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1. Introductie

De Ariazone 5001 - Vol Automatisch systeem is een gebruiksvriendelijk gereedschap speciaal
ontworpen voor de automotive air-conditioning monteur, om de volgende functies uit te voeren:

- Testen van een air conditioning systeem

- Verwijderen en recyclen koudemiddel.

- Electronisch weergeven van de hoeveelheid koudemiddel verwijderd uit een air-
conditioning systeem.

- Electronisch weergeven van de hoeveelheid olie verwijderd uit een air-conditioning
systeem.

- Vacumeren van een air-conditioning systeem.

- Lek test van het air-conditioning systeem (onder vacuum).

- Electronisch vullen van olie , in volume, in het the air-conditioning systeem.

- Electronisch vullen van koudemiddel dmv gewicht.

Het Ariazone systeem is een microprocessor geconroleerd systeem. Voorzien van electronisch
gecontroleerde functies, welke de gebruiker continu informatie en de volle controle geeft.

De machine is ontworpen en gebouwd met een hoog niveau van betrouwbaarheid, inclusief
maximale veiligheid voor de gebruiker. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor een juist
gebruik en onderhoud van de machine, overeenkomstig met de instructies van de fabricant zoals
omschreven in deze handleiding.

Ariazone International behoud op ieder moment het recht tot aanpassing van deze handleiding en
machine zonder vooraankondiging.



4

2. Veiligheid

De Ariazone 5001 machine is uiterst simpel en betrouwbaar in het selecteren en uitvoeren van alle
aanwezige functies.
Hierdoor wordt de gebruiker niet blootgesteld aan enig risico, mits de veiligheids voorschriften,
hieronder beschreven, in acht worden genomen, in samenwerking met juist gebruik en onderhoud
van de machine.

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat de machine gebruikt wordt. Wanneer er
vragen zijn over welke sectie van de handleiding ook, neem dan contact op met Ariazone
International direct of de dichtsbijzijnde Ariazone distributeur.

- Deze apparatuur mag alleen worden bediend door hiervoor opgeleid personeel! Gebruikers
worden geacht de basis kennis te hebben van air-conditioning systemen, inclusief potentiële
gevaren in samenwerking met het handelen van koudemiddelen en systemen onder hoge druk.

- Behandel koudemiddel met zorg om serieuze verwondingen te voorkomen. Draag altijd
geschikte beschermende kleding en een veilighedsbril.

- Voorkom inademing van koudemiddel. Gebruik koudemiddelen alleen in goed geventileerde
ruimtes.

-  Gebruik alleen het koudemiddel R134a bij deze apparatuur.

- Stel de machine niet bloot aan kunstmatige verwarming of regen.

- Knoei of verander nooit met de aanwezige veiligheids controle organen of de instellingen
hiervan.

- Sluit de voedingsstekker alleen aan op een stopcontact met randaarde

- Bij verplaatsing van de machine. Houdt de machine recht op en verwijder cilinder.

- Gebruik de machine nooit met een beschadigde voedingsstekker. Vervang deze direct.

- Bij verwijderen van de kap, verwijder altijd eerst de voedingstekker.
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3. Technische Specificaties

Koudemiddel....................................... R134a

Electronische weegschaal .................. +/- 10 g resolutie

Load cell ............................................. 60kg met 150% overload capaciteit

LD en HD drukmeters .............................. AI-D 68 mm kl.1.0

Interne cilinder ................................ 27KG

Compressor leeghalen.................................. AI-FR11G, 275W

Capaciteit leeghalen ......................................400 g/min (vloeibaar)

Vacuum pomp ...................................... 2 stage, 100 l/min,

Vacuum ................................................ 3 x 10-1 Pa

Filter droger (hoofd) .............................. AI 162-1/4" (x 1)

Filters doger (voorfilter)…………………... AI 032-1/4" (x 2)

Dimensies ........................................... B- 620 mm, D- 590 mm  H-1090 mm

Gewicht .................................................. 84 KG

Chassis ................................................ Stevig stalen constructie poeder coated.

Voltage ..................................... 230V/ 50/60Hz

Geluidsniveau ........................................... < 70 dB (A).

