
ASC 2000 lastnosti:

KODA UPORABNIKA:
Za preprečitev nedovoljene uporabe WAECO polnilne postaje za klime, 
se lahko v napravo programira do 10 uporabniških imen s svojimi PIN 
kodami.

NASTAVLJIVI PODATKI O POLNJENU:
ASC serija omogoča vnos podatkov o polnjenu za 100 različnih vozil.

VGRAJEN TISKALNIK:
Po tem, ko se je servisni proces zaključil, se lahko meritve natisne - tudi 
večkrat (po želji). Količina hladilnega sredstva (plina) je lahko vidna na 
izpisu, ali pa ne (po želji).

ASC2000
WAECO POLNILNA POSTAJA 
ZA KLIME S PLINOM R134A

ASC2000 je na voljo tudi za 110V sitem - 50/60 Hz.

ASC 2000

• kapaciteta za polnjenje: 21 kg 
• kapaciteta vakuumske črpalke: 5 avt./h
• patentiran sistem dovajanja za sveže olje in UV aditiva
• možnost izpisa (print) pomembnih servisnih podatkov, 
več različnih možnosti izpisa
• pokrivalo za postajo
• polno avtomatsko: recikliranje hladilnega sredstva, 
dovajanje olja in aditivov
• avtomatsko preverjanje vakuuma
• avtomatsko preverjanje puščanja aditiva

• osebni seznam količine polnilnega sredstva
• navodila za uporabo na velikem zaslonu in manometru
• NOVO! kontrolna plošča z manometrom je nastavljiva v vse smeri 
• ogrevan polnilni valj za hitro polnjenje, gretje je mogoče tudi med 
procesom polnjenja
• posebna plošča za tehtanje z 8 ležaji
• posebna funkcija: "spiranje" klimatskega sistema
• 500 ml rezervoar za staro olje za daljši interval menjave
• naprava je primerna tudi za Nemška hibridna vozila 
• naprava je primerna tudi za Azijska hibridna vozila, če se dokupi 
set za "spiranje" 8885200105

dovajanje olja in aditivov
• avtomatsko preverjanje vakuuma
• avtomatsko preverjanje puščanja aditiva
• integrirano upravljanje s polnitvijo hladilnega sredstva 
in povrata
• integrirana baza količine polnilnega sredstva
• v skladu s SAE J 2099 in 2788

• naprava je primerna tudi za Nemška hibridna vozila 
• naprava je primerna tudi za Azijska hibridna vozila, če se dokupi 
set za "spiranje" 8885200105
Dodatne informacije: info@potokar.si, tel: 01/436 34 76


