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Напълно автоматична станция  ACX450 за диагностика и обслужване на 
автомобилни климатични инсталации  с фреон R1234yf: 

Модел: 1010350382XX  ;  Производител MAHLE, Германия 

                
ArcticPRO ACX A/C 450 е напълно автоматична станция за обслужване на 
автоклиматици работещи с охладител R1234yf. Възможно преоборудване за работа 
с охладител R134a или R513a 
MAHLE E³-Технология. Формулата на MAHLE A /C E³ =Екологично х Икономично х 
Ефикасно 
Предимства за клиента 
E³ - Зареждане: Винаги готова за употреба - независимо от температурата на 
околната среда. 
Успешно зареждане, независимо от превозното средство и околната температура. 
Гарантирано! 
E³ - ВАКУУМ ПОМПА: Дълъг интервал на сервизен живот – чрез автоматична 
регенерация на маслото на вакуум-помпата. 
С този вътрешен процес за почистване на маслото, интервалите за смяна на маслото 
могат да бъдат удължeни до 1000 работни часа. Полза: По-малко време за престой и 
разходи за поддръжка. 
E³ - СВЪРЗВАНЕ: Пълно възстановяване на охлаждащия агент от маркучите и 
бързите връзки. 
Никакво замърсяване на охладителя с въздух не може да бъде допуснато. 
Значителна икономия - без загуба на скъп охладител. 
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ARCTICPRO® ACX 450 
∙ Високо ефективна вакуум помпа 
∙ Възможно преоборудване за работа с охладител R134a или R513a 
∙ Цветен тъч скрийн дисплей 7"  
∙ USB интерфейс, Wi-fi, Bluetooth подходящи за свързване с компютър или външен 
принтер за отпечатване на сервизни доклади; софтуерни ъпдейти; дистнционен 
контрол и др. 
∙ База данни за леки автомобили 
∙ Динамичен тест за работата на климатичната инсталация на автомобила 
∙ Принтер за вграждане (опция) 
∙ Възможност (опция)  за извършване на тест за утечки с азот или форминг газ 
∙ Възможност (опция)  за добавяне на вграден газ анализатор  за проверка на 
качеството и вида на хладилния агент – R134a и R1234yf: 
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Технически данни: 
Модел ACX450 

Охладител R1234yf 

Възможност за преоборудване за работа с охладител R134a да 

Възможност за преоборудване за работа с охладител R513a да 

Вакуум помпа HPV 0.02 mbar 

Вътрешен резервоар за охладител 20L (PED) 

Компресор 14cc 

Капацитет на филтър дехидратора 150kg 

Процент на възстановяване на охладител >95% 

Сензори за налягане Резервоар; LP; HP 

Бутилки за масло Ново масло (PAG+POE), Използвано масло, UV добавка 

Херметично уплътнени бутилки за масло да 

Везни на бутилките за масло 2 броя (Ново масло;  Оцветител /  UV добавка) 

Работна температура от 10°C до 50°C 

Захранване 230 V, 50 HZ, 800 W 

Стандартна дължина на сервизните маркучи 4.5m 

Възможност за удължаване на сервизните маркучи  - Опция До 7.5m  

Дисплей 7" TFT цветен тъч скрийн 

Клавиатура Тъч скрийн 

Операционни езици на менюто 24 

Гаранция 24 месеца 

Сертификати CE, PED 

Изпускане на некондензирани газове Напълно автоматично 

Автоматично изтегляне и инжектиране на охладител да 

Автоматично изтегляне и инжектиране на масло да 

Автоматично инжектиране на UV добавка / оцветител да 

Въможност за работа в ръчен режим да 

Автоматична компенсация на маркучите да 

E³ - FILL / Зареждане - независимо от температурата на околната 
среда 

да 

E³ - PUMP /  ВАКУУМ ПОМПА - Дълъг интервал на сервизен живот 
до 1000 работни часа на маслото на вакуум помпата. 

да 

E³ - CONNECT /  СВЪРЗВАНЕ – Пълно  възстановяване на 
охлаждащия агент от маркучите и бързите връзки. 

да 

Динамичен тест на работата на климатичната система на автомобила да 

Визуализиране на налягането във вътрешния резервоар за охладител да 

Газ анализатор Опция 

Функция за работа с хибридни автомобили да 

База данни за леки автомобили да 

База данни за селскостопанска и строителна техника Опция 

Тест за тестване за утечки с азот  Опция 

Светлинна индикация за изпълнение на различните фази да 

Принтер Опция 

Възможност за принтиране на отчети на външен принтер  да 

USB интерфейс да 

Wi-Fi да 

Bluetooth да 

Възможност за ASA комуникация с Windows PC да 

VCI A/C диагностика (SW & HW) Опция 

Дистанционно управление за използване със смартфон Опция 

 