Wielen achter…………………………….. 200mm (8”) Heavy duty olie bestendig

Zwenkwielen voor………………………….... 75mm (3”) Heavy duty olie bestendig

Goedkeuring……………………………….. EN 61010-1 Electric safety, EN 55014-1 EMC-CE
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4. Ariazone 5001 FAHD II  Onderdelen en Functies

1.   Analoge drukmeters – Twee grote analoge drukmeters geven de lage en hoge druk aan.
      Beide geplaatst op het voorpaneel voor een goed zicht op de meters.

Drukken worden weergegeven in Bar & PSI en temperaturen in graden Celsius.

2. Display – Een drie digit led display geeft het koudemiddel gewicht aan in kg. of lb.,
Naar gelang de keuze van de gebruiker. Een heavy-duty load cell onder het cilinder plat-

      form wordt gebruikt om de metingen uit te voeren.
      Led lampen boven en beneden het numerieke display informeren de gebruiker over de
      eenheden van het display. Het display geeft het koudemiddel gewicht aanwezig
      in de cilinder, de hoeveelheid gevulde koudemiddel of de hoeveelheid koudemiddel
      leeggehaald in stappen van .02g (.007oz).

3. Functie aanduiding - Led lampen en membraan toetsen. Drie paar leds geven de functie en
de status van de machine aan. Deze worden gebruikt in samenwerking met de bijbehorende
membraan toetsen om de Ariazone functies te selecteren. Verder, als de functie in werking is,
geeft het patroon waarmee de LED’s branden de activiteit van het systeem aan.  Deze kunnen
worden gezien vanaf een aantal meters ver weg.

4. Kranen – De kranen op het display geven de gebruiker de mogelijkheid om de
koudemiddelstroom te controleren. ( wanneer nodig)

5. Hoge- en lagedruk Service slangen – Een paar van 1.8m (72") slangen zijn op de machine
aangesloten, welke kunnen worden aangesloten op de ventielen van het A/C systeem.

6. Service Slangen Snelkoppelingen
     Met de snelkoppelingen op de slangen kan de Ariazone worden aangesloten op het A/C
     Syteem. Deze snelkoppelingen zorgen voor een snelle aansluiting zonder dat er koude-
     Middelen kunnen ontsnappen tijdens de connectie.
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7. Vochtigheid indicator – De vochtigheid indicator is voorop het bedieningspaneel geplaatst
    om de conditie van het koudemiddel aan te geven.

De volgende kleuren corresponderen tot de volgende condities.
    Groen of Blauw/  Droog, Geel of roze/ Nat,

8. Vacuum Pomp olie niveau – het olie niveau moet worden gecontroleerd met draaiende pomp
Het olie niveau moet gelijk zijn met de strepen op het kijkglas. Te weinig olie resulteert in een
slechte werking. Overvulling kan afblaas van olie veroorzaken uit de uitlaat van de pomp.

9. Afgetapte olie reservoir. – Een beker van 250ml (8.75oz) is gemonteerd op de rechter
zijde van de machine om electronisch de afgetapte hoeveelheid olie uit het A/C system aan te
geven.

10. Nieuwe olie reservoir – Een  beker van 250ml (8.75oz) is gemonteerd op de linker zijde
van de machine om electronisch de nieuwe olie terug te injecteren in het A/C system. Of om de
hoeveelheid te injecteren olie in te geven.

11. UV DYE reservoir. – Een beker van 250ml (8.75oz) is gemonteerd op de linker zijde van de
       machine om electronisch UV dye te injecteren in het A/C systeem.

12.  Koudemiddel Cilinder Een 25kg capaciteit cilinder om koudemiddel op te slaan.

13. Drukmeter Niet Condenseerbare Gassen – Een drukmeter is gemonteerd op achterzijde van
de machine om de opgebouwde druk ( lucht/stikstof) in de cilinder aan te geven.

14. USB Poort

15.  Cilinder slang gaszijde

16.  Cilinder slang vloeistofzijde met kraan

17.  Adapter slang

19.  Aan/ uit schakelaar

20.  Printer

21. Kraan afblaas Niet Condenseerbare Gassen
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5. De machine voorbereiden voor eertse gebruik

Voer de volgende stappen uit om de machine te kunnen gebruiken.

