Zadbaj o arktyczny powiew zimna w samochodzie, na lata…
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Współczesne samochody poruszające się po drogach to pojazdy zapewniające wysoki
poziom bezpieczeństwa i komfortu. Mówiąc o komforcie mamy zazwyczaj na myśli
wszelkiego rodzaju elementy wyposażenia sprawiające, że nasza podróż staje się
przyjemniejsza. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów wyposażenia, które
bierzemy pod uwagę kupując auto jest klimatyzacja.
Nie trzeba nikogo dzisiaj już przekonywać jaki zapewnia poziom komfortu i dobrego samopoczucia
podczas podróży, który wpływa także na bezpieczeństwo (komfortowa temperatura, szybkie
odparowywanie szyb).
Sprawny układ klimatyzacji to regularny serwis i wysoka jakość komponentów - zachęcamy
do lektury artykułu przygotowanego przez ekspertów Polcar.
Aby układ klimatyzacji mógł zapewnić nam przyjemny chłód podczas nawet najbardziej upalnego
dnia musi być sprawny i bezpieczny dla zdrowia. Jak każdy podzespół w samochodzie wymaga
dbałości o jego stan i regularnego serwisowania. Niestety niekiedy zdarza się, że może ulec awarii.
W takim wypadku ważne jest, aby elementy układu wymagające wymiany zastąpione zostały
produktami o najwyższej jakości, które zapewnią dalszą bezawaryjną eksploatację.
Polcar w swojej ofercie posiada szeroką gamę wysokiej jakości produktów z zakresu układu
klimatyzacji m.in.:

sprężarki (kompresory) klimatyzacji,
skraplacze,
osuszacze,
wentylatory wnętrza,
parowniki,
zawory rozprężne
a także olej do klimatyzacji, szeroką ofertę środków do czyszczenia i dezynfekcji układów
klimatyzacji oraz filtry kabinowe (także z filtrem z węgla aktywnego i antysmogowe).
Najczęstsze przyczyny niesprawności układu klimatyzacji
Układ klimatyzacji składa się z kilku współpracujących ze sobą elementów, które mogą się zużyć lub
ulec awarii. Niska wydajność układu lub całkowity brak chłodzenia przedziału pasażerskiego to
najbardziej oczywisty objaw niesprawności klimatyzacji w samochodzie, który zauważamy, gdy
próbujemy ją uruchomić. Przyczyn może być kilka:
- brak czynnika chłodniczego lub jego zbyt mała ilość w układzie (nieszczelność),
- uszkodzony (zatarty) kompresor klimatyzacji,
- uszkodzony skraplacz klimatyzacji,
- uszkodzony wentylator chłodnicy.
Nieszczelności w układzie klimatyzacji mogą występować na przewodach, złączach serwisowych a
także parowniku, skraplaczu czy sprężarce. O nieprawidłowym działaniu klimatyzacji w samochodzie
świadczą również zaparowane szyby i nieprzyjemny zapach wydobywający się z kratek
wentylacyjnych. Nieprzyjemny zapach w kabinie samochodu to głównie wina zanieczyszczonego
parownika klimatyzacji, w którym ze względu na warunki w jakich pracuje gromadzi się pleśń i
grzyby. Zazwyczaj umiejscowiony jest w trudno dostępnym miejscu i próba jego wyczyszczenia wiąże
się z pracochłonnym demontażem deski rozdzielczej. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem niż
doraźne jego czyszczenie jest wymiana na nowy, dostępny w Polcar zapewniający długotrwałą i
bezawaryjną eksploatację. W ofercie posiadamy ponad 450 referencji wysokiej jakości parowników
klimatyzacji np. do BMW X2 (F39), 18-, Honda CR-V (RW), 16-, Mercedes A-klasa (W176), 12-.

Wśród nowości m.in. parownik 38X4P8-1 do Hondy CR-V 16-. Polcar zapewnia długotrwałą i

bezawaryjną eksploatację bez grzybów i pleśni.
Niekiedy nieprzyjemny zapach w samochodzie to efekt dopiero rozwijających się pleśni i grzybów na
powierzchni parownika lub w kanałach wentylacyjnych. W takich przypadkach pomocne mogą
okazać się środki chemiczne przeznaczone do czyszczenia układu klimatyzacji.

