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JÁRMŰKLÍMA SZERELŐ TANFOLYAM

A tanfolyam rendeleti háttere:
A 94/2003 (VII.2.) Kormányrendelet 18. §-a értelmében 2004. január 1-től csak a hűtőközegek kezelésére vonatkozó 
technológia elsajátításáról szóló arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezhet hűtőközeg kezelést, vagy bármilyen 
munkát a hűtőkör bármely részén, ami a hűtőközegnek a légkörbe kerülését okozhatja. Hűtőgép, vagy klímaberendezés 
szerelőknek - beleértve a járműklíma szerelőket - tevékenységük gyakorlásához kötelező elvégezni ezt, a közismertebb 
nevén “Zöldkártyás” tanfolyamot.

A tanfolyamok tervezett helyszíne: Budapest

A tanfolyamok tervezett időpontja:
 2009. március 16-tól (hétfő) március 20-ig (péntek).
Túljelentkezés esetén 2009. április közepe.

Vizsga helyszíne és időpontja:
Budapest, 2009. március 28.

Időtartama: 40 óra

Költsége: nettó 110.000,- Ft

Jelentkezés feltételei: 
■ autószerelő,
■ karosszéria lakatos,
■ mezőgazdasági gépszerelő,
■ autó-villamossági szerelő,
■ elektronikai műszerész,
■ háztartási-elektronikai műszerész szakmunkás bizonyítvány, vagy
■ legalább kétéves klímaszerelő területen eltöltött szakmai gyakorlat.

Képesít:
Klímaberendezések járművekbe történő beépítésére, ezen berendezések rendellenességeinek felismerésére, a kiváltó okok 
behatárolására és a szükséges beállítások, javítások elvégzésére.
Sikeres vizsga esetén a tanfolyam résztvevői a Járműklíma-szerelő tanúsítványt kapnak. Emellett a Hűtő- és Klímatechnikai 
Vállalkozások Szövetsége által kiállított arcképes „zöld kártyát” is megkapják, amely a gépjármű, komfort léghűtők 
szerelésére ad jogosultságot.

Fizetés:
A tanfolyam megkezdése előtt átutalással, vagy a helyszínen készpénzben lehetséges.

A tanfolyamokat csak megfelelő létszám (min. 10 fő) esetén tudjuk elindítani.
A tanfolyam megkezdése előtti héten a beérkezett jelentkezéseket feldolgozzuk és visszaigazoljuk.

A tanfolyam kezdésére kérjük, hozza magával az alábbiakat:
■ szakirányú iskolai végzettséget, igazoló bizonyítványt (eredeti példány + két db fénymásolat)
■ 2 db igazolványkép (hátuljára ráírva a jelentkező neve)
A mellékelt jelentkezési lapot kérjük levélben (1115 Budapest, Kelenföldi út 2.), e-mailen (weszti@vnet.hu) vagy a  
következő fax számon: 06(1) 204-5583 mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek.

Bővebb felvilágosításért látogasson el honlapunkra (www.weszti.hu), vagy érdeklődjön a következő  
telefonszámon: 06(1) 208-5036. Várjuk jelentkezésüket.

Oktatás
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ISC SILVER FUTURA DIAG
SZupER-AuTOMATA KLÍMATöLTŐ

Berendezés leírás:
Nagyteljesítményű és megbízható berendezés. Vonzó 
tulajdonságainak, a kiváló minőségű alkatrészeinek és a sok 
éves gyártási tapasztalatoknak köszönhetően a márka egyik 
sikerterméke.
Felhasználóbarát, rendkívül egyszerű használata a különleges 
szoftverprogramnak és integrált adatbankjának köszönhető. 
Képes kielégíteni a legmagasabb szintű igényeket is.
A készülék beépített grafikus nyomtatóval rendelkezik, mely 
a különféle munkafázisok, eredmények, dokumentálását teszi 
lehetővé. 
A fejlett elektronikának - 3 mérleges működési elv - 
köszönhetően a munkafázisok teljes automatizáltsága 
lehetséges.