1. Verwijder de machine uit de verpakking.  (zie figuur 1).

2. Controleer of alle accesoire onderdelen
aanwezig zijn:

-  Cilinder (26 kg)
-  Adapter slang (17)
-  Cilinder slangen (15) and (16)
-  Service slangen (5)
-  Gebruikershandleiding
-  Cilinder band

3. Plaats de cilinder (12) het Ariazone platform (11) en zet deze vast met de cilinder band.
    De weegschaal van de machine is voor transport met twee bouten vastgezet om schade te
  te voorkomen. Draai deze bouten los totdat de rubbers zo’n 3 a 4 mm boven het chassis uit-

    komen.
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4. Controleer het olie niveau van de
vacuumpomp (8). Het olieniveau moet op de
aangegeven peil markeringen staan als de
pomp niet draait.

5. Zet de machine aan (19). De machine voert eerst een lamp test uit, waarbij alle led lampen
gaan branden. Dit geeft aan of alle lampen nog werken. Nadat deze cyclus klaar is zal het

    display (2) het aantal uren aangeven tot wanneer de machine onderhoud nodig heeft, gevolgd
    door de hoeveelheid koudemiddel aanwezig in de cilinder(12).

6. Functie selectie. Druk op de ’OP of ’NEER’
pijltjes toetsen om een functie te selecteren,
totdat de bijbehorende LED lamp  (3) naast de
gewenste functie brandt. Druk op ’START’
om de geselecteerde functie te starten.
Elke gestarte functie kan op elk moment
worden onderbroken met de ’STOP’ toets.
Als er een toets wordt ingedrukt, klinkt een
signaal.
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7. Vacumeer koudemiddel cilinder.

  Voer de volgende stappen uit om de koudemidel cilinder (12) te vacumeren: voordat
      deze wordt gevuld met koudemiddel.

- Sluit Ariazone service slangen (5) op de cilinder (12) aan met een adapter (17).
- Open de cilinder (12) kranen, service slang (5) snelkoppeling en kranen (4) op het

      bedieningspaneel.
- Druk op de ’OP" pijltjes toets om de vacumeer functie te selecteren. Druk op "START"

      en selecteer met de  "OP" en "NEER" toetsen 30 minuten. Druk op de "START”  toets en
      het vacumeer proces zal starten.

  Let op, bij een cilinder van 25kg is het aan te bevelen deze minimaal 30 minuten te
vacumeren.

- Na 30 min. zal de machine automatisch stoppen. Sluit de cilinder kraan, koppel de
      service slang (5) en adapter (17) los van de cilinder.

8. Plaats de koudemiddel cilinder op het platform van de weegschaal en zet deze vast met de
band. Sluit de cilinder slangen aan. Vloeistof slang (Liquid) op de vloeistofzijde van de
cilinder en de slang gaszijde( Vapor) op de gaszijde van de cilinder

9. Open beide cilinder kranen en open vloeistof slang (Liquid) kraan

De Ariazone 5001 FA is nu klaar voor gebruik.
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6. Printer

De printer is uitgevoerd met twee toetsen en
een groene led:

>> Paper feed
 II   on line / off line

De groene led geeft de status van de printer
aan.
Led constant aan - Printer in line
Led knipperen- Printer off line of geen papier
aanwezig
Led uit- Druk op II. Als het probleem blijft, neem
dan contact op met uw distributeur.

Papier breedte: 57-58mm
Max papier dikte: 80 µ
Gebruik alleen Ariazone papier overeenkomstig
met de specificaties

Printer report:

Na het beeindigen van een functie zal de print
er als volgt uitzien:
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7. Cilinder vullen met koudemiddel

Cilinder (12) kan worden gevuld via de volgende procedures.

a. Gebruik van een hervulbare cilinder

Zorg dat de cilinder rechtop staat, sluit de zuig (blue) service slang (5) op de nieuwe cilinder aan.
(liquid) kraan door de adapter slang te gebruiken (17) , open de vloeistof (liquid) kraan van de
nieuwe cilinder, open serviceslang snelkoppeling (5) en open blauwe kraan op het display (4)

b. Gebruik van een wegwerp cilinder

Sluit de lagedruk slang (blauw) (5) aan op de vloeistofzijde van de nieuwe cilinder aan met behulp
van de meegeleverde adapter slang. (17). Open de vloeistofkraan van de nieuwe cilinder, open
service slang snelkoppeling (5) en de blauwe kraan op het bedieningspaneel (4) .

