
TE-123 Koelsysteem tester

Universeel. Capaciteit 0-30 PSI en 0 - 2 Bar en 0 - 200 KPA. 
Lengte 235 mm. Professionele koelsysteem tester met solide knop 
voor makkelijk pompen van druk. Duidelijk afleesbare precisie ma-
nometer met schaalverdeling in 0 - 2 Bar oplopend met 0,05 Bar en 
0 - 30 PSI oplopend met 0,5 PSI. Goed bereikbaar ontluchtingsven-
tiel voor het laten ontsnappen van de gepompte druk. Snelaanslui-
ting voor de meegeleverde koelsysteem adapters.  
Met 3 rubber adapters die kunnen uitzetten van 17 - 28 mm, van 
28 - 34 mm en van 34 - 40 mm en die zo de expansievat- of koelsy-
steem opening afsluiten.

Handleiding voor TE-123 Koelsysteem tester

Belangrijk: - raadpleeg altijd eerst de werkplaats documentatie van de betreffende auto.
  - open nooit het koelsysteem deksel als de motor heet is
  - draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril
  - maak de koelsysteem opening goed schoon en droog

Na gebruik:  - demonteer de rubber adapters, zodat ze niet in diameter uitgezet blijven.

1. Draai bij koud koelsysteem de koelsysteemdop voorzichtig los van de tank.
2. Maak de vulopening goed schoon en droog. Er mag geen vuil of aanslag achter blijven.
3. Op de meeste koelsystemen past de rubber koelsysteemadapter onder de vul opening,
 zie afbeelding.
4. Monteer de koelsysteem adapter met de juiste diameter in de vulopening.
5. Draai de adapter in totdat hij net past in de vulopening, zie afbeelding, en goed vast zit.
 Let op: zowel de vulopening als de adapter moeten droog zijn.
6. Bevestig de koelsysteem pomp op de adapter. Bouw de druk langzaam op.
 Luister naar ontstappende lucht. Controleer of de adapter goed bevestigd zit.
7. Pomp zoveel druk als voorgeschreven is in het werkplaatshandboek
 van de desbetreffende auto.
8. De meternaald van de koelsysteem pomp moet enige minuten stil blijven staan
 op de gepompte druk.
 Controleer ondertussen alle bevestigingen en slangen aan het koelsysteem van de auto
 op lekkage.
 Repareer lekkage indien nodig. Vervang koelsysteem slangen als ze opzwellen.
9. Als de naald langzaam terug loopt, is er geringe lekkage en
 als de druk snel terug loopt is er een groot lek aanwezig.
 Controleer slangen, slangklemmen, radiateur, pakking, verwarmingssysteem enzovoorts.
10. Als alle externe onderdelen goed vast zitten, dan is er sprake van inwendige lekkage:
 controleer de motor olie en versnellingsbak olie op sporen van koelvloeistof. Bij inwendige
 lekkage kan er sprake zijn van een defecte pakking of van gescheurde motoronderdelen.

  


