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Podstawy napraw i obsługi klimatyzacji samochodowych
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Rynek klimatyzacji

Klimatyzacja, wprowadzenie

Powiew klimatyzacji

Większość nowych aut wyposażanych jest dziś w klimatyzację
Czasy się zmieniają. Dla porównania, w roku 1995 tylko 10% aut, produkowanych na 
rynek europejski, było fabrycznie wyposażanych w układ klimatyzacji. Dziś ilość takich 
aut wynosi aż 90% z łącznie sprzedawanych pojazdów.

To jest rynek, który czeka na przejęcie
Ten niezwykle szybki wzrost w produkcji takich aut stworzył duży rynek nowego rodzaju 
napraw i serwisu. Spora liczba warsztatów profesjonalnie zajmujących się autami jest 
wciąż nie przygotowana, lub nawet niechętna, aby wypełnić tę lukę. Tutaj z pomocą 
przychodzi Nissens. Dostarczamy dokładnie to czego potrzebujesz, aby przebić się na 
tym rynku – począwszy od wykorzystania naszej wiedzy i umiejętności.

Chcielibyśmy pomóc Ci wystartować
Ten przewodnik jest prostym wprowadzeniem do najważniejszych podstaw w 
naprawie i obsłudze samochodowych układów klimatyzacji. Dzięki niemu odkryjesz, 
że rzeczy i zagadnienia, które być może wydawały Ci się bardzo skomplikowane, są o 
wiele prostsze. Znajdziesz w nim wiele wskazówek i porad, które pozwolą Ci wykonywać 
dobrze Twoją pracę i potwierdzić Twoją dobrą markę na rynku tych usług.

Wczytaj się i odkryj co proponuje Nissens.
Delivering the difference.

Procent nowych aut, fabrycznie wyposażanych w klimatyzację,  
na przestrzeni lat
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Układ klimatyzacji

Zapoznaj się z układem

Kondenser/Skraplacz: Wykonany z 
aluminium, skrapla czynnik chłodzący 
z gazu (temperatura około 70°C) w 
ciecz (temperatura około 55°C), 
poprzez schłodzenie go w wysokim 
ciśnieniu (16-22 bar).

Osuszacz/Filtr osuszający: Absorbuje 
wilgoć oraz filtruje zanieczyszczenia z 
czynnika chłodzącego, przekazując go 
dalej w płynnej formie do zaworu 
rozprężnego.

Zawór rozprężny: Zamienia płynną postać 
czynnika chłodzącego w gaz, przepuszczając 
go przez specjalną dyszę, zmieniającą jego 
ciśnienie z wysokiego (około 16-22 bar), na 
niskie (około 2 bar). Podczas zmiany 
temperatura czynnika spada do około 0°C.

Kompresor/Sprężarka: 
Zwiększa ciśnienie czynnika z 
2 do 22 bar, powodując wzrost 
jego temperatury (z około 0° 
do 70°C). Następnie wtłacza 
gazową postać czynnika w układ 
po stronie wysokiego ciśnienia.

Parownik: Absorbuje 
ciepło z powietrza, 
nawiewanego między 
jego płytkami. Przy 
parowniku pozostaje 
wilgoć pochłaniana z 
powietrza, która 
następnie wyprowadzana 
jest na zewnątrz pojazdu.

Klimatyzacja, wprowadzenie
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Wspólne problemy elementów układu

Części układu klimatyzacji w ofercie Nissens. Delivering the difference.

Kondenser/Skraplacz

Brak zimnego powietrza/
zbyt słabe zimne powietrze: 
Prawdopodobną przyczyną 
jest wyciek / nieszczelność 
elementu.

Rozwiązanie: Wymiana 
elementu.

Zbyt słabe zimne powietrze: 
Przyczyną może być zapchanie 
płytek kondensera / skraplacza.

Rozwiązanie: Oczyszczenie 
płytek. Jeśli nie przyniesie efektu 
zaleca się wymianę kondensera 
/ skraplacza.

Osuszacz/Filtr osuszający

Brak zimnego powietrza/
zbyt słabe zimne powietrze: 
Cząsteczki filtrujące wewnątrz 
filtra mogą być przesycone, 
powodując, że wilgoć może 
przedostać się do reszty układu. 
Wilgoć może nieodwracalnie 
uszkodzić jego inne elementy.

Rozwiązanie: Wymiana filtra.

Zawór rozprężny

Brak zimnego powietrza: 
Prawdopodobne, częściowe 
zapchanie zaworu.

Rozwiązanie: Wymiana zaworu 
rozprężnego.