Műszaki jellemzők:
■ 3 db elektronikus mérleg
■ D/80 pulzálás mentes értékkijelzők
■ 220 cm csővezeték
■ Speciális gyorscsatlakozó R134a számára
■ Hűtőközeg R134a
■ Opcionálisan rendelhető R12 adapter készlet
■ Grafikus nyomtató

Funkciók:
■ Teljesen automata sorrend
■ Visszanyerés/újrafeldolgozás (szállítási kapacitás 500 g/perc)
■ Kettős kombinált szűrő
■ Szellőztetett kondenzátor
■ Minden kondenzálható egyéb anyag automatikus eltávolítása
■ Tartálykapacitás 28,2 kg

Rendszer vákuum létrehozása:
■ Ürítő szivattyú
■ Max. vákuum 0,05 mbar
■ Elektronikus vákuummérő
■ Teljesen automata olajfeltöltés
■ Berendezés feltöltés
■ Öblítés

Jellemző paraméterek:
■ Súly: 90 kg
■ Méretek: 1150x600x570 mm
■ Energiafelhasználás: 770W
■ Működési hőmérséklet: 10-50°C
■ CE/TÜV megfelelés
■ 230 V/ 50 Hz

Magyar nyelvű szoftver

KLÍMA RENdSZER dIAgNOSZTIKAI FUNKcIóVAL!
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Klímatöltők

ACM 3000
AuTOMATA KLIMATöLTŐ

Berendezés leírás:
Az ACM 3000 egy nagyteljesítményű professzionális automata klíma-töltő 
berendezés. Minden funkcióval rendelkezik, amely a professzionális klíma 
szervizeléshez szükséges. A berendezés automatikusan végzi el a hűtőközeg 
lefejtését, újrafeldolgozását és visszatöltését. Emellett garantált az  
A/C rendszer gyors és teljes dehidratálása. A berendezés opcionálisan 
ellátható nyomtatóval a klíma töltés és karbantartás riportjának 
kinyomtatása véget. Minden a berendezés által végzett tevékenység 
mikroprocesszoros irányítással történik.

Műszaki jellemzők:
■ Hűtőközeg: R134A
■ Vákuum pumpa: 70,8L/min
■ Max. nyomás: 18 bar
■ Belső tartály kapacitás: 8 kg
■ Működési hőmérséklet: 10-50 C
■ Olaj tank: 2x250 ml
■ Kompresszor: 1/3 HP 300 grs/min
■ Manométer: 80 mm 1 osztály
■ Cső: 244 cm
■ Áramellátás: 230 V 50 Hz
■ Méretek: 55x42x95 cm
■ Önsúly: 60 kg

Funkciók:
■ Automatikus hűtőközeg lefejtés és újrahasznosítás
■ Automatikus olaj leválasztás
■ Vákuumozási idő beállítás
■ Automatikus A/C rendszer teszt
■ Automatikus hűtőközeg visszatöltés
■ Automatikus nem kondenzálható anyag leválasztás
■ Programozható karbantartás
■ Többnyelvű kijelző
■ Nyomtató (opció)
■ Adatbank, frissítés USB-ről (opció)

Alkalmazással elért előnyök:
■ Az ACM 3000  használatával elvégezhető minden gépjármű A/C
■ Lehetőséget kínál az A/C rendszer karbantartási idejének lerövidítésére
■ Költségek alacsonyan tarthatóak. Köszönhetően annak, hogy az 
 operátornak csak minimális beavatkozást kell elvégeznie a 
 karbantartás alatt.
■ Kockázat csökkentés köszönhetően a precíz és pontos műveleteknek.
■ Garantált ügyfél elégedettség.
■ Kiváló minősítés az elvégzett munka után.

