
Urządzenie IDEATRONICS CS do napełniania klimatyzacji R1234yf

 

Nr. produktu: IDEATRONICS

Cena
Netto: 4 800,00 zł
Brutto: 5 904,00 zł

Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU

Przenośne urządzenie do napełniania klimatyzacji czynnikiem R1234yf!

IDEATRONICS CS to nowa technologia napełniania samochodowych układów klimatyzacji. Dzięki dużej dokładności
oraz możliwości podłącznia butli o pojemności 1 kg stanowi świetne rozwiązanie dla nowego R1234yf. Urządzenie
zbudowane  jest  z  modułów,  z  których  każdy  ma  specjalne  zastosowanie.  Sercem  urządzenia  jest  instrument
wyposażony w cyfrowe czujniki ciśnienia, temperatury i masy oraz przemysłowy wyświetlacz z klawiaturą. Zamiast
tradycyjnej  stacji  obsługowej  do  dyspozycji  mamy  dwa  moduły:  bazowy  i  sterownik  ręczny.  Ideą  nowego
rozwiązania  jest  wbudowanie  cyfrowej  wagi  pozwalającej  na  stosowanie  małych  1  kg  butli  z  czynnikiem
chłodniczym.  W  okresie  przejściowym,  gdy  cena  nowego  czynnika  jest  bardzo  wysoka  oraz  ilość  obsługiwanych
samochodów niewielka możliwość kupowania czynnika w małych butlach jest nie do przecenienia.

Charakterystyka funkcjonalna urządzenia IdeaTronics CS:
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	Urządzenie  do  obsługi  każdego  rodzaju  pojazdu  (samochodów  osobowych,  dostawczych,  ciężarowych,  maszyn  i
pojazdów rolniczych, pojazdów i maszyn leśnych, pojazdów specjalnych)
	
	
	Pozwala na napełnienie instalacji pojazdu z dokładnością do 1 g
	
	
	Pozwala na zastosowanie 1 kilogramowych butli z czynnikiem
	
	
	Pozwala na podłączenie 5 lub 12 kilogramowych butli z czynnikiem
	
	
	Wytworzenie próżni
	
	
	Testowanie szczelności oddzielnie po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia
	
	
	Częściowe napełnienie czynnikiem
	
	
	Całkowite napełnienie czynnikiem
	
	
	Test wysokiego i niskiego ciśnienia
	
	
	Analiza pracy instalacji
	
	
	Pomiar temperatur
	
	
	Nie wykonuje odzysku
	

W zestawie:

	
	Instrument bazowy z wbudowana wagą i zaworami
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	Manipulator ręczny z wyświetlaczem
	
	
	Pompa próżniowa dwustopniowa
	
	
	Zestaw szybkozłączek do R1234yf
	
	Przewody elastyczne do napełniania 30 cm - 2 szt
	Przewody elastyczne do napełniania 50 cm - 2 szt
	Przewód do podłączenia pompy próżniowej 50 cm
	Przewód do podłączenia butli zewnętrznej 150 cm
	Zawory do butli 1 kg - 2 szt
	Sonda temperatury, kabel 4m
	Kufer

Opcjonalnie:

	Zestaw szybkozłączek do R134a
	Szybkozłączka długa typu Volvo
	Stacja odzysku czynnika

Urządzenie  jest  uniwersalne:  po  zamianie  szybkozłączek  oraz  wymianie  butli  można  pracować  na  tradycyjnym
R134a.
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