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Eck 4000-r
Eck 4000-me

Eck 4000-hfo

R134a HFO1234yf 

ECK4000-r ECK4000-HFO 

ECK4000-mE  
specifically designed to work with high temperatures

Jirka
Text napsaný psacím strojem
Zcela automatický přístroj pro odsávání, recyklaci a plnění chladiva R134a nebo HFO1234yf
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Typ chladiva		R134a nebo HOF1234yfServisní procedura		Zcela automatická nebo manuálníNapájení			220-240 V; 50/60 HzRozlišení váhy chladiva	10 gRozlišeníváhy oleje		5 gRozsah pracovních teplot	11 - 49°CFiltrační systém		1 filtr pro vlhkost (112 gr.)Vakuové čerpadlo		100 l/min; 0,1 mbar vakkum Kompresor		1/3 HP (speciální kompresor pro 4000-ME)Rychlost odsávání		300 g/min v kapalném stavuZásobník na chladivo	22 l; plnitelný (12litrů pro HFO)Délka hadic		3 mRozměry			55 x 60 x 110 cmVáha			90 kgTermotiskárna		Standardní výbavaManometry		Třída 1Displej			Grafický barevný dotykovýTeplotní čidlo bomby	IntegrovanéOhřev zásobníku		Automatický
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3 hermetické a plnící
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nádobky pro nový olej (PAG;POE) a detekční kapalinu.
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Velký 7" grafický barev-ný dotykový displej
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                                       sikonami pro snadné ovládánía používání.
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USB port
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                   pro upgradesoftware a zásuvka propřípravu
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Wi-Fi/LAN
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              (patentováno)Integrovaná funkce pro propla-chování hadic přístroje předpoužitím na vozidlech s elek-trickým kompresorem.
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Hybrid
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Integrovaný systém pro testAC systému dusíkem nebosměsí vodíku+dusíku s připojením na externí bombu.
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Test těsnosti přetlakem
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PROPLACHOVACÍ SADA
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Pro čištění AC systémuproplachováním s pomocíchladiva.
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IDENTIFIKÁTORCHLADIVA
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                      testuje azamezí jeho kontaminaci.
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SANIFLUX
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Přístroj pro desinfekcikokpitu vozidla.
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DIAGNOSTICKÝ MODUL
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(pouze pro R134a). Dynamický diagnostickýmodul.
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STANDARDNÍ VÝBAVA

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem
PŘÍSLUŠENSTVÍ




