ECK LAND
ECOTECHNICS PRE R134a ALEBO HFO1234yf

Mobilný spoločník na ceste
Ecotechnics špeciálny produkt pre chladivo R134a alebo HFO1234yf.
ECK Land je určený pre mobilné použitie a dá sa ľahko prepravovať.
ECK-LAND - Mobilná plne automatická A/C
servisná stanica pre odsávanie, recykláciu
a plnenie
s
chladivom 134a alebo
HFO1234yf pre vonkajšie používanie.

and

Vysoký prietok odsávaného chladiva je dnes
nevymazatený príspevok k ochrane životného
prostredia. Servisné ventily sa ovládajú manuálne.

ECK-LAND – jednoduché používanie. Alfanumerický
displej vedie operátora cez logické a profesionálne menu.
Vstup údajov sa vykonáva na samostatnej klávesnici
s prídavnými funknými tlaidlami. Navigácia v menu

Typ chladiva
Napájanie
Vákuová pumpa

pomáha i menej skúseným operátorom bezpene
Utesnený kompresor

prejs servisom v A/C systéme.

R134a or HFO1234yf
220-240V 50/60 Hz
72l/min., hladina vákua

0,1 mbar
1/3 HP

Rýchlos odsávania

300g/min. v kvapalnej
fáze

Škála rozlíšenia
Škála rozlíšenia oleja
Rozsah pracovnej teploty

10 gr
5 gr
11/49 °C

Filter

1 filter pre vlhkos

vemi rýchlo s manuálnymi servisnými ventilmi

Nádrž chladiva

7 l plnitená

a pomáha mera A/C systém.

Hadice
Automatické servisné ventily

ECK-LAND - Databáza obsahuje špecifické informácie
o ponohospodárskych strojoch, samozrejme
o osbných i nákladných vozidlách.

ECK-LAND– A/C systémový test tlaku pracuje

.

Displej

ECK-LAND – Jednoduchá a rýchla ochrana
váhy s jednoduchým zaistením. Chráni vnútornú

Wifi pripojitenos

rovnováhu plynu. Všetky Ecotechnics A/C servisné

Hybridná funkcia/elektrcký
kompresor

stanice majú prístroj na ochranu váhy. S touto mobilnou
stanicou môže by dosiahnutá prevádzka vemi rýchlo.

ECK-LAND – Mobilná a rýchla!
Džka servisnej hadice poháanej menu je
kompenzovaná bežiacim systémom A/C po plnení
a tlakovej skúške. Snímae tlaku sa dajú ahko
kalibrova. Vypúšanie "neskondenzovateného"
plynu z vnútornej nádrže sa uskutouje automaticky.
Túto špeciálnu A / C servisnú stanicu tvorí tepelná
tlaiare, statická diagnostika, ako aj silné
a profesionálne navrhnuté komponenty.

ECK-LAND – Dizajn orientovaný pre diene,
jednoduchý na obsluhu, šetrí priestor a kryt je
vyrobený z kovu. Za príplatok je možné dokúpi
vozík pre posun prístroja v dielni. Použité materiály
sú vysokej kvality a robia prístroj odolným a silným.
Dodávate: R & J, spol.s r.o.
919 23 Vlkovce .114

6m
Nedostupné
LCD alfanumerický
98 x 39 mm
Nedostupné
Nedostupné

Test tlaku vytvoreného
Nedostupné
plynu/dusíka
Identifikátor plynu/Analyzátor Nedostupné
plynu
Nedostupné
Sada na preplach
Nedostupné
Stavové svetlo
Ohrev faše
Štandard
Tepelná tlaiare
A/C diagnózy
Hermetické a plnitené
kontajnery na olej a farbivo
Hermetické vymenitené
kontajnery na olej a farbivo
Plnitené štandardné
kontajnery na olej a farbivo

Štandard
Nedostupné
Nedostupné
Nedostupné
Štandard 1

Automatické odvzdušovanie Nedostupné
cm 51 x 42 x 44, 40 kg
Rozmery/hmotnos
Rozmery/hmotnos
cm 70 x 70 x 80, 50 kg
s balením
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