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دستگاه شارژ گاز کولر خودرو 
Air conditioner recovery & recharge machine
Model: PL-AC600   

Made In China گارانتىاصالت محصول نصب و راه اندازى

24
hours

پشتیبانى و مشاوره خدمات پس از فروشآموزش

 :PL-AC600   مشخصات فنى  دستگاه شارژ کولر

180-350G/Min

800-1500G/Min

60L/Min

300ML

5-50 C

سرعت بازیابى (ریکاورى)
سرعت شارژ کردن

سرعت وکیوم
ظرفیت مخزن

حساسیت ترازوى الکترونیک
ظرفیت بطرى روغن

دماى عملیاتى
14L

0-35KG

ویژگى منحصر به فرد محصول:
داراى پرینتر

 طرح بوش آلمان
   داراى درگاه USB  جهت به روز رسانى پایگاه داده

کمربند گرمایشى جهت افزایش فشار گاز درون مخزن در مناطق سردسیر
 تست نشت یاب با مایع UV  به همراه کیت مخصوص      

 مجهز به نمایشگر           متصل به  پایگاه داده ها، با اطالعات بیش از 3000 مدل خودرو از  
انواع اروپایى، آسیایى و آمریکایى

 شارژ و تعویض انواع سیستم هاى خنک کننده خودرو (کولر) که با گاز             کار مى کنند

     مجهز به صفحه نمایش بزرگ جهت نمایش جزئیات تزریق و شارژ گاز به کمپرسور خودرو 
که موجب صرفه جویى در مصرف گاز تزریقى به خودرو مى گردد 

 داراى4 عدد فشار سنج              مجزا، نشان دهنده فشار مخزن دستگاه، مرحله ریکاورى و
شارژ ،فشار کمپرسور و فشار پمپ وکیوم است

 داراى اواپراتور                    براى جداسازى روغن محلول در گاز خنک کننده که رابطه ى  
مستقیم با سالمت سرنشینان خودرو دارد

 داراى فیلتر درایر                    براى جداسازى رطوبت محلول در گاز خنک کننده که موجب
جلوگیرى از انتشار و تجمع میکروب ها و ویروس ها در سیستم  خنک کننده خودرو مى گردد

 داراى وکیوم پمپ                      جهت تخلیه ى گاز و روغن از سیستم کمپرسور کولر  و
 جایگزینى  روغن و گاز جدید

 داراى ترازوى حساس                                   نسبت به روغن وگاز کمپرسور جهت
جایگزین کردن متناسب مواد فوق

 جلوگیرى از اتالف روغن و گاز خنک کننده  در خودرو و دستگاه شارژ گاز کولر
 داراى سیستم هوشمند براى قطع و وصل جریان مراحل کار با دستگاه توسط

  شیر هاى مغناطیسى
 داراى نشانگر سطح روغن  براى پمپ خالء که جهت حفظ و نگهدارى پمپ

 مذکور مهم و کاربردى است
 

LCD

(Evaporator)

(Filter Dryer)

(Vacuum pump)

(High precision scale)

(Magnetic valve)

(Gauge)

(Data Base)

(Printer)

(R134a)