Met de "OP & NEER" toetsen, selecteer verwijder functie.
Door op de "START" toets te drukken, selecteer de
hoeveelheid koudemiddel wat verwijderd moet worden, met
de OP en NEER toets. De Ariazone zal automatisch de
geselecteerde hoeveelheid uit de nieuwe cilinder verwijderen
naar de cilinder van de Ariazone. (12).

Wanneer de geselecteerde hoeveelheid is verwijderd, sluit
dan de kraan van de nieuwe cilinder en laat de machine het
koudemiddel uit de service slang verwijderen (5). Als de
functie klaar is, zal het display “done” aangeven en de
verwijderde hoeveelheid wordt weergegeven in kg of lb.

Belangrijk:
a. Houdt altijd een minimum van 2 - 3 kg in de 5001 cilinder (12).
b. Zorg dat de cilinder nooit meer wordt gevuld dan  80% van de capaciteit.
c. Transporteer nooit een overvulde cilinder. Koudemiddel zet uit als het wordt
verhit en de aflaatklep van de cilinder kan worden geopend en koudemiddel kan in
de open lucht worden afgeblazen.
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8. De Ariazone 5001 FAHD IIaansluiten op het A/C system

Gebruik de service slang (5) snelkoppelingen om de slangen op het A/C systeem aan te sluiten.
Let hierbij op dat  Blauw moet worden aangesloten op de lage drukzijde (zuig) en ROOD op de
hoge drukzijde (pers).
Als het systeem is uitgevoerd met maar een aansluiting, gebruik dan de overeenkomstige slang.

Opmerking: Voor het aansluiten de serviceventielen reinigen en controleren op schade.

Draai de knop van de snelkoppeling rechtsom om een verbinding te maken met het A/C systeem,
koudemiddel zal in de service slangen stromen. Wanneer er druk in het A/C systeem is, zullen de
drukmeters op het bedieningspaneel deze druk aangeven.

Belangrijk: De kranen op het bedieningspaneel dienen gesloten te blijven. Hierdoor
kan geen koudemiddel in de machine stromen voordat er een functie is gestart.

Ariazone 5001 drukmeters (zuig en pers) zijn belangrijke en gebruiksvriendelijke instrumenten, de
gebruiker moet enige kennis hebben van het aflezen van drukmeters en de werking van
airconditioning systemen, om een juiste diagnose van een eventuele storing te kunnen maken.
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9. Handmatige functie selectie procedure

Met deze procedure, kunnen alle functies (verwijderen & recyclen, A/C systeem vacumeren,
afgetapte olie aflaat, nieuwe olie en UV injectie en koudemiddel vullen) individueel worden
uitgevoerd. De hoeveelheden van verwijderd koudemiddel, afgetapte olie, vacumeer tijd,
hoeveelheid olie geinjecteerd en hoeveelheid koudemiddel gevuld worden aan het einde van elke
functie afzondelijk geprint.
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9.1. Verwijderen & Recycling Mode

Het doel van de  Verwijder ( recovery) & Recycling functie
is om koudemiddel uit het A/C systeem te verwijderen,
welke zal condenseren, gefiltert zal worden en uiteindelijk
zal worden opgeslagen in de cilinder, klaar voor hergebruik.
Om de verwijder functie te selecteren, druk eenmaal op de
’NEER’ toets, gevolgd door ’START’ Het display geeft:

1. Om al het koudemiddel te verwijderen uit een nieuwe cilinder of A/C systeem, druk nogmaals
op “START” .

2. Om een gedeelte te selecteren, wat moet worden verwijderd, uit de nieuwe cilinder of A/C
systeem, druk op de "OP" of "NEER" toetsen om de gewenste hoeveelheid te selecteren, en
druk op “START”

Opmerking: Open bij voorkeur alleen de kraan (4) van de lage drukzijde op het
bedieningspaneel om het koudemiddel naar de machine te laten stromen vanuit het
A/C systeem, voordat met de bovenstaande procedure wordt gestart. Verwijderen
via de lage drukzijde voorkomt het aftappen van olie uit het systeem.
Open ook beide kranen van de de cilinder (12) en de kraan van de cilinder vloeistof
(liquid) slang (16).