Magyar nyelvű szoftver
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Klíma diagnosztika

RA007-PLUS TECNOCLIM PRO PLUS
KLÍMA RENdSZER dIAgNOSZTIKAI ESZKöZ

Berendezés leírás:
A TECNOCLIM PRO PLUS egy klímarendszer diagnosztikai 
eszköz, amellyel mérhető, ellenőrizhető, illetve automatikusan 
diagnosztizálható a teljes gépjármű klíma rendszere. Lehetőség 
van a részegységek illetve a funkciók vizsgálatára is.
Egyszerű kezelhetősége mellett további előnyt jelent, hogy USB 
porton keresztül PC-hez csatlakoztatva a diagnosztikai adatok 
tárolhatóak és nyomtathatóak.

Mérési módok:
■ Magas nyomás, alacsony nyomás, hűtőközeg hőmérséklet (4  
 bemenő jel alapján), környezeti és átengedet levegő  
 hőmérséklet és légnedvesség mérés.
■ Egyidejű, grafikus, vagy részletezett adat kijelzés.
■ Tárolási és nyomtatási funkció.

Ellenőrzési módok:
■ A/C rendszer hatékonysága.
■ Hűtőközeg betöltés ellenőrzés.
■ Kondenzátor ellenőrzés.
■ Expanziós szelep, cső nyílás és bepárologtató ellenőrzés.
■ Kompresszor ellenőrzés.
■ Lineáris nyomás szenzor ellenőrzés és  
 szimuláció 0-5V(opció).
■ PWM vezérelt kompresszor ellenőrzés és szimuláció (opció).

Diagnosztikai módok:
■ Végig vezetett munkafolyamat.
■ Magas és alacsony nyomás, magas és alacsony hűtőközeg  
 hőmérséklet, kezdeti körülmények, hatékonyság (ventilált  
 levegő), kilépő melegítés, és léghűtés kijelzés.
■ Automatikus analizálása és értelmezése a mérési  
 eredményeknek, illetve hiba okának magyarázata.
■ Diagnosztikai riport nyomtatás az ügyfél számára.

Műszaki specifikációk:
■ Áram ellátás: Belső akkumulátor (használati idő 6-8 óra)  
 vagy a gépjármű akkumulátoráról ( 9-től 38V-ig)
■ Kijelző Grafikus kijelző (320x240px)
■ Kommunikáció: USB 1.1
■ Szállítási tartalom: Műanyag doboz, gépkönyv, USB kábel,  
 PC csatlakozó szoftver és meghajtó program.
■ Tartozékok: 4 hőelem érzékelő, 1 hőmérséklet / légnedvesség  
 kábelmentes érzékelő, LP/HP szelep adapter, rögzítő kapocs,  
 töltő kábel, lineáris nyomásérzékelő (opció)
■ Hőmérséklet: Használati: 0°C-tól +50°C-ig;
 Tárolás : –20°C-tól +60°C-ig.

Feszültség mérő /szimuláció
Tartomány 0 – 5V. Olvasás/szimuláció felbontás: 0.01V. 
Pontosság: 0.1%

Frekvencia és RCA mérés/szimuláció
Frekvencia tartomány 10-tól 500 Hz-ig (felbontás 1 Hz)
RCO tartomány 5-től 95%-ig (felbontás 1%)

Hőmérséklet
THR érzékelő: –10°C-től +50°C-ig.
TK érzékelő:    –30°C-tól +120°C-ig.

Légnedvesség
THR érzékelő: 5-től 95%-ig.

Magas nyomás 
Tartomány: 0-tól + 31 bar-ig - Felbontás 100 mbar.

