
 
  

Автоматична машина за обслужване на автоклиматици   
от ECOTECHNICS – Италия  

  
CINQUECENTO 12   

  

 
  



VA_Cinquecento е новият модел, предназначен за фреон R134a или HFO1234yf 
Изборът да се използват добре известни и вече тествани компоненти и здрава 
метална рамка, прави тази машина икономична, надеждна, компактна и „Entry 
Level“ (бюджетна машина).  
  
Напълно автоматична, лесна за използване машина за извличане, вакуумиране и 
зареждане на фреон R134a или HFO1234yf.   
 

12V ТЕХНОЛОГИЯ: 
 
Безопасност и спестяване на енергия  
 
Правилният поток на охладителя или маслото и управлението на 

наляганията по време на различните фази се управляват от "колектора" чрез 
отваряне и затваряне на клапаните в подходящото време.  Докато процесите се 
координират от софтуера, силата за отваряне и затваряне на клапаните се 
генерира от намотките чрез магнитно поле.  Новият стандарт осигурява тяхното 
захранване при 12V напрежение, което не зависи от напрежението, приложено в 
страната на разпространение.  Световно решение, което също позволява 
интелигентен контрол на приложената енергия, по-ниска консумация на енергия, 
по-ниска работна температура, подобрена безопасност и по-дълъг живот на 
компонентите.  
  
LCD дисплея ръководи потребителя, дори и по-малко опитен, чрез логично и 
интуитивно меню. Въвеждането на данни или изборът на опции става чрез 
отделна клавиатура. Базата данни съдържа пълните данни за леки, товарни 
автомобили и селскостопански превозни средства. Възможно е да се провери 
налягането на климатичната система в края на фазата на презареждане по прост 
и лесен начин.  
  
Практично и бързо заключващо устройство на везната. За защита на вътрешната 
везна на резервоара за фреон, всички Ecotechnics машини са оборудвани с проста 
система за заключване на везната.  
  
Функционалност и C.A.R. метод (Compressor Assisted Recharge): този метод 
позволява бързо и точно зареждане на газ и при високи температури и 
възстановяване на остатъчен фреон, оставен вътре в сервизните маркучи.  
  



Благодарение на сензора за температура и манометърът на налягането в 
резервоара, е възможно пречистването на некондензируеми газове прецизно.  
  
Вентилиран охладител. Много важен компонент, за да се гарантира правилната 
кондензация (газ / течност трансформация) на охладителя при всякакви условия 
на времето, а също и в случай на интензивна употреба.  
  
Прецизност и надеждност, благодарение на електронната скала за управление на 
използвано масло и ново масло.  
  
Продуктът се адаптира към нуждите на сервиза!  
За тези, които търсят максимална икономия, продуктът може да се достави и без 
предния пластмасов капак или без принтер.  
  
 
  
  

 
*Икономичен вариант без преден капак и принтер.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Технически спесификации:   
  
- Тип охладител: R134a или HFO1234yf  
- Напрежение: 220-240V 50/60 Hz   
- Вакуум помпа: 51 л/мин, вакуумно ниво 0,2 mbar   
- Компресор: 1/3 HP  
- Скорост на възстановяване на фреон – 300гр/мин. в течна фаза   
- Прецизно отчитане на фреона през 10 грама и на маслото през 5 грама   
- Работен температурен диапазон: 11/49 ° C   
- Филтър за влага   
- Резервоар: 12л. за многократно пълнене  - Маркучи: по 3м.   
- Сервизни клапани: ръчни  
- Дисплей: цветен touchscreen дисплей 4,3” 
- База данни: леки и товарни автомобили, селскостопански превозни средства - 

WIFI свързаност: Опция 
- Хибридна функция / електрически задвижвани компресори:  Опция 
- Идентификатор на газ/Газ анализатор: Не е налично  
- Комплект за промиване: Не е налично  
- Подгряване на бутилката: Не е налично  
- Принтер  (опция)  
- A/C диагностика: Не е налично  
- Херметични контейнери за еднократна употреба за масло и оцветител (опция) - 

Стандартни контейнери за многократна употреба за масло и оцветител – 1 бр.  - 
Размери/тегло: 47 x 51 x 97см, 54 кг.  

  
  
  


