REHBER BROŞÜRÜNÜZ

KLİMA VE KABİN
FİLTRESİ

Evaporatör

Kabin filtresi

İYİ DURUMDA BULUNAN BİR KLİMA
KONFORUNUZDAN DAHA FAZLASINI
KAZANMANIZA YARDIM EDER

Klima sisteminiz tersinirdir. Sıcak veya soğuk,
kabin içindeki sıcaklığı ayarlar ve camlı
yüzeylerin buğusunu çözmeye yarar.

Hava
üfleyi
Kurutucu
tüpü

Dedantör
Kompresör

KLİMA SİZE ŞU ÖZELLİKLERİ SAĞLAR:
• Kabininizi serinletmek

• Buğuyu hızlı şekilde gidermek
• Optimum konfordan yararlanmak

CITROËN’İN SİZE TAVSİYESİ
Hem yazın hem kışın, klimanın çalışma ömrünü
uzatmak için minimum 15 günde bir ve en az 10
dakika boyunca çalıştırın.

KLİMA NE İŞE YARAR?
• Her mevsim, aracın içini konforlu bir sıcaklıkta
tutar.
• Ortam havasında bulunan partikülleri, tozları ve
polenleri filtre eder. Temiz bir hava solumanızı sağlar.
• Ortama kuru hava dağıtarak ön ve diğer camların
buğusunu hızlı şekilde çözer Kışın ve yağmurlu
havalarda etkili olur.

ARIZALI BİR KLİMA NASIL
ANLAŞILIR?
• Buğu çözme işlemi yavaştır.
Kabin filtresini kontrol ettirin.
• Soğuk hava üretimi düzensiz veya çok yavaştır
CITROËN satış noktanızın bir klima raporu
hazırlamasını sağlayın: burada bir mikro gaz
sızıntısı olabilir. Bu durum ısı çevriminin bir
çalışma arızasına neden olabilir.
• Sistemin sesli çalışması
Kompresör arızalı olabilir. Kompresörün kayışını
kontrol ettirin.
• Soğuk havanın yanlış dağılımı
Hava üfleyiciyi kontrol ettirin, arızalı olabilir.

Kondenser

KLİMANIZ NASIL
ÇALIŞIR?
1. KONDENSER
Kondenser klima çevriminin sıvısını soğutmaya yarar.
Kondenser soğutma akışkanını gaz halinden sıvı hale
dönüştürür, bunun sonucunda da akışkanın ısısını dışarıya
atar.
2. KURUTUCU TÜPÜ
Kurutucu tüpü tozları filtre eder ve bütün
sisteminin paslanmasını önlemek amacıyla
artık nemi soğutur.
3. KOMPRESÖR
Kompresör soğutucu gazın/akışkanın bütün devre içinde
dolaşımını sağlar. Kompresörün tahrip olmaması
yağlanması gerekir.
4. DEDANTÖR
Dedantör soğutucu akışkanın basıncını düşürür ve
evaporatöre giren akışkanın debisini ayarlar.
5. EVAPORATÖR
Evaporatör soğuk hava üreten ısı eşanjörüdür.
Evaporatör, kendi kanatçıkları arasından geçen havayı soğutur
ve kurutur.
6. HAVA ÜFLEYİCİ
Hava üfleyici, şartlandırılan havayı kabin filtresi üzerinden
kabinin içine üfler*.
*Bir kabin filtresi ile donatılmış araçlar için. Aracın tipine göre,
hava üfleyici soğutma çevriminin girişine de yerleştirilebilir.

DAHA SAĞLIKLI BİR KABİN İÇİN
FİLTRE KULLANIN
Trafikteki hava kirliliği aracın dışına göre içinde 3
kat daha yoğundur!
Klimanın girişine monte edilen kabin filtresi aracın
hava kalitesini arttırma imkanı sağlar. Kabin filtresi
ön camın doğru şekilde buz ve buğu çözme
süreçlerine de fayda sağlar.

