümcül gazlar oluşabilir.

 n Soğutucu maddenin hiçbir koşulda 

atmosfere kaçmasına izin vermeyin. 

Soğutucu madde haznesi veya klima 

sistemi açılırsa, içerik yüksek bir basınç-

la dışarı kaçar. Basınç seviyesi sıcaklığa 

bağlıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa, 

basınç da o kadar yüksek olur.

 n Klima sisteminin bileşenleri üzerinde-

ki her türlü ısı tesirini önleyin. Boya-

ma işlerinden sonra araçlar 75 °C'nin 

üzerinde (kurutma fırını) ısıtılmamalıdır. 

Aksi takdirde, klima sistemi önceden 

boşaltılmalıdır.

 n Servis hortumları araçtan çıkarılırken, 

bağlantılar vücuda doğru tutulmama-

lıdır. Hâlâ soğutucu madde kalıntıları 

dışarı çıkabilir.

 n Aracı temizlerken, buhar püskürtücüsü 

doğrudan klima sisteminin parçalarına 

yönlendirilmemelidir.

 n Genleşme valfi üzerindeki ayar vidası-

nın fabrika ayarını asla değiştirmeyin.

Klima sistemi

Bir yedek parçayı sökmeden veya takma-

dan önce, bağlantıların, sabitleme eleman-

larının ve montajla ilgili diğer özelliklerin  

aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Bileşenleri değiştirirken her zaman yeni, 

soğutucu maddeye uygun o-ringler kul-

lanın.

Klima kompresörü yağının güçlü bir hig-

roskopik etkisi vardır. Bu nedenle sistem 

mümkün olduğunca kapalı tutulmalı veya 

soğutucu madde devresi kapatılmadan 

kısa bir süre önce yağ doldurulmalıdır.

Montajdan önce, montajı kolaylaştırmak 

için o-ringler ve contalar soğutucu madde  

yağı veya özel yağlama maddeleri ile yağ-

lanmalıdır. Burada başka gresler veya sili-

kon sprey kullanılamaz, aksi takdirde yeni 

soğutucu madde hemen kirlenir.

Soğutucu madde devresi her açıldığında, 

güçlü higroskopik etkisi nedeniyle filtre 

kurutucu yenilenmelidir. Filtre kurutucu 

veya akümülatör düzenli olarak yenilen-

mezse, filtre pedleri parçalanabilir ve sili-

kat parçacıkları tüm sisteme yayılıp, ciddi 

hasarlara neden olabilir. 

Sistemin bağlantıları asla uzun bir süre 

boyunca açık kalmamalı, aksine kapaklar 

veya tapalar ile derhal kapatılmalıdır. Aksi 

takdirde hava ile birlikte sisteme nem girer. 

Bağlantı hatlarının veya bileşenlerinin zarar 

görmemesi için, bağlantıları gevşetirken 

ve sabitlerken daima iki anahatarla çalışın.

Hortumları ve kabloları döşerken, araç 

kenarlarından veya diğer hareketli bile-

şenlerden kaynaklanan herhangi bir ha-

sar oluşmamasına dikkat edin.

Klima sisteminin bir bileşenini değiştirir-

ken, sistemde doğru miktarda yağ olma-

sına dikkat edilmelidir. Gerekirse yağ ilave 

edilmeli veya boşaltılmalıdır.

Sistemi yeniden doldurmadan önce, sis-

temin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. 

Daha sonra nemin sistemden tamamen 

uzaklaştırıldığından emin olmak için, sis-

tem yeterince (yaklaşık 30 dakika) tahliye 

edilmelidir.

Klima sistemleri üzerindeki çalış-
malar sadece kalifiye teknisyenler 
(yetkinlik belgesi) tarafından yürü-
tülebilir. İlgili AB yönetmeliklerine 
(307/2008, 517/2014, 2006/40) 
uyulmalıdır.

Basınç manometresiFiltre kurutucu 

Onarım ve servis Sökme ve montaj talimatları

İklimlendirmenin temelleri
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PAO yağ 68 

Elektronik kaçak arama dedektörü

Klima sistemi kompresörlerinin montajına ilişkin talimatlar

Tüm kirlenmelerin ve yabancı unsurların soğutucu madde devresinden çıkarıldığından 

emin olun. Bu amaçla sistem, yeni klima kompresörünü monte etmeden önce yıkan-

malıdır. Kirlenme derecesine bağlı olarak, R134a veya R1234yf soğutucu madde ya da 

özel bir yıkama çözeltisi, yıkama için uygundur. Klima kompresörleri, filtre kurutucular  

(akümülatörler) ve genleşme veya kısma valfleri yıkanamaz. Klima kompresöründe bir arıza 

olması durumunda her zaman sistemde bir kirlenme (sürtünme aşınması, talaş) olduğu 

varsayılması gerektiğinden veya bu olasılık göz ardı edilemeyeceğinden, bu bileşenlerin 

değiştirilmesi sırasında sistem mutlaka yıkanmalıdır. Sistemde yıkama çözeltisi kalıntıla-

rının kalmadığından emin olun. Soğutucu madde devresini gerekirse nitrojenle kurutun.

Filtre kurutucu veya akümülatörü ve genleşme veya kısma valfini (orifis tüpü) değiştirin.

Aynı klima kompresörü duruma göre farklı araç veya sistemler için kullanılabildiğinden, 

klima kompresörünün montajından önce, üretici firma spesifikasyonlarına göre yağ dolum 

miktarının ve viskozitenin kontrol edilmesi veya düzeltilmesi mutlaka gereklidir. Bunun 

için tüm yağ boşaltılmalı ve bir kapta toplanmalıdır. Ardından klima kompresörü, araç 

üreticisinin belirlemiş olduğu yağ miktarı (sistem yağ miktarı) ile tamamen doldurulmalıdır.

Yağın boşaltılması ve doldurulması, bu amaç için sağlanan "yağ 

boşaltma tapası" üzerinden gerçekleştirilir. Klima kompresörü 

böyle bir vidaya sahip değilse, yağ yüksek ve düşük basınç 

bağlantısı üzerinden boşaltılır ve düşük basınç bağlantısı üzerin-

den doldurulur. Bu sırada klima kompresörünün mili birkaç kez 

döndürülmelidir.

Yağın eşit şekilde dağılması için, klima kompresörü monte edil-

meden önce 10 kez el ile döndürülmelidir. Tahrik kayışını monte 

ederken, bu kayışın "hizalanmış" olduğundan emin olunmalıdır. 

Bazı klima kompresörleri "çoklu kullanım" olarak bilinen kullanım 

şekli için tasarlanmıştır. Bu, ilgili klima kompresörlerinin farklı 

araçlara monte edilebileceği anlamına gelir. Manyetik kavrama 

üzerindeki olukların sayısına varıncaya kadar, "eski parça" ile 

yüzde yüzlük bir uyum vardır.

Klima kompresörünü monte ettikten ve soğutucu devresini yeni-

den doldurduktan sonra, motor ilk olarak birkaç dakika rölanti 

devir sayısında çalıştırılmalıdır.

Ayrıca diğer spesifikasyonlara (broşür, üretici firma spesifikasyon-

ları, alıştırma talimatları) da uyulmalıdır.

Araç üreticisi tarafından belirtilen soğu-

tucu madde miktarı ile doldurulduktan 

sonra, sistemin düzgün çalışıp çalışmadı-

ğı ve sızdırmazlığı (elektronik kaçak ara-

ma dedektörü) kontrol edilmelidir. Aynı 

zamanda, basınç manometreleri aracı-

lığıyla yüksek ve düşük basınç değerleri 

gözlemlenmeli ve öngörülen değerlerle 

karşılaştırılmalıdır. Orta nozuldaki çıkış sı-

caklığını üretici firma tarafından belirtilen 

değerlerle karşılaştırın.

Servis bağlantıları koruyucu kapaklarla 

donatıldıktan sonra, ön travers üzerine 

bir servis etiketi yapıştırılarak bakım tarihi 

işaretlenmelidir. 

Gösterilen tüm ürünler ve çok daha 
fazlası MAHLE veya MAHLE Service 
Solutions ürün gamında bulunabilir.

İklimlendirmenin temelleri

Denso 5SE/5SL ve Hanon VS16 klima kompresörlerinde tasarım nedeniyle yağ boşaltıla-
mamaktadır. Bu klima kompresörleri, önceden gerekli miktarda sistem yağ dolum miktarı 
ile doldurulmuştur. Lütfen ayrıca belirtilen ürün veya montaj talimatlarına uyun.
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Arıza teşhisi
Soğutma performansının kontrol edilmesi 
Her araç servisi, test ve özel takımlara ek olarak, örneğin eğitim yoluyla edinilebilecek uygun uzmanlık 
bilgisine de ihtiyaç duyar. Bu özellikle klima sistemleri için geçerlidir. Sistemlerin çeşitliliği nedeniyle, 
buradaki talimatlar sadece bir kılavuz görevi görür.

Basınç manometre göstergesinin değerlendirilmesi özellikle çok önemlidir. Aşağıda bazı örnekler 
verilmiştir:

Genleşme valfli klima sistemleri

Düşük basınç Yüksek basınç Orta nozuldaki çıkış  
sıcaklığı

Olası nedenler

Yüksek Yüksek Daha yüksek,  
ortam sıcaklığına kadar

Motor aşırı ısınmış, kondansatör kirlenmiş, kondansatör fanı 
arızalı, yanlış dönüş yönü, sistem aşırı doldurulmuş

Normal ila düşük arasında, 
ara ara

Yüksek, ara ara Daha yüksek,  
muhtemelen dalgalanan

Genleşme valfi sıkışmış, ara ara kapalı

Normal Yüksek Az miktarda daha yüksek Filtre kurutucu yıpranmış, kondansatör kirli

Yüksek Normal ila yüksek arasında Daha yüksek, darlık  
durumuna bağlı olarak

Klima kompresöründen genleşme valfine giden hat daralmış

Normal Normal Daha yüksek Sistemde çok fazla soğutucu madde

Normal, ancak düzensiz Normal, ancak düzensiz Daha yüksek Sistemde nem, arızalı genleşme valfi

Dalgalı Dalgalı Dalgalı Genleşme valfi veya klima kompresörü arızalı

Normal ila düşük arasında Normal ila düşük arasında Daha yüksek Evaporatör kirlenmiş, soğutucu madde yetersiz

Yüksek Düşük Daha yüksek, neredeyse 
ortam sıcaklığı kadar

Genleşme valfi sıkışmış, açık; klima kompresörü arızalı

Düşük Düşük Daha yüksek,  
ortam sıcaklığına kadar

Soğutucu madde yetersiz

Düşük basınç ve  
yüksek basınç aynı

Düşük basınç ve  
yüksek basınç aynı

Ortam sıcaklığı Soğutucu madde yetersiz, klima kompresörü arızalı,  
elektrik tesisatında arıza

Sabit klapeli/orifis tüplü klima sistemi

Düşük basınç Yüksek basınç Orta nozuldaki çıkış  
sıcaklığı

Olası nedenler

Yüksek Yüksek Daha yüksek,  
ortam sıcaklığına kadar

Motor aşırı ısınmış, kondansatör kirlenmiş, kondansatör fanı 
arızalı veya yanlış dönüş yönü, sistem aşırı doldurulmuş

Normal ila yüksek arasında Yüksek Daha yüksek Sistem aşırı doldurulmuş, klima kondansatörü kirlenmiş

Normal Normal ila yüksek arasında Dalgalı Sistemde nem, sabit klape ara ara tıkalı

Yüksek Normal Daha yüksek Sabit klape arızalı (kesit)

Normal Normal Daha yüksek Sistemde çok fazla soğutucu madde

Normal ila düşük arasında Normal ila düşük arasında Daha yüksek Soğutucu madde yetersiz

Düşük basınç ve  
yüksek basınç aynı

Düşük basınç ve  
yüksek basınç aynı

Ortam sıcaklığı Soğutucu madde yetersiz, klima kompresörü arızalı,  
elektrik tesisatında arıza

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Klima sistemi çalışıyor

Motoru çalıştırın. Fan kademeleri arasında 

geçiş yapın. Fan çalışıyor mu?

Sıcaklık maksimum soğutma performansında. 

Manyetik kavrama etkin mi?

 n Sigortayı kontrol edin

 n Röleyi, şalteri, tüm 

bileşenlerin kablolarını 

kontrol edin

 n Kablolamayı/elektr.  

bağlantılarını, akım  

beslemesini (+/-)  

kontrol edin

 n Sıcaklık şalterini/ 

sensörünü, basınç  

şalterini kontrol edin

 n Soğutucu madde dolum 

miktarı doğru değil

Şuradan 

devam edin

 Çıkış sıcaklığı çok yüksek olduğunda:

 n Kalorifer kapatıldı mı?

 n Kabin filtresi çalışıyor mu?

 n Sıcaklık şalterini/sensörünü,  

termostatı (varsa) kontrol edin

 n Havalandırma flaplarını, kalorifer  

valflerini, kondansatör fanını  

kontrol edin

Hata arama tablosuna bakın

Sistemi maksimum soğutma performansında ve orta 

fan kademesinde birkaç dakika çalıştırın; orta nozuldaki 

hava çıkış sıcaklığı 3  ila  8 °C'dir.

2.000  ila  2.500 devir/dakikada düşük basıncı (DB)  

ve yüksek basıncı (YB) kontrol edin: DB = 0,5 – 3,0 bar, 

YB = 6,0 – 25,0 bar; güç kontrollü klima kompresörlerinde: 

DB = yaklaşık 2 bar, sabit.

1

3

2

4

6

8

5

7

5
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Genel

Klima kompresörü, genellikle araç motoru tarafından bir V kayışı 

aracılığıyla tahrik edilir. Sistemdeki soğutucu maddeyi sıkıştırır ve 

sevk eder. Çeşitli klima kompresörü tipleri vardır.

Çalışma prensibi

Düşük basınç altında ve düşük sıcaklıkta evaporatörden gelen 

gaz halindeki soğutucu madde emilir, sıkıştırılır ve ardından yük-

sek sıcaklıkta ve yüksek basınç altında, gaz halinde klima kon-

dansatörüne iletilir.

Arıza durumundaki sonuçlar

Hasar görmüş veya arızalı bir klima kompresörü, aşağıdaki şekil-

lerde kendisini fark ettirebilir:

 n Sızıntı

 n Gürültü oluşumu

 n Soğutma performansının yetersizliği veya hiç olmaması

 n Klima kontrol ünitesinde veya motor/merkezi kontrol ünitesinde 

hata kodu

Arızalar çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir:

 n Arızalı gerdirme düzeneği veya aşınma nedeniyle rulman 

hasarları

 n Klima kompresörü milinde veya gövde muhafazasında sızıntılar

 n Klima kompresörü gövde muhafazasında mekanik hasar

 n Temas (elektrik bağlantıları)

 n Elektrikli kontrol valfi

 n Soğutucu madde yağı yetersiz

 n Soğutucu madde yetersiz

 n Katı maddeler (örn. talaşlar)

 n Nem (korozyon vb.)

 n Hatalı gerdirme elemanları, yardımcı üniteler

Hata arama

Sistemin fonksiyon testi ve basınç ölçümü:

 n Klima kompresörü çalışıyor mu, bağlantı konnektörü yerine 

sıkı oturmuş mu, voltaj mevcut mu?

 n Elektrikli kontrol valfini veya kontrol sistemini kontrol edin

 n Tahrik kayışını doğru oturma, hasar ve gerginlik açısından 

gözden geçirin

 n Sızıntı olup olmadığını gözle kontrol edin

 n Soğutucu madde borularını sıkı bir şekilde yerine oturma 

açısından kontrol edin

 n Yüksek ve düşük basınç taraflarının basınçlarını karşılaştırın

 n Arıza belleğini okuyun

Soğutma performansı ve arıza teşhisi için tam 
otomatik kontrol programı

MAHLE ACX 320, ACX 350, ACX 380 ve ACX 420, ACX 450 

ile ACX 480 cihazlar, tam otomatik bir test programına sahiptir. 

Test sonucu "Tamam değil" şeklinde olursa, cihaz, kendi ekra-

nında gerekli adımlara ilişkin talimatları gösterir.

Daha ayrıntılı bilgileri Sayfa 72'den itibaren, araç servis dona-

nımları bölümünde bulabilirsiniz.

Genel bakış  
ve önemli uyarılar Klima kompresörünün kesiti

Cıvata bağlantıları

Emme basınç valfi

Silindir kafası

Conta

Piston

1

2

3

4

5

Eğik plaka

Tahrik mili

Gövde muhafazası

Yağ kapağı

Dişli çark 

6

7

8

9

10

Gösterilen örnek: Pistonlu klima kompresörü
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Tutarlı yıkama 

Klima devresindeki kir parçacıkları, ancak tüm sistemi iyice 

yıkayarak temizlenebilir. Yıkama için, kirlenme derecesine bağlı 

olarak R134a veya R1234yf soğutucu madde ya da özel bir yı-

kama çözeltisi uygundur. Klima kompresörleri, filtre kurutucular 

(akümülatörler) ve genleşme veya kısma valfleri yıkanamaz. Klima 

kompresöründe bir arıza olması durumunda her zaman sistem-

de bir kirlenme (sürtünme aşınması, talaş) olduğu varsayılması 

gerektiğinden veya bu olasılık göz ardı edilemeyeceğinden, bu 

bileşenlerin değiştirilmesi sırasında sistem mutlaka yıkanmalıdır.