Gedurende het verwijder process zal de Recovery LED branden en het display (2) zal de
hoeveelheid verwijderde koudemiddel aangeven.(2)

Onder normale condities zal het bovenstaande worden uitgevoerd totdat er een vacuum wordt
bereikt van -0.4 bar (15 In Hg) op de zuig- of perszijde. Wanneer dit vacuum is bereikt zal de
machine een signaal geven en de machine schakelt door naar “PAUSE”functie. In deze functie zal
de machine stoppen met verwijderen voor een periode van 3 min. Tijdens deze functie zal de
recovery LED constant branden. Het display geeft “PAUSE”. Tijdens deze functie zal de druk in het
systeem eventueel oplopen, veroorzaakt door het uitdampen van koudemiddel uit accumulator of
filter/ droger. Als de druk oploopt tot boven nul, zal de machine herstarten met verwijderen en de
resterende hoeveelheid wordt afgezogen.
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Wanneer er aan het eind van de verwijder functie een voldoende vacuum is bereikt, zal de
machine stoppen met verwijderen. Het display geeft “done” en de hoeveelheid verwijderde
koudemiddel wordt in het display aangegeven in kg ( of lb).

Druk op “STOP”en het display geeft “busy” voor 5 seconden.
De verwijderde hoeveelheid koudemiddel zal automatisch worden weergegeven op de print.
printed.

Afgetapte olie aflaat

Na het beeindigen van de verwijder functie zal de machine automatisch de afgetapte olie aflaten in
de aanwezige beker hiervoor (9) De hoeveelheid wordt weergegeven op het display en de print.

Condities welke de verwijder functie onderbreken

De bovenstaande cyclus gaat ervan uit dat er geen ongewenste condities optreden, of dat de
“STOP”toets wordt ingedrukt. De volgende condities zullen de verwijder functie van de Ariazone
onderbreken.
1. Koudemiddel cilinder (12). Om de cilinder voor overvullen te beveiligen, zal de machine

niet verder verwijderen dan 80% van de cilinder capaciteit.
2. Air conditioning systeem leeg. Wanneer de druk in het A/C systeem niet hoger is dan

de atmosferische druk, zal de machine niet starten met de verwijder functie.
3. Hoge druk. Als de werkdruk in de machine hoger wordt dan 26 bar (350 psi), zal

de Ariazone stoppen en zal het display ’H- PRES’ aangeven. Het volgende kan dit
    veroorzaken.

Cilinder (12) kranen niet open.
Verstopping in cilinder slang (16). Controleer kraan in slang.
Extreem hoge omgevingstemperaturen.
Te hoge druk veroorzaakte door Niet Condenseerbare Gassen.
Defecte drukschakelaar van machine.

Defecte thermoschakelaar Compressor van machine.
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9.2. Vacumeer functie
Met de vacumeer functie wordt eventueel aanwezig
vocht en lucht uit het systeem verwijdert en
afgeblazen in de open lucht. De vacuumpomp in de
Ariazone is geschikt voor het bereiken van een
vacuum van -0.99 bar (29.99 in hg). De vacumeer
functie draait voor een vooringestelde tijd, ingesteld
door de gebruiker.

Om de vacumeer functie te starten, druk twee keer op
de ’OP’ toets, gevolgd door de ’START’ toets.
Selecteer de gewenste tijd door op de ’OP’ toets  of
‘NEER’ toets te drukken. Als de tijd is ingesteld, druk
dan op de ’START’ toets en de functie zal starten.

Opmerking: Open gedurende de vacumeer functie beide kranen (4) op het
bedieningspaneel.

De vacumeer functie kan op elk moment worden onderbroken door op de “STOP” toets te drukken,
of kan worden afgebroken door twee keer op de “STOP”toets te drukken.

