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Technické parametry:
Chladivo: HFO 1234yf
Vakuová vývěva: 66 l/min
Maximální tlak dle normy PED: 20 bar
Pracovní teplota: 10 °C – 50 °C
Kapacita zásobníku chladiva: 26 kg

Dokonalý design
a špičková technologie:
Firma Brain Bee patřila vždy mezi první, kdo zavádí 
nové technologie pro servis vozidel.

Vysoké náklady na plyn HFO-1234yf vedly firmu Brain 
Bee k zpřesnění plnění tímto plynem, aby nedocházelo 
k odchylkám skutečně naplněného plynu s účtovaným 
plynem. Odchylka měření je pod 1 % plněného 
množství.

Ovládání je intuitivní a rychlé, pomocí pouze několika 
dotykových tlačítek. Jas displeje zaručuje dokonalou 
čitelnost bez ohledu na světelné podmínky.

Integrovaná databanka:
Zařízení je vybaveno nejrozsáhlejší databází vozidel, 
dostupnou na trhu (AUTODATA). Databáze není 
časově omezena. Obsahuje individuální data pro každé 
vozidlo přímo od výrobce. Grafický displej umožňuje 
zobrazení klimatizačního okruhu s vyobrazením 
míst údržby. Software umožňuje až 100 zápisů 
do databáze obsluhou přístroje.

Speciální funkce:
• Funkce Multipass umožňuje filtraci chladiva uvnitř 

plničky.
• Ohřev zásobníku.
• Funkce proplachování klimatizačního okruhu.
• Speciální nádobky oleje pro zabránění pronikání 

vlhkosti do oleje.
• Odvzdušňovací ventil nezkondenzovaných plynů.
• Plnění UV barviva.
• Automatické plnění oleje.
• Funkce pro hybridní vozidla.
• Díky zabudované tiskárně je možno tisknout 

informace o provedené operaci. Tento doklad je 
možno opatřit kontaktními informacemi o servisu, 
který zásah do klimatizace provedl.

Snadná údržba:
Všechny díly, které potřebují pravidelnou údržbu, 
jsou umístěny tak, aby mohly být vyměněny 
i neproškolenou obsluhou zařízení, tak aby prostoje 
a tím i náklady byly co nejnižší.

Shodné se standardy:
Zařízení je plně v souladu s nejpřísnějšími předpisy EU.
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Žádejte u našich distributorů

Zásobník oleje: 2×250ml
Zásobník UV barviva: 1×250 ml
Kompresor: 14 ccm
Dotykový displej 480×272 mm
Délka servisních hadic: 450 cm – SAE-J2196
Potřebné napětí: 220 – 240V 50 Hz (800 W)

Rozměry: 64 ×76 ×120 cm
Hmotnost: 100 kg
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