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 ECOS150   

Χαρακτηριστικά  –                                 Features

  Ψυκτικό:
Refrigerant:

R134a
 Κομπρεσσέρ:
Compresssor: 

1060 W

Κύκλος :
Working cycle 

 Αυτόματος/Χειροκιν.
Automatic/Manual

Αντλία κενού: 
Vacuum pump: 

75 / 85 l/min 
(50/60Hz)

Βάση δεδ.: 
Data bank: 

30 θέσεων
30 positions

Μέγιστο κενό: 
Ultimate vacuum: 

0,5 mbar / 50 Pa

Display: LCD 128 x 64 pixels
 Δεξαμενή αερίου

Gas tank: 
7,6 l / 9,2 Kg a 20°C
7,6 l / 9,2 Kg at 20°C

Εκτυπωτής: 
Printer: 

κατεπιλογή
optional

 Κένωση κοντέσσας
.

condens.disch.

Αυτόματη
Automatic

Ακρίβεια ζυγαριάς: 
Load cell resolution: 
Ακρίβεια μέτρησης:

Measuring steps: 

   1 g

± 5 g

Διαστάσεις 
Dimensions

ΒάροςNet/Gross 
Net/Gross Weight:

51x48x84 cm

55/65 Kg

Στάνταρτ  αξεσουάρ:
Standard outfit:

* Βαλβίδες σύνδεσης

* 2  Quick couplings

* Καλώδιο παροχής    
 
* Power supply cable

* Σωλήνες συνδ. 2 m

* 2 chargi. Hoses 2 m

* γάντζος βαθμον./
   ασφάλισης δεξαμ.

*calibratyion hook /
  blocking bolt.

Μιά απλή και λειτουργική μηχανή που επιτρέπει Χειροκίνητη και
Αυτόματη λειτουργία και ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργιών. 
coΔιαθέτει οθόνη με ευκρίνεια 128Χ64 ψιφίδων, βάση δεδομέν-
ων με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω θύρας USB και τέσσερα 
πλήκτρα χειρισμού. Διαθέτει όλες τις επιλογές για να εκτελέσει 
κάθε λειτουργία που έχει σχέση με επιδιόρθωση αλλά και την 
περιοδική συντήρηση οποιουδήποτε κλιματισμού αυτοκινήτου.
Έχει την δυνατότητα πρόσθεσης αξεσουάρ όπως συστήματα 
καθαρισμού τύπου "Flushing", θερμικού εκτυπωτή  κ.α.
.

A simple and functional unit that allows to operate either in
a  MANUAL  or  AUTOMATIC  mode  with  electronically
controlled  functionality. The control  board has a display
with 128x64 pixels, an included data base updated through
USB port and is operated by four buttons only. Essential
yet perfect to carry out every stage of the working cycle
both during the repair of the A/C system and to execute
ordinary maintenance operations. Many optional features
are available, such as the pre-arrangement for A/C System
flushing and it  is  possible to add an embedded thermal
printer.

Code
Κωδικός

Description
Περιγραφή

FKE150
Ecos150 Automatic A/C recharging unit
Ecos150 Αυτόματη μηχανή A/C

Αξεσουάρ Επιλογής   ---                                                        PTIONAL ACCESSORIES

O-PK00051   Θερμικός εκτυπωτής 
Fast200, Acsys300

Thermal printer for 
Fast200/Acsys300

O-9000009-10      Ρολά εκτύπωσης 57mm  
    διαμέτρου 33mm.
    (10 ρολά)

Packing of 10 paper rolls for 
printer 57mm dia 33mm

SPK-EFA        Σέτ αναλώσιμων

Service Pack Set of 
consumables

O-PK00092     ECOS κίτ βαφής

ECOS Dye Kit
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Electronically  Controlled Service Station




