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Κιτ φωσφορούχου (U.V.) ανιχνευτή διαρροών οποιουδήποτε ψυκτικού υγρού.

Το ολοκληρωμένο σετ με τη λάμπα επιθεώρησης και τα διάφορα αξεσουάρ, παρέχει

μια εξαιρετική και αξιόπιστη επιλογή, εύκολη στη χρήση, για ανίχνευση διαρροών σε 

επαγγελματικά συστήματα κλιματισμού αλλά και σε κλιματισμό αυτοκινήτων.

Απλά εισχωρήστε το φωσφορούχο προσθετικό στο σύστημα (από την αναρρόφηση) 

μαζί με λίγο ψυκτικό υγρό. Κατά τη λειτουργία του συστήματος το προσθετικό βγαίνει 

μαζί με το ψυκτικό υγρό βάφοντας την τρύπα με ανεξίτηλο τρόπο.

Στη συνέχεια με την ειδική λυχνία που βγάζει μια δυνατή υπεριώδη ακτινοβολία και

όταν αυτή η ακτινοβολία περάσει από το σημείο που έχει βαφτεί από το προσθετικό, 

αυτό αντιδρά και φωσφορίζει κίτρινο τόσο έντονα που αμέσως εντοπίζεται η τρύπα.

Στην βαλίτσα μεταφοράς, με θήκες αφρολέξ για 
 

προστασία από κραδασμούς, περιλαμβάνονται
 

ειδική πλαστική, ανθεκτική 

τα ακόλουθα:

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΜΕ  ΥΠΕΡΙΩΔΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (U.V.)

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 9

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ITALY

67

- με 50 Watts ισχύ

- Φορτιστής ρεύματος 220 V AC

- Ειδικά, plexiglass, φθοροενισχυόμενα γυαλιά προστασίας

- Αντλία με λάστιχο και βαλβίδα αντεπιστροφής, με ταχυσύνδεσμο για R-134Α 

  και σύνδεση 1/4"

- Δοχείο 250 ml με φωσφορούχο προσθετικό

- Σπρέι καθαρισμού της βαφής (400 )

Φακός επαναφορτιζόμενος με λυχνία LED υπεριώδους (U.V.) 

ml

COR40911 Κιτ φακός με λυχνία 50 Watts για ανίχνευση διαρροών με U.V.(επαναφορτιζόμενος), 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΙΤ  ΦΑΚΟΣ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ  ΜΕ  U.V.

Κιτ φωσφορούχου (U.V.) ανιχνευτή διαρροών οποιουδήποτε ψυκτικού υγρού.

Το ολοκληρωμένο σετ με τη λάμπα επιθεώρησης και τα διάφορα αξεσουάρ, παρέχει

μια εξαιρετική και αξιόπιστη επιλογή, εύκολη στη χρήση, για ανίχνευση διαρροών σε 

επαγγελματικά συστήματα κλιματισμού αλλά και σε κλιματισμό αυτοκινήτων.

Απλά εισχωρήστε το φωσφορούχο προσθετικό στο σύστημα (από την αναρρόφηση) 

μαζί με λίγο ψυκτικό υγρό. 

 βάφοντας την τρύπα με ανεξίτηλο τρόπο.

Στη συνέχεια με την ειδική λυχνία που βγάζει μια δυνατή υπεριώδη ακτινοβολία και

όταν αυτή η ακτινοβολία περάσει από το σημείο που έχει βαφτεί από το προσθετικό, 

αυτό αντιδρά και φωσφορίζει κίτρινο τόσο έντονα που αμέσως εντοπίζεται η τρύπα.

Στην ειδική πλαστική, ανθεκτική  βαλίτσα μεταφοράς, με θήκες αφρολέξ για 

προστασία από κραδασμούς, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Κατά τη λειτουργία του συστήματος το προσθετικό βγαίνει 

μαζί με το ψυκτικό υγρό

- Φακός με λυχνία LED υπεριώδους (U.V.) μεγάλης 60 Watts 

- Ειδικά, plexiglass, φθοροενισχυόμενα γυαλιά προστασίας

- 12 αμπούλες (7,5 ml εκάστη) με φωσφορούχο προσθετικό

- Σπρέι καθαρισμού της βαφής (400 )

ισχύος 

ml

ΕΙΔΟΣ

Kit φακός με λυχνία 60 Watts για ανίχνευση διαρροών με U.V.(με μπαταρία), COR40913

ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


