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ECK 1900 PREMIUM

Máquina de A/C totalmente automática para
recuperação, reciclagem e carga de diferentes
tipos de refrigerantes. A solução inovadora e
exclusiva permite configurar o gás R134a e o
HFO1234yf diretamente durante a ativação na
oficina.

A ECK 1900 PREMIUM é bastante "vantajosa",
pois é muito fácil de utilizar com o seu ecrã
táctil de 5 ". Com os seus recursos modulares,
a máquina pode ser configurada para ir ao
encontro das necessidades mais específicas.

Através da atualização com o Analisador de
Gás é possível detetar os diferentes
componentes do refrigerante e o resultado
fornece informações sobre as suas
percentagens. Além do mais, esta solução
inovadora oferece o benefício de um analisador
externo (sem contaminação da máquina de
A/C) sem ocupar qualquer espaço externo; o
kit híbrido e a ligação Wi-Fi completam os
pontos-chave opcionais desta máquina.

A máquina está equipada com o óleo universal
hermético original da Ecotechnics (AEK285-N)
e também com um frasco recarregável.

O método C.A.R. (Carga Assistida pelo
Compressor) da Ecotechnics permite um
carregamento rápido e preciso do gás também
em condições de temperatura elevada.

Com a tecnologia avançada baseada num
sistema inovador de válvulas solenóides, a
ECK 1900 PREMIUM consome 20% menos
energia do que os modelos anteriores.

O design orientado para a oficina é de fácil
utilização, economiza espaço, permite uma
movimentação ágil na oficina e facilita muito o
trabalho de manutenção na máquina. Os

materiais de alta qualidade tornam a máquina
resistente a pontapés e impactos.

A solução especial da Ecotechnics para as
oficinas de hoje e de amanhã procurando
aeconomia dentro do design Black-Line. A
máquina de A/C totalmente automática possui
todas as soluções para um serviço seguro e
profissional com o refrigerante HFO1234yf ou
R134a.

A ECK 1900 PREMIUM é o novo modelo desenvolvido para diferentes tipos
de refrigerantes. Centrada no futuro com componentes de qualidade
premium, a ECK 1900 PREMIUM é a máquina de A/C mais valiosa.

A solução intemporal para as oficinas modernas

ECOTECHNICS PARA HFO1234yf OU R134a
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ECOTECHNICS PARA HFO1234yf OU R134a

Tipo refrigerante HFO1234yf ou R134a
Tensão 220-240V 50/60 Hz
Bomba de vácuo 51 l/min, grau de vácuo 0.2 mbar
Compressor hermetico 1/3 HP
Velocidade recuperação 300 g/min en phase liquide
Resolução balança 10 gr
Resolução balança óleo 5 gr
Temperatura funcionamento 11/49 °C
Sistema filtragem 1 filtre pour l’humidité
Garrafa refrigerante 12 litros, recarregável
Tubos 3 metros
Torneiras automáticas Não disponível
Visor Ecrã tátil a cores 5''
Connectividade WIFI Opcional
Função Hybrid / compressores elétricos Opcional
Deteção de fugas de Nitrogénio e Nitrogénio + H2 Não disponível
Identificador do Gás / Analisador do Gás Opcional, Analisador
Kit de lavagem Option
Luz de estado Não disponível
Aquecedor da garrafa Não disponível
Impressora térmica Opcional
A/C diagnóstico Standard (R134a)
Frascos herméticos e recarregáveis óleo/líquido 
contrsatante Não disponível
Frascos herméticos óleo/líquido contrsatante Standard 1
Frascos recarregáveis standard óleo/líquido 
contrsatante

Standard 1

Descarga automática do ar Não disponível
Dimensões / Peso cm 66 x 68 x 108, 63 kg
Dimensões / Peso Embalagem cm 71 x 74 x 125, 81 kg
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