
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ   
Το ACM3000TT είναι μια συσκευή για εξειδικευμένους τεχνικούς συστημάτων A/C. Διαθέτει 
όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και προσφέρει την απόδοση που προϋποθέτει η επαγγελματική 
χρήση R134a συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων. Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα 
συλλογή, ανακύκλωση και επαναπλήρωση ψυκτικού και εγγυάται την ταχεία και πλήρη 
αφύγρανση του συστήματος A/C. Επιπλέον, διατίθεται ένας προαιρετικός εκτυπωτής για την 
εκτύπωση λεπτομερούς αναφοράς εργασιών. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

• Δυνατότητες ACM3000TT: 
• Αυτόματη συλλογή και ανακύκλωση 
• Αυτόματη εκκένωση λαδιού  
• Προγραμματισμός ανά φάση υποπίεσης 
• Αυτόματος έλεγχος συστήματος A/C 
• Αυτόματη πλήρωση ψυκτικού 
• Αυτόματη εκκένωση χωρίς συμπυκνώματα 
• Προγραμματιζόμενη συντήρηση 
• Ενδείξεις σε πολλές γλώσσες 
• Μεταφορά δεδομένων και ενημέρωση βάσης 

δεδομένων μέσω USB key 
Και πολλά περισσότερα ...  
 
 
 
 
 
 

ΟΦΕΛΗ 
Το ACM3000TT καθιστά εφικτή την αποκατάσταση της απόδοσης και της λειτουργίας του 
συστήματος A/C σε κάθε όχημα. 
ACM3000TT: 

• μειώνει το χρόνο συντήρησης του συστήματος A/C , 
• μειώνει το κόστος εργασίας που προκύπτει λόγω της αναμονής στη διάρκεια της 

λειτουργίας,  
• μειώνει τους κινδύνους χάρη στην ακρίβεια και την ορθότητα της λειτουργίας, 
• εγγυάται την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, 

ανταποδίδει μέγιστα οφέλη για την εργασία σας. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Ψυκτικό: R134a  Συμπιεστής: 1/3 HP 300 grs/min 
Αντλία υποπίεσης: Διπλού σταδίου 70,8L/min 

2,5CFM 
 Μανόμετρα: Φ 80mm κλάσης 1  

Μέγιστη πίεση: 18 bar  Διευθέτηση εύκαμπτων 
σωλήνων: 

244 cm / SAE-J2196 

Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 – 50 °C  Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230V 50Hz 
Χωρητικότητα δοχείου: 8 Kg  Διαστάσεις σε cm: 55x42x95 
Δοχείο λαδιού: 2 x 250 ml αέρα  Βάρος: 60 Kg (132,3 λίβρες) 

 



PRODUCT DESCRIPTION   
ACM3000TT is a unit for the A/C specialists. It has all the functions and performance required for 
professional use with Automotive R134a air conditioning systems. The unit performs recovery, 
recycling and recharging of refrigerant automatically and guarantees a rapid and full dehydration of 
the A/C system. Moreover, an optional printer is available for a detailed activity report. 
 
 

 
FUNCTIONS 
ACM3000TT allows: 
• Automatic recovery   
• Automatic recycling  
• Automatic oil discharge  
• Vacuum phase programmable 
• Automatic A/C system test 
• Automatic refrigerant charging 
• Automatic non condensable discharge 
• Programmable maintenance 
• Multi-language display 
• Data transfer and database updating through Smart key 
 
And much more...  
 
 

 
 
BENEFITS 
ACM3000TT allows the restoration of A/C system efficiency and function on every vehicle. 
ACM3000TT: 

• reduces A/C system maintenance times, 
• reduces the labour cost incurred due to waiting during the operation, 
• reduces the risks thanks to the precision and the accuracy of the operation, 
• guarantees full customer satisfaction, 
• gives greater returns for your work. 
 

 
 
TECHNICAL FEATURES 

 
Refrigerant: R134a  Compressor: ¼ HP 300 grs/min 
Vacuum pump: 70L/min 2,5CFM at 50Hz  Manometers: Φ 80mm class 1  
 84L/min 3CFM at 60Hz  Hoses management: 244 cm / SAE-J2196 
Maximum pressare: 18 bar  Power supplier: 230V 50-60Hz 
Operating temperature: 10 – 50 °C  Dimensions in cm: 55x52x95 
Tank capacity: 8 Kg  Weight: 60 Kg (132,3 libre) 
Oil tank: 2 x 250 ml    
 