Soğutucu madde yağları 

Üretici firma talimatları ve broşürün yanı sıra viskozitenin de dikka-

te alınmasında fayda vardır.

2.1 Yağ miktarının dağılımı

Klima sisteminin her bileşeninde soğutucu madde yağı bulunur. 

Bir onarım durumunda, değiştirilen bileşenle birlikte sistemden 

yağ çıkarılır. Bu nedenle, uygun miktarda yağın yeniden doldurul-

ması mutlaka gereklidir. Aşağıdaki grafik, sistem içerisindeki yağ 

miktarlarının ortalama dağılımını göstermektedir.

2.2 Yağ miktarına ve spesifikasyona dikkat edin

Yeni bir klima kompresörünün montajından veya soğutucu madde 

eklemeden önce, prensip olarak araç üretici firmalarının talimatla-

rına göre yağ miktarı ve viskozite dikkate alınmalıdır.

2.3 Sistem yağ miktarı klima kompresörüne aittir

Aynı klima kompresörü duruma göre farklı araç veya sistemler için 

de kullanılabildiğinden, klima kompresörünün montajından önce 

yağ dolum miktarının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi mutlaka 

gereklidir. Bunun için tüm yağ boşaltılmalı ve bir kapta toplan-

malıdır. Ardından klima kompresörü, araç üreticisinin belirlemiş 

olduğu yağ miktarı (sistem yağ miktarı) ile tamamen doldurulma-

lıdır. Yağın eşit şekilde dağılması için, klima kompresörü monte 

edilmeden önce 10 kez el ile döndürülmelidir. Araç üretici firma 

spesifikasyonları her durumda ayrıca dikkate alınmalıdır.

Klima kompresörü filtre süzgeçleri

Prensip olarak, klima kompresörü değişimi sırasında kirlenmeleri 

ve yabancı bileşenleri sistemden çıkarmak için, her klima sistemi 

yıkanmalıdır. Yıkama işlemine rağmen devrede kirlenmeler kala-

cak olursa, emme hattında filtre süzgeçleri kullanılarak hasarlar 

önlenebilir. 

Genel: Yağ miktarının soğutucu  

madde devresindeki  

ortalama dağılımı

%10 borular/hortumlar

%20 evaporatör

%10 klima kondansatörü

%50 klima kompresörü

%10 filtre kurutucu/akümülatör 

Klima kompresörünü sökün

Soğutucu maddeyi vakumla çektirin

Sistemi kirlenme/katı maddeler/ 

geçirgenlik yönünden kontrol edin

Genleşme veya kısma valfini/filtre 

kurutucuyu/akümülatörü ve o-ringleri 

değiştirin

Servis istasyonu ile

1.  Vakum oluşturun

2.  Sızdırmazlık testi yapın

3.  Soğutucu madde doldurun

1. Sistem basınç testi

2. Sızdırmazlık testi

3. Sistem kontrolü

Yeni veya onarılmış klima kompresörünü 

monte edin

1.  Servis etiketi yapıştırın

2.  Deneme sürüşü gerçekleştirin

3.  Yapılan çalışmaları belgelendirin

Hata nedeninin araştırılması:

a)  Soğutma devresi hatası

b)  Elektrik hatası

c)  Klima kompresörünün çevresindeki 

hatalar (kayışlı tahrik, yardımcı üniteler)

Hata analizi ve  
değişime ilişkin iş akışı

Kaçak arama maddesi:

Kaçak arama maddesi doldurun

Normal değil
Klima kompresörünü monte edilmiş

durumda kontrol edin

Normal

Uygulama ipucu: 

a)  Manyetik kavrama

b)  Mekanik hasarlar

c)  Elektrikli kontrol valfi

d)  Sızıntı 

Soğutucu madde yağları:

Mutlaka uyun! Yeni bir klima 

kompresörünün montajından önce, 

prensip olarak üretici firma talimatlarına 

göre yağ miktarı ve viskozite kontrol 

edilmeli ve duruma göre yağ ilave 

edilmelidir! Bunun için klima kompresörü 

boşaltılmalı ve üretici firmanın belirlediği 

miktarda yağ ile yeniden doldurulmalıdır. 

Montaj sırasında o-ringler yenilenmelidir.

Uygulama ipucu:

Üretici firma talimatlarına uyun:

a) Vakum süresi

b) Soğutucu madde dolum miktarı 

Klima sistemine soğutucu  
madde doldurulması: 

Rodaj talimatına mutlaka uyun

Tutarlı yıkama: 

Mutlaka uyun! Klima kompresörü değişimi, tüm klima sisteminin yıkanmasını ve  

sarf malzemelerinin yanı sıra yıkanamayan bileşenlerin değiştirilmesini gerektirir! 

Klima kompresörü filtre  
süzgeçleri: 

Uygulama ipucu: Gerekirse montajdan 

önce filtre süzgecini klima kompresö-

ründeki emme hattına takın

1

2 3

4

5

Klima kompresörleri 

Klima kompresörü arızalı mı?
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Klima sistemine soğutucu madde doldurulması 

Klima kompresörü için rodaj talimatı: 

 n Soğutucu madde çarpmalarını önlemek için, prensip olarak  

soğutucu madde sadece klima servis istasyonu aracılığıyla 

yüksek basınç tarafındaki servis bağlantısı üzerinden  

doldurulmalıdır. 

 n Sadece araç üreticisi tarafından belirtilen miktarda/özelliklere 

sahip uygun soğutucu madde kullanılabilir. 

 n Hava dağıtımını "orta nozul" pozisyonuna getirin ve tüm orta 

nozulları açın. 

 n Temiz hava fanının anahtarını orta kademeye ayarlayın. 

 n Sıcaklık seçimini maksimum soğutma performansına ayarlayın. 

 n Motoru çalıştırın (klima sistemini çalıştırmadan) ve kesintisiz 

olarak en az 2 dakika boyunca rölantide çalışmaya bırakın. 

 n Klima sistemini yakl. 10 saniye boyunca rölantide çalıştırın; 

Klima sistemini yakl. 10 saniye için kapatın. Bu işlemi en az 

5 kez tekrarlayın. 

 n Sistem kontrolünü uygulayın.

 n Kaçak arama maddesi

Klima kompresörü hasarları, soğutucu madde eksikliğinden de 

kaynaklanır. Bu nedenle, düzenli olarak klima bakımı yapılması 

ve gerekirse sisteme kontrast maddesi katılması tavsiye edilir. 

Bunun için çeşitli yöntemler vardır. Araçta kontrast madde kulla-

nımını belgelendirin. Bu, aşırı durumlarda klima kompresöründe 

hasarlara yol açabilecek olan fazla dolumu önler.

4 5

Bunun için gerekli MAHLE Service 
Solutions araç servis donanımları 
hakkındaki bilgileri Sayfa 72'den 
itibaren bulabilirsiniz.

Klima kompresörleri 

Dikkat
Prensip olarak tüm o-ringleri yenileyin ve takmadan önce soğutucu madde yağı ile yağlayın. 
Yeni bir klima kompresörünün montajından önce, prensip olarak üretici firma talimatlarına göre 
yağ miktarı ve viskozite kontrol edilmeli ve duruma göre yağ ilave edilmelidir. Klima kompresörü 
değişimi, tüm klima sisteminin yıkanmasının yanı sıra sarf malzemelerinin ve yıkanamayan 
bileşenlerin değiştirilmesini gerektirir!
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Ne yapılmalı?

Sorun çıkarsa, klima kompresörünü sökülmeli ve yağ boşaltılma-

lıdır. İçerisinde aynı zamanda ince metal parçacıkları da (Resim 5) 

bulunan yağda "grimsi bir renk değişikliği" (kontrast madde kul-

lanılıyorsa gri-yeşil veya gri-sarı) tespit edilirse, soğutucu madde 

devresi yabancı parçacıklar nedeniyle kurallara uygun bir şekilde 

yıkanmalı, genleşme valfi ve filtre kurutucu değiştirilmeli, soğutucu 

madde devresi tekrar talimatlara uygun şekilde tahliye edilmeli ve 

yeniden soğutucu madde ve yağ ile doldurulmalıdır. Daha sonra 

sistem düzgün bir şekilde çalışmalıdır. 

Müşteri yeterince bilgilendirildi mi?

Araç servisi daha önce müşteriye sadece kaçak arama ve ge-

rekirse sızıntı yapan bileşenin değiştirilmesi için ya da salt klima 

servisi için bir maliyet tahmini sunduğundan, müşteriye karşı 

argümantasyon zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Müşteri, 

örneğin klima kompresörünün değiştirilmesi ve yıkanması gibi 

ciddi ek maliyetleri ödemeye çoğunlukla hazır olmaz. Bu nedenle, 

müşteriyle teknik gerçeklerin ve risklerin açıkça belirtildiği ayrıntılı 

bir görüşme yapılması çok önemlidir.

Klima kompresörünün arızalanmasının  
nedeni nedir?

Klima kompresörü, soğutucu madde devresindeki tek hareketli 

bileşenleri içerir ve bu nedenle yeterli yağ ile beslenmelidir. Soğu-

tucu madde devresindeki yağın bir diğer görevi, aşırı ısınmasını 

önlemek için klima kompresörünü soğutmaktır. Bir klima komp-

resörü uzun bir süre boyunca çok az soğutucu madde ile çalıştı-

rılırsa (örneğin bir sızıntı nedeniyle), yağın klima sistemi içerisinde 

soğutucu madde ile birlikte taşınması gerektiğinden, bu durum 

klima kompresörü bileşenlerinin ısı aktarımının ve yağlanmasının 

yetersiz olmasına yol açar. Klima kompresörü bileşenlerinin aşı-

rı yüklenmesi nedeniyle, bileşenler üzerinde iç kısımda bulunan 

kontrol valfinin kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olabi-

lecek metalik sürtünme aşınması oluşur. Kontrol vanasının tıkan-

ması, klima kompresörünün artık düzgün çalışmamasına neden 

olur. Hasar ancak, sistemin "yıkanmasını" da içeren profesyonel 

bir klima kompresörü değişimi ile giderilebilir. Bu arada, yeter-

siz yağlama tüm klima kompresörü tiplerinde hasara yol açar.  

Bununla birlikte, güç kontrollü klima kompresörleri çok az soğu-

tucu madde veya yağa karşı özellikle çok hassastır.

Araç servisi ve onarımın yüklenicisi için not

Bir araç müşteri tarafından yetersiz soğutma performansı nede-

niyle tamire getirilirse, duruma göre klima kompresörünün değiş-

tirilmesinin gerekebileceği belirtilmelidir. Bunun nedeni, muhte-

melen yetersiz miktarda soğutucu madde ve buna bağlı yağlama 

eksikliği nedeniyle ön hasarların meydana gelmiş olabileceğidir. 

Şüphe durumunda daima klima kompresörü sökülmeli ve yağın 

kirlenmiş olması halinde, klima kompresörünü yenilemeden önce 

her zaman sistem "yıkanmalıdır". Müşteri farklı bir prosedür ister-

se, araç servisinin bu durumu faturada belirtmesi veya müşteriye 

yazılı olarak teyit ettirmesi avantajlıdır. 

Bir sızıntı giderildikten veya klima servisinden 
sonra, klima sistemi artık çalışmıyor.

Vaka

Klima bileşenlerini değiştirdikten sonra veya normal bir klima ser-

visinden sonra, klima sisteminin ya iş yapıldıktan hemen sonra 

ya da kısa bir süre sonra artık düzgün bir şekilde çalışmaması, 

sürekli olarak karşılaşılan bir durumdur.

Müşteriler nelerden şikayet ediyor?

Araçlar esasen müşterinin "Klima artık düzgün soğutmuyor" veya 

"Klima artık hiç soğutmuyor" bildirimi ile araç servisine geliyor.

Araç servisi buna nasıl karşılık veriyor?

Bu gibi durumlarda genellikle ilk olarak soğutucu madde devre-

sinin dolum miktarı kontrol edilir. Bu işlem sırasında sıklıkla sis-

temde yetersiz miktarda soğutucu madde mevcut olduğu tespit 

edilir. Sistem tipine bağlı olarak, bir yıl içerisinde soğutucu mad-

denin %10'u klima sisteminden dışarıya yayılabilir. Bununla bir-

likte, sistem yeniden soğutucu madde ile doldurulmadan önce, 

soğutucu madde eksikliğinin "doğal kayıp" nedeniyle mi yoksa 

sızıntı nedeniyle mi oluştuğu belirlenmelidir. Sızıntılardan şüphe-

leniliyorsa, sistem basitçe tekrar soğutucu madde ile doldurul-

mamalıdır. Klima sistemi örneğin kalıplama gazı ile doldurularak  

ve bir elektronik kaçak arama dedektörü ile kontrol edilerek, ilk 

önce bir kaçak arama işlemi gerçekleştirilmelidir. Daha sonra, 

sonuca bağlı olarak ya soğutucu madde devresinin sızdıran bir 

bileşeni (Resim 1) değiştirilir ya da sadece filtre kurutucu elemanı 

yenilenir. Ardından sistem talimatlara uygun olarak tahliye edilir ve 

üretici firma spesifikasyonlarına göre soğutucu madde ve klima 

kompresörü yağı ile doldurulur.

Klima sistemi tekrar devreye alındığında, klima kompresörünün 

artık güç sağlamaması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Servis is-

tasyonunda gösterilen basınç değerleri incelendiğinde, yüksek 

ve düşük basınç tarafındaki değerlerin neredeyse aynı olduğu 

tespit edilir (Resim  2). Bu durum ya soğutucu madde devresi-

nin, örneğin genleşme valfinde yetersiz debiye sahip olduğu ya 

da klima kompresörünün arızalı olduğu varsayımına neden olur. 

Garip bir şekilde, klima sisteminin ilk kontrolü sırasında yüksek 

ve düşük basınç değerlerinin normal aralıkta, sadece soğutucu 

madde miktarının çok düşük olduğu ve ancak klima sistemi  

talimatlara uygun olarak yeniden doldurulduktan sonra sorun-

ların ortaya çıktığı durumlar da vardır. Tahliye ve yeniden dolum  

nedeniyle kir parçacıkları veya metal aşınması çözülebilir ve klima 

kompresörünün kontrol valfinde (Resim 3) ya da genleşme veya 

kısma valfinde (Resim 4) çökelebilir ve buna bağlı olarak özellikle 

filtre kurutucunun aşırı yıpranmış ya da sistemin "az doldurulmuş" 

olması durumunda, arızalara yol açabilir.

Klima kompresörü hasarları

Klima kompresörleri

Resim 1 Resim 3 Resim 5Resim 2 Resim 4
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Gürültü oluşumu

 n Klima kondansatörü de alışılmadık gürültülere neden olabilir. 

Klima kondansatöründen yeterli hava geçirilmezse, soğutucu 

madde yeterince yoğuşamaz ve yüksek basınç aşırı miktarda 

yükselir. Bunun sonucunda alışılmadık gürültü oluşumu mey-

dana gelebilir. Bu nedenle, fan veya fanların klima kondansa-

töründen yeterli hava geçirip geçirmediğini kontrol edin. Ayrıca 

klima kondansatörü ve radyatör lamellerinde herhangi bir kir-

lenme olup olmadığını da kontrol edin (Resim 4).

 n Gürültülere çoğu zaman kirlenmiş genleşme valfleri (Resim 5) 

veya kısma valfleri de neden olabilmektedir. Bu, örneğin me-

tal aşınması şeklindeki kirlenmelerden kaynaklanabilir. Bunlar 

soğutucu madde akışını azaltır ve aşırı miktarda yüksek basınç 

meydana gelir. "Arızalı" genleşme valfleri, araç kabininden de 

açıkça algılanabilen örneğin çeşitli uğultu, ıslık veya çınlama 

gürültüleri üretebilir.

Gürültü kaynaklarına göre hata arama sırasında 
ve klima kompresörünü değiştirmeden önce her 
zaman aşağıdaki talimatlara mutlaka uyulmalıdır:

 n Tüm sabitleme braketlerini ve tespit noktalarını kırıklar veya çat-

laklar ve olası eksik cıvatalar veya somunlar yönünden kont- 

rol edin. Bu sorunlardan kaynaklanan herhangi bir titreşim, 

aşırı klima kompresörü gürültüsüne yol açabilir. Sabitleme bra-

ketlerine veya tespit noktalarına örneğin bir montaj levyesi ile 

kuvvet uyguladığınızda seslerin değişip değişmediğine dikkat 

edin (Resim 1). Bir değişiklik meydana gelirse, gürültüler muh-

temelen klima kompresöründen kaynaklanmıyor demektir.

 n Motordan veya titreşimli soğutucu maddeden gelen titreşim-

lerin araç kabinine kadar iletilip iletilmediğini tespit etmek için, 

hortumları ve hatları kontrol edin. Bunu yapmak için, bu bile-

şenleri elinizle tutun ve olası gürültü değişikliklerine dikkat edin 

(Resim 2).

 n V kayışını, gerdirme düzeneğini, gergi kasnağını, alternatörün 

serbest dönüşünü ve alternatör kasnaklarını kolay işlerlik, boş-

luk ve hizalama yönünden kontrol edin. Aşınmış parçalardan 

kaynaklanan aşırı toleranslar gürültüye yol açabilir.

 n Aşırı yüksek basınç (Resim 3), alışılmadık kompresör gürültüle-

rine neden olabilir. Yüksek basınçlı servis bağlantı noktası sis-

temdeki bir tıkanıklığın arkasında bulunuyorsa, yüksek basınç 

aslında basınç göstergesinin gösterdiği değerden daha yüksek 

olabilir. Böyle bir sorunu teşhis etmek için, klima kondansatö-

ründeki sıcaklıkları ölçmek yararlıdır.

 n Sistemde çok fazla veya kirlenmiş soğutucu madde varsa,  

bu klima kompresörü gürültüsüne yol açabilecek aşırı yüksek 

basınca neden olur. Benzer durum, çok yüksek oranda yoğuş-

mayan gazlar (hava) içeren soğutucu maddeler için de geçerlidir.