Parownik

Zbyt słabe zimne powietrze: 
Prawdopodobne zapchanie 
płytek parownika.

Rozwiązanie: Udrożnienie 
płytek przy użyciu powietrza o 
wysokim ciśnieniu oraz środka 
dezynfekującego w aerozolu. 
Jeśli nie przyniesie to efektu 
zaleca się wymianę elementu.

Brak zimnego powietrza/
zbyt słabe zimne powietrze: 
Prawdopodobna nieszczelność 
lub wyciek z elementu.

Rozwiązanie: Wymiana 
elementu.

Kompresor/Sprężarka

Brak zimnego powietrza: 
Brak środka smarującego 
mógł spowodować trwałe 
uszkodzenie kompresora / 
sprężarki.

Rozwiązanie: Wymiana 
elementu.

Klimatyzacja, wprowadzenie
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Dlaczego Nissens?

Elementy układu

Różnica w jakości

Prosta operacja
Złączki oraz mocowania elementów Nissens 
poddawane są ścisłej kontroli dopasowania, dzięki 
czemu zapewniają bezproblemowy montaż, 
niezależnie od marki czy modelu auta. Wszystkie 
oferowane przez nas kondensery / skraplacze 
posiadają zestaw uszczelek O-ring.

Długi, niezawodny czas działania
Szereg niezwykle istotnych cech naszych produktów, 
takich jak podwójnie zaginane żaluzje, wielokomorowe 
rurki, czy dodatkowe elementy montażowe, pozwalają 
na długi i niezawodny czas działania, bez potrzeby 
częstych kontroli.

Trwała, solidna konstrukcja oraz  
wzmacniane łączenia
Uchwyty poszczególnych elementów przytwierdzone 
są do nich za pomocą spawanych aluminiowych nitów. 
Precyzyjny, hydrauliczny montaż zaślepek technologi-
cznych zapewnia ich odpowiednie umiejscowienie 
oraz minimalne oddziaływanie na materiał, które 
chroni go przed naprężeniami. Wszystkie przyłącza 
pozostają szczelnie zamknięte, nawet podczas procesu 
magazynowania czy w transporcie. Uniemożliwia to 
dostanie się wilgoci oraz zanieczyszczeń, zapewniając 
wysoką wydajność oraz długi, niezawodny czas 
działania.

Jakość OEM 
Technologia wykonania oraz innowacje stosowane  
w kondenserach / skraplaczah Nissens są identyczne 
jak w produktach OEM. Zapewnia to optymalne 
skraplanie oraz przepływ, bez nadmiernych obciążeń 
kompresora. Przed opuszczeniem fabryki każdy 
element testowany jest ciśnieniem 35 bar / 438 PSI 
oraz testem helowym dla zbadania 100% szczelności.
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Kontrola i serwisowanie

Wykrywanie usterek

Podstawowa kontrola w 10 krokach

1.  Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Zadbaj o odpowiedni strój, ochronne okulary oraz 
rękawiczki.

2.  Zwróć uwagę na następujące nieprawidłowości: 
•  Korozja poszczególnych elementów wskazuje na 

ich nieszczelność
 •  Ciemnie oleiste strużki na elementach układu 

również wskazują na nieszczelność. Wykaże ją też 
badanie czynnikiem fluorescencyjnym i 
promieniami światła UV.

 •  Nienormalne wibracje podczas pracy kompresora/
sprężarki – wskazują na jego uszkodzenie, bądź 
uszkodzenie jego podzespołów.

3.  Opróżnij układ z całej zawartości starego czynnika 
chłodzącego, używając do tego stacji 
diagnostycznej. 

4.  Uruchom program sprawdzania szczelności azotem, 
na ciśnienie 10 bar. Rozpyl zwyczajne domowe 
mydło z dodatkiem wody, na elementy układu, 
połączenia, mocowania oraz zawory.  
W przypadku wycieku lub nieszczelności mydło 
zacznie się pienić. (wyłącznie przy zamkniętym 
układzie). Silnik samochodu powinien być 
uruchomiony.

5.  Wymień uszczelki O-ring, sprawdź dokładnie 
połączenia pomiędzy wszystkimi elementami oraz 
czy są odpowiednio dokręcone. 

6.  Jeśli otworzysz obieg układu pamiętaj, że 
powinieneś zainstalować nowy osuszacz (patrz s.10)

7.  Uruchom program sprawdzania szczelności azotem, 
na ciśnienie 10 bar. Rozpyl ponownie roztwór mydła, 
tym razem na te elementy układu, które wymieniłeś 
oraz na ich połączenia, mocowania oraz zawory. 
(Pamiętaj, że układ musi być zamknięty.) Dzięki 
temu sprawdzisz, czy uszczelki O-ring nie zostały 
uszkodzone, a poszczególne elementy zostały 
poprawnie zamocowane. Silnik samochodu 
powinien być uruchomiony.

