
264

Chladicí a klimatizační technika
Kompletní řešení

10

Nízkotlaký-  
a vysokotlaký manometr pro  
různá chladiva, chráněné proti otřesu

Veškeré příslušenství  
je bezpečně uloženo

Přípojky lahví obj.č. 173204 / 05  
pro váhu a redukce 1/4“

2 tlakové hadice (2.500 mm)  
ze série „Plus“ s kulovým  
kohoutem

Bezpečná a pohodlná práce  
s chladivy bez nebezpečí ztrát 
chladiva

Integrovaná  
dvoustupňová 
vysokovakuová  
vývěva se 42 l/min 
sacího výkonu

Evakuace systému podle  
DIN 8975 

Robustníní,  
ale kompaktní kovový kryt

Chrání všechny součástky  
jako vakuovou vývěvu a váhu

Kapilárová hadička  
z umělé hmoty 

Bezpečné a těsné plnění  
díky uzavíracímu kohoutu

Interaktivní 16ti místný  
displej se 4 funkčními tlačítky

Snadné zadání všech  
potřebných parametrů

Přesná digitální váha  
až do 100 kg, vysunovací

Stabilita pro velká  
i malá balení chladiv

R410A R22 R134a R407C R404A

ROKLIMA® MULTI 4F
Plně automatická instalace a údržba  
klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Jediný přistroj umožňuje bezpečnou, jednoduchou a časově 
nenáročnou práci na chladicích okruzích. Přes snadno pochopitelné 
menu můžete zcela automaticky řídit 4 funkce (4F)

Profil produktu

PŘEDNOSTI  

n	 Díky odolnosti vůči tlaku do 80 bar můžete zařízení  
 zaručeně  použít i u tepelných čerpadel
n	 Vše potřebné na jednom místě
n Jednoduchá obsluha menu zaručuje profesionální práci
n Díky plně automatizovanému zařízení lze souběžně  
 vykonávat i jinou práci
n Bezpečná přeprava

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost:  17 kg
Konečný parciální tlak:  1 x 10-2 mbar
Rozpětí váhy:   do 100 kg
Rozlišení:  10 g 
Délka tlakové hadice:  2.500 mm
Výkon vývěvy:   42 l / min

2,5 m

10 g

n	 Evakuace

n Plnění

n Zkoušky těsnosti a čistoty

n	 Kontrola procesu odsávání4F

Tlakové hadice:  
délka 2,5 m s uzavíracím ventileml

3 různé manometry „Pulse 
free“, třída 1.6, 80 mm

Univerzální použití u klimati-
začních přístrojů s běžnými  
chladivy a R410A pro vysoké tlaky
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Přesná digitální váha do 100 kg 
Rozlišení: 10 g 
Přesnost: ± 1%

Označení   kg g     
                obj.č.

ROKLIMA® MULTI 4F    17,0 1 1000000138
Redukce 1/4“ SAE F - 5/16“ SAE M 0,1  1 170016

ROKLIMA® MULTI 4F při použití (evakuace & plnění)

Ergonomická, kompaktní Lehká

Dodáváme (obj.č. 1000000138) včetně:  dvoustupňové vysokovakuové vývěvy,  
2 nízkotlakých manometrů, 1 vysokotlakého manometru R410A, 2 tlakovových hadic  
s kulovým kohoutem à 2.500 mm, 2 přípojek lahví (1/4“ SAE obj.č. 173205, 5/16“ SAE  
obj.č. 173204), 2 redukcí 1/4“ SAE - 5/16“ SAE (obj.č. 170016), přesné digitální váhy do 100 kg,  
automatického ovládání, vakuového a tlakového spínače, minerálního oleje  
(obj.č. 169200)

Veškeré příslušenství je bezpečně 
uloženo: hadice, přípojky lahví,  
kapilárová hadička z plastu

Automatické ovládání  
a kontrola odsávání  
z chladicích okruhů!

Automatická  
evakuace a plnění  
se zařízením 
ROKLIMA® MULTI 4F!


