H προσφορά εξοπλισμού
CLIM

για το συνεργείο

Climfill Auto

Νέο

Ένας σταθμός πλήρωσης υψηλών
προδιαγραφών, αυξημένης
χρηστικότητας που εξοικονομεί χρόνο.
Κωδικός Ανταλλακτικού: 699966

Climfill Advance

PACK

2010

Climfill One

Ο εναλλακτικός ημιαυτόματος
σταθμός πλήρωσης.

Καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις,
αποτελεσματικά προσαρμοσμένος
στις ανάγκες σας.

Κωδικός Ανταλλακτικού: 699965

Κωδικός Ανταλλακτικού: 710111

Εξοπλισμός διάγνωσης & συντήρησης για τον κλιματισμό
Κωδικός

Περιγραφή - πληροφόρηση

Βασικά Πλεονεκτήματα

ClimFill One

710111

Ένας σταθμός πλήρωσης, συμπαγών διαστάσεων (55x52x95, 60kg),
o οποίος εκτελεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες.

Επισκευή του κυκλώματος του A/C σε λιγότερο από μια ώρα. Συμπαγών
διαστάσεων σταθμός για εξοικονόμηση χώρου.

ClimFill Advance

699965

Ένας αποτελεσματικός σταθμός, με υψηλή απόδοση.

Πλήρης επισκευή του κυκλώματος του A/C σε 30 λεπτά. Ενσωματωμένος
εκτυπωτής και βάση δεδομένων για τις ποσότητες του ψυκτικού.

ClimFill Auto

699966

Πλήρως αυτόματος σταθμός, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη έγχυση λαδιού
(μέσω ηλεκτρονικής ζυγαριάς).

Αποτελεσματική επισκευή του κυκλώματος του A/C σε 30 λεπτά. Πλήρως
αυτόματος για πλήρη αποδέσμευση του τεχνικού.

710099

Διαγνωστικό εργαλείο που υποστηρίζει τον επαγγελματία τεχνικό στον
εντοπισμό των βλαβών του συστήματος του A/C.

Ολοκληρωμένη διάγνωση του συστήματος A/C σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Προϊόν

ClimTest+ V2
Πλήρης βαλίτσα
Κιτ αναβάθμισης

Αποκλειστική
Καινοτομία

710101

Αναλώσιμα του συστήματος κλιματισμού
Κωδικός

Περιγραφή - πληροφόρηση

Βασικά Πλεονεκτήματα

ClimPur (x1)

698984

1 σπρέι, με τις απαραίτητες οδηγίες χρήσεις.

Εκθέτης ClimPur (x15)

698985

1 εκθέτης με 15 σπρέι ClimPur, για αποθήκευση και επίδειξη.

ClimPur συσκευασία συνεργείου (x20)

698991

1 σετ με 20 σπρέι ClimPur για το συνεργείο.

Αντιβακτηριακή δράση ClimPur: καθαρίζει και απολυμαίνει ολόκληρο το
κλιματιστικό, προλαμβάνοντας την ανάπτυξη νέων μικροοργανισμών.
Αποτέλεσμα ClimPur: καθαρός και εξαγνισμένος αέρας, για την βελτίωση της άνεσης
και της υγιεινής εντός της καμπίνας.

ClimSpray (x1)

698899

1 σπρέι, με τις απαραίτητες οδηγίες χρήσεις.

Εκθέτης ClimSpray (x15)

715899

1 εκθέτης με 15 σπρέι ClimSpray, για αποθήκευση και επίδειξη.

715991

1 σετ με 20 σπρέι ClimSpray για το συνεργείο.

ClimSpray συσκευασία συνεργείου (x20)
Φίλτρα καμπίνας

347 κωδικοί

Εξυγιαίνει την καμπίνα, εξουδετερώνει τις οσμές (καπνός τσιγάρου, εστίες βακτηριδίων)
που εκλύονται από τις επιφάνειες της μοκέτας, των καθισμάτων, της οροφής ...
Μετά την χρήση, μια ευχάριστη μυρωδιά καθαριότητας και φρεσκάδας παραμένει στην
καμπίνα. εξυγιαίνoντας την καμπίνα.

Φίλτρα Καμπίνας.

Ένα φίλτρο καμπίνας το οποίο επιτρέπει το αποτελεσματικό φιλτράρισμα του αέρα
και την αποτελεσματική απόδοση του συστήματος κλιματισμού.

Λάδι PAG

699935
699936
699937

Λάδι PAG 46 cst (240 ml)
Λάδι PAG 100 cst (240 ml)
Λάδι PAG 125 cst (240 ml)

Λιπαίνει τα κινούμενα εξαρτήματα, ψύχει τον συμπιεστή, ενισχύει την στεγανότητα
των εξαρτημάτων, απομακρύνει τις ακαθαρσίες από το κύκλωμα.

Κιτ έγχυσης λαδιού

699933

Χρησιμοποιείται για την έγχυση της ακριβούς ποσότητας λαδιού PAG και ουσίας
ανίχνευσης διαρροών (Πιστόλι και 3 συνδέσεις).

Κάθε σύνδεση (αντάπτορας) φέρει το χρώμα του λαδιού PAG για το οποίο
χρησιμοποιείται, ώστε να μην αναμειγνύονται τα λάδια

184 κωδικοί

Δακτύλιοι που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή του κυκλώματος του
κλιματιστικού, οργανωμένοι μέσα σε ειδικές κασετίνες (βλέπε κατάλογο A/C).

Στεγανοποιούν τα εξαρτήματα του κυκλώματος του A/C.
Περιορίζουν τις διαρροές ψυκτικού.

Στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
Κιτ προστασίας

710070

Διασφαλίζουν την προστασία του τεχνικού κατά την επισκευή : Γυαλιά και γάντια.

Δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του εξοπλισμού που απαιτεί η Ευρωπαϊκή οδηγία,
αλλά είναι απαραίτητο για την προστασία του τεχνικού κατά τη επισκευή του A/C

Κιτ καταγραφής

710109

Αυτό το κιτ, επιτρέπει στον επισκευαστή να κατεβάσει δεδομένα (ποσότητα ψυκτικού
που ανακτήθηκε / πληρώθηκε) στον υπολογιστή. Έτσι μπορεί να αρχειοθετήσει τα
δεδομένα και να τυπώσει αναφορές επισκευής.
Κατάλληλο για όλους τους σταθμούς Valeo 2010 : ClimFill Auto ClimFill Advance
ClimFill One.
όπως επίσης και για τους παλιότερους σταθμούς.

Αποθηκεύστε και σώστε τα δεδομένα όλων των επισκευών εύκολα και άμεσα.

Κλειδί ανανέωσης βάσης δεδομένων

710096

Για τους σταθμούς που ήδη φέρουν βάση δεδομένων οχημάτων
(2004/2005/2006/2007 ή 2008).

Για ένα σταθμό του 2007: αύξηση κατά +75% των εφαρμογών
Για ένα σταθμό του 2008: αύξηση κατά +24% των εφαρμογών

Θερμόμετρο

710098

Μετρήστε τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα στον αεραγωγό και
πραγματοποιείστε μια πρώτη διάγνωση για το κλιματιστικό.

Απαιτείται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 842/2006

Ειδικό κιτ καθαρισμού

699955

Πλήρες σετ με αντάπτορες (50 κομμάτια) για το καθαρισμό των εξαρτημάτων του
κυκλώματος του A/C

Βασικό κιτ καθαρισμού

710110

Ο καθαρισμός του κυκλώματος είναι επιβεβλημένος σε κάποιες περιπτώσεις
επισκευών (αντικατάσταση συμπιεστή, αποκατάσταση μετά από ατύχημα)
προκειμένου να αποτραπεί μια νέα αστοχία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σετ με συνδετικές γέφυρες, φίλτρο, δοχεία, λάστιχα.
Λιπαίνει την αντλία κενού του μηχανήματος

Διαθέσιμο σε σετ των 12

Αντικαθιστάται : μετά από διαχείριση 150 Kgs ψυκτικού / 250 πληρώσεις / 1, 2 ή 3 χρόνια
699957> για ClimFill Auto / Advance
710115> για ClimFill One

Η συντήρηση του σταθμού θα αυξήσει την απόδοσή του και θα παρατείνει τη
διάρκεια ζωής του.

Λάδι αντλίας κενού (600mL)
Ξηραντήρας σταθμού πλήρωσης

710081 (x1)
710082 (x12)
710115

Σετ αντάπτορων (4 κομμάτια) για τις βασικές επεμβάσεις καθαρισμού

Ανίχνευση διαρροών
Κωδικός

Περιγραφή - πληροφόρηση

Βασικά Πλεονεκτήματα

Σετ ανίχνευσης διαρροών

699932

Κιτ υγρού ανίχνευσης διαρροών, κατάλληλο για την έγχυση της σωστής ποσότητας,
(πιστόλι, αντάπτορα και μπουκάλι υγρού 240mL).

Κιτ ανίχνευσης διαρροών έτοιμο προς χρήση.

Ουσία ανίχνευσης διαρροών

699934

Υγρό ανίχνευσης διαρροών (240 ml) για το κιτ ανίχνευσης.

Ανίχνευση διαρροών στο κύκλωμα του A/C.

Λάμπα Luxeon , Γυαλιά UV

710066

Λάμπα Luxeon 1 Watt για τον εντοπισμό της ουσίας ανίχνευσης διαρροών.
Παρέχεται με γυαλιά ακτινών UV.

Καμία διαρροή δεν μπορεί να μην εντοπιστεί χρησιμοποιώντας τη λάμπα.

Καθαριστικό ουσίας UV

710067

Καθαρίζει τα υπολείμματα της ουσίας ανίχνευσης διαρροών, μετά την επισκευή.

Πρακτικά, δεν μένει κανένα ίχνος από τον ανιχνευτή.

Ηλεκτρονική ανίχνευση διαρροών

710075

Ανίχνευση: Θερμαινόμενη πέντοδος / Ευαισθησία σε : R12 1.4 gr / χρόνο, R134a <3gr/
χρόνο. Διάρκεια ζωής αισθητήρα : 100-150h (ανταλλακτικό αισθητήρα 710093)

Ηλεκτρονική ανίχνευση διαρροών

710076

Ανίχνευση: Θερμαινόμενη πέντοδος / Ευαισθησία σε : R12 3gr/χρόνο, R134a <3gr/
χρόνο.
Διάρκεια ζωής αισθητήρα: 20h (ανταλλακτικό αισθητήρα 710092)

Ανίχνευση ψυκτικών: R12/R22/R134a
τρίχρωμη οπτική ένδειξη για την ανίχνευση διαρροής, πληκτρολόγιο αφής, ρύθμιση
ευαισθησίας σε πραγματικό χρόνο, ηχητική και οπτική ένδειξη για τον εντοπισμό
των διαρροών.

Προϊόν

Η πλήρης γκάμα των προϊόντων Valeo βρίσκεται στη διάθεση σας.
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον προμηθευτή σας.
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