8.  Odprowadź gaz z układu, pozostawiając go pustym 
na około 30 minut.

9.  Wypełnij układ czynnikiem R134a oraz barwnikiem 
śledzącym nieszczelność w promieniach UV, 
kompresor olejem smarującym, oraz wymień 
odpowiednie uszczelki. 

10.  Jeśli nie potrafisz wskazać wady w działaniu układu, 
właściciel pojazdu powinien zostać skierowany do 
specjalisty-elektryka.
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Wspólne problemy oraz rozwiązania

Wykrywanie usterek

Brak zimnego powietrza – układ nie chłodzi

Najczęstszym symptomem wadliwego działania systemu jest brak chłodzenia, czyli brak zimnego powietrza. 
Poniższe usterki należą do najczęstszych przyczyn.

Wyciek z kondensera / skraplacza

Upewnij się, czy wyciek następuje z kondensera / 
skraplacza. Sprawdź, czy nie widzisz ciemnych, oleistych 
strużek, albo przeprowadź badanie barwnikiem oraz 
światłem UV. Jako alternatywę zastosuj specjalne 
urządzenie – elektroniczny detektor nieszczelności.

Odczyt ze stacji wskazuje: Zbyt małe lub brak ciśnienia 
po obu stronach, wysokich lub niskich ciśnień, układu.

Diagnoza: Czynnik chłodzący wydostaje się z układu 
poprzez uszkodzenie kondensera / skraplacza.

Rozwiązanie: Wymiana kondensera / skraplacza, z 
uwzględnieniem kontroli w 10-ciu krokach (patrz s.6)

Niedziałający kompresor / sprężarka

Odczyt ze stacji wskazuje: Ten sam poziom ciśnienia  
po obu stronach, wysokich i niskich ciśnień, układu  
(3-6 bar, w zależności od temperatury zewnętrznej,  
gdzie 3bary = 0°C a 6 barów = 30°C). Jeśli ciśnienie  
jest jeszcze mniejsze upewnij się, czy nie dochodzi  
do wycieku czynnika, zwracają uwagę na oleiste 
zabrudzenia i dokonując testu UV.

Diagnoza: Brak smarowania, lub zanieczyszczenia z 
układu przedostały się do kompresora. W następnych 
krokach sprawdź, czy przyczyną nie jest uszkodzony 
osuszacz.

Rozwiązanie: Wymiana kompresora / sprężarki, z 
uwzględnieniem kontroli w 10-ciu krokach (patrz s.6)

Zapchany zawór rozprężny

Odczyt ze stacji wskazuje: Próżnia (Vacuum) po stronie 
niskich ciśnień układu, ciśnienie zbyt wysokie po stronie 
wysokich ciśnień układu.

Diagnoza: Drobiny i zanieczyszczenia w układzie, 
pochodzące prawdopodobnie z nadmiaru oleju lub 
barwnika do wykrywania nieszczelności, spowodowały 
zapchanie zaworu rozprężnego. Przyczyną może być też 
uszkodzony lub niedziałający poprawnie osuszacz.

Rozwiązanie: Wymiana zaworu rozprężnego, z 
uwzględnieniem kontroli w 10-ciu krokach (patrz s.6).

Luźny pasek napędzający kompresor / sprężarkę

Odczyt ze stacji wskazuje: Brak normalnego odczytu. 
Luźny pasek bardzo często wywołuje specyficzny hałas 
w postaci pisku.

Diagnoza: Pasek jest zbyt luźny aby uruchomić 
kompresor / sprężarkę.

Rozwiązanie: Zaleca się odpowiednie napięcie paska 
napędzającego kompresor / sprężarkę. Jeśli pasek jest 
mocno wytarty lub widocznie zużyty należy go wymienić. 
(Z uwzględnieniem kontroli w 10-ciu krokach, patrz s.6).



8

Wspólne problemy oraz rozwiązania

Wykrywanie usterek

Niewystarczająco chłodne powietrze

Słaba wydajność chłodzenia układu klimatyzacji może mieć kilka przyczyn.  
Niżej wymienione usterki należą do tych, które spotykane są w tym przypadku najczęściej.

Zbyt mało czynnika chłodzącego

Odczyt ze stacji wskazuje: Zbyt słabe ciśnienie po obu 
stronach, wysokich i niskich ciśnień układu.

