
 

 

 
 

 

Машина за обслужване на автоклиматици 
на автомобили от 

ECOTECHNICS – Италия 

Модел ECK 4000 
за фреон HFO1234yf 

 
 

 



 
 
 

 
 

Автоматичнa машинa за обслужване на автоклиматици с автоматизирана 
система за инжектиране на масло и оцветител и вградена база данни за 
всички автомобили. 

 
Машинатa e най-подходящият и ефикасен уред за взискателните оператори, 
изискващи надежност и ефикасност. Капацитетът на бутилката е 12 кг . 
Софтуерът предлага два режима на работа – автоматичен и ръчен. 
При автоматичния режим е необходимо само да изберете модела от базата 
данни. Ръчният режим Ви предоставя възможността сами да конфигурирате 
отделните режими на работа. 

Модела е оборудван с 7“ touch screen дисплей. 

 
Манометрите за високо и ниско налягане са с 2 скали на отчитане – 

bar и psi и са от най-висок клас. 

 
 

 

 

След обслужването на климатичната система, проверката на 
състоянието може да бъде използвана за сравняване на параметрите и 
отчитане подобрението в работата на системата. 

 
 
 
 

Детайлен отчет, автоматично принтиран, може да 
бъде предоставен на клиента. 

 
 
 
 
 

Машината е оборудвана със специални херметически 
затворени бутилки. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Възможност за работа с хибриди. 
 

  Вградена система за разпознаване на фреона 
 
 

 

Технически спецификации: 
 

- Тип охладител – HFO 1234 YF 
- Капацитет на резервоара – 12 кг 
- Колан за подгряване на резервоара 
- Компресор – херметически затворен 1/3 HP 
- Вакуум помпа – 100 л./мин., 0,1 mbar 
- Скорост на възстановяване – 300 гр./мин. при течна фаза 
- Манометри за ниско и високо налягане – клас 1 
- Автоматично дозиране на масло и оцветител 
- Автоматично компенсиране на фреона в сервизните маркучи 
- Аларма при нужда от обслужване на машината 
- Дисплей – 7“ touch screen 
- Сервизни маркучи – 2 бр. Х 3000 мм 
- Конектори, фитинги 
- Прецизно отчитане на фреона през 10 грама и на маслото през 5 грама 
- 1 бр. филтър за влага 
- Работно напрежение – 220/240V; 50/60 Hz 
- Работа при температура 11 – 49 °С 


