Part of the team

AC1234-8 DM

Echipament complet automat
pentru întreținerea sistemelor A/C cu gaz R1234yf
AC1234-8 DM este o unitate service pentru întreținerea sistemelor A/C cu
gaz R1234yf. Robinair a dezvoltat acest echipament complet automat în
cooperare cu Mercedes-Benz pentru a asigura o întreținere excelentă
pentru sistemul A/C al vehiculelor de ultimă generație.
Avantaje:

Puritatea gazului , condiție esențială pentru întreținerea
noilor sisteme A/C, este asigurată de un analizor de gaz
integrat în echipament;
Acest echipament este prevăzut cu slot pentru SD card,
port USB și Ethernet, precum și cu imprimantă.

Nivelul de precizie de 15g la funcțiile de încarcăre și recuperare
a fost atins mulțumită sistemului integrat de control electronic
al temperaturii și presiunii gazului;
AC1234-8 DM dispune de o tehnologie de vârf care permite
recuperarea a peste 98,5% din gazul existent în instalație A/C;
Sistemul cântărire electronic și cele trei rezervoare cu circuite
de injecție separate previne contaminarea uleiului cu agentul
UV, având ca rezultat o ușoară întreținere a sistemelor A/C,
chiar și la vehiculele hibride;
Interfața grafică invovativă cu afisaj color, împreună cu
manometrele HP și LP, permit monitorizarea constantă a
sistemului A/C pe durata tuturor fazelor de reîncărcare;
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Informații tehnice
AC1234-8 DM

AC1234-8 DM

Gaz utilizat

R1234yf

Mod operare

Complet automat

CE

Da

TÜV

Da

Funcții

Digital

Lungime furtune

3 metri

Afișaj

5,7" TFT ¼VGA

Compresor

3/8 CP

Pompă vacuum

Recuperare gaz

Automat

Acuratețe
recuperare/performanță

15 g, 98,5 %

Analizor gaz

Da, integrat

Recuperare ulei

Manometru presiune rezervor

Automat
cu cântar electronic

Capacitate rezervor gaz

3 x 250 ml

Rezervor agent UV

1 x 250 ml

Dimensiuni

Automat

Greutate

Test scurgeri

Automat

Alimentare

Injecție de ulei

Automat
cu cântar electronic
Automat
cu cântar electronic

Încărcare gaz

Automat
cu cântar electronic

Funcție de spălare

Da, cu kit opțional

Imprimantă

Da

9,09 kg

Rezervor ulei

Vacuum

Injecție agent UV

170 l/min

107 x 61 x 76 cm
107 kg
230 50/60 Hz

Accesorii
Bază de date

Da

(cantitate gaz si ulei)

Set adaptoare universale
pentru spălare instalație A/C

Opțional

Video player

Da

Conectare USB

Da

Sistem de purjare aer

Controlat electronic

Suport memorie SD

Da

Compatibilitate cu sistemele A/C
ale vehiculelor hibride

Da, spălare furtune și
injecție ulei PG/POE

Conectare PC

Da

Manometre HP & LP

100 mm fără pulsații

Kit conforsie R1234yf
R134a

Nu

Componență livrare:

Accesorii speciale:

Unitate service A/C complet automată

ACT1234-SFK conține rezervor spălare, filtru uscător,

Furtune HP/LP 3 m

două furtune SAE J2888. (Cod. SP00.101.176-810)

Cuple rapide (2 bucăți)
3 rezervoare ulei
1 rezervor agent UV
Greutate calibrare cântar gaz și cântar ulei

Cod comandă: SP00.000.105

PREȚ SPECIAL

4 995 * euro

Manual utilizare
Ghid pornire rapidă
Hârtie termică pentru imprimantă
Husă protecție
Adaptoare pentru butelia sursă

În cazul în care doriți o ofertă personalizată sau echipamente care nu sunt incluse în oferta curentă, nu ezitați să ne contactați:

AUTOEQUIP SOLUTION Calea Vitan, nr. 242, sector 3, București | +40 748 218 218 | office@autoequip.ro
* Prețul nu include TVA

