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L A I T E K A T S A U S ■ Koonnut: Harri Miinin

Merkki/malli	 Koko:	 Paino	 Käyttö-	 Kompressorin	 Kylmäaine-	 Kylmäaine-	 Huolto-	 Soveltuu	 Kylmäaineen	 Mittarivarustus	 Automaattiset	 Ajoneuvo-	 Työn	tulostus	 Laitteen	 Hintaan	sisältyvät	 Lisävarusteet	ja	hinta	 Takuu:	 Toimi-	 Hinta	vakio-	 Valmistaja/	 Maahantuoja/
	 leveys	 (kg)	 jännite	 kylmäaineen	 säiliön	 määrän	 letkujen	 hybridi-	ja	 tunnistus	 	 toiminnot	 tietokanta	/	 	 erityispiirteet	 vakiovarusteet	 5	tärkeintä	 osat,	 tusaika	 varustein	 maa	 yhteyshenkilö/
	 korkeus	 	 (V)	 talteenotto-	 kapa-	 mittaus-	 pituus	 sähkö-	 vakio-	 	 	 päivityksen	 	 	 	 (euroa, alv 0 %)	 työt,	 (viikkoa)	 (euroa,	 	 puhelinnumero
	 pituus	 	 	 kapasiteetti	 siteetti	 tarkkuus	 (m)	 autoille	 varustein	 	 	 hinta	 	 	 	 	 matkat	 	 alv 0 %)	 	
	 (mm)	 	 	 (g/min)	 (kg)	 	 	 	 	 	 	 (euroa)	 	 	 	 	 (kk)	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Brain	Bee 700 85 230 550 16,5 + / - 1 g 3,0 Ei Ei Analogiset painemittarit. Kylmäaineen talteenotto, Kyllä Päivämäärä, rekisteri- Muunnettavissa R513a-kylmäaineelle. Kattava valikoima  Lämpötulostin (297 e).  12 Heti 3565 Brain Bee / Koivunen	Oy
AIR-NEX	9450 750         Kylmäainesäiliön mittari, lisätyn alipaineistus, tiiveystesti, öljyn 58,90 e / vuosi numero, asiakas-  Ympäristöystävällinen, adaptereita säiliön Kylmäainetunnistin (1266 e). 12   Italia Aki Rusila
 1100         ja poistetun kylmäaineen ja öljyn erotus ja lisäys, kylmäaineen  tiedot, talteenotettu 7" värillinen kosketusnäyttö, erittäin täyttöön, patentoidut  Hybridisarja (97 e). 12    010 6501 497
          määrät lcd-näytöllä. täyttö.  kylmäainemäärä,  helppokäyttöinen, suomenkielinen Eco lock -pikaliittimet, Jatkoletkusarja 4,5 m (291 e).     
             alipaineistusaika,  käyttövalikko, täysin automaattinen, pullot uudelle öljylle,  Suojahuppu (42 e).     
             vuotokokeen tulos, kylmäaineen talteenotto 95 %, alipai- vanhalle öljylle ja       
             lisätty kylmäainemäärä. neistustaso 0,02 mbar, kaikki väriaineelle.      
              päivitykset wifin kautta.       
                     
Ecotechnics 660 77 230 300 12 + / - 10 g 3,0 Kyllä Ei Analogiset korkea- ja matala- Kylmäaineen talteenotto ja Kyllä Talteenotettu kylmä- Helppokäyttöinen hyvin opastava – Huoltoletkut 6 m (150 e). 12 Heti 3750 Ecotechnics / Wihuri	Oy
ECK	FLAG 1080         painemittarit. Kylmäaineen, öljyjen, kierrätys, öljyn erotus, ali- 150 e / vuosi ainemäärä, erotettu graafinen 7” kosketusnäyttö.  Kylmäaineanalysaattori (1750 e). 12   Italia Tekninen	Kauppa
 680         väriaineen määrät, säiliön paine, paineistus, vuototesti,   öljymäärä, alipaineis- Hybridi-toiminto (letkujen huuhtelu   Huuhtelusarja adapterilajitel- 12    Toni Myyrä
          säiliön lämpötila lcd-näytöllä. öljyn ja väriaineen syöttö,   tusaika, vuototestin sähköisen kompressorin öljylle),  malla (900 e).     040 773 8353
           kylmäaineen syöttö.   tulos, lisätty kylmä- typpitestausohjelma, wifi-valmius,       
           Ilman poisto säiliöstä.  aine, lisätty öljymäärä,  huuhteluohjelma ajoneuvon AC-       
             lisätty väriainemäärä. järjestelmän puhdistamiseen,.       
                     