FARKLI FİLTRASYON SEVİYELERİ
İstenilen filtrasyon seviyesine ve kaçınmak istediğiniz
kirleticiler türüne bağlı olarak 3 CITROËN filtresi
kategorisi* vardır:
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CITROËN size 3 kabin filtresi kategorisi sunar:
• KABİN PARTİKÜL FİLTRESİ
Kabin partikül filtresi havada asılı kalan tozların ve
partiküllerin çoğunu bloke eder. Partikül filtresi aynı
zamanda polenleri, bakterileri ve kurumları da filtre eder
ve böylece alerji, enfeksiyon ve tahriş risklerini önemli
derecede azaltır.
• KABİN KARBON FİLTRESİ
Kabin karbon filtresi, aktif karbonun filtrelenmesi
sayesinde kirletici gazların %80’ine kadarını tutar.
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• KABİN ALERJİ ÖNLEYİCİ FİLTRESİ
Kabin alerji önleyici filtresi çok ince partikülleri
(<1 mikron) ve kabin karbon filtresi tarafından
giderilmeyen partikülleri filtre etmeye yarar. Kabin
içindeki hijyen ve konfor daha da iyileştirilir.
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3 mikrondan büyük partiküllerin filtrasyonu yaklaşık %99 oranında
2,5 mikrondan küçük solunabilir ince partiküllerin filtrasyonunda büyük
etkililik
* CITROËN modeliniz için mevcut kabin hava filtrelerini
öğrenmek için CITROËN satış noktanızdan bilgi alın.

NEDEN KABİN FİLTRESİ KULLANILIR?
Daha uzun veya daha kısa bir sürenin ardından ve aracın
kullanım koşularına bağlı olarak, kabin filtresinin
tıkanması kaçınılmazdır.
Şehir içi ortamda, filtre çok daha hızlı bir şekilde kirlenir.

BAKIM ÖNERİLERİ
• 15 000 km’de bir veya en az yılda bir kez
kabin filtresini değiştirin**.
• Klimanızın durumunu en az 2 yılda bir
değerlendirin.
• Her 4 yılda bir (veya 60.000 ile 80.000 km
arasında) kurutucu tüpü değiştirin**.
• Her 100 000 km’lik periyot sona ermeden önce
kompresörün yağ seviyesini tamamlayın**.
• Mikropları ve hoş olmayan kokuları kalıcı olarak
ortadan kaldırmak için düzenli olarak bir kabin
dezenfektanı kullanılması önerilir.

CITROËN’İN SİZE
TAVSİYESİ
Bakteriler (alerji
nedenleri),
mikroplar, kötü
kokular…
Bu zararlı
mikroorganizmaların
gelişmelerine karşı
sürdürülebilir bir mücadele
vermek için etkili bir
çözüm vardır. Klima
sisteminizin bir sonraki
kontrolü sırasında,
CITROËN Satış
Noktanızdan bir sıhhi
temizlik (sanitasyon)
hizmeti yapılmasını isteyin.

KLİMA
DEĞERLENDİRMESİ:
SICAKLIK
DEĞİŞİMLERİNİ
TAHMİN EDİN
Sizi her türlü çalışma arızasına
karşı korumak için bütün klima
sisteminiz çok dikkatli bir şeklide
gözden geçirilir:
Kompresörün kayışı ve
elektromıknatısı, kabin filtresi, gazın
basıncı, havalandırmalardaki
sıcaklıklar, bilgisayarın bellek
okuması.

CITROËN
PARÇALARINIZIN
GÜVENLİĞİ
CITROËN yedek parçaları
aracınızdaki klima sisteminin
şartnamesine uygundur ve en
iyi malzeme kalitesini sunar.

CITROËN
ÇEVREYE SAYGILIDIR
Sorumlu bir üretici olarak
CITROËN kirletici ürünlerin
arıtılmasında aktif olarak yer
almaktadır ***.
CITROËN araçların tasarımından
kullanılmış parçaların tekrar
işlenmesine kadar, kendi bayi ağı
ile birlikte, aracın yaşam
döngüsünün her evresinde çevreye
karşı daima sorumlu davranır***.

*Bir kabin filtresi ile donatılmış araçlar
için.
**Burada ortalama değerler söz konusudur.
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