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Cool-Shot Ultra 
Tilsetningsstoff for mer effektive klima- og kjøleanlegg (AC/R) 

Produktbeskrivelse 
 

COOL-SHOT ULTRA er en syntetisk katalysator som forbedrer 

effektiviteten i AC/R-anlegg ved å beskytte mot oljeavleiringer i 

nye anlegg eller eliminere dette problemet i anlegg som allerede 

er i drift. 

 

Oljeavleiringer 
Det er et velkjent problem at kjølemediet som sirkulerer i et AC/R-anlegg også inneholder fraksjoner av kompressorens smøreolje (fra 1 til 8 %), og at 

disse har en tendens til å feste seg innvendig i fordamper- og kondensatorrør. Dermed reduseres: 

- varmevekslingen mellom kjølemediet og rørene 

- rørenes diameter 

- oljens smøreevne 

- mengden smøremiddel i kompressoren 

- systemets virkningsgrad med ca. 30 % (Ashrae-data) 

 

 
 
 
 
 

 
Smøremiddel 

 

ETTER 

 

COOL-SHOT ULTRA består av to syntetiske katalysatorer og et smøremiddel. Produktet beskytter mot avleiring av olje innvendig i anlegget, og kan 

også brukes som problemløser der det fjerner olje som har lagt seg på veggene over flere år i drift ved å løse den opp og føre den tilbake til 

kompressoren. 

 

Egenskaper 
- Gjør kompressorens smøremiddel mer effektivt. 

- Forlenger kompressorens levetid. 

- Reduserer friksjon i kompressoren, noe som igjen minsker 

vibrasjoner og støy. 

- Gir betraktelig mindre kompressorstøy. 

- Reduserer anleggets vedlikeholdskostnader. 

- Reduserer CO2-utslipp. 

- Gir ikke kjemiske endringer i kompressorens smøremiddel. 
 

Fordeler ved bruk i nye AC/R-anlegg 
- Beskytter mot oljeavleiring. 

- Opprettholder anleggets opprinnelige ytelse. 
 

Fordeler ved bruk i eksisterende AC/R-anlegg 

 
 

- Endrer ikke kjølemediet. 

- Virkningen er permanent over tid. 

- Skader ikke kompressoren. 

- Er kompatibelt med CO2 og alle andre kjølemedier, 
bortsett fra R717 (ammoniakk). 

- Er kompatibelt med enhver type klima- eller 

kjøleanlegg (AC i kjøretøy eller AC/R). 

- Er synlig med enhver UV-lampe. 

- Eliminerer problemet med oljeavleiring og gjenoppretter dermed anleggets opprinnelige kapasitet. 

- Gjenoppretter varmevekslingen mellom kjøleledningene. 

- Reduserer anleggets energiforbruk. 
 

Bruksanvisning for klima- og kjøleanlegg 

1. Start anlegget og sett temperaturen til minimum. 

2. Lokaliser anleggets serviceport (lavtrykk) og koble til adapteren. 

3. Koble patronen til adapteren og steng serviceventilen på høytrykksiden (pump ned).  

4. Sprøyt COOL-SHOT ULTRA inn i anlegget. 

5. Åpne serviceventilen på høytrykksiden. 

6. Fjern patronen fra ekstern enhet. 

7. La anlegget gå i minst 30 minutter. 
 

Doseringer for klima- og kjøleanlegg 
En 6 ml (0,20 fl oz) patron er optimal dosering for anlegg opptil 21 KW - 72000BTU/t - 6 TONN. 

Optimalt blandingsforhold i kompressorolje 
En 6 ml (0,20 fl oz) patron er optimal dosering for opptil 700 ml kompressorolje. 

Maks. tillatt blandingsforhold i kompressorolje 
Maks. tillatt blandingsforhold er 1:125 (1 del COOL-SHOT ULTRA pr. 125 deler kompressorolje). 
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CSU 

Kjølemedium Cool-Shot Ultra 

FØR 
Oljeavleiring 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksanvisning for klimaanlegg i kjøretøy 

1. Start kjøretøyets motor. 

2. Start klimaanlegget og sett temperaturen til minimum. 

3. Lokaliser klimaanleggets serviceport (lavtrykk) og koble til adapteren. 

4. Koble patronen til adapteren og sprøyt COOL-SHOT ULTRA inn i anlegget. 

5. Fjern patronen fra anlegget. 

6. La klimaanlegget gå i minst 30 minutter. 
 

 

Doseringer for klimaanlegg i kjøretøy 
En 6 ml (0,20 fl oz) patron er universal dosering for alle kjøretøy. 

Hele patronens innhold på 6 ml (0,20 fl oz) må brukes, uansett hvor mye kjølemedium det er i kjøretøyets klimaanlegg.   

 

Adaptere for innsprøyting av tilsetningsstoff i AC/R-anlegg 

 
 

 
FLEKSIBEL SLANGEADAPTER 

(Inkludert) 

Fleksibel adapter som muliggjør innsprøyting av tilsetningsstoff i anlegget når serviceporten er vanskelig å komme til 

(alltid inkludert). 

Adaptere for klima- og kjøleanlegg 

Adapter med svart O-ring, 1/4 SAE gjenger og 

lekkasjesikring. Laget for bruk på klima- eller kjøleanlegg, 

og skal tilkobles serviceport på lavtrykksiden. 

 

Adaptere for klimaanlegg i kjøretøy 

Svart adapter med hurtigkobling og lekkasjesikring. Laget 

for bruk på kjøretøyanlegg med kjølemedium R134a, og 

skal tilkobles serviceport på lavtrykksiden. 

 
 

Adapter med grønn O-ring, 5/16 SAE gjenger og 

lekkasjesikring. Laget for bruk på klima- og kjøleanlegg 

med kjølemedium R410a eller R32, og skal tilkobles 

serviceport på lavtrykksiden. 

 

 

Grønn adapter med hurtigkobling og lekkasjesikring. Laget 

for bruk på kjøretøyanlegg med kjølemedium R1234yf, og 

skal tilkobles serviceport på lavtrykksiden. 

R134a 

Emballasje 

 
 

 
 
 

6 ml (0,20 fl oz) patron i pappeske 

Diskdisplay med 30 pappesker 

R1234yf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art.nr: 
 

  Beskrivelse  
 

 Pris: 

       

14791002 1  Patron med 1/4 SAE + 5/16 SAE adaptere for klimaanlegg   Kr 649,00 
 

Patroner, adaptere og blisterpakninger er i 100 % gjenvinnbar plast.  

Pappesker og diskdisplay er i 100 % gjenvinnbar papp. 

 

Fareindikasjoner 
Ingen fareindikasjoner 
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