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Plně automatická stanice pro regeneraci,

recyklaci a plnění různých typů chladiv do AC

systémů vozidel. Inovativní a exkluzivní řešení

umožňuje zvolit typ chladiva R134a nebo

HFO1234yf přímo během aktivace u

zákazníka.

ECK FLAG je nejmodernějším vyjádřením

kompetencí společnosti Ecotechnics. Přináší i

WI-FI konektivitu do produktové řady

Ecotechnics. Všechny funkce Ecotechnics jsou

standardem, od velmi čisté a bezpečné funkce

hybrid po tlakové zkoušky s dusíkem.

Navigační menu přístroje je intuitivní, má

profesionální vzhled, snadnou orientaci a bylo

navrženo pro rychlou práci s přístrojem. Barev-

ná 7‚‘ dotyková obrazovka nabízí uživateli

snadnou a rychlou orientaci při práci.

Jednotka je vybavena originálními

hermetickými kapslemi Ecotechnics s univer-

zálním olejem a detekční kapalinou (AEK285-

N, AEK270-N), a současně též hermetickými,

ale opakovaně plnitelnými nádobkami.

Pokroková technologie, založená na inovaci

systému solenoidových ventilů, snižuje u ECK

FLAG spotřebu elektrické energie o téměř

20%, ve srovnání s předchozími modely.

Díky možnému rozšíření o analyzátor chladiva

lze snadno zjistit jednotlivé komponenty

chladiva a předat obsluze informaci o jeho

procentním složení. Navíc toto inovativní

řešení sebou nese výhodu externího

analyzátoru (vyloučení možnosti kontaminace

plničky A/C), nezabírá totiž žádný prostor.

Moderní vzhled navržený designérem

motocyklového průmyslu vznikl na základě

využití informací sdělovaných mnoha uživateli

plniček Ecotechnics za celou dobu existence

společnosti.

Výsledkem toho je snadný servis: za méně než

30” lze odklopit ovládací panel a za méně než

2 minuty sejmout boční kryty. Dále, ECK FLAG

garantuje excelentní manévrovatelnost díky

větší vzdálenosti mezi „nápravami“ a velkým

kolům. A uživatelsky přívětivá funkce: mano-

metry a dotyková obrazovka jsou ergonomicky

perfektně umístěné.

ECK FLAG

ECK FLAG je nový model určený pro různé typy chladiva. Díky pokrokovým

standardním funkcím, konektivitě WIFI a komponentům špičkové kvality je

ECK FLAG premiantem mezi nejmodernějšími plničkami chladiv do

klimatizací vozidel.

Zkušenosti současných uživatelů využité pro budoucnost
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Zkušenosti současných uživatelů využité pro budoucnost

Typ chladiva HFO1234yf nebo R134a

Napájení 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

Filtrační systém 1 filtr pro zachycení vlhkosti

Zásobník chladiva 12 litrů, opakovaně plnitelný

Hadice 3 metry

Automatické ventily Standardní výbava

Displej 7‚‘ barevná dotyková obrazovka

Připojení na WIFI Standard

Funkce hybrid (pro elektricky poháněné kompresory) Standard

Tlakový test těsnosti dusíkem Standard

Analyzátor chladiva Příslušenství za příplatek

Proplachovací sada Příslušenství za příplatek

Světlo pro indikaci probíhající operace Standard

Ohřev zásobníku chladiva Standard

Termotiskárna Standard

Diagnostika AC systému Standard (pouze pro R134a)

Hermetické a opakovaně plnitelné nádobky Standard (2x na olej + 1x na detekční kapalinu)

Hermetické jednorázové kapsle Standard (2x s olejem + 1x s detekční kapalinou)

Plnitelné standardní nádobky Pro tento model nejsou k dispozici

Automatické odpoštění nezkondenzovaných plynů Standard

Rozměry / váha cm 66 x 68 x 108, 77 kg

Rozměry / váha zabAleného přístroje cm 71 x 74 x 125, 95 kg
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