
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jirka
Text napsaný psacím strojem
➜ V souladu se směrnicí SAE-J2843➜ Speciální software RENAULT➜ Velký 5” barevný displej s rozlišením 800x480 ➜ Analyzátor chladiva (opce za příplatek)➜ Automatické servisní kohouty➜ Nucená ventilace vzduchu uvnitř přístroje➜ Speciální rychlospojky pro VT-NT (dle SAE-J2743)➜ Filtr s vysokou absorbční schopností➜ Ochrana nádrže s chladivem proti nárazům➜ Automatické odpouštění nezkondenzovaných    plynů➜ Integrovaná funkce vyhledávání netěsností     s pomocí dusíku a směsi dusíku+vodíku     s připojení na externí nádrž➜ Integrovaná funkce pro proplachování hadic     pro používání přístroje na vazidla s elektric-     kým kompresorem➜ Hermetické a plnitelné nádobky na olej a     detekční kapaliny
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Text napsaný psacím strojem
Plně automatický přístroj  pro odsávání, recyklaci,            a plnění chladiva                    HFO1234yf. 
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ECK 3900 PREMIUM-H
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Typ chladiva		HFO1234yfServisní procedura	 	Zcela automatická nebo manuálníNapájení			220-240 V; 50/60 HzRozlišení váhy chladiva	5 gRozlišeníváhy oleje		1 gRozsah pracovních teplot	11 - 49°CFiltrační systém		1 filtr pro vlhkost (112 gr H2O)Vakuové čerpadlo		100 l/min; 0,1 mbar vakkum Kompresor		1/3 HPRychlost odsávání		300 g/min v kapalném stavuZásobník na chladivo	12 l; plnitelný; Délka hadic		3 mRozměry			55 x 60 x 110 cmVáha			90 kgTermotiskárna		Standardní výbavaManometry		Třída 1 (d=100 mm)Grafický barevný displej	5" (rozlišení 800x480)Ohřev zásobníku		Standardní výbavaTeplotní čidlo		Integrované
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PROFO HK, a.s.
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Sportovní 430500 09  Hradec KrálovéTel:	495 218 111Fax:	495 218 108email: profo@profo.czhttp: www.profo.cz
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5” barevný displej(rozlišení 800x480) s ikonamipro snadné ovládání
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Hermetické nádobky naoleje a detekční kapalinys možností doplňování doléváním.
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USB port pro updatesoftware
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Integrovaná funkce pro hle-dání netěsností dusíkem, nebo směsí dusíku+vodíku s připo-jením na externí nádrž.
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Hybrid - integrovaná funkcepro proplachování hadic předpoužitím na vozidlech s elektrickým kompresorem
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Electronický detektor únikupro HFO1234yf (AEK107-3)
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Cobra svítilna + brýle(AEK145)
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Proplachovací sada pročištění A/C systemůchladivem (AEK102-N12)
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Analyzátor chladiva pro ověření jeho čistoty před zahájením odsávání z vozidla,aby se zabránilo kontaminaci přístroje a chladiva v jehozásobníku (XS180.000000).
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STANDARDNÍ VÝBAVA
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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