
Kontrol Paneli

Mikro işlemci kontrollü

Türkçe programlı menü ile kolay kullanım

Elektronik Terazi 

Yüksek verimli gaz geri kazanımı
(A-R-I standartlarına uygun)

Programlanan işlemleri otomatik takip

Araç Data Bank

R1234yf ve R134a gazı ile ayrı ayrı 
kullanılabilme imkanı (içerisindeki mevcut 
gazı tamamen boşaltarak)

Yüksek hassasiyetli vakum sensörü

Otomatik kaçak kontrolü 
(sesli ve görsel uyarı sistemi)

Otomatik tank dolu uyarısı.

Yüksek hassasiyetli basınç sensörü

Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörü

Otomatik hava tahliye sistemi

Özel tasarım yağ ayrıştırıcı ünite sayesinde 
hızlı gaz çekme ve araçtan çekilen eski gazı 
temizleyip kullanılabilir hale getirme.

Önemli Özellikleri
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Gaz saflaştırıcı özellikli filtre ( gazdaki asit,nem 
ve partikülleri filtreler )

Eski yağ tahliye sistemi

Yeni yağ ilave sistemi

Hızlı gaz dolumu

Yüksek basınç koruma sistemi

Otomatik Filtre ömrü izleme, vakum 
pompası ve kompresör bakımı uyarısı.

İstatistik menüsüyle gaz basma, çekme, vakum 
saati kontrol etme özelliği.

Gaz saflaştırıcı özellikli filtre ( gazdaki asit,nem 
ve partikülleri filtreler )

Eski yağ tahliye sistemi

Yeni yağ ilave sistemi

Hızlı gaz dolumu

Yüksek basınç koruma sistemi

Otomatik Filtre ömrü izleme, vakum 
pompası ve kompresör bakımı uyarısı.

İstatistik menüsüyle gaz basma, çekme, vakum 
saati kontrol etme özelliği.

Teknik Özellikler

Önemli Özellikleri
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Kompresör : 1/3 hp 12cc Pistonlu
Vakum pompası: 6 m³/saat ( 100 lt/dk )
Elektronik terazi hassasiyeti: +/- 5 gr
Alçak basınç saati : 15 bar (63mm.)
Yüksek basınç saati : 30 bar (63mm.)
Gaz depolama tankı: 15 kg
4X20 karakter LCD ekran
Gaz çekme hızı : 450gr/dak max. (sabit basınçta)
Gaz türü: R134a - R1234yf
Gaz saflaştırıcı filtre kapasitesi : 150kg 
Hortum boyları : 300 cm 
Çalışma sıcaklığı: 8 - 49°C
Ölçüler : 111cm X 55cm X 53cm
Ağırlık : 76 kg

OTOMATİK KLİMA GAZI DOLDURMA VE BOŞALTMA CİHAZI


