A/C SERVICE
Aircon Service

AWAC 2000A BASIC
KLÍMATÖLTŐ – BEÉPÍTETT
GÁZELEMZŐVEL

A WAC 2000A Basic alapfelszerelésként
kínája a biztonságot és a megbízható
működést az új R-1234yf hűtőközeggel végzett
szerviz tevékenységéhez.

Cikkszám: W050 200 013

Integrált hűtőközeg elemzővel!

CE
IJellemzők:
Az előírásoknak való teljeskörű megfelelés

Könnyű kezelhetőség és környezetbarát működés

• CE-minősítés

• Az olajtartályok gyors és egyszerű utántöltése a gyorscsatlakozók segítségével

• Folyamatos szivárgás ellenőrzés mellyel megelőzhető a hűtőközeg veszteség

• Egyszerűen használható és áttekinthető menürendszer

• Megfelel a CELEN 60079-10 (CEl31-30) előírásoknak

• Nagy, 7"-os képernyő, egyedi beállításokkal

• Adatbázis frissítésének a lehetősége USB-n keresztül

• Szerviz és karbantartás figyelmeztetés(automata üzemidő számláló)

• Belső szellőztető rendszer a biztonságos és megbízhtó működésért

• Beépített LED visszajelzéséshang figyelmeztetéshibaesetén

• Automatikus szerviztömlő öblítés funkció a különböző olajok változtatása

• 95%-os hatékonyság a hűtőközeg regeneráció során

esetén
• Automata nyomásnövekedés monitoring a lefejtés után
• Automata tömlőhossz monitoring és beállítás

Technikai adatok
Méretek

650 x 550 x 1400 mm

Gyors és hatékony

Súly

110kg

• A német autógyártók ajánlásait meghaladó gyorsaság

Hűtőközeg

R-1234yf

• A felhasznált gáz mennyiségének dokumentálása a hűtőközeg menedzsment

Beépített tartály

20 kg

Lefejtő teljesítmény

300 g/mln

Vákuum pumpa kapacitás

90l/1min

Vákuum szint

3 x 10-1 Pa

Hűtőközeg töltési pontosság

+/- 15 g

OlajI UV pontosság

1g

rendszer segítségével
• A nem kondenzálódó gázok automatikus eltávolítása a belső tartályból
• Teljesen automata olaj menedzsment a precíz olajtöltésért
• A 4 db olajtartálynak köszönhetően alkalmas a hybrid és elektromos valamint
az elektromos kompresszorral ellátott járművekhez
• Elektronikus zárás és nyitás a magas és az alacsony nyomású szelepeknél

Százalékos tisztaság R-1234yf

Teljes
• Ellenálló, robosztus fém ház

Nyomás mérés

100 %
Nagy felbontású digitalis kijelzőn

• Beépített gázelemző biztosítja a lefejtett gáz tisztaságát

Max. működési nyomás

20 bar

• 2,5 m hosszú szerviztömlő

Szárító szűrők száma

1

• Borítás mely megvédi a készüléket a portól és a szennyeződésektől

CE certlflcaHon, SAE J2099, SAE J2843

• Beépített nyomtató, többrétű, személyre szabott nyomtatási lehetőséggel

EC Machlnery Dlrec:Hve 2006/42/ECEC

• Könnyen áttekinthető, felhesználóbarát kijelző az összes mért és kinyomtatható
adattal
• Az összes ügyféllel és gépjárművel kapcsolatos információ eltárolható és

Low Voltage Directive 2006/95/ECEC EMC
Tanusítvány

Directive 89/336/EEC
EC Pressure Equipment Directive
97/23/EC

felhasználható egy garanciális igény esetén. Az összes releváns adat
előhívható és kinyomtatható.
• Integrált öblítő funkcióval
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