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ECK 4000

O produto topo de gama para o refrigerante HFO1234yf. A maioria das
funções atuais são de série e proporcionam ao utilizador excelentes
recursos fáceis de utilizar. A ECK 4000 foi jdesenvolvida para cumprir com
as especificações VDA (associação alemã da indústria automóvel) e EGEA
(Associação Europeia de Equipamentos para Oficinas).

A solução de alta qualidade

ECOTECHNICS PARA HFO1234yf

Máquina de A/C "totalmente opcional" e
totalmente automática para a
recuperação, reciclagem e carga com o
refrigerante HFO1234yf.

A elevada taxa de recuperação de
refrigerante garante uma contribuição
crucial de ponta para a proteção
ambiental.

O padrão de desempenho das
especificações VDA e EGEA é
assegurado por um conjunto rigoroso de
regras de desempenho e eficiência
relacionadas com as máquinas de A/C
para o refrigerante HFO1234yf.

A ECK 4000, comparada com a ECK
4000-HFO, inclui alguns recursos
adicionais, como o identificador de gás
interno fornecido de série.

Ambas as unidades incluem um ecrã
tátil a cores de 7 "que garante uma
navegação fácil, intuitiva e
extremamente fácil de utilizar, função
híbrida patenteada para compressores
acionados eletricamente e teste de
pressão com gás ou nitrogénio.

Existem também 2 frascos herméticos e
recarregáveis para óleos novos e 1 para
o líquido contrastante.

O hardware interno é robusto e
profissional: os tubos são fabricados em

cobre para reduzir as perdas de
refrigerante até ao mínimo tecnicamente
possível. Uma contribuição valiosa em
termos de redução de custos e proteção
ambiental.

A solução especial proposta pela
Ecotechnics para oficinas de hoje e de
amanhã.
.
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Tipo refrigerante HFO1234yf
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Bomba de vácuo 100 l/min, grau de vácuo 0.1 mbar
Compressor hermetico 1/3 HP
Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida
Resolução balança 10 gr
Resolução balança óleo 5 gr
Temperatura funcionamento 11/49 °C
Sistema filtragem 1 filtro de humidade
Garrafa refrigerante 12 litros, recarregável
Tubos 3 metros
Torneiras automáticas Standard
Visor Ecrã tátil a cores 7"
Connectividade WIFI Não disponível
Função Hybrid / compressores elétricos Standard
Deteção de fugas de Nitrogénio e Nitrogénio + H2 Standard
Identificador do Gás / Analisador do Gás Standard, Identificador
Kit de lavagem Opcional
Luz de estado Standard
Aquecedor da garrafa Standard
Impressora térmica Standard
A/C diagnóstico Não disponível
Frascos herméticos e recarregáveis óleo/líquido 
contrsatante

Standard 2 + 1

Frascos herméticos óleo/líquido contrsatante Opcional
Frascos recarregáveis standard óleo/líquido 
contrsatante Não disponível
Descarga automática do ar Standard
Dimensões / Peso cm 55 x 60 x 110, 90 kg
Dimensões / Peso Embalagem cm 70 x 70 x 130, 100 kg
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