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Автоматичнa станция за диагностика и обслужване на 

климатични инсталации 
 

Модел: ECOLD 6635  ;  Производител  TECNOTEST, Италия 

 
ОПИСАНИЕ : 
 
ECOLD 6635 е най-съвременната станция за диагностика и обслужване на 
автомобилни климатични инсталации. Напълно автоматична и лесна за 
употреба, тя е разработена за работа с охладител R134a и възможно най-
минимална намеса на оператора. Уреда автоматично контролира процесите по 
възстановяване, рециклиране и презареждане на масло и охладител, без 
намесата на оператора. Може да се използва и ръчен режим за контрол на всяка 
фаза по отделно. Уреда е окомплектован с интегрирана база данни за 
количествата охладител и масло в автомобилните климатични системи, както и 
с принтер за детайлна справка на извършените дейности. 
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ФУНКЦИИ: 
 
• автоматично изпълнение на процедурите по възстановяване и рециклиране 
• ръчни или автоматични операции 
• програмируема фаза вакуум   
• автоматично зареждане с охладителен агент 
• насочваща диагностична функция  
• автоматично източване на маслото с електронна скала  
• автоматично впръскване на маслото с електронна скала  
• отделен контейнер за UV течност / трасант 
• автоматично изпразване на некондензиращите газове 
• автоматично изпразване на маркучите  
• многоезичен дисплей   
• принтиране на сервизни отчети 
• възможност за обновяване на базата данни чрез USB 
 
 
ПРЕДИМСТВА: 
 
Уреда позволява възстановяването на ефикасността и функционалността на 
климатичната система на всеки автомобил. 
 
ECOLD 6635 прави възможно: 
• да се намали времето за поддръжка на климатичните системи 
• да се намали себестойността  на процедурите по обслужване на климатичните 
инсталации 
• да се намалят рисковете благодарение на прецизността и точността на 
операциите 
• да се гарантира пълно удовлетворяване на изискванията на клиента 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

Охладителен агент:  R134a  Компресор:  1/4 HP – 9сс  
Вакуумна помпа:   Dual Stage 

70,8L/min 2,5CFM   
Капацитет на филтър 
дехидратора: 

300 сс 

Maкс. налягане:  16 bar  Манометри:  Φ 80mm class 1  
Работна температура:  10 – 50 °C  Маркучи :  244 cm / SAE - J2196  
Капацитет на 
резервоара:  

8 Kg  Захранване:  230V 50Hz  

Контейнер за масло:  2 x 250 ml  Размери в cm:  128x69x69  
Контейнер за UV 
течност/трасант:  

1 x 50 ml  Тегло:  90 Kg   
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Автоматичнa станция за диагностика и обслужване на 

климатични инсталации 
 

Модел: ECOLD 6630  ;  Производител  TECNOTEST, Италия 

 
ОПИСАНИЕ : 
 
ECOLD 6630 е най-предпочитаната станция за диагностика и обслужване на 
климатици на леки, комерсионални и индустриални превозни средства с 
количество на фреона в инсталацията до 6 кг. Уреда автоматично контролира 
процесите по възстановяване, рециклиране и презареждане на охладител 
R134a, без намесата на оператора. Може да се използва и ръчен режим за 
контрол на всяка фаза по отделно. Уреда е окомплектован с интегрирана база 
данни за количествата охладител и масло в автомобилните климатични 
системи, както и с  възможност за добавяне на  диагностична функция и/ или 
принтер за детайлна справка на извършените дейности. 
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ФУНКЦИИ: 
 
• автоматично изпълнение на процедурите по възстановяване и рециклиране 
• ръчни или автоматични операции 
• програмируема фаза вакуум   
• автоматично зареждане с охладителен агент 
• автоматично източване на маслото  
• ръчно впръскване на маслото   
• автоматично изпразване на некондензиращите газове 
• автоматично изпразване на маркучите  
• многоезичен дисплей  
• интегрирана база данни 
• възможност за обновяване на базата данни чрез USB 
• възможност за добавяне на насочваща диагностична функция  
• възможност за добавяне на принтер за разпечаване на подробни сервизни 
отчети 
 
  
ПРЕДИМСТВА: 
 
Уреда позволява възстановяването на ефикасността и функционалността на 
климатичната система на всички леки, комерсионални и индустриални превозни 
средства. 
 
ECOLD 6630 прави възможно: 
• да се намали времето за поддръжка на климатичните системи 
• да се намали себестойността  на процедурите по обслужване на климатичните 
инсталации 
• да се намалят рисковете благодарение на прецизността и точността на 
операциите 
• да се гарантира пълно удовлетворяване на изискванията на клиента 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

Охладителен агент:  R134a  Компресор:  1/3 HP – 500grs/min  
Вакуумна помпа:   Dual Stage 

180L/min 6,5CFM   
Капацитет на филтър 
дехидратора: 

710 сс 

Maкс. налягане:  16 bar  Манометри:  Φ 80mm class 1  
Работна температура:  10 – 50 °C  Маркучи :  244 cm / SAE - J2196  
Капацитет на 
резервоара:  

20 Kg  Захранване:  230V 50Hz  

Контейнер за масло:  2 x 250 ml  Размери в cm:  128x69x69  
Контейнер за UV 
течност/трасант:  

не Тегло:  110 Kg   
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Автоматичнa станция за диагностика и обслужване на 

климатични инсталации 
 

Модел: ACM 3000  ;  Производител  TECNOTEST, Италия 
 
 

 
 
ОПИСАНИЕ : 
 
ACM 3000 е прецизно, надеждно и осигурено с последните технически решения 
оборудване, създадено специално за специалистите по обслужване на 
автомобилни климатични инсталации. Има всички функции необходими за 
професионална работа по автомобилните климатични системи. ACM 3000 
извършва автоматично възстановяване, рециклиране и презареждане на 
охлаждащ агент R134a  и гарантира бързо и цялостно дехидриране на 
климатичната система.  
 
Уреда разпозалага с възможност за : 
 

• Добавяне на база данни  
 
• Вграждане на принтер за изготвяне на подробен сервизен доклад за 

климатичната система     
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ФУНКЦИИ: 
 
• автоматично изпълнение на процедурите по възстановяване и рециклиране 
• автоматично източване на масло  
• програмируема фаза вакуум  
• автоматичен тест на климатичната система  
• автоматично пълнене с охлаждащ агент  
• автоматично изпразване на некондензиращите газове 
• програмируема експлоатация  
• многоезичен дисплей  
• трансфер на данни, обновяване на базата данни чрез USB  
 
 
 
ПРЕДИМСТВА: 
 
Уреда позволява възстановяването на ефикасността и функционалността на 
климатичната система на всеки автомобил. 
 
ACM 3000 прави възможно: 
• да се намали времето за поддръжка на климатичните системи 
• да се намали себестойността  на процедурите по обслужване на климатичните 
инсталации 
• да се намалят рисковете благодарение на прецизността и точността на 
операциите 
• да се гарантира пълно удовлетворяване на изискванията на клиента 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

Охладителен агент:  R134a  Компресор:  1/3 HP 300 grs/min  
Вакуумна помпа:  Dual Stage 70,8L/min 

2,5CFM  
Манометри:  Φ 80mm class 1  

Maкс. налягане:  16 bar  Маркучи :  244 cm / SAE - J2196  
Работна температура:  10 – 50 °C  Захранване:  230V 50Hz  
Капацитет на 
резервоара:  

8 Kg  Размери в cm:  55x42x95  

Резервоар за масло:  2 x 250 ml air  Тегло:  60 Kg  
 
 
 

 
 


