
ADS130 AVL - Urządzenie do klimatyzacji R134a

AVL ADS130 R134a jest superautomatycznym urządzeniem austriackiej firmy wykonującym swą pracę od początku do końca bez

ingerencji serwisanta. Nowatorskie rozwiązania stawiają to urządzenia w czołówce urządzeń. Jako jedyny producent zastosował duży, 15-

calowy ekran dotykowy, który czyni pracę wygodną i przejrzystą. 

 

Funkcje ogólne:

Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe,

Cztery programy obsługi: automatyczny z bazą danych pojazdów, automatyczny, cykl naprawy oraz programowalny przez

obsługującego,

Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,

Automatyczne napełnianie układu,

Test szczelności,
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Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą).

 

Wyposażenie standardowe:

Drukarka termiczna,

Baner reklamowy,

3kg gazu R134a, 240 ml oleju, 100 ml barwnika UV.

 

 

Zalety maszyny:

Dotykowy wyświetlacz:

Duży, 15-calowy, dotykowy wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze poruszanie się w menu.

Baza danych:

Baza danych zawiera takie pojazdy jak:

- auta osobowe,

- auta dostawcze,

- pojazdy ciężarowe.

Regularnie uzupełniana (za dopłatą) przez producenta stanowi solidną pozycję wyposażenia maszyny.

Bardzo dobre parametry techniczne:

Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne:

- dwustopniowa pompa próżniowa,

- duża pojemność butli z gazem – 20kg,

- pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach.
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Drukarka termiczna:

Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Blokada wagi:

Łatwo dostępna blokada wagi umożliwia swobodny transport urządzenia na dalsze trasy. Szczególnie przydatne podczas

świadczenia usług u klienta gdzie trzeba przewieźć maszynę na odległość.

Długie przewody serwisowe – 4,5m

Długość przewodów jest bardzo istotna przy obsłudze maszyn rolniczych gdzie złącza serwisowe umieszczone są wysoko.

Rozbudowane menu:

Cztery programy obsługowe, możliwość pracy z azotem oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to

mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia.

Metalowa obudowa:

Metalowa obudowa gwarantuje stabilność i sporą wytrzymałość konstrukcji. Wyróżnia to urządzenie ADS130 na tle konkurencji. 

 

Dane techniczne

Chłodziwo: R134a

Wyświetlacz: Duży, 15-calowy, dotykowy

Butla na czynnik: 20 kg, podgrzewana

Pompa próżniowa: 3m3/h

Wtrysk oleju, barwnika UV: Wagi elektroniczne

Zawory: Regulowane automatycznie

Przewody węże: 4,5m

Wymiary: 80 x 80 x 152 cm

Waga: Ok. 130 kg
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