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klimatyzacji
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MADE IN ITALY

AC FLUSH PRO
Zestaw podstawowy
końcówek do
urządzenia płuczącego

AC FLUSH PRO
KOD MM: 007935110700
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zasilanie: Akumulator samochodowy 12 V.
Okablowanie, elementy hydrauliczne i osprzęt: Grupa
przewodów stalowych trójdrożnych
o okrągłym przekroju z uszczelnieniem Viton.
Wewnętrzny przewód elektryczny- IDEALCARBUR 3/4 z
izolacją zewnętrzną zabezpieczającą przewody w obszarze
ładowania.
Pompa: Maksymalny przepływ = 4,5 litra/min;
Maksymalne ciśnienie = 5 bar
Wymiary: Szerokość = 610 mm,
Wysokość = 1030 mm,
Głębokość = 560 mm
Waga: ~50 kg
Temperatura działania: +7 °C do +40 °C
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-urządzenie do płukania układów
klimatyzacji elektryczne z wydrukiem
To urządzenie w nowej odsłonie, które
pozwala na obsługę układów
klimatyzacji w pełnym wymiarze
i pozwala na wymianę płynów w układach klimatyzacji i oczyszczanie jej
z zanieczyszczeń powstałych podczas
eksploatacji. Urządzenie AC FLUSH PRO
pozwala na zasilanie ze źródła napięcia
12 V za pomocą akumulatora
samochodowego co poz wala na
użytkowanie go niezależnie od sieci
zasilającej np. w terenie. Niewielkie
wymiary pozwalają na przewożenie AC
FLUSH PRO w mniejszych gabarytowo
pojazdach a jednocześnie zapewnia
zmieszczenie się w pomieszczeniach
trudno dostępnych. Urządzenie jest
przystosowane do pracy pod wysokim
ciśnieniem co sprawia, że możesz czuć
się bezpiecznie nawet przy sytuacjach
nieprzewidywalnych. Urządzenie jako
jedno z niewielu na rynku pozwala na
wydruk procesu płukania układu.
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MM COOL WEATHER
Urządzenie do płukania samochodowych układów klimatyzacji
samochodowej COOL WEATHER.
Zdarza się, że do układu klimatyzacji
pojazdu, który uległ wypadkowi, dostają
się opiłki metalu ze sprężarki lub inne
s t a ł e e l e m e nt y. Powo d u j e to
zanieczyszczenie układu klimatyzacji,
zmniejszenie jego sprawności
a najczęściej zatarcie sprężarki. Ta
i szereg innych prz ycz yn mogą
spowodować zniszczenie sprężarki.
Sama jej wymiana nie spowoduje, że
układ klimatyzacji zacznie działać
poprawnie. Części stałe, które zostały
w układzie dostaną się z powrotem do
sprężarki powodując ponowne
uszkodzenie tym razem nowej sprężarki,
zablokowanie zaworu rozprężnego lub/i
zapchanie filtra osuszacza. Koniecznym
staje się tu oczyszczenie wewnętrznego
układu klimatyzacji z zanieczyszczeń.
Urządzeniem specjalnie przeznaczonym
do tego celu jest COOL WEATHER. Dzięki
zainstalowanej bardzo wydajnej pompie
urządzenie pozwala na kompleksowe
wymycie wewnętrznej powierzchni
poszczególnych elementów układu
i osuszenie tych powierzchni. W skład
urządzenia wchodzą również specjalne
końcówki umożliwiające podłączenie do
dowolnego elementu układu
klimatyzacji, filtr, kable podłączeniowe.
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MM COOL WEATHER
KOD MM: 007950024620
W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ:
• zaciski do podłączenia elementów
• wymienny filtr
• urządzenie
• zestaw końcówek
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