De Ariazone 5001 is uitgevoerd met een beveiligings systeem welke de vacumeer functie niet start
als er nog druk in het A/C systeem aanwezig is, groter dan 0.6 bar or 9 psi. De machine zal dan
zes keer een luid signaal geven om de gebruiker te waarschuwen.  Na deze waarschuwing zal de
machine automatisch het koudemiddel uit het A/C systeem verwijderen. Na het bereiken van een
onderdruk zal de machine weer verder gaan met vacumeren.

LEK TEST
Wanneer een vacuum van -0,85bar in de eerste 90 sec. niet wordt bereikt, zal de machine een
signaal geven en het display geeft: TEST OP LEKKAGE, waarmee aangegeven wordt dat er een
mogelijke lekkage is in het A/C syteem of in de serviceslangen.

Na het vacumeren zal er een lektest plaatsvinden voor 3 minuten om te kijken of er een lekkage
aanwezig is in het A/C systeem. Afhankelijk of ere en lekkage is geeft het display OK of FAILED
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9.3. Olie en UV dye injectie functie

Het doel van deze functie is om een bepaalde
hoeveelheid olie aan het A/C systeem toe te voegen
vanuit het reservoir (10) op de Ariazone 5001.

Belangrijk: Om olie toe te voegen, is het vereist
voor de machine om het A/C systeem eerst tot een
maximaal vacuum gevacumeerd te hebben,
voordat deze functie kan worden uitgevoerd.

Zorg dat er voldoende olie of UV dye in de bekers aanwezig is (10 & 11) en selecteer de Olie/UV
Dye Injectie functie door op de de ’OP’ of ‘NEER’ toetsen te drukken, gevolgd door de ’START’
toets. Het display zal het volgende aangeven:

Selecteer de gewenste hoeveelheid olie (OP’  of ‘NEER’ toets). Met de "> toets ga naar UV DYE
en selecteer de gewenste hoeveelheid UV dye dosis met de "OP & NEER" toets  (1 dose ~7ml).
Als de gewenste hoeveelheid is geselecteerd, druk dan op de ’START’ toets en open alleen de
perszijde (Red) kraan (4) op het bedieningspaneel

(Op A/C systemen zonder hogedruk aansluiting kan de olie en UV dye voorzichtig via de lagedruk
aansluiting worden geinjecteerd. Open in dit geval alleen de zuigzijde (blauw) kraan op het
bedieningspaneel.

Condities welke de injectie functie voorkomen

De Ariazone zal niet injecteren bij de volgende condities:
- Onvoldoende vacuum.
- Kranen op het bedieningspaneel (4) niet geopend.
- Ventielen van het A/C systeem niet geopend.
- Geen olie in het  reservoir (10).
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9.4. Koudemiddel vullen functie

Het doel van de koudemiddel vullen functie is om een
bepaalde hoeveelheid koudemiddel toe te voegen aan
het A/C systeem.

Belangrijk:  Ariazone adviseert om het A/C
systeem altijd eerst goed te vacumeren en op
lekkages te testen, voordat er wordt gevuld met
koudemiddel. Dit proces helpt om onze
leefomgeving en het A/C systeem te beschermen.

Om de vulfunctie te starten, druk vier keer op de ’OP’ toets,
gevolgd door de ’START’ toets.  Het display geeft:

Selecteer de gewenste vulmethode HANDMATIG of  DATABASE en selecteer de gewenste
hoeveelheid te vullen koudemiddel in het A/C systeem. (met ’OP’ of ‘NEER’ toets in handmatige
mode, of door het gewenste voertuig uit de database). De kleinste keuze stap is 0.01 kg
Door de  ’OP’ of ’NEER’ toets langer dan twee seconden ingedrukt te houden, zal het verhogen of
verlagen van de instelling versnellen.

Wanneer de gewenste hoeveelheid is ingesteld, druk dan op de ’START’ toets en open de juiste
kraan, al naar gelang het vullen geschiedt met draaiende motor of stilstaande motor.

Het display (2) zal starten vanaf nul en zal de op dat moment gevulde hoeveelheid aangeven. De
functie kan op elk moment worden gepauseerd door 1 keer op de STOP toets te drukken, of
worden onderbroken door twee keer op de STOP toets te drukken.

