
SOLUÇÕES FUTURAS PARA HOJE

AVL DITEST ADS  
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO 
DE AR CONDICIONADO

Uma lufada de ar fresco
no serviço de Ar Condicionado



SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE AR CONDICIONADO 
AVL DITEST PARA HOJE E PARA O FUTURO

Através de processos inovadores, os equipamentos ADS totalmente automáticos assistem não 
só os técnicos experientes mas como também os principiantes durante os trabalhos de serviço 
do ar condicionado. A tecnologia sofisticada permite ao equipamento ser usado com ambos 
os refrigerantes R134a e HFO-1234yf. Devido à possibilidade de converter o equipamento para 
usar com outro gás, os equipamentos AVL DITEST ADS representam um investimento garantido. 
Considerações ambientais são de grande importância durante o desenvolvimento dos produtos 
AVL DITEST ADS: devido ao uso de materiais amigos do ambiente e tecnologias inovadoras para 
a redução de perda de refrigerante durante o serviço do ar condicionado, o impacto no ambiente 
é mínimo. Com este equipamento, estará completamente equipado para os desafios futuros no 
campo do serviço de ar condicionado.

Diagnóstico a um clique de botão.
Alterando o controlo da climatização



RÁPIDO E EFICIENTE: UM SERVIÇO DE AR CONDICIONADO  
PARA CUMPRIR COM AS NECESSIDADES MAIS ALTAS.

Devido à sua extensa base de dados de veículos, procedimentos automáticos 
sofisticados e teste de plausibilidade, os equipamentos AVL DITEST ADS 
permitem efectuar de forma simples e eficiente um serviço de ar condicionado 
em todos os veículos, incluindo veículos híbridos e eléctricos. Para cumprir com 
os requisitos internacionais da industria automóvel, cada dispositivo ADS (para 
HFO-1234yf) pode ser equipado com um identificador de gás. Isto faz com que 
o AVL DITEST ADS seja o seu parceiro ideal para o serviço de ar condicionado, 
hoje e no futuro.

DESENHO INTELIGENTE:
 ▬  Pode ser usado em todos os veículos (ligeiros, pesados, veículos de 

construção, veículos agrícolas, etc.)
 ▬ Todos os componentes relacionados com manutenção são de fácil acesso.
 ▬  Caixa robusta e resistente em metal garante ao equipamento um vida útil 

prolongada, mesmo depois de um uso intensivo na oficina
 ▬ Rodas grandes para uma mobilidade máxima na oficinal
 ▬  Nível elevado de flexibilidade permite que os trabalhos de serviço e 

manutenção sejam efectuados simultâneamente no veículo devido aos 
tubos de serviço compridos (min. 4.5 m)

FUNCIONAMENTO INTUITIVO E SEGURO:

 ▬  Pouca formação necessária e de fácil utilização devido ao interface do 
utilizador bem estruturado e auto-explicativo

 ▬  Nível alto de segurança no trabalho assegurado através do menu com 
procedimentos assistidos com notificações de segurança e verificações 
de plausibilidade internas do sistema

 ▬  Passos de trabalho em suporte de imagem permitem facilmente localizar 
os componentes individuais no veículo

PERFORMANCE DE ALTA QUALIDADE:

 ▬  O uso de componentes que foram testados e comprovados durante 
vários anos asseguram uma fiabilidade excelente

 ▬  O equipamento pode ser usado ou convertido para usar todos os tipos de 
refrigerantes padrões

 ▬  Necessário pouco tempo de preparação: Coloque os equipamentos 
prontos a funcionar num instante

PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE:

 ▬  O ECO Protect previne a perda do refrigerante devido ao reconhecimento 
de avaria nas válvulas Schrader, esvaziamento dos tubos e acopladores 
de serviço

 ▬  A regeneração de óleo reduz a quantidade de desperdício de óleo 
danoso para o ambiente

