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ECK 1800 / ECK 1890 ECOTECHNICS ΓΙΑ HFO1234yf  Ή R134a 

Πλήρως αυτόµατο σταθµό ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναφόρτισης ψυκτικού µέσου 
R134a ή HFO1234yf µε συµπυκνωτή Heavy Duty και βελτιωµένο εξαερισµό 

Το δηµοφιλές και ευρέως διαδεδοµένο "βασικό µοντέλο" έλεγχου και διάγνωσης,  
για το ψυκτικό R134a ή HFO1234yf, αυτή η συσκευή είναι ιδανική για όσους 
αναζητούν την αξιοπιστία της Ecotechnics, αλλά δεν χρειάζονται κάποια 
χαρακτηριστικά για να διατηρήσουν όσο το δυνατόν χαµηλότερα την επένδυση για 
την αγορά ενός καθαρά επαγγελµατικού µηχανήµατος. 

ECK-1800/1890 - Πλήρως αυτόµατο κλιµατιστικό µηχάνηµα για ανάκτηση, ανακύκλωση και 
επαναφόρτιση µε το ψυκτικό HFO1234yf ή R134a. Το υψηλό ποσοστό ανάκτησης ψυκτικού 
µέσου εξασφαλίζει τη σηµερινή συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην 
οικονοµία. 

ECK-1800/1890 - Η πατενταρισµένη και συµπαγής µονάδα ανάκτησης αλουµινίου είναι 
ένα µεγάλο πλεονέκτηµα. Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάκτησης παράγεται πολύ θερµότητα 
και το ψυκτικό καθαρίζεται από µηχανικά κατάλοιπα, λάδι, οξύ και νερό και αποθηκεύεται 
στην εσωτερική δεξαµενή. Η κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µονάδα 
ανάκτησης συντοµεύει εσωτερικές γραµµές και διαδροµές, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και 
την αξιοπιστία. Ακόµα και σε υψηλές εξωτερικές θερµοκρασίες και πολύ ισχυρή χρήση, η 
ταχύτητα λειτουργίας δεν µειώνεται κατά τη φάση ανάκαµψης. Οι σταθµοί εξυπηρέτησης 
κλιµατισµού της Ιταλικής κατασκευάστριας εταιρείας ECOTECHNICS εργάζονται σε 
εξωτερικές θερµοκρασίες από +11 ° C έως +49 ° C. 

ECK1800 / 1890 - Εύκολο στη χρήση. Η αλφαριθµητική ένδειξη καθοδηγεί τον χειριστή 
µέσω της πλοήγησης λογικού και επαγγελµατικού µενού στην οθόνη. Η εισαγωγή δεδοµένων 
γίνεται σε ξεχωριστό πληκτρολόγιο µε πρόσθετα πλήκτρα λειτουργιών. Η πλοήγηση µενού 
είναι Ecotechnics και οδηγεί ακόµη και άπειρους χειριστές µε ασφάλεια στην λειτουργία.  

ECK-1800/1890 - Πρακτικός και γρήγορος! Η αντιστάθµιση του µήκους του σωλήνα 
υπηρεσίας λαµβάνει χώρα αυτόµατα. Οι αισθητήρες πίεσης µπορούν εύκολα να 
βαθµονοµηθούν. Η εκκένωση των "µη συµπυκνώσιµων" αερίων από την εσωτερική δεξαµενή 
γίνεται χειροκίνητα και ο χειριστής καθοδηγείται από την πλοήγηση στο µενού. Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό είναι ότι η θερµοκρασία της δεξαµενής διαβάζεται ηλεκτρονικά και η 
αντίστοιχη πίεση που πρέπει να επιτευχθεί εµφανίζεται στην οθόνη - δεν διεξάγεται έρευνα 
χρόνου για τον πίνακα πίεσης ατµού! Ο θερµικός εκτυπωτής, το καλώδιο θέρµανσης, η 
στατική διάγνωση, η επιλογή µε κιτ καθαρισµού για καθαρισµό τµηµάτων του συστήµατος 
κλιµατισµού, καθώς και οικονοµικά και επαγγελµατικά σχεδιασµένα συστατικά δηµιουργούν τη 
βάση για αυτό το βασικό επαγγελµατικό κλιµατιστικό µηχάνηµα. 

ECK-1800/1890 - Ο σχεδιασµός που απευθύνεται σε συνεργεία είναι φιλικός προς το 
χρήστη και ταιριάζει στις ανάγκες του συνεργείου σε δύο διαφορετικές εκδοχές, οι οποίες 
διαφέρουν επίσης σε χρώµα. Με το µπλε ECK1800, οι µετρητές πίεσης είναι τοποθετηµένοι 
κάθετα και το κιβώτιο αποθήκευσης του σωλήνα τοποθετείται πλευρικά. Το γκρι ECK1890 
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διαθέτει το κουτί αποθήκευσης σωλήνων και τα οριζόντια όργανα µέτρησης πίεσης στο 
µπροστινό µέρος της µονάδας. 

ECK1800 / 1890 - Η δοκιµή πίεσης του συστήµατος κλιµατισµού µπορεί να εκτελείται πολύ 
γρήγορα από τις χειροκίνητες βαλβίδες και βοηθά στη µέτρηση του συστήµατος κλιµατισµού. 

ECK1800 / 1890 - Το κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας διαγνωστικό χαρακτηριστικό 
µπορεί να βοηθήσει τον χρήστη στην αντιµετώπιση προβληµάτων του οχήµατος. Στα στατικά 
διαγνωστικά, ο χρήστης εισάγει τα απαιτούµενα δεδοµένα στο µηχάνηµα µέσω του µενού και 
εκτυπώνεται µια εκτύπωση των πιθανών πηγών σφάλµατος. 

ECK1800 / 1890 - Βασικό µοντέλο και επαγγελµατική τεχνολογία προς όφελος του 
συνεργείου. Η λύση της συντήρησης των κλιµατιστικών για το σηµερινό εργαστήριο, είναι 
απαραίτητο και αποδοτικό. Ο πλήρως αυτόµατος σταθµός εξυπηρέτησης κλιµατισµού για 
εξυπηρέτηση σε συστήµατα R134a ή HFO1234yf. 

Ενσωµατωµένα όλα τα Data των ΙΧΕ και των φορτηγών 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Τύπος ψυκτικού µέσου R134a o HFO1234yf 

∆ιαδικασία σέρβις ∆ιαδικασία σέρβις Πλήρως αυτόµατη ή χειροκίνητη 

Τάση 220-240 V 50/60 Hz 

Ανάλυση κλίµακας 10 γρ 

Ανάλυση κλίµακας λαδιού 5 γρ 

Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας 11/49 ° C 

Σύστηµα φίλτρου 1 φίλτρο για υγρασία 

ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ Χωρητικότητα 100 λίτρων / λεπτό, επίπεδο κενού 0.1 mbar 

Συµπιεστής 1/3 HP 

Ταχύτητα ανάκτησης 300 g / λεπτό σε υγρή φάση 

∆εξαµενή ψυκτικού µέσου 12 λίτρα, που ξαναγεµίζουν 

Σωλήνες 3 µέτρα 

∆ιαστάσεις / Βάρος cm 55x60x105 Kg.60 

∆ιαστάσεις / βάρος συσκευασίας cm 70x70x122 Kg.70 

Πιεσόµετρα Κλάση 1 

Μανόµετρο πίεσης µπουκαλιών Κλάση 2,5 

Θερµαντήρας µπουκαλιών Βασικός εξοπλισµός 

 