Diagnoza: Prawdopodobnie dochodzi do powolnego 
ubytku czynnika przez nieszczelność, możliwe, że 
podczas ostatniego procesu serwisowego załadowano 
zbyt mało czynnika.

Rozwiązanie: Zwrócić uwagę na oleiste zabrudzenia, 
wskazujące na wyciek. Jeśli nie występują zaleca 
się sprawdzenie układu przy pomocy barwnika i 
światła UV, ewentualnie przy użyciu innych urządzeń, 
np. elektronicznego detektora nieszczelności. Jeśli 
powyższe badania nie wykażą nieszczelności zaleca się 
sprawdzenie O-ringów, lub uszczelki kompresora, która 
mogła zostać uszkodzona brakiem odpowiedniego 
smarowania. (Do uszkodzenia uszczelki kompresora 
dochodzi najczęściej wtedy, kiedy układ nie był 
uruchamiany przez dłuższy czas).

Układ przeładowany nadmierną ilością czynnika

Odczyt ze stacji wskazuje: Zbyt wysokie ciśnienie po 
obu stronach, wysokich i niskich ciśnień układu.

Diagnoza: Zbyt duża ilość czynnika chłodzącego w 
układzie lub uszkodzony, niepoprawnie działający 
wentylator klimatyzacji.

Rozwiązanie: Jeśli wentylator nie funkcjonuje 
poprawnie, sprawdź jego bezpiecznik. Jeśli bezpiecznik 
nie jest przepalony wymień wentylator. Jeśli wentylator 
funkcjonuje poprawnie, wyprowadzić czynnik do stacji 
aby zmierzyć jego poprawną ilość. Jeśli problem nie 
ustępuje opróżnij układ i postępuj zgodnie z kontrolą w 
10-ciu krokach (patrz s.6).

Powietrze w układzie

Odczyt ze stacji wskazuje: Zbyt wysokie ciśnienie po 
stronie wysokich ciśnień w układzie.

Diagnoza: Układ został nieprawidłowo opróżniony przed 
napełnieniem nowym czynnikiem.

Rozwiązanie: Opróżnij układ i postępuj zgodnie z 
kontrolą w 10-ciu krokach (patrz s.6).
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Specjalistyczne narzędzia

Wykrywanie usterek

Narzędzia oraz wyposażenie

Stacja diagnostyczna / napełniająca
Stacja to najbardziej podstawowe narzędzie potrzebne 
do serwisowania i obsługi układów klimatyzacji. 
Stacja opróżnia, ładuje oraz zbiera czynnik chłodzący. 
Dzięki niej stosowanie barwnika dla badania 
nieszczelności światłem UV jest bardziej efektywne, 
niż zastosowanie go manualnie. Stacja spełnia też 
ważną funkcję pochłaniania wilgoci z czynnika. 
Dzięki dodatkowemu wyposażeniu, nowoczesne 
i automatyczne stacje, spełniają funkcje również 
diagnostyczne.

Inne podstawowe narzędzia
• Butla z azotem, wraz z regulatorem ciśnienia.

• Przyrząd do badania ciśnienia czynnika R134a.

• Mydło w aerozolu do wykrywania wycieków.

• Elektroniczny detektor wycieków.

• Lampa UV wykrywająca wycieki oraz specjalne 
okulary.

• Przyrząd do usuwania / montażu zaworów.

• Zestaw do zaciskania końcówek i złączy 
przewodów.

• Zestaw uszczelek O-ring, zestaw zaworów.
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Porady i wskazówki

Wykrywanie usterek

Ważne: Osuszacz musi być wymieniony za każdym 
razem, kiedy dochodzi od otwarcia lub rozszczelnienia 
układu. Raz otwarty układ, lub osuszacz, powoduje, 
że znajdujący się w nim pochłaniacz natychmiast 
nasiąknie, powodując jego trwałe uszkodzenie. 
Spokojnie: to najtańszy element układu klimatyzacji.

Ważne: Przed rozpoczęciem sprawdź, czy nie ma 
pozostałości barwnika do badań światłem UV, jakie 
pozostać mogły w trakcie poprzednich napraw. 
Sprawdź wejściowy zawór, po stronie niskich ciśnień, 
pozostałości w tym miejscu będą wskazywać, że układ 
był już wcześniej badany w ten sposób.

Ważne: Końcówkę węża z azotem podłączaj wyłącznie 
do zaworu niskich ciśnień, ponieważ panuje tam 
ciśnienie do 2 bar (po stronie zaworu wysokich ciśnień 
wartość ta wynosi od 22 bar wzwyż).

