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ECK FLAG
Zkušenost inovace

ECK FLAG je určen pro různé typy chladiv. Standardní funkce jako konektivita WIFI, 
možnost připojení analyzátoru chladiva a vysoce kvalitní komponenty dělají z ECK 
FLAG porovnávací laťku mezi nejmodernějšími plničkami klimatizací.

Plně automatický přístroj pro odsávání, recyklaci a plnění chladiv R134a nebo R1234yf

• Konfigurace chladiva během aktivace přístroje s pomocí odpovídající sady R134a nebo HFO
• Velký 7" dotykový displej pro snadnou, rychlou a intuitivní navigaci
• Úspora energie díky technologii 12V elektromagnetických ventilů
• Vestavěná funkce Hybrid pro proplachování servisních hadic a vnitřních okruhů. Nepostradatelné pro servis na AC

systémech s elektrickým kompresorem (vozidla s elektrickými a hybridními pohony).
• Volitelný analyzátor chladiva pro detekci % testovaných složek chladiva: HFO1234yf, R134a, R22, HC uhlovodíky a

vzduchu.
• Automatický test A/C systému pod tlakem dusíkem nebo směsí vodíku a dusíku
• Nádobky na 2 druhy olejů a 1 detekční kapalinu – všechny hermetické, které lze znovu naplnit – nebo s hermetickými

kapslemi
• Automatické odpouštění nekondenzovatelných plynů
• 2 velké boční kapsy pro pohodlné uložení i delších hadic
• WIFI připojení jako standard
• Kompletní databáze včetně užitkových a zemědělských vozidel
• Světlo zobrazující přístrojem aktuálně prováděnou operaci
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STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECK FLAG je určen pro různé typy chladiv. Standardní funkce jako konektivita WIFI, 
možnost připojení analyzátoru chladiva a vysoce kvalitní komponenty dělají z ECK 
FLAG porovnávací laťku mezi nejmodernějšími plničkami klimatizací.

ECK FLAG
Zkušenost inovace

Typ chladiva HFO1234yf nebo R134a

Displej 7'', barevný, dotykový
Servisní ventily Automatické
Termotiskárna Standardní výbava
Hermetické a znovu plnitelné nádobky na olej a detekční kap. Standardní výbava 2 + 1
Hermetické jednorázové kapsle na olej a detekční kapalinu Standardní výbava 2 + 1
Jednoduché plnitelné nádobky pro oleje a detekční kapalinu Nejsou k dispozici pro tento model
Hadice 3 metry
Databáze Car-Truck-Agri Standardní výbava
Možnost určení chaldiva při aktivaci přístroje Standardní funkce
Funkce HYBRID / pro kompresory s elektrickým pohonem Standardní výbava
Tlakový test dusíkem Standardní výbava
Analyzátor chladiva (integrovaný) Volitelná výbava
Připojení WIFI Standardní výbava
Proplachovací sada Program standardní výbava, sada - volitelné příslušenství
Kontrola těsnosti vakuem Standardní výbava
Odpouštění nezkondenzovaných plynů Automaticky
Napájecí napětí 220-240V 50/60 Hz
Vakuové čerpadlo 100 l/min, úroveň vakua 0,1 mbar
Kompresor 1/3 HP
Rychlost recyklace 300 g/min v kapalné fázi
Rozlišení váhy chladiva 10 gr
Rozlišení váhy oleje a detekční kapaliny 5 gr
Rozsah pracovních teplot 11/49 °C
Systém filtrace 1 filtr pro vlhkost
Integrovaná nádrž na chladivo 12 litrů plnitelná
Ohřev nádrže chladiva Standardní výbava
Rozměry / váha cm 67 x 68 x 108, 77 kg
Rozměry / váha zabaleného přístroje cm 71 x 74 x 125, 95 kg
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