
За професионален сервиз  
на автоклиматици:
ACS 511 и ACS 611 от Бош



2

За сигурна диагностика: Напълно 
автоматични уреди за сервизиране на 
автоклиматици
ACS 611 от Бош е сред най-модерните уреди за 
сервизиране на климатични инсталации за леки и 
товарни превозни средства. Като всички напълно 
автоматични уреди на Бош и той е предназначен за 
обслужване на автоклиматици, работещи с фреон 
R 134a с минимум намеса от страна на оператора. 
Уредът контролира автоматично всяка стъпка от 
поддръжката – източване, рециклиране и пълнене на 
маслото и хладилния агент. Ръчният режим на работа 
позволява на оператора лично да контролира всички 
процедури. Мощната двустепенна вакуумпомпа на 
ACS 611 гарантира бързото и ефективно евакуиране 

Каталожни номера:
ACS 611: S P00 000 002
ACS 511: S P00 000 001

на системата. Като всички уреди на Бош, и ACS 611 
е оборудван с база данни, съдържаща детайлите 
за необходимите количества масло и хладилен 
агент за климатика на съответната марка и модел 
автомобил. Уредът разполага с интегриран принтер 
за подробен протокол от сервизното обслужване. 
Като алтернатива за автосервизите с по-слабо 
натоварване Бош предлага модела ACS 511, който не 
е с толкова мощни агрегати, но съответства изцяло 
на изискванията на професионалистите, 
и то, разбира се, с високото качество на Бош.

  Избор между бърза или детайлна процедура 
  Автоматично управление на източването и 

рециклирането 
  Ръчно или автоматично обслужване 
  Многофазово рециклиране 
  Програмируема вакуум процедура 
  Автоматично пълнене 
  Тест за плътност
  Автоматично изсмукване и пълнене на 

маслото с електронна везна 
  Автоматично впръскване на UV контрастно 

вещество за търсене на утечки 
  Автоматично отстраняване на 

некондензиралите газове 
  Програмируема поддръжка 
  Мултиезичен софтуер 
  Интелигентно управление на количеството 

хладилен агент 
  Интегрирана почистваща програма 
  Трансфер на данни със Smart Key 

Два режима на работа:

Професионалното сервизиране на автоклиматици 
гарантира бърза и прецизна поддръжка.
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ACS 611 ACS 511

Хладилен агент R-134a R-134a

Апарат за източване, рециклиране, пълнене Пълен автомат Пълен автомат

Почистващ комплект Опция Опция

Електронна база данни Стандартна Стандартна

A/C функционален тест Да Да

Ел. захранване 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz

Сертифициран по CE Да Да

Стандарт SAE — —

Ръчен режим на работа Да Да

Автоматична проверка за утечки Да Да

Автоматично източване на маслото С електронна везна С електронна везна

Автоматично пълнене на маслото С електронна везна С електронна везна

Автоматично впръскване на контрастно вещество Да Да

Манометър 80 mm Клас 1 80 mm Клас 1

Манометър на резервоара 40 mm 40 mm

Сервизни маркучи 244 cm / SAE J2196 244 cm / SAE J2196

LCD дисплей със задно осветление Да / 80 символа Да / 80 символа

Меню 21 езика 21 езика

Принтер Да Да

Херметичен мощен компресор 1/3 HP 1/4 HP

Вакуумпомпа 170 l/min 70 l/min

Вграден резервоар за хлад. агент 20 kg 8 kg

Точност на везната +/– 5 g +/– 5 g

Бутилки за масло 2x 250 ml 2x 250 ml

Капацитет на сухия филтър 710 cc 300 cc

Рециклиране Автоматично Автоматично

Мощност 800 W 550 W

Работна температура +10°C – 50°C +10°C – 50°C

Влажност на въздуха 20 – 75% 20 – 75%

Температура на транспортиране и складиране - 25°C – 60°C - 25°C – 60°C

Размери 1270 x 690 x 660 1270 x 690 x 660

Тегло ок. 120 kg с празен резервоар ок. 90 kg с празен резервоар

ACS 511 и ACS 611
Технически данни и окомплектовка