Alacsony nyomás
Tartomány: 0-tól  + 8bar ig. - Felbontás: 10 mbar.
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EASY SCAN PLUS
hIbAKódOLvASó éS MOTORTESZTER

Berendezés leírás:
Az EASY-SCAN egy több funkciós (hibakód kiolvasó, motorteszter 
és oszcilloszkóp) hordozható műszer, amely működtethető a saját 
vagy az autó akkumulátorán keresztül is.
Csatlakoztatható az ECU-hoz, a gépjármű klímaberendezésének 
diagnosztizálása végett.

Alkalmas:
■ hibakódok olvasása és törlése
■ élőadatok kiolvasása:

■ motor fordulatszám, hőfok
■ befecskendezés ideje
■ lambda szonda
■ előgyújtás
■ stb..

■ működtető szerkezetek tesztje
■ beszabályozós
■ motor, ABS, ASR, EPS, légzsák, CAN busz, kulcs kódolás, 
lámpa törlés, stb...
■ EOBD funkció alkalmas autógyár által használt összes 
kommunikációs standardra, ellenőrzi a környezetszennyezésért 
felelős részek működését.

Színes LCD kijelző és a magyar nyelvű program lehetővé teszi a 
gyors és egyszerű mérést. Az oszcilloszkóp funkciók széleskörű 
alkalmazhatóságot biztosítanak a hibák feltárásában. Mindegyik 
mérésnél igénybe veheti a „segítő vonalat” amely részletes 
információkat ad a tesztelt egységről.
Csatlakoztatható a WESZTI gyártmányú számítógépes 
környezetvédelmi műszercsaládhoz.

Paraméterek:
■ Kijelző: Színes LCD (¼ VGA - 320x240px)
■ Processzor: 32 bites / 100Mhz
■ PC csatlakozás: Van / Közvetlenül a PC-hez
■ Szabványnak való megfelelés: CE, ISO 15031-4
■ Protokoll: ISO 9141-2, KWP2000, SAE J1850, CAN, és jármű 
specifikus protokollok
■ Tartozékok: Ütésálló táska a műszernek, és a tartozékoknak 
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RA16009
hŰTŐKöZEg AZONOSÍTó

Milyen tiszta a Hűtőközeg?
A legtöbb technikus soha, vagy csak ritkán ellenőrzi le, hogy 
milyen tiszta a hűtőközeg, általában csak magát a klímarendszert 
tartja karban.

Pedig érdemes mérni a hűtőközeget. A kocsi klímarendszeréből 
kivett rossz minőségű hűtőközeg ugyanis nem csak a klímatöltőben, 
de azt követően más gépjármű rendszerben is kárt tehet, mert a 
klímatöltő berendezés belső tartályába kerülve elkeveredik. 

Az új 16009 DiscovR 134a hűtőközeg azonosítóval elérhető 
előnyök tehát: 
■ Klímatöltő védelem. (Megállapítható, hogy a karbantar- 
 tandó klíma rendszerben jó minőségű R134a gáz található)
■ Az ügyfelek klímarendszerének védelme. (A karbantartandó  
 gépjárművek klímarendszerében lévő R134a hűtőközeg  
 folyamatos ellenőrzésével.)

Műszaki specifikációk:
■ Hűtőközeg: R134a
■ Pontosság: Jó/Rossz - 95% tisztaságú R134a
■ Levegő felismerés: Igen

Klíma diagnosztika
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Segédanyagok klíma szervizeléshez és töltéshez

Hűtőközeg
R134A 13,6 Kg

klímaolaj
1 LITER 

VákuumsziVattyú olaj
0,5 LITER 

Baktériumölő spray
0,5 LITER 

MOONSHINE
(237 ML) AdALéK SZÍNEZŐ ANYAg
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Biztonsági szett
SApKA, KESZTYŰ, SZEMüvEg

