
 

Urządzenie do klimatyzacji 

INVENTO Advance Basic 

 

 

INVENTO Advance Basic jest automatycznym urządzeniem pracującym na gazie R134a, 

wykonującym swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Urządzenie to zapewnia łatwą 

i komfortową pracę poprzez wygodne menu. 

Advance Basic wyposażony jest w bazę danych pojazdów osobowych, dostawczych, 

ciężarowych. Praca urządzenia jest raportowana specjalnym wydrukiem z termicznej drukarki, która 

jest standardowym wyposażeniem. Urządzenie zawiera komponenty uznanych producentów tj.: WIKA, 

Parker, Goodyear. 
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Dane techniczne 

Chłodziwo R134a 

Wyświetlacz LCD (4x20 znaków) 

Butla na czynnik 10 kg, podgrzewana 

Pompa próżniowa Przepustowość 100 l/min 

Wtrysk oleju, barwnika UV Regulowane czasowo 

Zawory Regulowane automatycznie 

Przewody węże 2,5m SAE J2196 

Wymiary 1060 x 610  x 570 mm 

Waga 80 kg 

 

Funkcje ogólne 

• Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, 

• Trzy programy automatyczne oraz program ręczny kontrolowane przez 2 mikroprocesory, 

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

• Wydruk raportów, 

• Automatyczne napełnianie układu, 

• Test szczelności, 

• Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa, 

• Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą), 

• Automatycznie otwierane i zamykane zawory główne, 

• Blokada wagi – funkcja transportowa, 

• Pas grzewczy butli gazu. 

 

 

Wyposażenie standardowe 

• Drukarka termiczna. 
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Wyposażenie dodatkowe 

Nr katalogowy Opis Zdjęcie 

INVA99.124 Zestaw przewodów serwisowych 5m 

 

INVA99.021 Pokrowiec ochronny 

 

 

Zalety maszyny 

Programy serwisowe  

Urządzenie oferuje obsługującemu  4 różne programy serwisowe do obsługi układów AC: 

• Program automatyczny  z bazą danych – obsługujący wybiera pojazd z bazy danych, 

• Program automatyczny – obsługujący wprowadza tylko ilość chłodziwa, 

• Szybki serwis – program automatyczny, który w przypadku okresowej obsługi ( w aucie nie 

stwierdzono wycieków) skraca czas pracy urządzenia, 

• Program zaawansowany – obsługujący wybiera poszczególne fazy pracy urządzenia 

programując je do swoich potrzeb. 

Ilość programów w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza obsługę urządzenia. 

 

 

Baza danych 

Baza danych zawierająca takie pojazdy jak: 

- auta osobowe, 

- auta dostawcze, 

- pojazdy ciężarowe. 

W każdym z pojazdów podana jest ilość oleju znajdująca się w całym układzie. 
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Bardzo dobre podzespoły oraz parametry techniczne 

W urządzeniu zamontowano markowe podzespoły (Goodyear, WIKA, Parker) co gwarantuje 

bezawaryjność oraz dokładność dozowania gazu oraz oleju/barwnika UV. Na tle konkurencji urządzenie 

oferuje bardzo dobre parametry oraz wyposażenie techniczne: 

- cicha i wydajna pompa próżniowa, 

- automatyczne dozowanie oleju/UV, 

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

 

Drukarka termiczna 

Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie. 

 

Możliwość przedłużenia przewodów obsługowych 

Opcja szczególnie pomocna  przy obsłudze maszyn rolniczych gdzie złącza serwisowe umieszczone są 

wysoko. 

 

 
Łatwość obsługi menu – pokrętło 

Duży wyświetlacz, polskie komunikaty oraz bardzo szybkie i wygodne w obsłudze pokrętło pozwalają 

na wygodne poruszanie się w menu.  

 

2-letnia gwarancja 

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta. 

 