Gürültü durumunda hata arama ve klima kompresörünün  
değiştirilmesi ile ilgili uyarılar

Klima kompresörleri
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Resim 1 Resim 2 Resim 3 Resim 4 Resim 5İşlev örneği

Kayış kasnağı

Kauçuk eleman

Tahrik diski

Manyetik kavramasız  
klima kompresörleri

Kontrol valfi (Resim 1) klima kompresörünün içinde bulunur ve 

darbe genişliği modülasyonlu sinyallerini (PWM) klima kontrol 

ünitesinden alır. Kontrol ünitesinden kontrol valfine iletilen ve ni-

hayetinde klima kompresörünün gücünü belirleyen akım, bir arı-

za teşhis cihazı yardımıyla ölçüm bloğu olarak görüntülenebilir.  

Kavramasız klima kompresörleri ayrıca klima kompresörünü 

ve klima sisteminin diğer bileşenlerini aşırı basınçtan korumayı 

amaçlayan bir emniyet valfine (Resim  2) sahiptir. Valf genellikle 

35  ila 45 bar arasında tetiklenir (klima kompresörü üreticisine 

bağlı olarak). Valf sadece aşırı basınç azalıncaya kadar açılır. Daha 

sonra, tüm soğutucu madda miktarını atmosfere salmamak için 

tekrar kapanır. Valfin folyosu hasar görmüşse, valfin "tetiklendiği" 

varsayılabilir.

Arıza teşhisi

Kayış kasnakları ve bunların "aşırı yük emiyeti" olarak tasarlanmış 

kauçuk elemanları, klima kompresörü tipine göre farklılık göster-

mektedir. Türüne bağlı olarak, "aşırı yük emniyetinin" tetiklenip 

tetiklenmediği çeşitli şekillerde belirlenebilir: 

1.  Kayış kasnağının iç kısmında kauçuk aşınması parçacıkları 

görülüyor (Resim  3). Klima kompresörünün mili artık tahrik 

edilmez. Klima kompresörü kolayca döndürülebiliyorsa, kayış 

kasnağı veya kauçuk eleman değiştirilebilir.

2.  Aşırı yük emniyeti tahrik diskini tetiklemiş (Resim 4). Tahrik diski 

veya kauçuk eleman ayrı ayrı değiştirilebilir. Ön koşul: Klima 

kompresörü kolayca döndürülebiliyor.

3.  Tetiklenmiş bir tork sınırlayıcısını görsel olarak algılamak zor-

dur. Sınırlayıcının tetikleyip tetiklemediğini kontrol etmek için, 

klima kompresörünün mili uygun bir aletle (Resim 5) tutulmalı 

ve kayış kasnağı aynı anda sola döndürülmelidir. Kayış kas-

nağı sola döndürülebiliyorsa, sınırlayıcı tetiklemiş demektir ve 

klima kompresörü yenilenmelidir. Sanden PxE 13 ve PxE 16 

klima kompresörü tiplerinde tork sınırlayıcısının değiştirilmesi 

mümkün değildir.

Genel

"Kavramasız" klima kompresörleri olarak adlandırılan, harici kont-

rollü, değişken klima kompresörleri birkaç yıldır kullanılmaktadır. 

Tüm tanınmış klima kompresörü üreticileri, çok çeşitli temel tipler  

kullanmaktadır. Piyasadaki en yaygın tipler şunlardır: 6SEU ve  

7SEU tipleri ile Denso; PxE  13 ve PxE  16 tipleri ile Sanden. 

MAHLE de V5 klima kompresörü tipine çok benzeyen CVC7 

serisi ile temsil edilmektedir. Bu nesil klima kompresörleri hemen 

hemen tüm araç üreticileri tarafından kullanılmaktadır. Harici ola-

rak kontrol edilen, klima kompresörünün strok hacminin, çok 

çeşitli sistem parametrelerine − dış/istenen sıcaklık, yüksek/

düşük basınç, devir sayısı ve motor yükü gibi − bağlı olarak, 

klima kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen dahili bir kontrol valfi 

aracılığıyla belirlendiği anlamına gelir. "Kavramasız", klima komp-

resörünün artık elektromanyetik bir kavramaya sahip olmadığı 

anlamına gelir. Bu, klima kompresörünün bir kayış kasnağı üze-

rinden sürekli olarak tahrik edildiği ve klima sistemi kapatıldığında 

bile çalıştığı anlamına gelir. Ancak bu durumda güç, yüzde birkaç 

oranında düşürülür.

İşlev

Klima kompresörünün kayış kasnak ünitesi, örneğin bir tahrik 

diski ve asıl kayış kasnağından (çizim) oluşur. Tahrik diski bir kau-

çuk elemandan oluşur ve kayış kasnağı ile klima kompresörünün 

mili arasındaki bağlantıyı oluşturur. Bir yandan titreşim sönümleyi-

ci görevi görürken, diğer yandan klima kompresörünü veya tahrik 

edilen diğer üniteleri aşırı yük ve hasarlardan korur. Örneğin klima 

kompresörünün bloke olması durumunda, kayış kasnağı ile tahrik 

diski arasındaki iletim kuvvetleri kauçuk eleman bölgesinde güçlü 

bir şekilde artar.

Klima kompresörü üreticisine veya tipine bağlı olarak, kauçuk 

elemanın deformasyonu veya "aşırı yük korumasının" tetiklen-

mesi ile bağlantı kesilir. Sonrasında kayış kasnağı boşta çalışır. 

Bu, kayışın ve kayış tarafından tahrik edilen diğer ünitelerin zarar 

görmesini önler.

Klima kompresörleri
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Resim 7 Resim 8

Resim 9 Resim 10

Gürültü ve diğer klima problemleri ile bağlantılı olarak, genellik-

le aceleyle klima kompresörlerinden şikayet edilmektedir. Çoğu 

durumda klima kompresörünün düzgün ve sorunsuz olduğu 

veya arızanın nedeninin klima kompresörü olmadığı ortaya çıkar.  

Bu nedenle, her zaman hatanın nedenine sistemin tüm bileşenle-

ri dahil edilmelidir. Gürültü sadece klima kompresöründen değil, 

aynı zamanda bunun montajından, tahrik ünitesinden, genleşme 

valfinden veya hatlardan da kaynaklanabilir. Çeşitli gürültülerin 

sorumlusu, yanlış miktardaki soğutucu madde de olabilir. 

Bunun dışında yağ, olası hasarlar hakkında önemli 
bilgiler sağlar:

 n Klima kompresörü veya sistemdeki yağ kırmızı bir renk  

almışsa, bunun nedeni çok fazla nem olabilir.

 n Siyah renkli yağ, arızalı bir klima kompresörüne işaret eder.

 n Gümüş-gri renkli yağ, metal talaşı açısından incelenmelidir. 

Grimsi renk değişimi, metal aşınmasına işaret eder.

Sistem yağ miktarları gittikçe azaldığından (bazı durumlarda sa-

dece 80 ml), yağ miktarının izlenmesi ve spesifikasyonlara uyul-

ması (örneğin klima servisi ve bileşen değişimi sırasında) son 

derece önemlidir.

Kavramasız klima kompresörlerinin onarımı sadece sınırlı bir ölçü-

de mümkündür. Bu işlem her durumda uygun aletlerden ve ona-

rım bilgilerinden yararlanılarak gerçekleştirilmelidir.

Elbette arıza teşhisi sırasında sistem basınçlarının değerlendiril-

mesi özel bir öneme sahiptir. Burada, araç üreticilerinin varsa-

yılan değerleri kullanılmalıdır. Aynı durum üfleme sıcaklığı için de 

geçerlidir.

Kontrol ünitesinden kontrol valfine iletilen maksimum akım, örne-

ğin Audi A3'de en düşük sıcaklık ayarında yaklaşık  0,65  A'dır. 

Burada klima kompresörü de maksimum gücüne ulaşır. Normal 

işletimde 0,3 A'lık bir ortalama akım akar. Daha yeni araçlardaki 

sorun, motor yönetim alanı dışındaki bir arıza teşhisinin birçok 

test cihazıyla henüz mümkün olmamasıdır. İdeal olanı, burada 

bir osiloskop kullanmaktır. Uygun test probları kullanılarak, klima 

kompresörünün konektör bağlantısında PWM sinyali kaydedile-

bilir. Bu sırada osiloskop 5 V/Div ve 0,5 ms/Div olarak ayarlan-

malıdır. Bireysel çalışma modları artık motor çalışırken osiloskop 

ekranında görüntülenebilir. En düşük sıcaklık ayarında ("Low") 

çevrim faktörü yaklaşık %75 olan bir kare dalga sinyal görüntüle-

nir (Resim 7). Çevrim faktörü, darbe genişliği -B- ile sinyal mesa-

fesi -C- oranından elde edilir (bu durumda %75 çalıştırma süresi, 

%25 kapatma süresi).

Aynı zamanda, Volt bölümleri kullanılarak (A = 5 V) yerleşik voltaj 

seviyesi okunabilir (yaklaşık 13,5 V). Sayı olarak görüntülenen vol-

taj değeri (9,8 V) sadece ortalama bir değerdir. Darbe genişliği, is-

tenilen soğutma performansına ve yerleşik voltaja bağlıdır. Kont-

rol valfine giden akım, -B- bölümü hattı boyunca kontrol ünitesi 

tarafından "düzenlenir". Kumanda ünitesinin ayarına ve çevresel 

etkilere (örneğin dış sıcaklık) bağlı olarak kare dalga sinyalinin 

darbe genişliği, klima kompresörünün istenen sıcaklığa ulaşmak 

için gerekli olan gücü sağlanacak şekilde değiştirilir veya kontrol 

valfi kumanda edilir. Resim 8, sıcaklık ayarı "High" olduğunda kli-

ma kompresörünün çalışmasının nasıl kısıldığını göstermektedir. 

Resim 9, "Econ" modunda (klima kompresörü kapalı) çekilmiştir 

ve herhangi bir sinyal göstermemektedir. Bu yöntem yardımıyla, 

kontrol ünitesi tarafından bir sinyal değişikliğinin ne ölçüde ger-

çekleştirildiği tespit edilebilir. Sinyallerde makul bir değişiklik 

gerçekleşirse, ancak üfleme sıcaklığında veya iç sıcaklığın dü-

şürülmesinde herhangi bir değişiklik yoksa, muhtemelen klima 

kompresöründe bir arıza vardır.

Buna ek olarak, piyasada farklı darbe sürelerine sahip bir PWM 

sinyali üretmenin mümkün olduğu arıza teşhis cihazları vardır.  

Bu sayede klima kompresörünün aktivasyonunun soğutucu 

madde basıncında bir değişikliğe yol açıp açmadığı belirlenebilir. 

Bu, klima kompresörünün hâlâ düzgün çalışıp çalışmadığı konu-

sunda bir ifadede bulunabilmenin temelini oluşturur. 

PWM sinyali ile bir fonksiyon testi, bir fonksiyon üreteci (Resim 10) 

ile de yapılabilir. Ancak, bunun için klima sisteminin kontrol ünitesi 

tarafına mutlaka elektronik kontrol valfine denk gelen bir "yük" 

bağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, kontrol ünitesi sistem-

de bir hata algılar ve arıza belleğine kaydeder. Bu, işlev bozukluk-

larına veya sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda 

arıza belleği okunmalı ve bir teşhis cihazı vasıtasıyla silinmelidir.

Sistem basınçlarının değerlendirilmesindeki belirtiler, aşağıdaki tablodan türetilebilir:

Sistem basınçlarının değerlendirilmesi

Yüksek basınç Düşük basınç Belirtiler Olası neden Çözüm yaklaşımı

Normal Normal  n Dışarı çıkan hava soğumuyor  n Klima sisteminde çok fazla  
yağ var

 n Klima sisteminde hava veya 
nem var

 n Klima sistemini vakumla çektirin, 
yıkayın, yağ ve soğutu madde  
ile yeniden doldurun

 n Klima sistemini vakumla çektirin, 
filtre kurutucuyu yenileyin ve 
yeniden doldurun

Yüksek Yüksek  n Düşük basınç hattı evaporatörden 
daha soğuk 

 n Klima kondansatörü su ile 
soğutulduğunda yüksek  
basınç düşüyor 

 n Klima kapatılır kapatılmaz,  
yüksek ve düşük basınç 
eşitleniyor ve açılır açılmaz 
titreşiyor

 n Genleşme valfi çok fazla açılmış

 n Sistemde çok fazla soğutucu 
madde var 

 n Klima kondansatörü kirlenmiş/
tıkamış 

 n Fan sorunları

 n Klima kompresörü sorunu  
(egzoz valfi/conta)

 n Genleşme valfini yenleyin

 n Klima sistemini vakumla çektirin 
ve yeniden doldurun

 n Klima kondansatörünü kontrol 
edin, temizleyin/yenileyin

 n Fanı kontrol edin

 n Klima kompresörünü kontrol 
edin, gerekirse yenileyin

Düşük Düşük  n Dışarı çıkan hava soğumuyor

 n Emme hattı evaporatörden  
daha soğuk

 n Sistemde çok az soğutucu 
madde var

 n Emiş tarafında tıkanıklık var

 n Klima sistemini vakumla çektirin 
ve yeniden doldurun

 n Hat ve bağlantıları kontrol edin, 
gerekirse yenileyin

Yüksek Düşük  n Sıvı hattı üzerinde buz oluşumu

 n Filtre kurutucu üzerinde buz 
oluşumu

 n Hat/filtre kurutucu tıkanmış  n Filtre kurutucuyu/hattı kontrol 
edin, gerekirse değiştirin

Klima kompresörleri

Klima kompresörleri ile ilgili gürültüler, genel-
likle klima kompresörünün kendisinden kay-
naklanmaz. Bu nedenle, hatanın nedenine her 
zaman klima kompresörünün sürücüsü, bağ-
lantı elemanları ve sistemin diğer tüm bileşen-
leri de dahil edilmelidir!
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Klima kompresörlerinin çalışma prensibi hep aynıdır: Faz halindeki soğutucu madde emilir ve sıkıştırılır. 
Bununla birlikte, genellikle ilgili tür hakkında dışarıdan bir fikir veren farklı tipler mevcuttur:

Resim 1 Resim 2 Resim 3

Elektrikli klima kompresörleri kayış kasnaklarının olmamasıyla 

hemen tanınabilir.

Spiralli klima kompresörleri nispeten kompakttır ve bombeli 

şekillerinden tanımak mümkündür.

Kayar kanatlı klima kompresörleri çok küçük bir  

tasarıma sahiptir.

Pistonlu klima kompresörleri oldukça yaygındır ve genellikle 

uzun bir tasarıma sahiptir. Piston sayısı tasarımına göre değişiklik 

gösterebilir. 

Klima kompresörü tipleri

Klima kompresörü gücünün kontrol edilmesi

Klima kompresörü veya soğutucu madde basıncının kontrolü, 

çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Manyetik kavramayı ve dahili, 

mekanik bir kontrol valfini açıp kapatarak yapılan kontrol, klasik 

bir yöntemdir. Modern tiplerin artık manyetik kavraması yoktur. 

Bunlar sürekli olarak tahrik edilmektedir. Kontrol işlemini, harici, 

darbe genişliği modülasyonlu olarak kumanda edilen bir elekt-

rikli kontrol valfi (Resim 1) üstlenir. Bir manyetik kavramaya ve bir 

elektrikli kontrol valfine sahip kompresör varyantları da mevcuttur. 

Elektrikle tahrik edilen klima kompresörlerinin kontrolü, sadece 

kompresörün devir sayısı ile gerçekleşir.

Emniyet valfi

Klima kompresörlerinin çoğu, yaklaşık 35 bar'da soğutucu mad-

deyi tahliye eden ve böylede sistemi daha fazla hasardan koruyan 

bir aşırı basınç emniyet valfine sahiptir. Aşırı basınç valfleri bir folyo 

veya müürleme mumuna sahip olabilir (Resim 2). Hasar varsa bu 

durum klima sistemindeki bir arıza nedeniyle soğutucu maddenin 

boşaltıldığının göstergesidir. Emniyet valfinin "mührü" olmayan 

versiyonları da mevcuttur (Resim 3). Burada yağ veya kontrast 

maddesi kalıntıları tespit edilebiliyorsa, soğutucu maddenin valf 

aracılığıyla boşaltıldığı varsayılabilir. Bu nedenle, bir sistem hatası 

kapsamında valf de kontrol edilmelidir. 