Ważne: Nie lekceważ roli mydła w płynie, oraz 
spryskiwania nim zewnętrznych przyłączy, oraz 
przewodów układu. Używaj go podczas całej 
procedury, jednak wyłącznie kiedy układ jest 
zamknięty, a szczególnie na zakończenie, aby  
upewnić się, że wycieki zostały zlikwidowane. 

Porady i wskazówki

Poniżej prezentujemy kilka podstawowych porad, które mogą stanowić ważną  
pomoc w efektywnej pracy z obsługą samochodowych systemów klimatyzacji.

Infolinia Nissens
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości nie wahaj się skontaktować z naszym 
działem pomocy. Pozostawiamy do Twojej dyspozycji specjalny numer telefonu, pod 
którym zawsze odpowiemy na każde z Twoich pytań: +48 693 701 827. Wiele cennych  
i pomocnych porad znajdziesz też na naszej stronie internetowej www.nissens.com.pl 



11

O nas

Specjalista układów klimatyzacji
Nasza oferta to szeroki wybór, ponad 1300 różnych 
części do samochodowych układów klimatyzacji. 
Dokładamy wszelkich starań aby nasza oferta części 
pokrywała zapotrzebowanie nieustannie rozwijającego 
się rynku klimatyzacji. Stale i konsekwentnie poszerzamy 
ofertę naszych produktów dla niemal wszystkich 
typów, marek i modeli pojazdów wytwarzanych na 
całym świecie. Wszystkie oferowane części układu 
nadają się do łatwego montażu również z naszymi 
chłodnicami. Nasze wszystkie produkty wytwarzane 
są w najwyższych standardach dla części OEM. 

Oferujemy Ci dostęp również do wiedzy
Nissens to nie tylko doskonałe produkty. Stanowimy 
kompetentne centrum pomocy, oferujące 
natychmiastową pomoc oraz ekspertyzy i wskazówki, 
również w innych sektorach przemysłu. Wystarczy,  
że nas zapytasz!

Kim jesteśmy? 
Nissens. Delivering the difference.

Nissens, specjalista w  
dziedzinie klimatyzacji
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Referencje

Dlaczego najlepsi wybierają markę Nissens?
Największe sławy wyścigów, aby pokonać dystans 
i osiągnąć pożądane wyniki, potrzebują w swoich 
autach odpowiedniego chłodzenia. To naturalne, 
że w kwestii takich rozwiązań zwracają się właśnie 
do nas. W ostatnim wyścigu wytrzymałościowym 
Daytona Rolex 24 w roku 2006, zwyciężyło auto Aston 
Martin DBR9. Wyposażone było w chłodnicę cieczy, 
intercooler oraz zespół chłodnic oleju, wykonanych 
przez Nissens. Również inne pojazdy, uczestniczące 
w wyścigach US Nascar, wyposażane są w nasze 
chłodnice. Nascar potwierdza, że pojazdy wyścigowe 
wyposażone w układ chłodzenia Nissens, zdolne są do 
stosowania największych przyspieszeń podczas całego 
rajdu. Inne auta, ze względu na niebezpieczeństwo 
przegrzania, muszą ograniczać przyspieszenie, 
używając maksymalnych wartości dopiero w 
końcowych etapach wyścigu. Tak wysoka wydajność 
w chłodzeniu to zasługa między innymi podwójnie 
zaginanych żaluzji, które odprowadzają ciepło. 
Ponadto chłodnice Nissens są o wiele bardziej odporne 
na uszkodzenia mechaniczne, czy oddziaływanie 
czynników zewnętrznych. Nasze chłodnice wybrał też 
zespół Hondy w wyścigach IndyCar. 

Nasze doświadczenie  
w sportach  
ekstremalnych

Nissens, specjalista w  
dziedzinie klimatyzacji
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Nissens A/C

• Zespół ponad 1300 zatrudnianych specjalistów.

• Już od 1921 rok dostarczamy najwyżej jakości 
produkty, tak aby zaspokoić potrzeby naszych 
klientów.

• Produkujemy ponad 10 tysięcy różnych elementów 
na samochodowy rynek części zamiennych.

• Posiadając ponad 60.000 m2 powierzchni produkcyjnej 
jesteśmy w stanie rozwijać i produkować komplek-
sowe rozwiązania chłodzenia.

• Pracujemy w międzynarodowych normach jakości 
takich jak certyfikaty ISO 9001 czy TS 16949 
wydawanych i potwierdzanych przez BVQi.

• Nasze wszystkie produkty poddawane są surowym 
testom oraz procesom kontrolnym.

Nissens – kim jesteśmy?

Nissens, specjalista w  
dziedzinie klimatyzacji