 ▬  Limpeza do óleo: esvaziamento automático dos tubos antes de depois de 
cada passo de trabalho

 ▬  Bomba de vácuo eficiente de baixa manutenção (intervalo de serviço 
cada 1000 horas) com baixo consumo de energia

INVESTIMENTO RENTÁVEL:

 ▬  Os custos para iniciação e formação são mínimos 
 ▬  Investimento garantido devido à possibilidade de conversão para ser 

usado com novos gases
 ▬  Exploração de novas fontes de rendimento com aumento de serviço

Base de dados de veículos para um funcionamento automático

Detalhes inteligentes: ecrã LED  
claro do ADS 120

Eco Protect previne a perda de refrigerante

ADS 130: funcionamento conveniente devido ao grande ecrã táctil



CÓMODO, RÁPIDO, E  
AUTO-EXPLICATIVO.

O ecrã de estado claro e preciso mostra a informa-
ção do processo a qualquer momento.

O relatório de serviço detalhado pode ser impres-
so e arquivado como comprovativo.

Verifique por si mesmo como rápido e fácil o serviço 
do ar condicionado pode ser: o software guia-o na 
selecção da função, na realização e informação dos 
resultados. O ecrã táctil de 15” é intuitivo e cómodo 
de usar.

Toda a informação ao alcance da vista.

Representações gráficas facilitam a localização do 
acoplador de serviço e componentes do A/C.

MENORES CUSTOS, MAIORES BENEFÍCIOS:  
AVL DITEST ADS 130

Através de processos inovadores, o equipamento totalmente automático ADS 130, 
assiste não só técnicos experientes mas como também principiantes durante 
o serviço de ar condicionado. As funções de serviço e diagnóstico automáticas 
e manuais podem ser rapidamente e convenientemente seleccionadas usando 
um ecrã táctil de 15”. Os processos automáticos facilitam a substituição de 
componentes A/C no veículo, reduzindo ao mínimo todo o processo de serviço 
e reparação. Isto economiza tempo, dinheiro e stress.

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES:
 ▬ Procedimento totalmente automático para um serviço rápido e fácil
 ▬  Procedimento manual para trabalhos de manutenção na tecnologia A/C
 ▬ Selecção do veículo através de uma extensa base de dados
 ▬ Teste automático da pressão
 ▬ Teste do funcionamento do ar condicionado

A tecnologia sofisticada permite ao equipamento ser usado com ambos os 
refrigerantes R134a e HFO-1234yf. Devido à possibilidade de conversão do 
equipamento para usar com outro gás, com o AVL DITEST ADS 130 está a 
investir hoje no futuro da sua empresa. 

DESENHO CONTEMPORÂNEO:
 ▬ Carro metálico para uso intensivo na oficina
 ▬ Capacidade de depósito de 26 litros
 ▬  Bomba de vácuo de baixa manutenção e eficiente  

(intervalo de serviço de 1000 horas)
 ▬ Tubos de serviço com 4.5 metros de comprimento
 ▬ Controlo automático de gás não condensável
 ▬ Navegação através do menu intuitivo
 ▬ Ecrã táctil a cores de 15”



CLARO, RÁPIDO E INTUITIVO.

O menu principal simples e reduzido assegura uma 
selecção rápida da função desejada.

O ecrã de estado claro e preciso mostra a 
informação do processo a qualquer momento.

O relatório de serviço detalhado pode ser impresso e 
arquivado como comprovativo.

Verifique por si mesmo como rápido e fácil o serviço 
do ar condicionado pode ser: Desde a selecção da 
função, passando pela realização, até ao relatório 
de resultados, será guiado de forma clara e eficaz 
por todo o processo de trabalho.

Representações gráficas facilitam a localização do 
acoplador de serviço e componentes do A/C.