Klima kompresörleri
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Resim 1 Resim 2 Resim 3

Uyarı
Tahliye/dolum tapası olmayan klima kompresörlerinde yağ, klima kompresörü üzerindeki  
yüksek ve düşük basınç bağlantısı (Resim 2) üzerinden boşaltılmalı ve düşük basınç bağlan- 
tısı üzerinden doldurulmalıdır (Resim 3). Burada da klima kompresörünün mili birkaç kez  
döndürülmelidir. Tüm yağ miktarının klima kompresörüne doldurulması mümkün olmazsa, 
fark miktarı klima servis cihazı aracılığıyla soğutucu madde devresine eklenebilir.

Klima kompresörlerinin  
yağ dolumu

Özellikler
Aşağıdaki klima kompresörü 
tiplerinin farklı özelliği vardır:

 n Denso 5SL12C/5SEL12C/5SE12C

 n Denso 5SA09C/5SE09/5SER09C

 n Hanon VS16

Tasarımları nedeniyle bu klima kompresör-

lerinden yağ boşaltılamamaktadır. Bir yağ 

tahliye/dolum tapası yoktur ve yağın yük-

sek/düşük basınç bağlantıları üzerinden 

tahliye edilmesi de mümkün değildir.

Bu klima kompresörleri daha önceden 

tüm sistem yağı ile doldurulmuştur. Bu ne-

denle, herhangi bir yağın giderilmesi için, 

yeni klima kompresörünü monte etmeden 

önce klima sisteminin yıkanması mutlaka 

gereklidir.

Aynı şekilde elektrikli klima kompresörle-

ri de doğru sistem yağ dolum miktarı ile 

doldurulmuştur. Yine burada da sistem 

montajdan önce yıkanmalıdır.

Klima kompresörünün değiştirilmesi kapsamında aşağıdaki sorular sıklıkla ortaya çıkmaktadır: 

a) Yeni klima kompresörleri yağ ile dolu mudur?

b) Yeni klima kompresörlerinde ne kadar yağ bulunur?

c) Klima kompresörlerindeki yağ seviyesini nasıl kontrol ederim?

d) Yeni klima kompresörünü nasıl yağ ile doldurabilirim?

MAHLE klima kompresörleri temel miktarda bir yağ ile doldurul-

muştur. Klima kompresörlerinin teslimat durumuna bakılmaksızın, 

temel olarak her klima kompresörü için yağ dolum miktarı araca 

monte edilmeden önce kontrol edilmeli ve gerekirse üretici firma 

talimatlarına ve birlikte verilen belgelere uygun olarak düzeltilme-

lidir. Bunun nedeni, birçok klima kompresörünün sadece bir araç-

ta değil, çok çeşitli araç ve araç versiyonlarında kullanılabilmesidir. 

Bunun için ilgili yağ dolum miktarı uyarlanmalıdır.

Yeni klima kompresörünün yağ miktarı, daha önce çıkarılan tah-

liye veya dolum tapasının deliğinden boşaltılmalıdır (Resim  1).  

Bu sırada klima kompresörünün mili birkaç kez döndürülmelidir. 

Ardından, klima kompresörü araç üreticisi tarafından belirtilen 

tüm sistem yağ dolum miktarı ile doldurulur. Aynı zamanda, 

doğru yağ viskozitesinin seçilmesine de dikkat edilmelidir. Yağın 

eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için, klima kompresörünün 

mili birkaç kez döndürülmelidir. Son olarak, klima kompresörü 

üzerindeki tahliye/dolum bağlantısı tekrar kapatılmalıdır. Klima 

kompresörü ile birlikte verilen belgelerin ilgili spesifikasyonlarına 

ayrıca uyulmalıdır.

Klima kompresörleri
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Klima sisteminin yıkanması
Yıkama zorunludur!
Klima sistemlerinin yıkanması, onarım durumlarında veya bir klima 

kompresörü hasarında, kirlerin ve zararlı maddelerin klima devre-

sinden uzaklaştırıldığı en önemli faaliyetlerden biridir. Profesyonel 

onarımlar yapmak ve daha sonra oluşabilecek pahalı onarımları 

önlemek için, yıkama gereklidir. Ayrıca, tedarikçilere karşı garan-

ti talepleri korunur ve müşteri memnuniyeti de sağlanır. Bununla 

birlikte klima kompresörleri, genleşme valfleri, kısma valfleri ve 

filtre kurutucular yıkanamaz ve yıkama işlemi sırasında adaptörler 

aracılığıyla köprülenmelidir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, 

valfler ve filtreler yenilenmelidir.

Neden yıkama yapmalısınız?

1. Klima kompresörü hasarlarında, metal aşınması sonucu 

oluşan kirlenmeleri gidermelisiniz.

2. Nemden kaynaklanan asit kalıntılarını ortadan kaldırmalısınız.

3. Elastomer parçacıklarının neden olduğu tıkanmaları  

yıkamalısınız.

4. Kirlenmiş soğutucu madde veya soğutucu madde yağını 

geride kalıntı bırakmaksızın çıkarmalısınız.

Yıkama ile ilgili genel uyarılar

 n İlgili kullanma kılavuzlarını, broşürleri, araç üreticisi tarafından 

sağlanan bilgileri, güvenlik bilgi formlarını vb. dikkatlice okuyun.

 n Uygulamadan önce ve uygulama sırasında, "Soğutucu mad-

delerle çalışma" ve "Sökme ve montaj talimatları" teknik bilgileri 

de dahil olmak üzere, ilgili güvenlik yönetmeliklerine uyun.

 n Klima kompresörleri, filtre kurutucular/akümülatörler ve genleş-

me veya kısma valfleri yıkanamaz ve yıkama işlemi sırasında 

adaptörler aracılığıyla köprülenmelidir.

 n Tüm kir parçalarının ve hasarlı bileşenlerin soğutucu madde 

devresinden çıkarıldığından emin olun.

 n Bileşenleri nitrojen ile yeterince kurutarak (basınçlı hava değil) 

sistemde daha fazla yıkama çözeltisi kalıntısı olmadığından 

emin olun.

 n Klima kompresörünü doğru miktarda/spesifikasyonda yağ ile 

doldurun (bunun için özellikle MAHLE'nin PAO yağ 68 ürünü 

uygundur). Bunu yaparken, yıkanan bileşenlerle ilgili miktarları 

dikkate alın.

 n İşletime almadan önce klima kompresörünü el ile 10 kez 

döndürün.

 n Filtre kurutucu veya akümülatörü ve genleşme veya kısma 

valfini değiştirin.

 n Gerekirse, klima kompresörünün emme hattına bir filtre  

süzgeci takın.

 n Talimatlara uygun tahliyeden sonra, soğutucu madde devresini 

öngörülen miktarda soğutucu madde ile doldurun.

 n Motoru çalıştırın. Rölantide çalışma hızı sabitleninceye kadar 

bekleyin.

 n 10 saniyelik periyotlarla dönüşümlü olarak klima sistemini 

birkaç kez açın ve kapatın.

 n Bir sistem basıncı, işlev ve sızıntı testi gerçekleştirin.

Bunun için gerekli MAHLE Service Solutions 
araç servis donanımları hakkındaki bilgileri 
Sayfa 72'den itibaren bulabilirsiniz.
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Kirli yağKlima kompresörü hasarlarında 
sürtünme aşınması

Hangi kirlenmeler "yıkama" ile bertaraf edilebilir 
veya bu tür kirlenmelerin hangi olumsuz etkileri 
vardır?

 n Klima kompresörü hasarında sürtünme aşınması:

Malzeme parçacıkları, genleşme valflerini, kısma valflerini (orifis 

tüpleri) veya çoklu akış bileşenlerini (klima kondansatörü, eva-

poratör) tıkar.

 n Nem:

Genleşme valfleri ve orifis tüpleri buzlanabilir. Soğutucu mad-

deler ve soğutucu madde yağlarının nem ile kimyasal reaksi-

yonları nedeniyle, hortum hatlarını ve o-ringleri gözenekli hale 

getiren asitler oluşabilir. Sistem bileşenleri korozyon nedeniyle 

hasar görür.

 n Elastomerler (kauçuk):

Elastomer parçacıkları, genleşme valflerini, orifis tüplerini veya 

çoklu akış bileşenlerini tıkar. 

 n Kirlenmiş soğutucu madde yağı veya soğutucu madde: 

Kirlenmiş soğutucu madde veya farklı soğutucu madde yağ-

larının karıştırılması nedeniyle de aynı şekilde asitler oluşabilir.  

Bu asitler, hortum hatlarını ve o-ringleri gözenekli hale getirebi-

lir. Diğer sistem bileşenleri korozyon nedeniyle hasar görebilir.

1.  Kimyasal madde  
(yıkama sıvısı)

Bağlantı hatları veya sistem bileşenleri ayrı ayrı yıkanmalıdır. 

Bunlar, yıkama tabancasının üzerindeki üniversal bir adaptör 

yardımıyla kimyasal bir madde (yıkama sıvısı) ile yıkanır. Yıkama 

işleminden sonra, yıkama sıvısının kalıntıları nitrojen kullanılarak 

soğutucu madde devresinden çıkarılmalı ve soğutucu madde 

devresi kurutulmalıdır. Yıkama sıvısı ve nitrojenin birlikte kullanıl-

masıyla iyi bir sonuç elde edilir. İlk olarak, yıkama sıvısı ile yıkama 

(basınçlı hava ile birlikte) sıkışmış parçacıkları ve sertleşmiş biri-

kintileri de giderir. Devamında uygulanan nitrojen püskürtme iş-

lemiyle soğutucu madde devresi veya bileşenler tekrar kurutulur. 

Hava tutma sırasında maksimum basıncın 12 bar'ı aşmamasına 

dikkat edilmelidir.

Dezavantajı

Kimyasal temizlik maddesi ve bunu kurallara uygun şekilde ber-

taraf etme masraflarının yanı sıra hatların ve bileşenlerin takılması 

ve sökülmesi sırasındaki ilave montaj masrafları. Ayrıca bu yıkama 

yöntemi araç üreticileri tarafından onaylanmamıştır.

Klima sisteminin ve  
bileşenlerin yıkanması
Klima sistemlerinin yıkanması, kirlenmeleri ve zararlı maddeleri 

soğutucu madde devresinden çıkarmak için kullanılır. Aşağıdaki 

bilgiler, aşağıdaki gibi önemli sorulara cevap vererek, kullanıcıla-

rın "klima sistemi yıkama" konusunu tanımasına yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır: 

 n Klima sistemlerinin aslında neden yıkanması gerektiği

 n Araç iklimlendirmesi ile bağlantılı olarak "yıkama" kavramından 

ne anlaşıldığı

 n "Yıkama" ile hangi tür kirlenmelerin giderilebileceği veya bu tür 

kirlenmelerin hangi etkilere sahip olduğu

 n Hangi yıkama yöntemlerinin mevcut olduğu ve bunların nasıl 

uygulandığı

Bir araç klima sistemi aslında neden yıkanmalıdır?

Arızalı sistem bileşenleri (resimde gösterildiği gibi eskimiş filtre ku-

rutucular, klima kompresöründeki hasarlar vb.) soğutucu madde 

tarafından taşınan kir parçacıklarını klima sistemi boyunca yayabi-

lir. Bir klima kompresörü hasarı durumunda örneğin sadece klima 

kompresörü değiştirilirse, kir parçacıkları yeni klima kompresörü 

içerisinde kısa sürede birikebilir ve yeni monte edilen sistem bile-

şenlerinin yanı sıra genleşme veya kısma valfi veya çoklu akış bi-

leşenlerinin tahrip olmasına yol açabilir – mantıksal olarak bunun 

sonucu pahalı bir müteakip onarımdır. Bunu önlemek için, soğu-

tucu madde devresinin metal talaşları, kauçuk aşınması vb. ile 

kirlenmesine neden olabilecek bileşen hasarından sonra sistem 

her zaman yıkanmalıdır! Yıkama işlemi, artık birçok araç ve klima 

kompresörü üreticisi tarafından da istenmektedir.

Araç iklimlendirmesi ile bağlantılı olarak "yıkama" 
kavramından ne anlaşılmaktadır?

"Yıkama" denildiğinde, kirlerin ve zararlı maddelerin soğutucu 

madde devresinden çıkarılması anlaşılır. Profesyonel onarımlar 

yapmak ve daha sonra oluşabilecek pahalı onarımları önlemek, 

tedarikçilere karşı garanti taleplerini korumak ve müşteri memnu-

niyetini güvenceye almak için yıkama gereklidir.

Eskimiş filtre kurutucu 
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Boru ve kanatçık Serpantin Çoklu akış

2.  Soğutucu madde
Entegre yıkama fonksiyonuna sahip klima servis cihazları, R134a 

veya R1234yf soğutucu maddeli klima sistemlerinin hızlı ve uygun 

maliyetli bir şekilde yıkanmasına olanak sağlamaktadır. Bu sırada 

harici bir yıkama cihazı ve bir yıkama setinin parçaları kullanıl-

malıdır – her ikisi de ayrı olarak temin edilebilmektedir. Cihaz üze-

rinde fonksiyonu başlattıktan sonra, araç klima sistemi, yüksek 

basınç altında sıvı soğutucu maddeyle yıkanır ve ardından tekrar 

vakumlanır. Mümkün olduğunca optimum seviyede bir temizlik 

etkisi elde etmek için, bu döngü üç kez tekrarlanmalıdır.

Dezavantajı

Bu uygulama sırasında servis istasyonu diğer araçlar için kullanıla-

maz. Yıkama cihazının filtre elemanı düzenli olarak değiştirilmelidir.

Uyarı

Boru ve kanatçık ile serpantin bileşenlerinin temizlenmesi genel-

likle kolay olmakla birlikte, bileşenleri "Çoklu Akış" (paralel akış) 

Teknolojisi kullanılarak temizlenmesi çoğu zaman mümkün değil-

dir. Bu tür bileşenlerin temizlik sonucu hakkında şüpheler varsa, 

bileşen değiştirilmelidir. Soğutucu madde devresi yıkanmışsa, ye-

terli miktarda yeni yağ doldurulmasına her zaman dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki veriler (toplam yağ miktarının %'si)  
bir kılavuz görevi görür:

 n Klima kondansatörü: %10 

 n Filtre kurutucu/akümülatör: %10

 n Evaporatör: %20

 n Hortumlar/Boru hatları: %10

 n Yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması,  

garantiyi geçersiz kılabilir

Yıkama sıvısı
Yıkama yöntemi

Sistem bileşenleri, ek bir yıkama donanımı ve bir kimyasal çözelti 

yardımıyla, soğutucu madde akışının tersi yönünde yıkanır. Yıkama 

maddesi kalıntıları, nitrojenle uzaklaştırılmalı ve sistem nitrojenle 

kurutulmalıdır.

Avantajlar

 n Gevşek haldeki ve yapışmış parçacıkları ve yağı temizler

Dezavantajlar

 n Yıkama sıvısı maliyeti

 n Yıkama sıvısı için bertaraf maliyeti vardır

 n Araç üreticileri tarafından onaylanmamıştır

Soğutucu madde
Yıkama yöntemi

Sistem bileşenleri, klima servis cihazı ile filtre ve adaptörlere sahip 

ek bir yıkama donanımı yardımıyla, soğutucu madde akışının tersi 

yönünde yıkanır (her ikisi de ayrı olarak temin edilebilir). 

Avantajlar

 n Mevcut soğutucu madde yıkama sıvısı olarak kullanıldığından, 

ayrıca bir yıkama sıvısı maliyeti yoktur

 n Yıkama sıvısı için bertaraf maliyeti yoktur

 n Gevşek haldeki kir parçacıklarını ve yağı temizler

 n Yöntem, çeşitli araç üreticileri tarafından onaylanmıştır

Dezavantajlar

 n Yıkama cihazının filtre elemanları düzenli olarak değiştirilmelidir

 n Bu uygulama sırasında klima servis cihazı başka bir şekilde 

kullanılamaz

İki yıkama yönteminin  
avantaj ve dezavantajları

Bunun için gerekli MAHLE Service Solutions 
araç servis donanımları hakkındaki bilgileri 
Sayfa 72'den itibaren bulabilirsiniz.
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Kaçak arama teknikleri
Elektronik test cihazı/nitrojen/köpük oluşumu 
ile kaçak arama

Kaçak arama dedektörü ile elektronik kaçak arama

Kaçakları bir sinyal sesi aracılığıyla gösterir. Halojen gazları tespit 

eder ve ulaşılması zor bölgelerde (örneğin evaporatör sızıntıları) 

bile en küçük sızıntıları tespit eder.

