AC1234-5i &
AC1x34i-5i serie
AIRCOSERVICESTATION VOOR R1234YF OF R134A
KOUDEMIDDEL

Kies voor:
Specialisten
Advies op maat
Premium kwaliteit
Persoonlijke service
Fabriekshomologaties
Kostenbesparen
Door gebruik te maken van alleen maar hoogwaardige componenten, wordt een terugwingraad van het
koudemiddel van nagenoeg 100% behaald. Hierdoor
kan er een besparing tot honderden euro’s gerealiseerd worden.

Gescheiden oliesysteem
Het gevaar van kruisbesmetting PAG / POE olie
worden vermeden dankzij gescheiden oliesysteem
en spoelcyclus van de serviceslangen. Bij het selecteren van een andere olie soort, worden de slangen
automatisch gespoeld.

Deep Recovery
Door het gepatenteerde ‘Deep Recovery’ kan de tijd
voor een aircoservice beurt tot 20% worden verkort.
Een snel rendement op uw investering.

ROBINAIR
De absolute marktleider in aircoservice apparatuur en
aircomachines, Zij waren dan ook als een van de eerste
fabrikanten met aircotoestellen voor het nieuwe koelmiddel
R1234yf. Kwaliteit, veiligheid en de efficiëntie zijn dan ook
altijd uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Alle machine’s voldoen standaard aan de belangrijkste
normen (CE, TÜV, SAE, ANSI) en de een aantal modellen
zelfs aan de strenge VDA norm. (Vereniging van Duitse
Autoconstructeurs)

Vacuümpomp			
Robinair tweetraps vacuümpomp met de grootste
capaciteit in de markt (170 L/min.) garandeert sneller,
dieper vacuüm.

Specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES											
Koudemiddel:		

R134a (AC1x34-5i) / R123-YF (AC1234-5 i modellen)

Terugwincapaciteit:		

> 99%				

Koudemiddel identifier:		

AC1234-i RI standaard 					

Lengte serviceslangen:		

2,5 meter (5 meter optioneel) 		

Display:		4,3 inch kleur						

Compressor:		0,25 pk						

Vacuümpump:		170 l/min						
Koudemiddeltank:		

19,5 kg (R1234-YF) / 21,5 kg (R134A)					

Olie en UV containers:		

4x 250ml							

Afmetingen:		105x75x77 cm						
Aansluiting:		

230 V 50/60 Hz

ARTIKELNUMMERS:				
						
2500-000140:

AC1234-5I (zonder printer en identifier)

2500-000141:

AC1234-5I P (zonder identifier) 		

2500-000142:

AC1234-5I RI		

2500-000147:

AC1X34-5I (zonder printer)		

2500-000143:

AC1X34-5I P

OPTIES
* UV bril + Lamp
* H2 lekzoeker
* Stikstofset		
* Spoelset
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