PERSPECTIVA COMPLETA: AVL DITEST ADS 120

O desenho ergonómico do AVL DITEST ADS 120 foi optimizado especialmente 
para o ambiente oficinal. O equipamento é controlado através de um 
ecrã gráfico táctil. O menu de navegação simples e intuitivo facilita-lhe 
o trabalho e permite-lhe resultados de serviço mais rápidos, fazendo do  
AVL DiTEST ADS 120 único na sua classe. 

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES:
 ▬ Procedimento totalmente automático para um serviço rápido e fácil
 ▬  Procedimento manual para trabalhos de manutenção na tecnologia A/C
 ▬ Selecção do veículo através de uma extensa base de dados
 ▬ Teste automático da pressão
 ▬ Detecção de fugas por meios de contraste ou nitrogénio (opção)
 ▬ Funções de limpeza (opção)

O AVL DITEST ADS 120 está disponível de série como um modelo R134a ou 
HFO-1234yf. A sua tecnologia sofisticada permite a conversão opcional de R134a 
para HFO-1234yf. Isto significa que está perfeitamente preparado para o futuro.

PERFEITAMENTE PREPARADO:
 ▬ Carro metálico para uso intensivo na oficina
 ▬ Capacidade do depósito de 20 litros
 ▬ Manómetro de pressão digital
 ▬  Bomba de vácuo de baixa manutenção e eficiente  

(intervalo de serviço de 1000 horas)
 ▬ Tubos de serviço com 4.5 metros de comprimento
 ▬ Navegação através do menu intuitivo
 ▬ Ecrã táctil a cores de 4.3”



GE7417 KIT DE  
LAVAGEM AVANÇADO
O kit de lavagem do ar 
condicionado assegura uma 
lavagem mais eficiente do 
sistema de serviço do ar 
condicionado do veículo 
após reparações.GE7416 

IDENTIFICADOR DE 
GASES
Para assegurar que não entre 
refrigerante contaminado do 
sistema do ar condicionado 
do veículo (HFO-1234yf) para 
o equipamento de serviço, o 
identificador de gás da AVL 
DITEST pode ser adquirido 
opcionalmente
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GE7438 NITROGEN 
KIT DETECÇÃO FUGAS
Antes de reabastecer o 
sistema do ar condicionado 
do veículo com refrigerante 
após trabalhos de reparação 
complexos, o kit de detecção 
de fugas por nitrogénio pode 
ser usado para verificar e 
assegurar que o sistema está 
vedado correctamente.

GE7428 UV 
KIT DETECÇÃO FUGAS
Para assegurar continuamente 
uma impermiabilidade do ar 
condicionado do veículo quando 
em funcionamento, o kit de 
detecção de fugas UV pode ser 
usado para detectar de uma 
maneira fácil e rápida quaisquer 
fugas pequenas.
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ACESSÓRIOS E OPÇÕES POSSÍVEIS

Identificador de Gás 1234M VDA: 
GE7416

Termómetro Electrónico: 
GE7433

Kit de Serviço: GE7436

Kit Lavagem Avançado 
 GE7417

Lâmpada UV: GE7437

Recipiente óleo vedado hermética-
mente: GE7419

Kit detecção fugas Nitrogénio: 
GE7438

Kit detecção fugas UV: GE7428 Kit Lavagem: GE7429

Kit upgrade para veículos 
hibridos: GE7441

Conector rápido para BMW: 
GE7442

Conector rápido para Renault: 
GE7443

Ferramenta magnética para 
remover núcleo da válvula: GE7444

Ferramenta magnética para 
remover núcleo da válvula: GE7445

Kit extensão de tubo 4.5 m 
(HD-ND) para R-134A: 
GE7447

Lâmpada UV recarregável: 
GE7448

Termómetro Infravermelhos: 
GE7451

Recipiente para óleo novo e 
aditivo de detecção de fugas 
UV: GE7454

Recipiente para óleo usado:  
GE7455

Tubo 4,5 m D+D (ACME-
M14X1,5) SAE-J2196 :
Vermelho: GE7457
Azul: GE7458
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