Nitrojen kiti ile kaçak arama 

Bu ekipman – sistemin kurutulmasına ek olarak – sızdırmazlık 

kontrolü için de kullanılabilir. Bu kullanım için, servis bağlantısı 

için bir dolum adaptörü ve bir hortum adaptörü gereklidir. Boşal-

tılan klima sistemi nitrojen ile doldurulur (maks. 12 bar). Daha 

sonra, uzun bir süre boyunca (örneğin 5 – 10 dakika) basıncın 

sabit kalıp kalmadığı gözlemlenir. Sızıntı, bir tıslama sesiyle tes-

pit edilebilir. Aksi takdirde, kaçak noktasını kaçak arama araç-

ları ile görünür hale getirmek mantıklıdır. Kaçak arama maddesi 

dışarıdan püskürtülür. Sızıntının olduğu yerde köpük oluşuyor. 

Bu yöntem kullanılarak, sadece kolay erişilebilir yerlerdeki büyük 

kaçaklar tespit edilebilir.

Kalıplama gazlı kaçak arama dedektörü ile 
kaçak arama

Sızıntıları bulmak için, boş haldeki klima sistemi %95 nitrojen ve 

%5 hidrojenden oluşan bir karışım olan kalıplama gazı ile doldu-

rulur. Özel bir elektronik kaçak arama dedektörü yardımıyla, bile-

şenlerde sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. Hidrojen havadan daha 

hafif olduğundan, bu işlem sırasında sensör şüphelenilen sızıntının 

(hat bağlantıları/bileşenler) üzerinde yavaşça yönlendirilmelidir. 

Kaçak arama işlemi tamamlandıktan sonra, kalıplama gazı ortam 

havasına boşaltılabilir. Bu kaçak arama yöntemi, 2006/40/EC  

sayılı AB direktifinin 6. maddesi, 3. paragrafı ile uyumludur. 

Klima sistemindeki arızaların 
en yaygın nedenlerinden 
biri, soğutucu madde dev-
resindeki sızıntılardır. Fark 
edilmeden dolum miktarının 
düşmesine ve dolayısıyla per-
formans kayıplarından, siste-
min tamamen devre dışı kal-
masına kadar uzanan arızalara 
neden olurlar. Özellikle R134a 
soğutucu maddenin kauçuk 
borulardan ve bağlantılardan 
yayıldığı bilinmektedir. Klima 
teknisyeni için bir sızıntı olup 
olmadığı veya çalışma süre-
sine bağlı nomal bir soğutucu 
madde kaybı olup olmadığı 
hemen belli olmadığından, 
kapsamlı bir kaçak arama 
işlemi esastır.

Şunlar test edilir:

 n Tüm bağlantılar ve hatlar

 n Klima kompresörü

 n Klima kondansatörü ve evaporatör

 n Filtre kurutucu

 n Basınç şalteri

 n Servis bağlantıları

 n Genleşme valfi

Üç kaçak arama yöntemi  
tavsiye edilmektedir:

 n Kontrast maddesi ve UV lamba

 n Elektronik kaçak arama

 n Kalıplama gazı ile kaçak arama

Kontrast maddesi ile kaçak 
arama

Kontrast maddesi

Kontrast maddesi, çeşitli yöntemlerle 

(örn. Spotgun kontrast maddesi, boya 

kartuşları vb.) soğutucu maddeye eklenir. 

Spotgun/Pro-Shot

Spotgun kartuş presi veya Pro-Shot 

Sistemi ile tam olarak gereken miktarda 

kontrast maddesi enjekte edilir. Diğer 

avantajları: Kontrast madde, sistem dolu 

olduğunda uygulanabilir.

Kaçak arama lambaları

Dışarı sızan kontrast maddesi, UV lamba 

ile görünür hale getirilir.

1

1

2

3

2 3

Bunun için gerekli MAHLE Service Solutions araç servis donanımları 
hakkındaki bilgileri Sayfa 72'den itibaren bulabilirsiniz.
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Soğutucu madde armatürleri için presleme takımları

Sabit ve mobil kullanım için ideal bir presleme sistemi olan sıkış-

tırma aleti, hortumların ve bağlantı parçalarının hızlı ve güvenli bir 

şekilde birleştirilmesini sağlar. Birlikte verilen hidrolik el pompası,  

presleme etkisini arttırır. Sadece birkaç el hareketi bile, aletin 

yüksek ayar aralığında muazzam bir basınç kuvveti oluşturur. 

Böylece hortum onarımları genellikle kurulu durumda da gerçek-

leştirilebilir. LOKRING'e benzer şekilde, sıkıştırma sistemi onarım 

ve bekleme sürelerini kısaltır ve yedek parça maliyetlerini azaltır. 

Bakım ve onarım / Teknik ipuçları

Metal ile metal: LOKRING bağlantı parçası

Hortum ile hortum: Sıkıştırma bağlantı parçası

LOKRING boru bağlantı teknolojisi

LOKRING hızlı ve son derece uygun maliyetli bir onarım yönte-

midir. Arızalı boru hatlarında pahalı komple hat sistemlerini sipariş 

etmek ve teslimatı beklemek yerine, genellikle sorun kurulu du-

rumda, yerinde de çözülebilir. LOKRING prensibi, klima ve soğut-

ma tekniği alanında kendisini kanıtlamıştır. 

Dokuz işleme avantajı ile karakterizedir:

 n Kolay ve hızlı montaj

 n Sökülmez, hermetik olarak sızdırmaz metal/metal contalar

 n Farklı malzemelerden yapılmış boruların güvenli bir şekilde 

birleştirilmesi

 n Özel bir boru hazırlığı gerekmez

 n Kullanımı kolay montaj takımları

 n Büyük boyut toleranslarına izin verilir

 n Montaj alanında çentik etkisi yoktur

 n Kaynak, lehim veya kılavuz açma yoktur

 n Çevre dostu ve güvenli bağlantı teknolojisi

LOKRING, herhangi bir basınç düşüşü ve akış hızında azalma 

olmayacak şekilde sızdırmazdır. İlave bir güvenlik olarak, boru 

uçlarının yüzeylerine LOKPREP sızdırmazlık sıvısı sürülür. Sistem, 

LOKRING noktalarında kalıcı olarak sızdırmazdır. Boru bağlantı-

ları, 50 bar maksimum nominal basınç ve 200 bar test basıncı 

için tasarlanmıştır. –50 °C ila +150 °C'lik bir sıcaklık aralığında 

kullanılabilirler.

Piyasade halen orijinal olarak R12 soğutucu madde için tasar-

lanmış klima sistemlerine sahip araçlar bulunmaktadır. 2001 yılı, 

araç klima sistemleri için R12 soğutucu madde kullanımın res-

men son bulduğu yıldı. Bakım ve onarım çalışmaları sırasında R12 

sistemlerinin bu tarihten itibaren dönüştürülmesi gerekiyordu.  

O zamandan beri, ikame soğutucu madde olarak bazı "Drop-In" 

soğutucu maddelerin (soğutucu madde karışımları) yanı sıra, 

R134a kullanılmaktadır. 

Bugün bile, R12'den R134a'ya dönüşüm konusu klasik ve yeni 

model araçların yanı sıra AB üyesi olmayan bazı ülkelerde hâlâ 

gündemdedir.

Dönüşüm işleri kapsamında, sistem sızdırmazlık açısından kontrol 

edilmelidir. Kaçaklar önceden giderilmelidir. Tüm bileşenler fonk-

siyon ve hasarlar yönünden kontrol edilmelidir. Filtre kurutucu  

yenilenmelidir. Sızdırmazlık halkaları değişirilmelidir. Ek olarak, 

R12 sisteminin madeni yağı bir PAG veya PAO yağ ile değiş-

tirilmelidir. Bu işlemler kapsamaında, klima sisteminin yıkanması  

da önerilir. 

R134a, 1430 değerindeki bir GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) ile 

yüksek bir sera potansiyeline sahiptir. 2006/40/AT sayılı Avrupa 

Topluluğu direktifiyle, gelecekte sadece GWP değeri 150'den 

küçük olan soğutucu maddelerin kullanılması kararlaştırılmıştır.

Sonuç olarak, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren AB bünyesinde tip 

onayı verilen M1 sınıfı araçlar (8 koltuğa kadar binek araçlar) ve N1 

sınıfı araçlardaki (müsaade edilen toplam ağırlığı 3,5 tona kadar 

olan ticari araçlar) klima sistemleri artık R134a soğutucu madde 

ile doldurulamayacaktır. 1 Ocak 2017 tarihinden bu yana, R134a 

soğutucu madde doldurulmuş olan araçlara artık trafiğe çıkış 

ruhsatı verilmeyecektir. Bununla birlikte, halen mevcut R134a 

sistemlerinde yapılan servis ve bakım çalışmaları için R134a so-

ğutucu madde kullanımına izin verilmektedir. Bu zamana kadar, 

en yaygın kullanılan yeni soğutucu madde GWP değeri  4 olan 

R1234yf'dir. Bununla birlikte, GWP değeri 150'nin altında olduğu 

sürece, diğer soğutucu maddeler de kullanılabilir. 

Elbette bunun araç servisleri ve onların servis personeli üzerinde 

bir etkisi vardır. Yeni servis cihazlarının tedarik edilmesi kaçınılmaz 

görünüyor. Yeni soğutucu maddelerin depolanması ve elleçlen-

mesi ile ilgili hususi önlemlere de uyulmalıdır. 

Boru hatları ve  
hortumların onarılması

R12, R134a, R1234yf  
soğutucu maddeler

Bunun için gerekli MAHLE Service Solutions 
araç servis donanımları hakkındaki bilgileri 
Sayfa 72'den itibaren bulabilirsiniz.
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Kirlenmiş sensörler nedeniyle yetersiz sıcaklık ayarı

Kabin sıcaklık sensörü, minyatür bir fanın (genellikle kontrol üni-

tesinde) hava akışında bulunur. Kabin havasının sıcaklığını direnç 

değeri olarak kontrol ünitesine gönderir. Ölçülen değer, ayar de-

ğeri ile karşılaştırma için kullanılır.

Nikotin, toz vb. nedeniyle sensör aşırı derecede kirlenebilir (bkz. 

Resim). Emilen havası akışı artık sensöre yeterince ulaşmazsa,  

bu yanlış ölçümlere ve arızalara yol açabilir. Bu durumda klima/

kalorifer sisteminin doğru çalışması artık garanti edilemez. Bu, 

sıcaklığın sürekli olarak yukarı ve aşağı ayarlanmasıyla kendini 

gösterir  – bir anda çok soğuk ve bir an sonra çok sıcak olur. 

Sensör, özel temizlik maddeleri (örneğin aseton) kullanılarak 

temizlenebilir. Toz birikintileri önceden minimum basınçlı hava ile 

giderilebilir. Çoğu durumda, sensör temizlendikten sonra sıcaklık 

kontrolü sorunsuz bir şekilde çalışır.

Klima sistemi sızdırmazlık maddeleri, bileşenlerdeki ve o-ringlerdeki 

küçük sızıntıları kapatmak için klima sistemine eklenen kimyasal-

ların bir karışımından oluşur.

Sızıntı yapan yerden sadece soğutucu madde değil, aynı zaman-

da sızdırmazlık maddesi de dışarı sızar. Prensip olarak havadaki 

oksijen ve nem ile reaksiyona girer, sertleşir ve sızıntıyı kapatır. 

Sızdırmazlık maddelerinin kullanımı çeşitli nedenlerden ötürü so-

runludur. AB yönetmelikleri ve direktiflerine göre, sızıntı yapan bir 

klima sistemi, sızıntı giderilmeden tekrar devreye alınamaz veya 

soğutucu madde ile doldurulamaz. Buna aykırı davranılması, 

ciddi para cezalarını beraberinde getirebilir. 

Sızdırmazlık maddesi kullanımında, sızdırmazlık maddesi etki 

edinceye kadar (sızıntıyı gerçekten bütünüyle durduruncaya ka-

dar) sızıntı yapan klima sisteminden soğutucu madde kaçmaya 

devam eder. Böylece, bu gibi durumlarda AB yasaları ve ulusal yö-

netmelikler ihlal edilmekte ve gereksiz yere soğutucu madde açığa 

çıkmaktadır. Sızdırmazlık maddelerinin tek kullanım olasılığı, halen 

işler durumdaki sistemlerde ek olarak önleyici kullanım olacaktır.

Bileşenler hasar veya zayıflık belirtileri gösteriyorsa (örneğin ko-

rozyon nedeniyle), başka bir yerde başka bir kaçağın meydana 

gelmesi an meselesidir. 

Daha önce sızdırmazlık maddesi doldurulmuş araçlardan soğu-

tucu madde vakumla çekilirken, sızdırmazlık maddesinin klima 

servis cihazının içinde tepkimeye girme ve tıkanıklıklara veya ha-

sarlara yol açma riski vardır. Sızdırmazlık maddelerinin kullanımı, 

birçok araç, ekipman ve bileşen üreticisi için garanti taleplerini 

tehlikeye atmaktadır.

Sonuç olarak, sızdıran bir klima sisteminde sızdırmazlık madde-

lerinin kullanılması yasalara uygun ve kalıcı bir onarım yöntemi 

oluşturmaz.

Kabin sıcaklık sensörleri Sızdırmazlık maddeleri
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Klima sistemleri ve kabin konforunun trendi  
ve gelişimi nereye doğru gidiyor?

"Çok bölgeli klima sistemleri" giderek standart hale gelmektedir. 

Üst sınıfta, "nem yönetimi" özelliğine sahip klima sistemleri zaten 

kullanılmakta, böylece çok kuru hava oluşumu engellenmektedir.

Gelecekte "kabin iklim yönetimi", klima ve havalandırma sistemle-

rinin bir parçası olacak. Bu, hava kalitesi sensörlerinin yardımıyla, 

hava hazırlama sistemleri ile birlikte mümkün olan en iyi kabin 

ikliminin oluşturulacağı anlamına gelir.

Elektronik kontrollü klima kompresörleri tüm araç sınıflarında stan-

dart hale gelecektir. Bunlar, bireysel güç uyarlamasına ve bunun-

la bağlantılı olarak düşük yakıt tüketimine olanak sağlamaktadır. 

Optimize edilmiş bileşenler, hatlar ve contalar gelecekte mümkün 

olan en düşük "soğutucu madde kaybı oranlarını" sağlayacaktır.

Herkes için, her koltukta ideal iklim

İdeal iklimin anlamı şudur: 

 n Araçtaki her koltuk için bireysel iklim konforu

 n Cereyansız, konforlu havalandırma

 n Yüksek hava kalitesi

 n Akustik konfor, mümkün olduğunca düşük gürültü algısı

 n Kolay, net kullanım

Bunu gerçekleştirmek için, örneğin MAHLE  
ve BHTC tarafından PHYSIO-CONTROL®  
gibi sistemler geliştirilmiştir:

PHYSIO-CONTROL®, çok bölgeli iklimlendirmenin daha gelişmiş 

bir türüdür. Sistem, tanımlanan yerlerde araç kabinindeki kon-

for için ana değişkenleri (güneş ışınları, hava nemi, hava miktarı 

ve hava sıcaklığı) seçici olarak tespit edebilir ve kontrol edebilir.  

Bu sırada, birbirine tam olarak koordine edilmiş alt sistemler bir-

likte çalışır. 

Teknik iş yükü muazzamdır. Örneğin akıllı bir güneş sensörü,  

donanım ve yazılım yardımıyla araç ile ilgili olarak güneş ışınlarının 

tam hacim açısını ve yoğunluğunu ölçer. Bir hesaplama modeli, 

aracın konturlarını tespit ederek, güneş ışınlarına maruz kalan vü-

cut bölümlerindeki ışıma yoğunluğunu belirler. 

Araç kabininde optimum iklim, aynı zamanda pencerelerin her 

zaman serbest tutulması anlamına gelir. Pencerelerin buğulan-

masını önlemek için, ön camın yakınında sürekli olarak nem öl-

çülür. Gerekirse klima sistemi kumanda edilerek hava kurutulur. 

Araç içerisindeki yolcuların farkında olmadığı bir diğer müdahale 

ise nem yönetimi olarak adlandırılır. Bu işlemde, klima kompre-

sörü ve temiz hava klapesi kontrol edilerek, kabindeki hava nemi 

sabit tutulur.

Bu amaçla konforlu havalandırma nozullarından oluşan bir alt 

sistem kullanılır. Bunlar, münferit çıkış nozullarının tanımlanmış 

bir şekilde döndürülebileceği ve doğrudan dağınık hava çıkışı-

na kadar sürekli olarak değiştirilebileceği şekilde tasarlanmıştır.  

Nozullar yardımıyla araç içerisindeki yolcuların vücut bölgelerine 

tam olarak hoş algılanan hava miktarı ve türü sağlanır. Bu, örneğin 

yaz aylarındaki soğutma işlemi sırasında yoğun bir hava huzmesi 

("Spot") veya cereyan yapmayan, dağınık bir hava çıkışı olabilir. 

İstenilen hava dağıtım profilini belirlemek için, hava hacmi kont-

rolü (Air Volume Control) çalıştırılır. Bu durumda münferit çıkış 

nozullarından çıkan hava miktarı ve dolayısıyla hava hızı belirle-

nir. Geliştirme tekniği açısından bu, tüm klima ve hava yönlendir-

me sisteminin simülasyon yazılımı ile mümkün olmaktadır. Hava 

Hacmi Kontrolü, diğer şeylerin yanı sıra, örneğin hava nozulunu 

mekanik olarak kapatarak havada tek taraflı bir artış veya azal-

ma tespit eder. Yazılımda depolanan kontrol algoritmaları, aracın 

diğer tarafındaki hava koşullarının değişmesini engeller. Böylece 

hava miktarı ve hava dağılımı, araçtaki diğer alanları ve yolcuları 

gereksiz yere etkilemeden bireysel olarak ayarlanabilir. 

