Gorrrące okazje

Narzędzia diagnostyczne
do układów klimatyzacji

Wykrywacz
nieszczelności AC

Zestaw do
wykrywania
nieszczelności

Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

Made in USA

Made in USA

Zestaw do wykrywania
nieszczelności - 253519

Wykrywacz nieszczelności AC
- 253844

Prosty w użyciu zestaw do wykrywania wycieków z układu klimatyzacji.
Obejmuje barwnik fluorescencyjny i kompaktową, wydajną lampę LED
o dużej mocy. Jej niewielki kształt pozwala dotrzeć w trudno dostępne
obszary, co ułatwia znalezienie wycieków.

Zobacz film
instruktażowy:

Zestaw idealnie nadaje się do przeglądów serwisowych, diagnostyki układu
oraz lokalizacji nawet minimalnych nieszczelności. Wykryj wszystkie wycieki
przy pomocy jednego z najlepszych narzędzi diagnostycznych.

• Zestaw UV do wykrywania nieszczelności
złożony z 4 elementów
• Lampa LED o dużej mocy do
lokalizowania wycieków
• Obudowa z anodowanego aluminium,
wytrzymała konstrukcja
• Nylonowa smycz na nadgarstek

• Zasilanie 3 bateriamii AAA
• Barwnik UV o poj. 237 ml (wystarcza
na 32 pojazdy)
• Okulary fluorescencyjne UV
• Ręczny wtryskiwacz oleju do układów
z czynnikami R134A i R12

Godna zaufania technologia oparta na czujniku elektrolitycznym.
Zaprojektowany do wykrywania nowszych i trudniejszych czynników
HFC, takich jak R-134A, a także nowego HFO-1234yF oraz wszystkich
czynników HCFC (R-22) i CFC (R-22), w tym dopuszczonych mieszanek
węglowodorowych.

Zobacz film
instruktażowy:

Unikalny cyfrowy wskaźnik wielkości wycieku jednoznacznie wskazuje
na ewent. konieczność jego likwidacji. Wyświetlacz cyfrowy działa
niezależnie od alarmu dźwiękowego i poziomu czułości, umożliwiając
precyzyjne wskazanie źródła nieszczelności.
• Wykrywa wszystkie czynniki chłodnicze CFC,
HFC, HCFC i mieszanki.
• Spełnia standardy SAE J2911, SAE J2913 SAE
J1627, SAE J2791 i europejską normę EN 14624.
• Wykrywa wycieki R134A i 1234yf - nawet
<1,5 g na rok.
• Kompaktowa budowa i elastyczny,
podgrzewany czujnik

• Regulowany poziom czułości
• Obejmuje cyfrowy wskaźnik rozmiaru
wycieku, alarm dźwiękowy wycieku i
wskaźnik niskiego poziomu baterii.
• Bardzo skuteczny do lokalizacji
mikroskopijnych nieszczelności
• W zestawie solidna walizeczka z
tworzywa sztucznego
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5 najważniejszych elementów
układu klimatyzacji:

3

1 
1

2 
2

Gaz pod niskim ciśnieniem
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Gaz pod wysokim ciśnieniem 
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Ciecz pod wysokim ciśnieniem
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Ciecz pod niskim ciśnieniem 

Sprężarka
Skraplacz
Osuszacz
Zawór rozprężny
Parownik

• Prosta obsługa
• Szybka i precyzyjna kontrola
• Narzędzia mogą służyć do testów po zakończeniu naprawy,
aby potwierdzić optymalną pracę układu.
• Wysoka jakość! Nasze narzędzia spełniają wymogi rynku
motoryzacyjnego.
• Pozwalają oszczędzić czas i pieniądze, gwarantując
zadowolenie klienta.

Aktualna oferta części
do układu klimatyzacji na:

www.hc-cargo.pl
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Zalety narzędzi diagnostycznych firmy HC-CARGO

