
Aircondition Service 

HER og NU !

Også for din sundheds skyld!
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Pas på dit helbred - sørg for at
vedigeholde dit airconditionanlæg !

Har du flere spørgsmål?
Har du brug for kompetent rådgivning i forbindelse med
airconditionanlæg og check af airconditionanlæg?
Så henvend dig til dit værksted:

Aircondition check
Hvad bliver der foretaget?
� Visuel kontrol af alle komponenter
� Funktions- og ydelseskontrol
� Udskiftning af kabinefiltret
�Om nødvendigt desinficering af fordamperen

Aircondition service
hvert 2. år Hvad bliver der foretaget?

� Visuel kontrol af alle komponenter
� Skift af kølemiddel
� Funktions- og ydelseskontrol
� Tæthedskontrol
� Udskiftning af kabinefiltret
� Udskiftning af tørfiltret
� Om nødvendigt desinficering af fordamperen

Import: Hella A/S
6340 Kruså
Aabenraavej 13
Telefon 7330 3600
Fax 7330 3650
Ordrefax 7330 3602
http://www.hella.dk
e-mail: info@hella.dk

1 x om året
eller for hver
15.000 km



Det er et spørgsmål, som mange bilister stiller sig selv.
Airconditionanlægget yder en hel del til fordel for dig og
din sundhed og komfort. Vidste du, at der kan sætte sig
bakterier, svampe og mikroorganismer på fordamperen i dit
airconditionanlæg?
Fordamperen sidder lige under instrumentbrættet, hvor der er
mørkt og fugtigt og dermed et ideelt sted for disse skadelige
organismer. Bakterierne kommer ind i kabinen via ventilations-
systemet. Følgerne kan være nyseanfald, hoste, øjne der løber
i vand og andre allergiske reaktioner.
Få derfor airconditionanlægget checket og lad dit
værksted fjerne alle bakterier og potentielle farer med
et serviceeftersyn.

Og det er endda ikke det hele.

Moderne kabinefiltre filtrerer støv, smuds, pollen, sod og
udstødningsgasser ud af luften, der suges ind udefra – op til
300 m3 i timen.
Med disse luftmængder kan det ikke undgås, at selve filtret
skal udskiftes efter ca. 12 måneder. Hvis filtret ikke udskiftes,
kan det medføre overbelastning og beskadigelse af kabine-
blæseren.

"Hvad har airconditionanlægget
med min sundhed at gøre?"

Få checket airconditionanlægget

på dit værksted – NU!

Hvis temperaturen i bilens kabine bliver for høj, bliver din krop
hurtigere træt, og din reaktionsevne og koncentration svækkes.
Dermed stiger risikoen for uheld. 
Allerede ved en temperatur på 27°C i kabinen stiger antallet af
uheld i byer med 11% og ved en kabinetemperatur på 32°C
med ca. 22%* - en virkelig sikkerhedsrisiko!

Derfor:

Med regelmæssig check af dit airconditionanlæg på
værkstedet gør du også noget for miljøet.
Hvert år slipper op til 10 % af kølemidlet ud af aircondition-
anlægget ved naturlig fordampning. 
Hvis der ikke foretages regelmæssig vedligeholdelse, kan
omfanget af kølemiddeludslip blive større (på grund af lækager,
porøse slanger o.l.), og miljøet belastes yderligere. Med regel-
mæssig airconditionservice vil dit airconditionanlæg altid
fungere optimalt. 
Der er således mange gode og sunde grunde til at få udført
regelmæssig service og vedligeholdelse af aircondition-
anlægget.

* Kildeangivelse: Untersuchung der Gesamthochschule Wuppertal
(im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen) 


