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Geri toplamada devrim
1 HP Gücünde Değişken Hızlı, Akıllı DC Motor Buhar Toplamayı hızlandırır

• Voltaj dalgalanmalarına karşı korumalı
(190V’a kadar çalışır)

• Ekstra büyük kondenseri sayesinde
yüksek performans

• Self Purge özelliği ile makine içinde
gaz bırakmaz

• Sadece 10kg

• 1HP, 3000rpm DC motoru ile buhar
toplamada lider

• IP24 korumasıyla yağmura
karşı dayanıklı

• R32 gibi A2L soğutucu
akışkanları ile
kullanım için uygun
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Geri toplamada devrim
Güçlü 1HP motor ve ekstra büyük kondanser, sıcak
hava altında uzun süren işlemlerinizde üstünlük
sağlar. Kolay okunan ışıklı ve dijital ekranı, hafifliği
(10kg), kolay hortum bağlantı noktaları ile cihaz
oldukça kullanışlıdır. Bunun yanında günlük
kullanımlarda, yağmur altında bile kullanılabilen
oldukça sağlam ve dayanıklı bir cihazdır.
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Ekstra büyük kondanser
Uzun ömürlü, seramik kaplı silindirler
Çift silindirli yağsız kompresör
Mavi aydınlatmalı, geniş ekran
Kolay hortum bağlantıları ve tutamaca
sarılabilir güç kablosu

Ekstra büyük kondenser sayesinde
yüksek performans

Performans:
Soğutkan

R22

R134A

R407C

R410A

Push/Pull (kg/dak)

4,

5,4

5,2

7,2

Likit (kg/dak)

4,7

2,9

5,1

5,6

Buhar (kg/dak)

0,28

0,28

0,33

0,33

Yüksek sıcaklıkta buhar (40C)

0,4

Parlak dijital ekran

Özellikler:
- Ekran: Mavi renk arkadan aydınlatmalı LCD
- Basınç Sensörü Aralığı: -76 cmHg to 41 Bararası
- Yüksek Basınç kesme: 38,5 Bar , nominal
- Çözünürlük ve Birimler: 1 psig, 1 “Hg, 0,05 bar, 0,01
Mpa, 5 Kpa, 2 cmHg
- Son Vakum: 38 cmHg
- Kompresör: Çift silindirli yağsız
- DC motor: 1 HP (değişken akıllı hız)
- Güç Kaynağı: 200 to 240 VAC @ 50/60 Hz
- Boyutlar: 376 mm x 250 mm x 344 mm
- Ağırlık: 10kg
- Garanti: 2 yıl
- Patent başvurusu yapılmış
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Kolay erişilebilir portlar
sayesinde tek elle
rahat kullanim

3,000 RPM devir
sayesinde
hızlı geri toplama

