
DE 
AIRCONDITIONING  
EN INTERIEURFILTER

ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER

HOU DE EMOTIE IN TOPVORM 



DE AIRCONDITIONING: 
COMFORT TEN 

DIENSTE VAN DE 
SERENITEIT

Uw airconditioning werkt in twee richtingen: 
verwarmen of koelen. Ze regelt de   

temperatuur in het interieur en verzekert de 
ontdooiing van het glasoppervlak.



WERKING VAN DE AIRCONDITIONING 

•  Een aangename interieurtemperatuur aanhouden, 
ongeacht het seizoen.

•  Roetdeeltjes, stof en pollen uit de omgevingslucht 
filteren. Zo ademt u zuivere lucht.

•  Uw ruiten en voorruit snel ontwasemen door droge 
lucht te blazen. Heel doeltreffend in de winter en bij 
regenweer.

SYMPTOMEN VAN EEN
GEBREKKIGE AIRCONDITIONING 

•  Langzame ontwaseming  
Laat de interieurfilter controleren.

•  Onregelmatige of te trage productie van koude lucht 
Laat uw airconditioning onderzoeken door uw 
PEUGEOT-specialist: hij kan microscopische gaslekken 
detecteren. Dat kan leiden tot een storing in de 
thermische lus.

•  Lawaaierig systeem 
Mogelijk is de compressor defect. Laat de riem 
controleren.

•  Slechte luchtverspreiding 
Laat de blazer controleren, hij kan defect zijn.

UW AIRCONDITIONING CORRECT 
GEBRUIKEN

MET UW AIRCONDITIONING KUNT U: 

•  Het interieur afkoelen

• Dampsluiers snel elimineren

• Genieten van een optimaal comfort

WAT PEUGEOT U AANRAADT

Laat uw airconditioning zomer en winter om de twee 
weken 10 minuten draaien om de levensduur te 
verlengen.  



DE WERKING VAN DE 
AIRCONDITIONING

1. DE CONDENSATOR 
Maakt het mogelijk om de vloeistof in het aircocircuit te 
koelen.

2. DE ONTVOCHTIGER 
Filtert onzuiverheden en absorbeert de resterende 
vochtigheid om corrosie in het systeem te voorkomen.

3. DE COMPRESSOR 
Laat het koelgas/de koelvloeistof circuleren in het hele 
circuit. 

4. DE REDUCEERKLEP 
Verlaagt de druk van de koelvloeistof en regelt het debiet 
van de vloeistof die naar de verdamper gaat.

5. DE VERDAMPER 
Dit is de warmtewisselaar die de koude lucht genereert. Hij 
koelt en droogt de lucht die tussen zijn koelribben passeert.

6. DE AANJAGER 
Hij blaast de gekoelde lucht via de interieurfilter* in het 
interieur.

7. INTERIEURFILTER
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*Voor voertuigen uitgerust met een interieurfilter. Naargelang het type 
voertuig kan hij ook voor de koellus geplaatst zijn.



Er bestaan drie categorieën van PEUGEOT-filters*, 
naargelang het gewenste filterniveau en het type vervuiling 
dat u wenst tegen te gaan:

Anti-allergene 
interieurfilter  

Hoogwaar-
dig comfort

microns 0,01 0,1 1 10  100

pollen

asfaltstof

fijne roetdeeltjes

sporen

bacteriën

mist

roet

nevel

gasdeeltjes en industrieel stof

Koolstoffilter

Comfort

Roetfilter voor  
het interieur
Klassiek

Filtering van ongeveer 99 procent van de deeltjes van > 3 
micron. Uiterst doeltreffende filtering van fijne inadembare 
deeltjes van < 2,5 micron.

*Vraag advies aan uw PEUGEOT-specialist om te weten welke 
interieurfilters voor uw PEUGEOT-model beschikbaar zijn.

DE VERSCHILLENDE
FILTERNIVEAUS



Na een zekere tijd (afhankelijk van het gebruik van de 
wagen) raakt de interieurfilter onherroepelijk verstopt.

In de stad wordt de filter veel sneller vuil.

WAT PEUGEOT U AANRAADT

U kunt de ontwikkeling van bacteriën (die 
verantwoordelijk zijn voor allergieën), microben en 
onaangename geuren op duurzame wijze tegengaan:  
Grijp de vervanging van de interieurfilter aan om een 
zuiveringsbehandeling te laten uitvoeren door uw 
Peugeot-expert in het kader van het onderhoud van 
uw airconditioning.

WAAROM VERSLIJT DE
INTERIEURFILTER?

AANBEVELINGEN   
VOOR ONDERHOUD VAN PEUGEOT

•  Vervang de interieurfilter* om de 15 000 kilometer  
of ten minste een keer per jaar**.

•  Maak een balans op van de toestand van uw 
airconditioning, en dat ten minste om de twee jaar.

•  Vervang de ontvochtiger om de vier jaar  
(of om de 60 000 tot 80 000 km)**.

•  Vul het olieniveau van de compressor bij   
voor de wagen 100 000 km op de teller heeft**.

•  Het verdient aanbeveling om regelmatig een 
interieurreiniger te gebruiken om microben en 
onaangename geuren duurzaam te elimineren.



BALANS VAN DE AIRCONDITIONING: 
ANTICIPEER OP 
TEMPERATUURSCHOMMELINGEN
Het volledige aircosysteem werd tot in de 
puntjes geperfectioneerd om u te beschermen 
tegen elk defect: riem en elektromagneet 
van de compressor, interieurfilter, gasdruk, 
temperaturen aan de verluchtingsroosters, 
uitlezing van het geheugen van de 
stuureenheid.

BETROUWBAARHEID EN 
VEILIGHEID   
VAN DE AIRCONDITIONING VAN 
PEUGEOT
De wisselstukken van PEUGEOT 
beantwoorden aan de strenge eisen van 
de airconditioning in uw wagen en bieden 
optimale kwaliteiten.

PEUGEOT EN 
HET MILIEU 

Als verantwoordelijke constructeur zet 
PEUGEOT zich actief in voor de verwerking 
van vervuilende producten***.

Van de ontwikkeling van voertuigen tot 
de verwerking van gebruikte onderdelen 
engageert PEUGEOT zich samen met zijn 
netwerk om een zorgzame houding aan te 
nemen in elke fase van de levenscyclus van 
een voertuig***.

*Voor voertuigen uitgerust met een interieurfilter. 

**Dit zijn slechts indicatieve gemiddelden.  
Voor gegevens met betrekking tot uw wagen,  
kunt u terecht bij uw PEUGEOT-specialist.

 ***Meer informatie vindt u op de website  
www.groupe-psa.com



ONLINE AFSPRAAK & BESTEK OP 
SERVICES.PEUGEOT.BE

De foto’s houden geen contractuele verbintenis in - 04/2017

BEVEELT AAN

ALLES WAT U MOET  
WETEN OVER

DE SCHOKDEMPERS

DE RUITENWISSERS

DE BATTERIJ

DE AIRCONDITIONING 

EN DE INTERIEURFILTER  

DE UITLAAT

EN DE ROETFILTER 

DE VERLICHTING

HET REMSYSTEEM

HET GAMMA ORIGINELE 
ONDERDELEN VAN PEUGEOT 

DE DISTRIBUTIEKIT

DE SMEERMIDDELEN

DE VOORRUIT

DE STANDAARD WISSELSTUKKEN

DE BANDEN

DE WINTERBANDEN

HET ONDERHOUD