Bir diğer inovasyon ise, farklı iklim stillerinin seçilmesidir. Bu du-

rumda, araç içerisindeki yolcular "konfor türüne" bağlı olarak 

spot, orta veya dağınık arasında bir ön seçim yaparlar. Böylece 

"sportif-taze" tipinde doğrudan serin hava akışı olurken, "daha 

hassas" tipte cereyana maruz kalmadan temiz hava dağıtılır.

Yenilikçi iklim ve  
kabin konforu yönetimi
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Hava kalitesi

Araç kabinindeki hava kalitesi günümüzde modern klima sistem-

lerinde çok kademeli olarak hazırlanmaktadır. Bu, "konfor merdi-

veni" olarak bilinir. Temiz hava ve devridaim havasının filtrelenmesi 

ile başlar. Bu, bir azot oksit sensör sistemi yardımıyla gerçekleş-

tirilir. Bir NOx veya hava kalitesi sensörü, emilen temiz havadaki  

zararlı maddelerin oranını belirler ve bu bilgiler temiz havayı/ 

devridaim edilen havayı otomatik olarak kontrol etmek için kul-

lanılır. Aktif karbon ile filtreleme bu bağlamda giderek önem  

kazanmaktadır. 

Evaporatör yüzeyi, mikroorganizmalar nedeniyle koku oluşumu 

gerçekleşmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. MAHLE bunun 

için özel bir kaplama gelişitirdi: BehrOxal®. Burada, zehirli ve ag-

resif kimyasallar olmadan korozyona dayanıklı ve hidrofilik bir alü-

minyum yüzey oluşturan, çevre dostu bir kaplama teknolojisi söz 

konusudur. Bu, yoğuşma suyunun çok iyi drenajını ve evaporatör 

yüzeyinin hızlı bir şekilde kurumasını sağlar.

Yukarıda belirtilen önlemler, kirlenmelerin ve kokuların nötralize 

edilmesini sağlar. Konfor seviyesini daha da artırmak için, havayı 

bakteri ve mikroplardan arındıran ve tazelik etkisi kazandıran bir 

oksijen iyonlaştırıcı kullanılabilir. Ayrıca kabin havasına belirli koku-

ların eklendiği bir parfüm sistemi de kullanılabilir.

Ergonomi

Bir klima sisteminin ayarlanmasının hâlâ sürücüyü çok uzun süre 

trafikten uzaklaştırdığı ve klima sisteminin kısmen doğru çalışma-

dığı tespit edilmiştir. 

Daha fazla fonksiyonun eklenmesiyle, klima  
sisteminin kullanılabilirliği kısmen zorlaşmaktadır. 
Bu, şu şekilde ifade edilebilir:

 n Kontrol elemanlarının ve ekranlarının açık, mantıklı bir  

düzenlemesinin eksik olması

 n Karmaşık, kısmen de zorlayıcı bir işletim

 n Kontrol elemanlarının anlaşılmaz bir şekilde işaretlenmesi

 n Belirsiz veya eksik durum geri bildirimleri

Araştırmalar, kullanılacak klima kontrol üniteleri için 
aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerektiğini 
göstermiştir:

 n Ekran, kontrol elemanları ve semboller yeterince büyük olmalıdır

 n Yalnızca metin yerine grafikler veya metin grafikleri kullanılmalıdır

 n Kontrol elemanları derli toplu, aynı işlevlere göre düzenlenmiş 

olmalıdır

 n Ana işlevler diğer işlevlerle birleştirilmemeli ve/veya alt işlevlerde 

gizlenmemelidir

 n Kontrol ünitesi ve ekran birbirine yakın olmalıdır

Yukarıdaki kriterlere göre geliştirilen kontrol üniteleri, sürücüyü 

aracın kullanılmasıyla ilgisi olmayan faaliyetlerden kurtarır. Kulla-

nılan semboller tanıdık ya da anlamları sezgisel olarak anlaşılabilir 

olmalıdır. Ana kontrol elemanları da parmakla dokunarak, yani 

onlara bakmak zorunda kalmadan bulunabilmelidir. Menü sistemi 

basit tutulmuş ve konforlu bir ön seçim mümkün olmalıdır. Örne-

ğin BHTC tarafından geliştirilen kontrol konseptleri, çeşitli klima 

stillerine göre istenen klima ayarlarını otomatik olarak seçmeyi ko-

laylaştırır. Görselleştirmenin grafik tasarımı, ayarları hızlı bir şekilde 

tanınabilir ve kendini açıklayabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu amaçla, duruma uyarlanmış bir gösterime olanak sağlayan 

yüksek çözünürlüklü ekran teknolojileri kullanılmaktadır.

Son yıllarda klima ve kabin konforu yönetimi alanında birçok  

yenilikler olmuştur. Bu eğilim gelecekte de devam edecektir. Araç 

servisleri için zorluk, bu gelişmelere ayak uydurmaktır. Ancak bu 

şekilde gelecekte bu tür karmaşık sistemlerin bakımı, kontrolü 

ve onarımı yapılabilir. 

22° 18°22° 18°

Nötr/Otomatik Temiz
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Mutlaka uyun!
Asla voltaj altındaki yüksek voltajlı bileşenler üzerinde 
çalışmayın. Bileşenler ve elemanlar üzerindeki uyarı 
etiketlerini her zaman dikkate alın.

Şematik gösterim – Depolu evaporatör

Yenilikçi iklim yönetimi

Elektrikli ve hibrit araçlarda  
termal yönetim sistemleri
Elektrik ve hibrit teknolojisi sayesinde, hem soğutma sıvısı hem de soğutucu madde devresinde  
termal yönetim sistemleri açısından da önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Termal yönetim  
sistemlerinin hangi alanlarının ve bileşenlerinin etkilendiğini, işleyiş şekillerinin nasıl değiştiğini  
ve bunun sizin işiniz açısından ne anlama geldiğini aşağıda açıklıyoruz.

Kabin iklimlendirmesi 
İçten yanmalı motora sahip geleneksel tahrik konseptlerinde, 

mekanik olarak tahrik edilen klima kompresörü nedeniyle, kabin 

iklimlendirmesi doğrudan motorun çalışmasına bağlıdır. Uzman 

çevrelerce mikro hibrit olarak tanımlanan ve sadece bir Start-Stop 

fonksiyonuna sahip olan araçlarda, yine kayış tahrikli klima komp-

resörleri kullanılmaktadır. Bu, araç durur haldeyken ve motor 

durdurulduğunda, klima sisteminin evaporatör çıkışındaki sıcak-

lığın sadece 2  saniye sonra yükselmesi şeklinde bir probleme 

neden olur. Buna bağlı olarak, havalandırmanın üfleme sıcaklığın-

daki yavaş artışın yanı sıra nem oranının artması, araç içerisindeki 

yolcular tarafından rahatsız edici olarak algılanır.

Bu sorunu çözmek için, depolu evaporatör olarak da bilinen so-

ğutma akümülatörleri kullanılabilir.

Depolu evaporatör, iki bloktan oluşur: Bir evaporatör bloğu ve bir 

akümülatör bloğu. Başlatma aşamasında veya motor çalışırken, 

her iki bloğun da içerisinden soğutucu madde geçer. Bu sırada 

evaporatörün içerisinde bulunan gizli bir akışkan, donacak kadar 

soğutulur. Böylece akışkan, bir soğutma akümülatörü haline gelir.

Durdurma aşamasında motor kapalıdır ve buna bağlı olarak klima 

kompresörü tahrik edilmez. Evaporatörün içerisinden geçen sı-

cak hava soğur ve bir ısı alışverişi gerçekleşir. Bu alışveriş, gizli 

akışkan tamamen eriyinceye kadar devam eder. Tekrar sürüşe 

başlandığında, depolu evaporatör bir kaç dakika sonra yeniden 

havayı soğutabilecek şekilde, süreç baştan başlar.

Depolu evaporatör bulunmayan araçlarda, çok sıcak havalarda 

kısa bir durma süresinden sonra, motorun tekrar çalıştırılması 

gereklidir. Ancak bu şekilde kabin soğutması korunabilir.

İhtiyaç halinde yolcu kabininin ısıtılması da aynı şekilde kabin ik-

limlendirmesinin bir parçasıdır. Tam hibrit araçlarda, içten yanmalı 

motor elektrikli sürüş aşamasında kapatılır. Su devridaimindeki 

mevcut artık ısı, kabinin ısıtılması için sadece kısa bir süre yeterli 

gelir. Bu durumda destek olarak, ısıtma fonksiyonunu üstlenen 

elektrikli PTC ısıtma elemanları devreye alınır. Bunların çalışma 

şekli bir saç kurutma makinesi ile benzerdir: Kabin havalandır-

ma fanı tarafından emilen hava, ısıtma elemanlarına temas edip  

geçerken ısıtılır ve daha sonra araç kabinine akar.

 

Örnek: Modüller ve bileşenler üzerindeki uyarı etiketleri

1

2

5
3

4

40 mm derinliğe sahip evaporatör bloğu

15 mm derinliğe sahip akümülatör bloğu
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İşlev
Tam hibrit teknoljisine sahip araçlarda, içten yanmalı motorun çalıştırılmasından bağımsız olan,  
elektrikli yüksek voltajlı klima kompresörleri kullanılmaktadır. Bu yeni tahrik konsepti sayesinde,  
araç iklimlendirmesinde konforun daha da artmasına yol açan fonksiyonlar mümkün olmaktadır.

Yüksek voltajlı klima kompresörleri

Yolculuğa başlamadan önce, ısıtılan kabini istenen sıcaklığa ka-

dar önceden soğutma olanağı mevcuttur. Sistemin kontrolü, bir 

uzaktan kumanda aracılığıyla yapılabilmektedir.

Bu yardımcı soğutma, yalnızca mevcut akü kapasitesine bağlı 

olarak yapılabilir. Bu sırada klima kompresörü, iklimlendirme için 

gerekli olan talepler dikkate alınarak, mümkün olan en düşük 

güçte kontrol edilir.

Hâlihazırda kullanılmakta olan yüksek voltajlı klima kompresörle-

rinde, 50 devir/dakikalık kademelere karşılık gelen bir devir sayısı 

uyarlaması ile güç kontrolü yapılmaktadır. Bu nedenle dahili bir 

güç kontrolü ihmal edilebilir.

Kayış tahrikli klima kompresörleri alanında öncelikli olarak kullanı-

lan eğik plaka prensibinin aksine, yüksek voltajlı klima kompresör-

lerinde soğutucu maddeyi sıkıştırmak için salyangoz prensibi kul-

lanılmaktadır. Avantajları, yaklaşık %20'lik bir ağırlık tasarrufu ve 

aynı güç seviyesinde silindir hacminin aynı değerde azaltılmasıdır.

Elektrikli klima kompresörünün tahrik edilmesi için buna uygun 

büyüklükte bir tork üretmek amacıyla burada, motorlu araç sek-

törü için çok yüksek bir voltaj olan 200 Volt'un üzerinde bir doğru 

akım voltajı kullanılır. Elektromotor ünitesinin içine entegre edi-

len invertör, bu doğru akım voltajını fırçasız motorun gereksinim 

duyduğu üç fazlı alternatif akım voltajına dönüştürür. İnvertörün  

ve motor sarımlarının gerekli ısı aktarımı, soğutucu madde geri 

akışının emiş tarafından geçirilmesi ile mümkün kılınır.

Bir karşılaştırma
Elektrikli ve hibrit bir aracın işletimi için, akü hayati öneme sahip-

tir. Akü, tahrik ünitesi için gerekli olan hatırı sayılır enerji miktarını 

hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamak zorundadır. Bunlar genellikle 

lityum-iyon ve nikel-metal-hibrit yüksek voltajlı akülerdir. Bu saye-

de, hibrit araç akülerinin boyutu ve ağırlığı daha da azaltılmaktadır.

Kullanılan akülerin belirli bir sıcaklık aralığında işletilmesi, kesinlikle 

gerekli bir koşuldur. 0 °C'nin altında verim azalıp, güç düşerken, 

+40  °C'lik bir çalışma sıcaklığından itibaren akülerin kullanım 

ömrü kısalır. Bunun dışında, münferit akü hücreleri arasındaki 

sıcaklık farkı, belirli bir değeri aşmamalıdır.

Reküperasyon ve Boosting gibi yüksek akımlarla bağlantılı ola-

rak kısa süreli pik yük bindirmeler, hücrelerin hafife alınmayacak 

kadar ısınmasına yol açar. Ek olarak, yaz aylarındaki yüksek dış 

hava sıcaklıkları, sıcaklığın 40 °C'lik kritik değere hızla ulaşması-

na katkıda bulunur. Bir sıcaklık aşımının sonucu, akünün daha 

hızlı yıpranması ve buna bağlı olarak erken zamanda arızalanma-

sıdır. Araç üreticileri, bir otomobil ömrüne (yaklaşık  8 ila 10  yıl) 

denk gelen matematiksel bir akü ömrü için gayret sarfetmektedir.  

Bu nedenle, yıpranma süreci sadece uygun bir sıcaklık yönetimi 

ile telafi edilebilir. Sıcaklık yönetiminin şimdiye kadar kullanılan üç 

farklı seçeneği mevcuttur:

Akünün sıcaklık yönetimi

Hava, iklimlendirilen araç kabininden emilir ve akünün soğutul-

ması için kullanılır. Araç kabininden emilen soğuk hava, 40 °C'den 

daha düşük bir sıcaklığa sahiptir. Bu hava, akü grubunun serbest 

ulaşılabilen yüzeylerinden geçirmek için kullanılır.

Seçenek 1
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Daha büyük kapasiteli akülerde doğru sıcaklık kontrolü, merkezi 

bir rol oynar. Bu nedenle, çok düşük sıcaklıklarda, ideal sıcaklık 

aralığına getirmek için, akünün ek olarak ısıtılması gerekir. "Elekt-

rikli sürüş" modunda, yalnızca bu aralıkta tatmin edici bir menzil 

elde edilebilir.

Bu ek ısıtmayı gerçekleştirmek için, akü, sekonder bir devreye 

entegre edilir. Bu devre, 15  ila 30  °C arasındaki ideal çalışma 

sıcaklığının sürekli olarak korunmasını güvenceye alır. Su ve gli-

koldan oluşan soğutma sıvısı, akü bloğundaki entegre bir soğut-

ma plakasından geçirilir (yeşil renkli devre). Düşük sıcaklıklarda, 

ideal sıcaklığa ulaşmak için soğutma sıvısı bir ısıtıcı üzerinden hızlı 

bir şekilde ısıtılabilir. Hibrit fonksiyonlarının kullanılması sırasında 

aküde bir sıcaklık artışı olursa, ısıtıcı kapatılır. Daha sonra soğut-

ma sıvısı, aracın ön tarafında bulunan akü radyatöründen ya da 

düşük sıcaklık radyatöründen geçirilerek, sürüş rüzgarı aracılığıyla 

soğutulabilir.

Yüksek sıcaklıklarda akü radyatörü aracılığıyla soğutmanın yeter-

li olmaması durumunda, soğutma sıvısı, özel bir ısı eşanjörünün 

içinden geçer. Bu eşanjörde, araç klima sisteminin soğutucu 

maddesi buharlaştırılır. Ayrıca ısı, sekonder devridaimden buhar-

laştırılan soğutucu maddeye çok kompakt ve yüksek bir güç 

yoğunluğu ile transfer edilebilir. Soğutma sıvısının ek olarak bir 

tekrar soğutulması gerçekleşir. Özel ısı eşanjörünün kullanılması 

sayesinde, akü, verimlilik açısından optimum seviyede bir sıcaklık 

aralığında işletilebilir.

Seçenek 3

Bu seçeneğin dezavantajları şunlardır:

 n Düşük soğutma verimliliği

 n Kabinden emilen hava, homojen bir sıcaklık azaltımı için 

kullanılamaz

 n Havanın sevk edilmesi için dikkate değer bir çaba

 n Kabin içerisinde fandan kaynaklı rahatsız edici gürültü olasılığı

 n Yolcu kabininin akü ile hava kanalları aracılığıyla doğrudan bağ-

lantısı vardır. Bu, güvenlik nedenlerinden ötürü (örn. akünün 

gaz çıkarması), sorunlu bir durum olarak sınıflandırılmalıdır.

 n Kabinden emilen hava, aynı zamanda toz da içerdiğinden, 

akü grubuna toz girmesi tehlikesi de hafife alınmamalıdır. Toz, 

hücreler arasında birikir ve yoğuşturulan hava nemiyle birlikte, 

iletken bir kaplama oluşturur. Bu kaplama, aküde kaçak akım-

ların oluşmasını elverişli hale getirir.

Bu tehlikeyi önlemek için, emilen hava filtrelenir. Alternatif olarak hava soğutması, tıpkı lüks sınıf araçlardaki ayrı arka koltuk klima 

sistemine benzer ayrı bir küçük klima ünitesi aracılığıyla da yapılabilir.