Als de vul functie wordt gepauseerd, geeft het display de gevulde hoeveelheid koudemiddel op dat
moment. Om het vullen te hervatten, druk dan op de ’START’ toets.
Als de gewenste hoeveelheid is gevuld, zal de machine automatisch stoppen en het display geeft
dan ’DONE’.

Condities welke de vul functie voorkomen.

- Te weinig koudemiddel in de cilinder (12).
-    Cillinder kraan gesloten(12)
-    Kraan op bedieningspaneel (4) gesloten.
- Ventielen van het A/C systeem niet geopend.
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10. Automatische cyclus Procedure

In de Automatische cyclus functie, worden alle
functies (verwijderen en recyclen, olie aflaat,
vacumeren, olie/ UV injectie en koudemiddel
vullen) automatisch uitgevoerd in 1 cyclus.
De hoeveelheid van verwijderd koudemiddel,
olie afgelaten, vacumeertijd, geinjecteerde
olie/UV en gevulde hoeveelheid koudemiddel
worden aan het eind van elke functie geprint.

Om de Automatische cyclus te starten, druk een keer op de ’NEER’ toets, gevolgd door de
‘START’ toets. Het display geeft het volgende:

Druk op "START" om de verwijder ( recovery) functie te bevestigen

Selecteer de gewenste vacumeer tijd met de ‘OP’of ‘NEER’ toets. Als de tijd is ingesteld, druk op
de ’START’ toets.

Olie/UV Dye injectie. De gebruiker kan kiezen tussen:
- AUTOMATISCHE olie injectie. De machine berekent de hoeveelheid olie, afgetapt uit het A/C
systeem en injecteert dezelfde hoeveelheid terug in het A/C systeem.De hoeveelheid UV dye kan
ook worden geselcteerd.
- HANDMATIG, met de ’OP’ of "NEER" toets, selecteer de hoeveelheid te injecteren olie of UV
dye in het A/C systeem. Druk op ">" en "<" toets om te wisselen tussen olie of UV Dye selectie.
Als de gewenste hoeveelheid is geselecteerd, druk dan op de ’START’ toets.
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Selecteer de gewenste vulmethode, HANDMATIG of DATABASE en stel de hoeveelheid te vullen
koudemiddel in.(met ’OP’ of ‘NEER’ toets in handmatige mode of door het gewenste voertuig te
selecteren uit de database). De kleinste stap in keuze is 0.01 kg. Door de ’OP’ of ’NEER’ toets
langer dan twee seconden ingedrukt te houden, zal het verhogen of verlagen van de instelling
versnellen.

Als de gewenste vul hoeveelheid is ingesteld, open dan de hogedruk kraan (rood) en druk op de
’START’ toets.
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Condities welke de automatische cyclus voorkomen

a) Als de vacuumtest niet goed is.
Wanneer een vacuum van -0,85bar in de eerste 90 sec. niet wordt bereikt, zal de machine een
signaal geven en het display geeft: TEST OP LEKKAGE, waarmee aangegeven wordt dat er een
mogelijke lekkage is in het A/C syteem of in de serviceslangen.
Na beeindigen van het vacumeer process, zal de machine een lektest uitvoeren voor 180sec. Als
deze na 180 sec, het vacuum niet behoudt, zal het display ‘FAILED’ aangeven en zal het A/C
systeem niet worden gevuld.

b) Wanneer er te weinig koudemiddel in de cilinder zit (12). geeft het display "ADD REF".
    De cilinder moet dan worden bijgevuld (12)

c) Wanneer de beker van afgetapte olie vol is, zal het display “OIL FULL” aangeven.
    De beker van de afgetapte olie (9) moet dan worden geleegd.

Opmerking: Wanneer de beker voor afgetapte olie vol raakt tijdens het aflaten, zal het proces worden
gestopt. Het display geeft "OIL FULL".De gebruiker moet dan de beker legen en op “STOP” drukken. Hierna
zal de automatische procedure hervatten.

d) Wanneer de beker voor nieuwe olie leeg is, zal de led hiervoor gaan knipperen en het
display geeft “ADD OIL” De beker van nieuwe olie moet dan worden bijgevuld.

