
Eck twin

Eck twin-pro
PATENT PENDING

PATENTED

Jirka
Text napsaný psacím strojem
Zcela automatický duální přístroj pro odsávání, recyklaci a plnění chladiva R134a i HFO1234yf
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Typ chladiva		R134a a HOF1234yfServisní procedura		Zcela automatická nebo manuálníNapájení			220-240 V; 50/60 HzRozlišení váhy chladiva	5 gRozlišeníváhy oleje		1 gRozsah pracovních teplot	11 - 49°CFiltrační systém		2 filtry pro vlhkost (112 gr.)Vakuové čerpadlo		100 l/min; 0,1 mbar vakkum Kompresor		2x12cc, hermetický, vysokotlakýRychlost odsávání		300 g/min v kapalném stavuZásobník na chladivo	2x12litrů Délka hadic		2 páry á 3 mRozměry			67 x 62 x 107 cmVáha			110 kgTermotiskárna		Standardní výbavaManometry		Třída 1Displej			Grafický barevný dotykovýTeplotní čidlo bomby	IntegrovanéOhřev zásobníku		Automatický
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Pro R134a i HFO1234yf
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ECK TWIN PRO
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PROFO HK, a.s.
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Sportovní 43050009  Hradec KrálovéTel: 	495 218 111Fax:	495 218 108email: profo@profo.czhttp: www.profo.cz
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PATENTOVÁNO
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STANDARDNÍ VÝBAVA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Test těsnosti přetlakem
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Integrovaný systém pro testAC systému dusíkem nebosměsí vodíku+dusíku s připojením na externí bombu(pouze pro TWIN PRO).
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Hybrid
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               (patentováno)Integrovaná funkce pro propla-chování hadic přístroje předpoužitím na vozidlech s elek-trickým kompresorem.
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                                  pro nový olej a detekční kapa-linu. Hermetické nádobkyzajistí, že do AC systému není vpouštěn vzduch anivlhkost.
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4 nezávislé trasy
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Rychlospojky bez"odfuku"
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                  šetří nákladnéchladivo při každém odpo-jení (pouze pro TWIN PRO).
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Pro čištění AC systémuproplachováním s pomocíchladiva.
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PROPLACHOVACÍ SADA
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IDENTIFIKÁTORCHLADIVA
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                     testuje azamezí jeho kontaminaci.
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Přístroj pro desinfekcikokpitu vozidla.
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SANIFLUX
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4 NEZÁVISLÉ TRASY
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pro nový olej a detekční kapa-linu. Hermetické/plnitelnénádobky zajistí, že do AC systému není vpouštěn vzduch ani vlhkost.
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