Środek do czyszczenia klimatyzacji SRL S99-ACC400 skutecznie czyści kanały wentylacyjne i
eliminuje nieprzyjemny zapach.
Za nadmierne parowanie szyb przy prawidłowo działającej klimatyzacji najczęściej odpowiada
zabrudzony filtr kabinowy. Polcar w swojej ofercie posiada blisko 2000 referencji filtrów
kabinowych, filtrów kabinowych z węglem aktywnym oraz filtrów antysmogowych zawierających
dodatkową warstwę jonów srebra. Ten ostatni rodzaj filtra szczególnie skutecznie chroni przed
alergenami, bakteriami i drobnym pyłami zawieszonymi w powietrzu tworzącymi popularne zjawisko
smogu. Sprawdź różnicę i wybierz filtry antysmogowe SRLine - ponad 50 referencji m.in. do Opel
Astra G (T98), 98-09, Ford Mondeo (BA7), 07-15, Skoda Superb (3U4), 02-08.

Filtry antysmogowe SRLine z dodatkową warstwą zawierającą jony srebra zapewniają doskonała
ochronę przed bakteriami, smogiem, alergenami i nieprzyjemnym zapachem.

Filtr antysmogowy SRLine S11-1112NS do Volvo V70 (SW), 00-07.
Kompresor klimatyzacji – serce układu, które wymaga uwagi podczas montażu

Bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów układu klimatyzacji jest sprężarka klimatyzacji
inaczej nazywana także kompresorem klimatyzacji. Zadaniem sprężarki jest sprężenie czynnika
chłodniczego i zapewnienie jego obiegu w układzie klimatyzacji. Kompresor klimatyzacji jest też
najdroższym elementem w całym układzie klimatyzacji, dlatego ważne jest, aby w przypadku jego
wymiany stosować się do kilku zasad i zaleceń producenta sprężarki. Pozwoli to na uniknięcie
ponownej kosztownej wymiany. Aby kompresor działał długo i bezawaryjnie w układzie klimatyzacji
muszą być zapewnione:
- odpowiednia ilość właściwego czynnika chłodniczego,
- odpowiednia ilość właściwego oleju,
- brak nieszczelności,
- brak zanieczyszczeń.
Niestety w wielu przypadkach do awarii sprężarki przyczyniają zaniedbania i błędy popełniane
podczas serwisowania i wymiany kompresora klimatyzacji. Podczas demontażu starej sprężarki
ważne jest, aby zabezpieczyć przewody dochodzące do niej przed zanieczyszczeniami i wilgocią.
Przed montażem nowej sprężarki należy najpierw upewnić się, że:

- w układzie nie występują nieszczelności,
- skraplacz klimatyzacji jest w pełni sprawny (w przypadku zatarcia starej sprężarki należy wymienić
go na nowy),
- układ klimatyzacji przed montażem nowej sprężarki został odpowiednio wypłukany i osuszony, jest
wolny od zanieczyszczeń,
- kompresor został uzupełniony odpowiednią ilością oleju (w tym celu należy usunąć będący w
sprężarce olej i ponownie uzupełnić jego poziom zgodnie ze specyfikacją producenta dotyczącą danej
wersji pojazdu),
- w sprężarce został uzupełniony olej odpowiedniego typu, zgodnie z zaleceniami producenta
kompresora,
Po montażu sprężarki należy obrócić kilkukrotnie ręcznie wałem kompresora w celu rozprowadzenia
oleju w jego wnętrzu. Przed uruchomieniem należy uzupełnić czynnik chłodniczy w układzie zgodnie
z zaleceniami producenta pojazdu.
Oferta Polcar w zakresie sprężarek klimatyzacji to ponad 1500 referencji. Sprężarki SRLine
zapewniają wysoką wydajność chłodzenia, niski poziom hałasu oraz długą i bezawaryjną pracę.
Oferta kompresorów SRLine jest stale rozszerzana o kolejne nowości i liczy obecnie 200 referencji.
Wśród nowości SRLine m.in. kompresory do Citroen C4 Picasso, 06-13 oraz Hyundai Santa Fe,
12-18. W zakresie sprężarek warto zauważyć także obecność w ofercie kompresorów jakości
oryginalnego wyposażenia przeznaczonych do aut elektrycznych i hybrydowych m.in. do: Hyundai
Ioniq, 16-, Infinity QX60, 13-, KIA Niro, 16-.

