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ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
COOLIUS A05

Το COOLIUS A05 σάς προσφέρει τη 
δυνατότητα της πλήρως αυτοματο-
ποιημένης συντήρησης κλιματιστι-
κών με ψυκτικό μέσο R134a. Όπως 
και όλες οι συσκευές COOLIUS που 
κατασκευάζονται στην Ευρώπη, το 
A05 κερδίζει τις εντυπώσεις με την 
εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και 
την υψηλής ποιότητας κατασκευή.

Ιδανική για συντήρηση συστημά-
των κλιματισμού σε επιβατικά, βαν, 
επαγγελματικά οχήματα, χωματουρ-
γικά και αγροτικά μηχανήματα.

Εύκολη λειτουργία και μοναδική 
φορητότητα. 
•  Πλήρως αυτόματη συσκευή συντήρησης 

κλιματιστικών.
•  Η πρωτοποριακή κατασκευή των ζυγών 

επιτρέπει την εύκολη φορητή χρήση.
•  Εύκολη πλοήγηση στο μενού και χειρι-

σμός μέσω πλήκτρων.
• Καθαρή και διαισθητική σχεδίαση.
•  Ο υψηλός βαθμός απορρόφησης του 

συμπιεστή επιτρέπει την ανάκτηση του ψυκτι-
κού μέσου σε ποσοστό σχεδόν 100%.

•  Το ψυκτικό μέσο μπορεί να προστεθεί ή να 
αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
πίεσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση των 
συνθηκών πίεσης.

Φιλικά στη συντήρηση εξαρτήματα
• Στιβαρή μεταλλική κατασκευή.
•  Η χρήση ειδικά προσαρμοσμένων εξαρ-

τημάτων υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει 
μεγάλα χρονικά διαστήματα συντήρησης.

•  Γρήγορη και εύκολη διάγνωση σφαλμά-
των με δύο αναλογικά μανόμετρα.

Πλάισιο παράδοσης
•  Συσκευή συντήρησης κλιματιστικών 

COOLIUS A05.
•  Λάστιχα συντήρησης με κανονικούς συν-

δέσμους (μήκος 3,0 m).

Κωδ. αρ. W050 100 570
Διαστάσεις 550 x 495 x 910 mm
Βάρος 65 kg
Περίβλημα Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
Τροφοδοσία ισχύος λειτουργίας 230 / 50-60 Hz
Ψυκτικό μέσο R134a
Δοχείο ψυκτικού μέσου 12 kg
Ζυγός ψυκτικού μέσου Δυνατότητα φορτίου 60 kg
Μέγ. πίεση λειτουργίας 20 bar
Συμπιεστής 1/3 HP
Ρυθμός ανάκτησης (υγρό) 250 g/min
Εκκένωση μη συμπυκνούμενων αερίων Αυτόματη
Ξηραντήρας κύριου φίλτρου (1 τεμάχιο) Τύπος 303 Custom
Κύριο σύστημα αερισμού D 172 mm
Ανεμιστήρας συμπιεστή D 172 mm
Επιτήρηση της αύξησης της πίεσης στο σύστημα 
κλιματισμού

Αυτόματη

Απόρριψη παλιών λαδιών Αυτόματη
Χωρητικότητα δοχείου παλιών λαδιών 250 ml
Ακρίβεια πλήρωσης λαδιού ±2 g
Ακρίβεια ανάκτησης και πλήρωσης ψυκτικού μέσου ±15 g
Απόδοση αντλίας κενού 100 l/min
Τελική πίεση (McLeod abs) 0,05 mb
Ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης Περιλαμβάνεται
Πλήρωση λαδιού PAG Αυτόματη
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού PAG 250 ml
Πλήρωση ψυκτικού μέσου Αυτόματη
Οθόνη 5 ψηφίων
Ηχητικό σήμα Για σφάλματα και συμβουλές
Βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες
Μανόμετρα (άνευ παλμού) LP + HP CL 1,0 / D 80 mm
Ταχυσύνδεσμοι SAE J639
Εύκαμπτοι σωλήνες λειτουργίας 3,0 m SAE J2197
Αντιστάθμιση εύκαμπτων σωλήνων Αυτόματη
Πιστοποιήσεις Πιστοποίηση CE από τον οργανισμό TÜV Süd