Akü hücresine eklenmiş özel bir evaporatör plakası, araç içerisinde 

mevcut olan klima sistemine bağlanır. Bu işlem, boru hatları ve bir 

genleşme valfi aracılığıyla, aşırı basınç ve düşük basınç tarafında, 

ayırma yöntemi olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilir. Bu sayede, 

kabin evaporatörü ve akünün geleneksel bir evaporatör gibi işlev 

gören evaporatör plakası, aynı devreye bağlanır.

Her iki evaporatörün farklı görevleri nedeniyle, soğutucu madde 

akışına yönelik olarak, benzer şekilde farklı talepler ortaya çıkar. 

Kabin soğutma sisteminin yolcuların konfor gereksinimlerini kar-

şılaması gerekirken, yüksek voltajlı akünün sürüş durumuna ve 

ortam sıcaklığına bağlı olarak, fazla veya daha az soğutulması 

gerekir.

Bu gereksinimlerden, buharlaştırılan soğutucu madde miktarının 

daha zahmetli bir şekilde kontrol edilmesi sonucu ortaya çıkar. 

Evaporatör plakasının özel yapısı ve bu sayede aküye entegre 

edilmiş olması, ısı alışverişi için büyük bir temas yüzeyi sunmakta-

dır. Bu sayede, 40 °C'lik kritik üst maksimum sıcaklığın aşılmaması 

sağlanabilmektedir.

Çok düşük dış sıcaklıklarda, akünün min. 15 °C'lik ideal sıcaklığına 

kadar bir sıcaklık artışı gerekli olabilir. Bununla birlikte, evaporatör 

plakası bu durumda herhangi bir katkıda bulunamaz. Soğuk bir 

akünün performansı, sıcaklığı iyi ayarlanamış bir aküden daha dü-

şüktür ve donma noktasının önemli ölçüde altındaki sıcaklıklarda, 

neredeyse hiç şarj edilemez. Bu durum, hafif (Mild) hibrit seçene-

ğinde tolere edilebilir: Aşırı durumlarda, hibrit fonksiyonu sadece 

sınırlı ölçüde kullanılabilir. İçten yanmalı motorla sürüş yapılması 

halen mümkündür. Buna karşılık salt elektrikli araçta, kışın her du-

rumda aracın çalışması için, bir akü ısıtıcısı sağlanması gerekebilir.
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Doğrudan aküye entegre edilen evaporatör plakaları, tek tek değiştirilemez.  
Bu nedenle, hasar durumunda daima tüm akünün değiştirilmesi gerekir.

Yenilikçi iklim yönetimi



60 61

Hibrit araçların bakımı 

Genel muayene ve onarım çalışmaları sıasında da (örneğin egzoz 

sistemleri, lastikler, amortisörler, yağ değişimi, lastik değişimi vb.), 

özel bir durum söz konusudur. 

Bu çalışmalar, yalnızca "yüksek voltajlı kendinden emniyetli araç-

larda yapılacak çalışmalar konusunda uzman" birisi tarafından bu 

yüksek voltajlı sistemlerin tehlikeleri konusunda ikaz edilmiş ve 

uygun şekilde bilgilendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. 

Ayrıca mutlaka araç üreticilerinin spesifikasyonlarına uygun aletler 

de kullanılmalıdır! 

Yüksek voltajlı sistemlerdeki çalışmalar için gerekli aletler

Bunun için, araç servisleri, elektrikli ve hibrit araçların işletimi, 

bakımı ve onarımıyla ilgili işler yapan tüm çalışanlarını bilgilendir-

meleri için teşvik edilmektedir. Lütfen ilgili ülkelere özgü koşulları 

dikkate alın.

Klima kontrolü ve klima servisi sırasında, elektrikli klima kompre-

sörlerinin olağan PAG yağlar ile yağlanmamasına dikkat edilmelidir. 

Bu yağlar, gerekli yalıtım özelliklerine sahip değildir. Bu özelliklere 

sahip olduğu için, genellikle POE yağlar kullanılır. MAHLE PAO 

yağ 68 AA1 Clear Version (kaçak arama maddesi içermeyen) da 

kullanılabilir.

Bu nedenle, elektrikli ve hibrit araçlarda klima kontrolü ve klima 

servisi için dahili yıkama fonksiyonu ve ayrı bir temiz yağ haz-

nesine sahip klima servis üniteleri önerilir. Bu sayede, farklı yağ 

türlerinin temiz yağ karışımları önlenebilir.

Elektrikli ve hibrit araçların onarımı için gerekli 
ilerletme eğitimi

Elektrikli ve hibrit araçlardaki karmaşık sistemlerin, özellikle ter-

mal yönetim sistemlerinin bakımını ve onarımını yapabilmek için, 

sürekli bir ilerletme eğitimi vazgeçilmezdir. Bu tür yüksek voltaj-

lı sistemler üzerindeki çalışmaları yürüten çalışanların, örneğin 

Almanya'da "yüksek voltajlı (YV) kendinden emniyetli araçlarda 

yapılacak çalışmalar konusunda uzman" olarak, iki günlük ek bir 

formasyona ihtiyacı vardır. 

Bu kursta edinilen bilgiler sayesinde, bir yandan sistem üzerinde 

gerekli çalışmalar sırasındaki riski değerlendirmek ve diğer yan-

dan çalışmalar süresince gerilimsizliği sağlamak mümkün olmak-

tadır. Gerekli eğitim olmadan, yüksek voltajlı sistemlerde veya 

bunların bileşenlerinde çalışmak yasaktır. Gerilim ileten yüksek 

voltajlı bileşenlerin (akü) onarımı veya değiştirilmesi, özel bir yet-

kinlik gerektirir.

Yenilikçi iklim yönetimi

MAHLE'nin termal yönetim 
sistemleri eğitim olanakları:

Çırak, kalfa, usta ya da mühendis olunması  hiç fark etmez: MAHLE 

Aftermarket'te herkes için uygun bir eğitim olanağı mevcut.

MAHLE Aftermarket, teorik eğitimlere ek olarak, binek araç ve kam-

yonların yanı sıra tarım ve iş makinelerinde hasarların önlenmesine 

yönelik özel uygulama eğitimleri sunmaktadır.

MAHLE Aftermarket olarak biz bu konuda son derece esneğiz: 

Siz, istediğiniz konuyu seçin ve mesleki geliştirme eğitiminin ne 

zaman ve nerede yapılması gerektiğini bize söyleyin – diğer her 

şeyi biz organize ederiz. MAHLE Aftermarket ticari ortağınız-

la görüşün veya şu adresten doğrudan bizimle iletişime geçin: 

ma.training@mahle.com

MAHLE Aftermarket teknoloji uzmanları, sizleri ilginç ve heyecan 

verici etkinliklerde görmek için sabırsızlanıyor!

 n Araç içerisindeki T-AC iklimlendirme: Bir klima sisteminin yapısı, 

fonksiyonu ve en sık rastlanan arıza nedenleri

 n Araç içerisindeki klima sistemlerinin C-SK uzmanlığı
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Ürün özellikleri

 n PAG yağları, polialkilen glikol bazlı tam sentetik, higroskopik 

yağlardır.

 n Farklı viskozitelerle, birçok araç ve klima kompresörü üreticisi 

tarafından fabrikada R134a soğutucu maddeli klima sistemle-

rinde kullanılmaktadır.

 n Yeni, özel PAG yağları 46 YF ve 100 YF, hem R1234yf hem de 

R134a soğutucu madde için uygundur.

Avantajları ve etkisi

 n PAG yağları, R134a soğutucu maddeyle (PAG-yağları 46 YF ve 

100 YF ek olarak R1234yf ile) iyi bir şekilde karıştırılabilmektedir 

ve çoğu binek araç ve ticari araç klima sisteminin yağlanması 

için uygundur.

 n PAG yağlarının kullanılmasında, viskozite sınıflarının doğru se-

çilmesine dikkat edilmelidir (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Bu 

konuda, araç üreticilerinin spesifikasyonları ve onayları dikkate 

alınmalıdır.

Diğer ayrıntılar

PAG yağların dezavantajı, higroskopik olmalarıdır, yani çevre hava-

sındaki nemi çekmeleri ve kendilerine bağlamalarıdır.

Klima sistemindeki nem içeriğinin fazla olması, asitlerin ve korozyon 

oluşumuna katkıda bulunur. Bu da bileşenlerin hasar görmesine 

ve sızıntılara yol açabilir.

Bu nedenle, açılan yağ kapları derhal tekrar kapatılmalıdır ve geriye 

kalan yağ sadece sınırlı bir süre için saklanabilir. Bu, özellikle klima 

servis cihazındaki yeni yağ kapları için de geçerlidir.

PAG yağ
PAG ve  
PAO yağlar

Birçok yağ var.  
Hangisi önerilir?
İster klima kompresörü yağını yenilerken,  
ister klima servisi sırasında yağ ilave ederken: 
Tıpkı insan vücudundaki kan gibi, yağ da klima 
sisteminde "hayati öneme sahip" görevler  
yerine getirir.

Bu nedenle, yüksek kaliteli bir klima kompresörü yağının kullanıl-

ması, sistemin güvenli ve sürekli işletimi açısından belirleyicidir. 

Düşük kaliteli veya yanlış yağ kullanımı, tıpkı motorda olduğu gibi, 

artan bir aşınmaya, klima kompresörünün erken arızalanmasına 

ve garantinin kaybedilmesine neden olur.

Yanlış bir sınıflandırma, hasarlara yol açabilir. Araca veya üretici 

firmaya özgü uyarılar özellikle dikkate alınmalıdır.

Yağ, klima sisteminde önemli 
bir rol oynar!

Ürün portföyüne yeni katılanlar
Sanden firmasının özel, elektrikli Sanden klima kompresörleri için PAG yağ SP-A2  
Ürün kodu ACPL 9 000P/8FX 351 213-141.

İyi bir klima için üstün performans
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PAO yağ 68 Plus UV nasıl test edildi?

 n PAO yağ 68 Plus UV, üretici firma ve bağımsız enstitüler tara-

fından test edilmiştir. Bu bağlamda, örneğin kimyasal kararlılık, 

ASHRAE 97 standardı uyarınca Sızdırmaz Tüp Testi kullanılarak 

test edilmiştir. Bu testte, soğutucu madde, soğutucu madde 

yağı, çeşitli o-ring malzemeleri ve bir klima sisteminde kullanılan 

metaller arasındaki etkileşim değerlendirilir.

 n Araç klima sisteminin veya klima servis istasyonunun bileşenleri 

üzerindeki olumsuz etkiler göz ardı edilebilecek şekilde, tüm 

testler olumlu bir sonuç vermiştir. Böylece PAO yağ 68 Plus UV, 

hem doğrudan bir bileşene – örneğin klima kompresörü – hem 

de klima servis istasyonu aracılığıyla soğutucu madde devre-

sine doldurulabilmektedir.

Nem problemi söz konusu olduğunda PAO yağ 68  

kullanılabilir mi?

 n PAO yağ  68 higroskopik değildir, yani diğer yağların aksine, 

çevre havasından nem çekmez. Böylece, PAO yağ 68'in tek 

başına kullanılması sayesinde, örneğin bileşenlerin buzlanma-

sı veya asitlerin oluşumu gibi nem problemlerinin önlenmesi 

mümkündür. PAO yağ 68'in kullanım olanakları ve ayrıca de-

polama kararlılığı, geleneksel yağlara göre çok daha yüksektir.

Özellikleri ve nitelikleri

 n Evaporatörde yağ birikintileri oluşma ve buna bağlı olarak 

soğutma performansında azalma riski yoktur

 n Bileşenlerdeki bir yağ filmi sayesinde sızdırmazlık iyileşir

 n Bileşenler arasındaki sürtünme azalır

 n Klima kompresörünün enerji tüketimi düşer

 n Yüksek derecede rafine, sentetik yağ ve özel, performans arttırıcı 

katkı maddelerinden oluşan benzersiz bir kombinasyon

 n Çok yüksek çalışma sıcaklığı aralığı (– 68 °C ila +315 °C)

 n PAO yağ 68 Plus UV içerisindeki yüksek aktif kontrast madde-

sinin düşük hacimsel yüzde konsantrasyonu nedeniyle, sistem 

bileşenlerinin ve servis cihazlarının muhafazası ve korunması

Klima kompresörü yağları

ayrı karıştırılmış

PAO yağ 68 

PAG

Ürün özellikleri

 n Higroskopik değildir: Diğer yağların aksine, ortam havasındaki 

nemi çekmez

 n Alternatif olarak, farklı PAG yağların yerine kullanılabilir (kulla-

nıma genel bakışı dikkate alın!): Üç yağ yerine, artık bir yağın 

stoklanması

 n 20 yıldan fazla uygulama deneyimi

 n Klima sisteminin performans artışına katkı

 n Klima devresinin bileşenleri üzerinde olumsuz etkisi yoktur (kli-

ma servis istasyonlarında kullanım için de geçerlidir/ASHRAE 97 

standardına göre, üretici firma tarafından Sızdırmaz Tüp Testi 

ile belgelenmiştir)

 n Kontrast madde ilavesiz (PAO yağ  68) veya kontrast madde 

ilaveli (PAO yağ 68 Plus UV) olarak temin edilebilir

Avantajları ve etkisi

PAO yağ 68 

 n Higroskopik olmayan doğası, PAO yağın araç servislerinde 

kolaylıkla kullanılabileceği anlamına gelir. Gerekli miktarda yağ, 

büyük kaplardan da (örneğin 5 litre) alınabilir.

 n Yağ içerisindeki düşük soğutucu madde çözünürlüğü, PAO 

yağın seyreltilmeyeceği ve klima kompresörü içerisinde tam 

viskozitesini koruyacağı anlamına gelir.

 n Bileşenlerdeki yağ filmi, klima kompresörü içerisindeki hareketli 

parçalar arasında daha iyi bir sızdırmazlığa ve daha az sürtün-

meye neden olur.

 n Çalışma sıcaklığının ve aşınmanın azaltılması.

 n Bu sayede, klima kompresörünün artan işletim güvenliği, gürül-

tülerin azaltılması, daha kısa çalışma süreleri ve daha düşük 

enerji tüketimi elde edilir.

PAO yağ 68 Plus UV

 n PAO yağ 68 ile aynı olumlu özellikler. 

 n UV kaçak arama işlemi için ek olarak bir floresan kontrast madde 

karıştırılması.

 n Aşağıda belirtilen avantajlarla, kontrast maddenin düşük hacim-

sel yüzde konsantrasyonu: Olumlu yağ özelliklerinin korunması 

ve sistem bileşenleri veya servis cihazları üzerindeki olumsuz 

etkilerin önlenmesi.

Diğer ayrıntılar

PAO yağ 68 diğer yağlarla uyumlu mu?

 n PAO yağ 68, örneğin hortum veya conta gibi floro-elastomer 

malzemeleri aşındırmaz.

 n PAO yağ 68, diğer pek çok yağlama ve soğutma maddesi ile 

uyumlu olduğundan, PAO yağ 68, hem yağ ilave etmek için, 

hem de sistemdeki tüm yağın ikamesi olarak kullanılabilir. Gerçi 

moleküler yapısı ve yoğunluğundan ötürü PAO yağ  68 diğer 

yağlarla belirli bir dereceye kadar karışır, bununla birlikte "din-

lenme durumunda" iken onlardan tekrar ayrılır ve bu nedenle 

kalıcı bir bağlantı oluşturmaz.

 n Bu sayede, yağların gerekli viskozitesinin korunması ve genel 

viskozitede bir değişiklik olmaması sağlanır (sonraki sayfadaki 

şekle bakınız).

PAO YAĞ 68 ve 
PAO YAĞ 68 Plus UV

PAO yağ 68 AA1'in saf sürümü (kaçak arama maddesi içermeyen), R1234yf soğutucu 
madde ile birlikte kullanımın yanı sıra hibrit ve elektrikli araçlardaki elektrikli kompresörlerde 
kullanım için de onaylanmıştır.
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Yağ tipi Kullanım Not

PAG yağları

R134a soğutucu  

madde için

Farklı akış özelliklerine (viskozitelere) sahip R134a soğutucu 

madde ile kullanım için çeşitli PAG yağları mevcuttur.

PAG yağlar higroskopiktir. Bu nedenle, kapağı açılan yağ 

kutuları uzun süre saklanamaz.

Standart PAG yağlar, R1234yf 

soğutucu madde ve elektrikle  

çalışan klima kompresörleri için 

uygun değildir.

PAG yağ YF

R1234yf ve R134a 

soğutucu madde için

Farklı akış özelliklerine (viskozitelere) sahip R1234yf soğutucu 

madde ile kullanım için çeşitli PAG yağları da mevcuttur.

MAHLE'nin bu PAG yağlarını farklı kılan özelliği, söz konusu 

yağların sadece R1234yf soğutucu madde ile kullanım için 

uygun olmaları değil, aynı zamanda R134a soğutucu madde 

ile birlikte de kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır.

PAG yağlar higroskopiktir. Bu nedenle, kapağı açılan yağ 

kutuları uzun süre saklanamaz.

PAG yağ YF, hem R1234yf hem 

de R134a soğutucu madde için 

uygundur.