Rośnie oferta sprężarek przeznaczonych do aut elektrycznych i hybrydowych. W ofercie Polcar m.in.
sprężarka 40H1KS2X do elektrycznego Hyundaia Ioniq 16-. Sprężarki do tego typu aut nie posiadają
koła pasowego występującego w tradycyjnych sprężarkach.
Podczas prac przygotowawczych do montażu kompresora nie bez znaczenia jest jakość produktów
wykorzystywanych do tego celu takich jak olej do klimatyzacji czy płyn do płukania układu. Polcar
oferuje wysokiej jakości oleje do klimatyzacji (PAG, POE) oraz środki przeznaczone do płukania
układu klimatyzacji a także środki ułatwiające wyszukiwanie nieszczelności w układzie (pianki,
kontrasty UV).

Oferta Polcar zawiera szeroką gamę produktów chemicznych niezbędnych podczas serwisowania i
naprawy układu klimatyzacji (m.in. oleje, płyny do płukania oraz środki do wyszukiwania
nieszczelności).
W przypadku zatarcia kompresora i jego wymiany konieczne jest również zastosowanie nowego
osuszacza. Osuszacz odgrywa istotną rolę zatrzymując szkodliwe dla układu klimatyzacji
zanieczyszczenia oraz wilgoć. Ze względu na niewielką objętość jego zdolność do pochłaniania
wilgoci jest ograniczona, dlatego należy go wymieniać średnio co 2 lata oraz podczas każdej
ingerencji (rozszczelnienia) w układzie klimatyzacji. Polcar oferuje ponad 500 referencji osuszaczy.
W znakomitej większości są to produkty renomowanych producentów Valeo, Delphi oraz nowość w
ofercie – osuszacze Mahle. Wśród nowości chociażby osuszacze do Dacia Logan, 04-08, Fiat 500L
(330), 12-, Ford Ecosport, 13-.

Wysokiej jakości osuszacze, które doskonale chronią układ klimatyzacji przed wilgocią i
zanieczyszczeniami. Wśród nowości Polcar m.in. widoczne na zdjęciu osuszacze 2801KD-1 do Dacii
Logan 04-08, 32X2KD-1 do Forda Ecosport 13- oraz 30L1KD-1 przeznaczony do Fiata 500L 12-.
Nie zawsze awaria sprężarki oznacza jednak konieczność jej wymiany. Niekiedy uszkodzeniu ulegają
jedynie jej poszczególne elementy jak cewka, zawór kompresora, tarcza sprzęgła czy sprzęgło
sprężarki. W tej sytuacji również pomocna i niezawodna jest oferta firmy Polcar zawierająca ponad
300 referencji tych produktów.

Skraplacze Polcar – wysoka jakość chętnie wybierana przez warsztaty od ponad 20 lat

