KLIMATYZACJA
URZĄDZENIE MYJĄCE DO UKŁADÓW
KLIMATYZACJI PROCH ONE
Magneti Marelli pragnie zaprezentować Państwu, opracowany specjalnie z myślą o układach klimatyzacji
samochodowej myjkę Proch One. Zdarza się, Ŝe do układu klimatyzacji pojazdu, który uległ wypadkowi,
dostają się opiłki metalu ze spręŜarki lub inne stałe elementy. Powoduje to zanieczyszczenie układu klimatyzacji, zmniejszenie jego sprawności a najczęściej zatarcie spręŜarki. Ta i szereg innych przyczyn mogą
spowodować zniszczenie spręŜarki. Sama jej wymiana nie spowoduje, Ŝe układ klimatyzacji zacznie działać
poprawnie. Części stałe, które zostały w układzie dostaną się z powrotem do spręŜarki powodując ponowne
uszkodzenie tym razem nowej spręŜarki, zablokowanie zaworu rozpręŜnego lub/i zapchanie filtra osuszacza.
Koniecznym staje się tu oczyszczenie wewnętrznego układu klimatyzacji zanieczyszczeń. Urządzeniem specjalnie przeznaczonym do tego celu jest PROCH ONE. Dzięki zainstalowanej bardzo wydajnej pompie
urządzenie pozwala na kompleksowe wymycie wewnętrznej powierzchni poszczególnych elementów układu
i osuszenie tych powierzchni. W skład urządzenia wchodzą zaciski do podłączenia do akumulatora, filtr, kable
podłączeniowe, szybkozłączki.

Proch One kod: 007935097000

Urządzenie wyposaŜone jest w manometr wskazujący na aktualne ciśnienie medium myjącego. Proch One
posiada moŜliwość regulacji ciśnienia.
Urządzenie myjące Proch One posiada w zestawie :
- zaciski do podłączenia akumulatora
- wymienny filtr
- kable podłączeniowe
- szybkozłączki
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KLIMATYZACJA
AKCESORIA DO KOMPLEKSOWEJOBSŁUGI
KLIMATYZACJI - WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI
Elektroniczny wykrywacz nieszczelności pozwala na
szybką lokalizację nieszczelności w układzie przy
pomocy elektronicznej sondy sygnalizującej wyciek
dźwiękowo lub wizulanie.
- 3 stopnie czułości (5 stopni detekcji)
- elektroniczna skala sygnalizująca wielkość wycieku
- wykrywa wycieki do 3gr/rok
- wykrywa wszystkie czynniki CFC`S , HCFC`S , HFC`S
- elastyczna sonda o długości 43cm
- test baterii
- alarm dźwiękowy sygnalizujący skalę wycieku
Zestaw UV 1 F kod: 007950013840

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności z lampą UV
pozwala na szybką lokalizację nieszczelności w
układzie przy pomocy elektronicznej sondy lub lampy
UV.
- 6 stopni czułości (15 poziomów detekcji)
- trzy kolorowa elektroniczna skala sygnalizująca
wielkość wycieku
- wykrywa wycieki do 3gr/rok
- wykrywa wszystkie czynniki CFC`S , HCFC`S , HFC`S
- elastyczna sonda o długości 43cm
- test baterii
- alarm dźwiękowy sygnalizujący skalę wycieku
- funkcja mute
- okulary ochronne UV
- bardzo jasna lampa diodowa UV

Zestaw UV 1 F kod: 007950013850

Zestaw Lampy UV Magneti Marelli pozwala na szybkie wykrywanie nieszczelności w samochodowych
układach klimatyzacji.
W skład zestawu Lampy UV MM wchodzą:
- lampa UV 50W z obrotową końcówką
- olej (PAG) z kontrastem
- okulary ochronne
- spray do usuwania czynnika
Zestaw UV 1 F kod: 007935090120
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