PAG yağ SP-A2

R1234yf ve R134a 

soğutucu madde için

Örneğin Sanden ve Hanon gibi üretici firmaların elektrikli 

klima kompresörlerinde kullanım için.

PAO yağ 68 

R134a soğutucu 

madde, kısmen R1234yf 

soğutucu madde ve diğer 

soğutucu maddeler için

Alternatif olarak, 134a için sunulan farklı PAG yağların yerine 

kullanılabilir (higroskopik olmamasının, yani diğer yağların 

aksine, çevre havasından nem çekmemesinin sağladığı 

avantajla).

MAHLE'nin sunmuş olduğu iki farklı PAO yağ (AA1 ve AA3), 

birçok farklı soğutucu madde ile birlikte kullanılabilir  

(bkz. ürüne genel bakış).

PAO yağ 68 AA1 Clearversion 

(kaçak arama maddesi olmadan), 

yeni R1234yf soğutucu madde ile 

birlikte ve ayrıca hibrit ve elektrikli 

araçlardaki elektrikle çalışan klima 

kompresörlerinde de kullanılabilir.

Klima kompresörü  
yağlarının karşılaştırılması

Klima kompresörü yağları
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Yağ tipinden  
klima kompresörü tipine

MAHLE ürün kodu/
önceki Behr Hella 
Service ürün kodu

Ürün Viskozite 
sınıfı

İçindekiler Kullanıla-
bileceği 
soğutucu 
madde

Kullanılabileceği yerler Kullanılabileceği 
klima kompresörü tipi

PAG yağ

ACPL 1 000P 
8FX 351 213-031

PAG yağ ISO 46 240 ml R134a Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Elektrikle çalışan 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri

ACPL 2 000P 
8FX 351 213-041

PAG yağ ISO 150 240 ml R134a Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Elektrikle çalışan 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri

ACPL 3 000P 
8FX 351 213-051

PAG yağ ISO 100 240 ml R134a Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Elektrikle çalışan 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri

PAG yağ YF

ACPL 7 000P 
8FX 351 213-121

PAG yağ YF ISO 46 240 ml R1234yf, 
R134a

Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Elektrikle çalışan 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri

ACPL 8 000P 
8FX 351 213-131

PAG yağ YF ISO 100 240 ml R1234yf, 
R134a

Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Elektrikle çalışan 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri

PAG yağ SP-A2

ACPL 9 000P 
8FX 351 213-141

PAG yağ 
SP-A2

ISO 46 250 ml R1234yf,  
R134a

Hibrit ve elektrikli araçlardaki araç 
klima sistemleri

Örneğin Sanden, 
Hanon gibi üretici 
firmaların elektrikle 
çalışan kompresörleri

MAHLE ürün kodu/
önceki Behr Hella 
Service ürün kodu

Ürün Viskozite 
sınıfı

İçindekiler Kullanıla-
bileceği 
soğutucu 
madde

Kullanılabileceği yerler Kullanılabileceği 
klima kompresörü tipi

PAO 68 AA1 – Clear Version (kaçak arama maddesi içermeyen)

ACPL 10 000P 
8FX 351 214-021

PAO AA1 
Clear 
Version

ISO 68 1,0 l R1234yf, 
R134a, 
R413a, 
R22, 
R12, 
R507a, 
R500, 
R502 
R513a

Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Hibrit ve elektrikli araçlardaki araç 
klima sistemleri 

Frigorifik transporterlerdeki araç 
klima sistemleri

Kayar kanatlı 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri 
(elektrikle çalışan 
kompresörler dahil)ACPL 11 000P 

8FX 351 214-031
PAO AA1 
Clear  
Version

ISO 68 500 ml

ACPL 14 000P 
8FX 351 214-101

PAO AA1 
Clear 
Version

ISO 68 5,0 l

PAO 68 AA1 – Plus UV

ACPL 15 000P 
8FX 351 214-201

PAO AA1 
Plus UV

ISO 68 500 ml R134a, 
R413a, 
R22, 
R12, 
R507a, 
R500, 
R502

Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Frigorifik transporterlerdeki araç 
klima sistemleri

Kayar kanatlı 
kompresörler hariç, 
tüm kompresör tipleri

ACPL 16 000P 
8FX 351 214-211

PAO AA1 
Plus UV

ISO 68 1,0 l

ACPL 17 000P 
8FX 351 214-221

PAO AA1 
Plus UV

ISO 68 5,0 l

PAO 68 AA3 – Clear Version (kaçak arama maddesi içermeyen) 

ACPL 13 000P 
8FX 351 214-081

PAO AA3 
Clear 
Version

ISO 100 1,0 l R1234y, 
R134a, 
R413a 
R513a

Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Kayar kanatlı 
kompresörler  
için özel

PAO 68 AA3 – Plus UV

ACPL 18 000P 
8FX 351 214-281

PAO AA3 
Plus UV

ISO 100 1,0 l R134a, 
R413a

Konvansiyonel benzin veya dizel 
motorlu araçlardaki (örn. binek ve 
ticari araçlar, tarım ve iş makineleri) 
araç klima sistemleri

Kayar kanatlı 
kompresörler  
için özel

Klima kompresörü yağları
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Ürüne genel bakış

Klima kompresörü yağları

* Binek ve ticari araçlar, tarım ve iş makineleri ** Elektrikli klima kompresörleri için olanlar hariç

Ürün Kullanım Klima  
kompresörü tipi

Soğutucu 
madde

Viskozite  
sınıfı

İçindekiler MAHLE ürün kodu/
önceki Behr Hella 
Service ürün kodu 

PAG yağ

Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R134a PAG I (ISO 46) 240 ml ACPL 1 000P
8FX 351 213-031

Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R134a PAG II (ISO 100) 240 ml ACPL 3 000P
8FX 351 213-051

Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R134a PAG III (ISO 150) 240 ml ACPL 2 000P
8FX 351 213-041

PAG yağ YF

Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R1234yf, 
R134a PAG I (ISO 46) 240 ml ACPL 7 000P

8FX 351 213-121

Araç klima sistemleri* Tüm tipler** R1234yf,
R134a PAG II (ISO 100) 240 ml ACPL 8 000P

8FX 351 213-131

PAG yağ 
SP-A2

Hibrit ve elektrikli araçlardaki 
araç klima sistemleri 

Elektrikli  
kompresörler

R1234yf,
R134a PAG (ISO 46) 250 ml ACPL 9 000P

8FX 351 213-141

PAO yağ 68 

Araç klima sistemleri*
Tüm tipler 
(kayar kanatlı 
olanlar hariç)

R1234yf,
R134a,
R413a,
R22,
R513a

AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

500 ml

1,0 l

5,0 l

ACPL 11 000P
8FX 351 214-031

ACPL 10 000P
8FX 351 214-021

ACPL 14 000P
8FX 351 214-101

Hibrit ve elektrikli araçlardaki 
araç klima sistemleri 

Elektrikli  
kompresörler

R1234yf,
R134a
R513a

Frigorifik transporterler 
(Taze gıda maddeleri taşı-
yan araçlar)

Pistonlu  
kompresörler**

R1234yf, 
R134a,
R507a,
R500,
R513a

Frigorifik transporterler 
(Derin donduruculu araçlar)

Pistonlu  
kompresörler**

R507a, 
R502,
R513a,
R22

Araç klima sistemleri* Kayar kanatlı  
kompresörler**

R134a, 
R413a,
R513a

AA3 (ISO 100) 1,0 l ACPL 13 000P
8FX 351 214-081

PAO yağ 68 
Plus UV

Araç klima sistemleri*
Tüm tipler** 
(kayar kanatlı 
olanlar hariç)

R134a,
R413a,
R22 AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

AA1 (ISO 68)

500 ml

1,0 l 

5,0 l

ACPL 15 000P
8FX 351 214-201

ACPL 16 000P
8FX 351 214-211

ACPL 17 000P
8FX 351 214-221

Frigorifik transporterler 
(Taze gıda maddeleri 
taşıyan araçlar)

Pistonlu  
kompresörler**

R134a,
R507a,
R500

Frigorifik transporterler 
(Derin donduruculu araçlar)

Pistonlu  
kompresörler**

R507a,
R502,
R22

Araç klima sistemleri* Kayar kanatlı 
kompresörler**

R134a,
R413a AA3 (ISO 100) 1,0 l ACPL 18 000P

8FX 351 214-281
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MAHLE Aftermarket'e ek olarak MAHLE Service Solutions ile araç iklimlendirme konusundaki tüm 
sorularınızda ikinci bir güçlü iş ortağı daha yanınızdadır. 

MAHLE Service Solutions'dan 
araç servis donanımları

ACX 310

Açıklama Ürün kodu

ACX 310 klima servis cihazı 1010350478XX

ACX 320

Açıklama Ürün kodu

R134a sistemler için yeni nesil klima servis cihazları, 

R1234yf veya R513a sistemlere dönüştürülebilir, 

WiFi bağlantısı, tek tuşla cihaz açma sistemi, 

ASA ağ bağlantısı

1010350379XX

ArcticPRO® ACX HFC R134a

Klima sistemi ile ilgili tüm işlere yönelik donanım ve aksesuarların bir özetini ilerleyen sayfa-
larda bulacaksınız.

Araç servis donanımları
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ACX 380

Açıklama Ürün kodu

R134a sistemler için yeni nesil klima servis cihazları,  

R1234yf veya R513a sistemlere dönüştürülebilir, WiFi bağlantısı,  

tek tuşla cihaz açma sistemi, ASA ağ bağlantısı,  

arıza teşhis sistemine bağlantı (opsiyonel),  

uzaktan kumanda uygulaması

1010350383XX

ACX 420

Açıklama Ürün kodu

R1234yf sistemler için yeni nesil klima servis cihazları,  

WiFi bağlantısı, tek tuşla cihaz açma sistemi,  

ASA ağ bağlantısı

1010350380XX

ArcticPRO® ACX HFC R134a

ArcticPRO® ACX HFO R1234yf

ACX 450

Açıklama Ürün kodu

R1234yf sistemler için yeni nesil klima servis cihazları,  

WiFi bağlantısı, tek tuşla cihaz açma sistemi, ASA ağ bağlantısı,  

arıza teşhis sistemine bağlantı (opsiyonel)

1010350382XX

ACX 480

Açıklama Ürün kodu

R1234yf sistemler için yeni nesil klima servis cihazları,  

WiFi bağlantısı, tek tuşla cihaz açma sistemi, ASA ağ bağlantısı,  

arıza teşhis sistemine bağlantı (opsiyonel),  

uzaktan kumanda uygulaması

1010350384XX

ArcticPRO® ACX HFO R1234y

ACX 350

Açıklama Ürün kodu

R134a sistemler için yeni nesil klima servis cihazları,  

R1234yf veya R513a sistemlere dönüştürülebilir, WiFi bağlantısı,  

tek tuşla cihaz açma sistemi, ASA ağ bağlantısı,  

arıza teşhis sistemine bağlantı (opsiyonel)

1010350381XX

Araç servis donanımları

ACX 410

Açıklama Ürün kodu

ACX 410 klima servis cihazı 1010350479XX
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2018 üretim yılından itibaren klima servis cihazları için soğutucu madde analizi

Açıklama Ürün kodu

R134a/R1234yf soğutucu madde analizi 1010350393XX

2017 üretim yılından itibaren klima servis cihazları için soğutucu madde analizi

Açıklama Ürün kodu

R134a/R1234yf soğutucu madde analizi 1010350394XX

ROU – Soğutucu madde emme cihazı R134a/R1234yf

Açıklama Ürün kodu

Kirlenmiş soğutucu maddenin güvenli bir şekilde çıkarılması  

için patentli sistem, sadece bir MAHLE klima servis cihazı ile  

birlikte çalışır

1010350326XX

2018 üretim yılından itibaren klima cihazları için R134a'dan R1234yf'ye dönüşüm kiti

Açıklama Ürün kodu

R134a'dan R1234yf'ye dönüşüm kiti 1010350397XX

ArcticPRO® ACX aksesuar

2018 üretim yılından itibaren klima cihazları için R134a'dan R513a'ya dönüşüm kiti

Açıklama Ürün kodu

R134a'dan R513a'ya dönüşüm kiti 1010350398XX

2018 üretim yılından itibaren klima servis cihazları için cihaz kapağı

Açıklama Ürün kodu

ACX kapağı 1010350400XX

2018 üretim yılından itibaren klima servis cihazları için yazıcı yükseltmesi

Açıklama Ürün kodu

ACX ürünleri için yazıcı kiti 1010350396XX

2017 üretim yılından itibaren klima servis cihazları için yazıcı yükseltmesi

Açıklama Ürün kodu

ACX ürünleri için yazıcı kiti 1010350299XX

Hortum uzatması

Açıklama Ürün kodu

Doldurma hortumu uzatma kiti 3 m, adaptör dahil 1010350303XX

ACX servis kiti

Açıklama Ürün kodu

Klima servis cihazlarının bakımı ve kalibrasyonu için servis kiti  

(çanta dahil)

1010350298XX

Araç servis donanımları

Dokunmatik ekranlı klima servis cihazları için elektronik kalem 

Açıklama Ürün kodu

Klima servis cihazlarının dokunmatik ekranları vs. için  

elektronik kalem 

1010350403XX
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Kontrast maddesi – 250 ml 

Açıklama Ürün kodu

250 ml ambalaj birimi 1 adet 1010350041XX

Hibrit kontrast maddesi – 250 ml

Açıklama Ürün kodu

250 ml ambalaj birimi 1 adet 1010350281XX

Kontrast maddesi çıkarıcı – 250 ml

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 1 adet 

Üniversal yağ giderici

1010350287XX

Dozaj tertibatlı kontrast maddesi R134a – 7,5 ml + Hortum

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 6 adet  

Hibrit için floresan boyar madde + Hortum

1010350285XX

Valf elemanları kiti

Açıklama Ürün kodu

Valf elemanları kiti 1010350280XX

Klima sistemi için dezenfeksiyon spreyi – 400 ml 

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 4 adet 

Araç klima sistemleri için hijyen spreyi

1010350046XX

Kontrast maddesi HFO R1234yf – 250 ml

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 1 adet 

HFO R1234yf için floresan boyar madde

1010350282XX

ArcticPRO® ACX aksesuar ArcticPRO® ACX aksesuar

Araç servis donanımları

Dozaj tertibatlı kontrast maddesi R1234yf – 7,5 ml + Hortum

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 6 adet  

R1234yf sistemi için floresan boyar madde + Hortum

1010350286XX
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Araç kabini dezenfeksiyon spreyi – 200 ml

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 6 adet  

Araç kabini için hijyen spreyi

1010350047XX

UV kiti

Açıklama Ürün kodu

UV kiti 1010350033XX

Kondansatör temizleyici – 400 ml 

Açıklama Ürün kodu

Sipariş başına minimum miktar: 4 adet 

Kondansatör için özel, yağ giderici temizleyici

1010350048XX

Nitrojen/hidrojen kaçak arama kiti

Açıklama Ürün kodu

Sadece nitrojen kiti (31144AI) ile birlikte kullanılabilir 1010350288XX

Uzman kiti

Açıklama Ürün kodu

2 × PAG ISO 46, 2 × PAG ISO 100, 1 × PAG ISO 150 

1 × Kontrast maddesi, 2 × Kabin temizleyicisi,  

1 × POE ISO 80 Hibrit, 1 × PAG ISO 46 HFO 1234yf,  

6 × Hibrit kontrast maddesi 7,5 ml dozaj ünitesinde,  

6 × HFO 1234yf kontrast maddesi 7,5 ml dozaj ünitesinde, 

1 × Valf, 1 × Kontrast maddesi çıkarıcı

1010350289XX

Nitrojen/hidrojen kaçak arama kiti

Açıklama Ürün kodu

Bağımsız olarak kullanılabilir 1010350309XX

Nitrojen kaçak arama kiti

Açıklama Ürün kodu

R1234yf'ye dönüştürülebilir 

Kaçak arama kitinin kullanımı için temel donanım

1010350130XX

Nitrojen/hidrojen dolum kartuşu

Açıklama Ürün kodu

6 tüp 1010350296XX

Araç servis donanımları

ArcticPRO® ACX aksesuar ArcticPRO® ACX aksesuar
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Nitrojen/hidrojen kaçak arama kiti için dönüşüm kiti

Açıklama Ürün kodu

R134a'dan R1234y'ye dönüşüm kiti 1010350262XX

R134a/R1234yf M serisi yıkama kiti

Açıklama Ürün kodu

R134a soğutucu madde için 1010350053XX

Vakum pompası yağı – 500 ml

Açıklama Ürün kodu

Sadece 2'li paketlerde mevcuttur 1010350037XX

Hibrit kiti 

Açıklama Ürün kodu

R134a ve R1234yf için, adaptör dahil 1010350401XX

2018 üretim yılı filtre yıkama kiti

Açıklama Ürün kodu

Filtre yıkama kiti 1010350402XX

ACX hibrit kiti (PAG > POE)

Açıklama Ürün kodu

R134a/R1234yf için hibrit kiti 1010350302XX

2017 üretim yılına kadar ACX için filtre kurutucu

Açıklama Ürün kodu

ACX için filtre kurutucu 1010350420XX

Araç servis donanımları

ArcticPRO® ACX aksesuar ArcticPRO® ACX aksesuar
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