Skraplacz lub inaczej chłodnica klimatyzacji to element układu klimatyzacji, który obok kompresora
ma największy wpływ na wydajność całego układu. Jego umiejscowienie w przedniej, dolnej części
auta sprawia, że jest on w znacznym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne (np. uderzenia
kamieni), silne zabrudzenia i korozję. Z tego względu jest najczęściej wymienianym elementem
układu klimatyzacji podczas jego naprawy. W aspekcie efektywności pracy skraplacza niezwykle
ważne jest także aby jego powierzchnia była wolna od silnych zabrudzeń. Duża ilość zanieczyszczeń
w znacznym stopniu ogranicza jego zdolność do odbierania ciepła z czynnika chłodniczego. W
niektórych współczesnych autach chłodnica klimatyzacji jest zintegrowana z chłodnicą wody co w
przypadku awarii oznacza konieczność wymiany obu. Wybierając nowy skraplacz warto zaufać
warsztatom, które zajmują się naprawą układów klimatyzacji na co dzień, i korzystają z oferty Polcar
zawierającej ponad 2000 referencji (produkty: Valeo, Denso, Koyo, Behr, Mahle, SRLine). Warsztaty
wybierają skraplacze SRLine, ponieważ oferują jakość części pierwszomontażowych w bardziej
atrakcyjnej cenie. W ofercie blisko 500 referencji skraplaczy SRLine wykonanych z materiałów i w
technologii zgodnej z normami producentów samochodów oraz spełniających ich rygorystyczne
wymogi. Charakteryzują się taką samą lub lepszą wydajnością cieplną jak produkty stosowane na
liniach produkcyjnych nowych pojazdów. Polcar w zakresie skraplaczy klimatyzacji stale rozszerza
ofertę wprowadzając wiele nowości. Wśród ostatnich znaleźć można referencje m.in. do takich aut
jak Ford Focus, 11-18, Infinity JX (R32), 12-13, Opel Insignia, 17-.

W ofercie Polcar tylko najwyższej jakości skraplacze klimatyzacji, które charakteryzują się taką samą
lub lepszą wydajnością w porównaniu do produktów pierwszomontażowych i posiadają 2-letnią
gwarancję.
Wydajność chłodnicy klimatyzacji w momencie, gdy samochód porusza się z małą prędkością lub stoi
(np. w korku) jest uzależniona od pracy wentylatora chłodnicy. W przypadku braku pędu powietrza
to on przejmuje zadanie obniżenia temperatury czynnika chłodniczego przepływającego przez
skraplacz. Awarii wentylatora nie należy bagatelizować i zwlekać, ponieważ może spowodować, że
usunięcie usterki będzie bardziej kosztowne. Brak odpowiedniego chłodzenia skraplacza doprowadzi
do wzrostu temperatury w układzie, a w efekcie może prowadzić do uszkodzenia sprężarki
klimatyzacji.
W ofercie Polcar znajduje się ponad 1400 referencji więc nie warto zwlekać. Wśród nich blisko 170
referencji to wentylatory SRLine, które charakteryzują się wysoką wydajnością i żywotnością oraz
zapewniają niski poziom hałasu. Wentylatory w ofercie Polcar to zarówno produkty w kompletacji ze
wspornikiem/obudową jak również wentylatory bez wspornika/obudowy oraz ich elementy takie jak:
koła wentylatora, elementy sterujące, obudowy, silniki oraz wsporniki wentylatora. Nowości pośród
wentylatorów to m. in referencje do Renault Traffic 14-, VW Passat (B8) 14-, Mitsubishi Colt (Z30)
04-12.

W ofercie wentylatorów zupełną nowością jest m.in. kompletny wentylator 509523W5 do Mitsubishi
Colt 04-12.
Niektórych awarii układu klimatyzacji nie da się uniknąć i wynikają ze zużycia eksploatacyjnego
poszczególnych elementów. Można jednak w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia awarii
regularnie serwisując klimatyzację. Regularny serwis nie tylko może uchronić przed kosztowną
naprawą, ale w znacznym stopniu poprawia komfort korzystania z klimatyzacji. Ważne jest, aby taka
usługa w warsztacie nie ograniczała się do uzupełnienia czynnika chłodniczego i wymiany filtra
kabinowego, ale również zawierała sprawdzenie poszczególnych elementów oraz czyszczenie układu
wentylacji. Warto wybierać zaufane warsztaty specjalizujące się w układach klimatyzacji, w których
wykorzystywane są sprawdzone, wysokiej jakości produkty Polcar.
Pełna oferta Polcar z zakresu klimatyzacji dostępna jest w katalogu eCar oraz katalogu
internetowym (catalog.polcar.com).
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