Opmerking: Gedurende het olie injectie proces, als er te weing olie in de beker zit, zal het display “ADD OIL”
aangeven. De beker voor Nieuwe olie moet dan worden bijgevuld. Druk hierna op "STOP". De automatische
cyclus zal hierna hervat worden.

e) . Koudemiddel cilinder (12) vol. Om de cilinder voor overvulling te beschermen, zal de machine
niet meer koudemiddel verwijderen dan 80% van zijn capaciteit.

f) Wanneer de kranen op het bedieningspaneel (4) zijn gesloten.

g) Wanneer de ventielen van het A/C systeem niet worden geopend.

h)Te hoge druk. Wanneer de werkdruk in de machine hoger wordt dan 26 bar (350 psi), zal
    de Ariazone stoppen en ’H- PRES’ het display aangeven. Het volgende kan dit veroorzaken:

Cilinder (12) kranen niet open.
Geblokkeerd cilinder slang (16). Controleer de kraan in de slang.
Extreem hoge omgevingstemperatuur.
Te hoge druk in de cilinder veroorzaakt door Niet Condenseerbare Gassen.
Defecte drukschakelaar in machine
Defecte Thermoschakelaar Compressor van machine.

Bij alle bovenstaande omstandigheden, druk op ‘STOP’ om terug te keren naar het hoofdmenu.
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11. Afblazen Niet Condenseerbare Gassen

Controleer wekelijks of er geen NCG’s in de cilinder aanwezig zijn.

Meet eerst de omgevingstemperatuur of de temperatuur van de cilinder. Lees hierna de druk van
de cilinder af op de drukmeter achter op de machine (13) en vergelijk deze met elkaar aan de hand
van de temperatuur/ druk kaart, achter op de machine. Wanneer de druk in de cilinder hoger is dan
de druk behorende bij de temperatuur, draai dan de wartel van de blauwe (vapour) slang los en
laat de gassen af tot de juiste druk/ temperatuur verhouding bereikt is.

Voorbeeld: Omgevings temp. 20 oC, de druk in de cilinder moet zijn 4.7 bar.

.
Omgevings
temperatuur

Aflezing drukmeter NCG

(Co) bar PSI
8 2.9 42
12 3.4 49
18 4.3 63
20 4.7 68
22 5.1 73
24 5.4 79
26 5.8 84
28 6.2 90
30 6.7 96
34 7.6 110
38 8.6 124
42 9.7 14.1
46 10.9 157
50 12.1 175
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13. Service Procedure

De volgende tabel geeft de service intervallen aan voor de Ariazone 5001.

Interval Component Procedure
100 Uren Hoofd Filter (AI-162-1/4”) Vervang
100 Uren Primaire Filters  (AI-032-1/4”) Vervang
100 Uren Vacuum Pomp Olie Aftappen/ hervullen
400 Uren Olie afscheider Vervang
100 Uren Drukmeters Test Kalibratie
100 Uren Weegschaal Test Kalibratie
100 Uren Olie/UV weegschaal Test Kalibratie

Ariazone International om zich te houden aan de bovenstaande intervallen.
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Notes:

D E C L A R A T I O N   OF   C O N F O R M I T Y

The company: Ariazone International Europe
 15-ti Korpus bb.,
 6000 Ohrid,

  MACEDONIA

Hereby declares that the product:

Ariazone 5001FAHD - Automotive A/C Service Station

Meets all requirements of European Directives:
2006/95/EC (ex 73/23/EEC)  Low Voltage Directive
2004/108/EC  Electromagnetic Compatibility
98/37/EC  Machine Directive
and subsequent amendments entered in force to the date of declaration.
The following standards and technical specifications, conforming to EEC Harmonized
Regulations were applied:

EN 61010-1:2001 with cross references: EN 60227, EN 60245, EN 60309:2003;
                                                                     EN 60799, EN 60804, EN 60825-1
EN 55014-1; EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2;
EN ISO 12100-1:2003; EN ISO 12100-2:2003

The producer also declares that equipment confirms Directives and Standards when used
according to manufacturer specifications.

Date and place of issuing:

Ohrid, ______________

Serial No: __________

Ariazone International
Tullamarine, Victoria
Ph.: (03) 9464 5688
Mob.: 0419 321 774
www.ariazone.com

Ariazone International - Europe
www.ariazone.com.mk

Made in Macedonia
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