Védőfólia
ISC bERENdEZéSEKRE

tartalék tömlő

egyszerű sziVárgáskereső
uV készlet

SZEMüvEg éS LÁMpA

tartalék gyorscsatlakozó

speciális gyorscsatlakozók

 ACT6002 ACT6003 ACT6005 ACT6006 ACT100731
 Volvo-BMW Renault Audi Volvo R12 
 HP oldali szerviz port HP - LP oldali adapter adapter adapter adapter
 adapter

adapter külső palackHoz
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Kiegészítők klíma töltőhöz

elektromos sziVárgás kereső 
Kód: 7000260300

átmosó kit 
Kód: 7450007200

„o” gyűrű készlet
120 dARAbOS

nitrogén palack
vALAMINT NYOMÁS pRóbA SZETT - 0,5 LITER 

uV Befecskendező
Kód: 7000260460

uV sziVárgás Vizsgáló szett 
Kód: 7000260174
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Vizsgálótükör Világítással
Különböző munkálatokhoz 
alkalmazható. A flexibilis 
hattyúnyak segítségével 
bármilyen alakúra hajlítható. 
Hossza 43 cm. Beépített lámpa 
(2 db ceruzaelemmel működik, 
nem szállítjuk vele). 

mecHanikus sztetoszkóp
ISC bERENdEZéSEKRE

lamellafésű, HőcserélőHöz

csőBontó készlet
8 dARAbOS

szelep kiszedő 

klíma kompresszor szerszámkészlet
Szerszámkészlet gépjármű klímakompresszor javításához. 
Felhasználható különböző típusokhoz:
■ Harrison-GM: DA-6, HR-6, V5, A6 e R4
■ NIPPONDENSO/FORD: A590, C171, F5/6
■ CHRYSLER
■ SANDEN YORK/TECUMSEH: HR980 ZEXEL/MITSUBISHI
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célszerszámok klímaszereléshez

kézi klíma csőroppantó
6 db csőroppantó pofával és racsnis hajtószárral. Nyomatékkulccsal is 
meghajtható. Műanyag kofferben

Hidraulikus klíma csőroppantó
6 db csőroppantó pofával és hidraulikus működtetéssel. Műanyag kofferben.

Beta 334 csőVágó
RéZ éS KöNNYŰFéM CSövEKhEZ

Beta 342a racsnis csőVágó olló 
MŰANYAg CSövEKhEZ

king-tony 34323-2a nyomatékkulcs 
IRÁNYvÁLTóS RACSNIvAL, 3/8” CSATLAKOZÁS 10-110NM

áttételes joBBos Hajlított lemezolló
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központi irodánk

Címünk: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2.
Tel/Fax: 06(1) 208-50-36, 204-55-83
E-mail: weszti@vnet.hu
Web: www.weszti.hu

területi képViselőink

Tóth Róbert
(Észak - Kelet Magyarország)

06 (30) 426-1589

Juhász Sándor
(Dél - Kelet Magyarország)

06 (30) 426-8332

Gáspár Csaba
(Dél-Nyugat Magyarország)

Mobil: 06 (30) 694-4574 

Beregszászi-Nagy Károly 
(Budapest és Pest megye)

06 (30) 506-3827

Czermann Zsolt
(Észak-Nyugat Magyarország)

06 (30) 699-5819

pannontest kft.
1115 Budapest, Kelenföldi u.2
Tel/Fax: 06 (1) 208-5036

pannontest kft.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 59.
Tel/Fax: 06 (72) 311 859
Mobil: 06 (30) 268-6030, 06 (30) 979-5470

pannontest kft.
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 59.
Tel/Fax: 06 (62) 406-867
Mobil: 06 (30) 348-6665, 06 (30) 600-4193

elektro-teszt Bt.
4400 Nyíregyháza, Körte u. 29.
Tel: 06 (42) 411 324, Fax: 06 (42) 408 736
Mobil: 06 (30) 953-2129

kereskedelmi Vezető
Vesztergom Balázs
06 (30) 28-38-159 

Belkereskedelmi Vezető
Szabó Zsolt

06 (30) 42-68-705

területi csoportVezető
Tóth Miklós

06 (30) 426-6341 
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