
PRETOK ZRAKA:
Kontroliran pretok zraka je zagotovljen z zmogljivim ventilatorjem, ki 
zagotavja primerno zračenje (elektronsko krmiljen).

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

NOVO! GRAFIČNI ZASLON:
Nov grafični zaslon lahko prikazuje posebne znake (tudi npr. Cirilico in 
Kitajske znake).

NOVO! IZBOLJŠAN MANOMETER:
Monometer za visok in nizek tlak je sedaj vgrajen na posebno kontrolno 
ploščo, ki je nastavljiva v vse smeri.

NOVO! USB VMESNIK:
Polnilna postaja ASC 5000 ima vgrajen USB vmesnik, preko katerga se 
lahko posodablja programska oprema in posodablja baza o polnjenju 
različnih vozil. Pomembne servisne informacije (npr. količina hladilnega 
plina) se lahko enostavno izvozijo na USB ključ, prenosnik ali tablico.
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NOVO! USB VMESNIK:
Polnilna postaja ASC 5000 ima vgrajen USB vmesnik, preko katerga se 
lahko posodablja programska oprema in posodablja baza o polnjenju 
različnih vozil. Pomembne servisne informacije (npr. količina hladilnega 
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ASC 5000

• čvrsto kovinsko ohišje
• kapaciteta za polnjenje: 16 kg 
• kapaciteta vakuumske črpalke: 5 avt./h
• opcija: patentiran sistem dovajanja za sveže olje in UV aditiva
• možnost izpisa (print) pomembnih servisnih podatkov, 
več različnih možnosti izpisa
• 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
• 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
• velik vgradni predal za orodje 
• naprava je primerna tudi za Nemška hibridna vozila 
• NOVO! USB vmesnik
• NOVO! grafični zaslon

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, 2788 in 2843

• naprava je primerna tudi za Nemška hibridna vozila 
• NOVO! USB vmesnik
• NOVO! grafični zaslon
Dodatne informacije: info@potokar.si, tel: 01/436 34 76