Mahle 620 74 230 500 15 + / - 5 g 4,5 Kyllä Ei Selkeä 7” suomenkielinen Kylmäaineen talteenotto, Kyllä Talteenottomäärät,  Kylmäainevaa’an lukitus. Mahdol- – R134a-, R513a- ja R1234yf- 12 Heti 3390 Mahle After- Diagno	Finland	Oy
ACX	450	R1234yf 720         kosketusvärinäyttö. Lisäksi alipaineistus, tiiveystesti, öljyn 80 e / vuosi lisätyn kylmäaineen lista liikutella esim. huoltoautossa.  kylmäaineanalysaattori (1190 e). 12   market S.p.A. / Jyrki Vuorenmaa
 1090         80 mm erilliset korkea ja matala- erotus ja lisäys, väriaineen  ja öljyn määrät,  Vakiona huuhteluohjelma. E3 connect  Jatkoletkusarja 3 m (217 e). –   Italia 020 741 1622
          painemittarit. Informaatiovalo ja lisäys sekä kylmäaineen täyttö.  väriainemäärä,  -pikaliittimet ehkäisevät kylmä-  Suojahuppu (30 e).     
          äänimerkki virhetilanteessa.   alipaineistusaika,  aineen karkaamisen irrotuksen aikana.  Lämpötulostin (195 e).     
             alipaineen suuruus,  Muunnettavissa R513a-kylmäaineelle       
             lämpötila, suositellut  lisävarusteena saatavalla sarjalla.       
             ja todelliset paineet. Kaikki tekniikka etupaneelin alla,       
             Lisäksi yritystiedot, voidaan huoltaa aiempaa nopeammin.       
             päivämäärä ja työn Hermeettisesti suljetut öljysäiliöt.       
             aloitus- ja lopetusaika. Typpikoeponnistusmahdollisuus.       
                     
Oksys 480 65 230 – 9 + / - 5 g 3,0 Kyllä Ei Analogiset painemittarit. Talteenotto, alipaineistus, Kyllä Talteenotto- ja Typpitesti-ohjelma valmiina (pullo Tulostin, pulloadapteri, Tulostin (240 e). 12 4 2710 Oksys S.r.l. / Tecalemit	Oy
Ecos	300YF 510         Käyttöliittymälle lcd-näyttö. vuotokoe, kylmäaineen täyttö, Maksuton täyttömäärät, lisävaruste), öljyn erotus gravitaatiolla uuden öljyn pullo,  Jatkoletkut 3 m (78 e). 12   Italia Seppo Koskivuori
 840          letkujen tyhjennys työn jälkeen.  ajoneuvotiedot. (uusi EU:n vaatimus), suomenkielinen vanhan öljyn Kylmäaineen tunnistin (1400 e). –    044 755 5728
              ohjelma, suomenkielinen Android App, pullo, väriainepullo.      
              jatkoletkujen lisäys käyttäjän tehtävissä,       
              vaa’an lukitus kuljetusta varten.       
                     
Robinair 700 112 230 500 20 + / - 15 g 2,5 Kyllä Ei Analogiset korkea- ja matala- Kylmäaineen talteenotto, öljyn Kyllä Talteenottomäärät,  Nopea ja tehokas kylmäaineen Tulostin, täyttöliitin Kylmäaineanalysaattori (1000 e). 12 Heti 3980 Robert Bosch / Finntest	Oy
AC	1234-5iP 1100         painemittarit. Kylmäainemäärälle, erotus, alipaineistus, vuoto- 220 e / vuosi alipaineaika, talteenotto (99 %) käyttäen apuna kylmäainesäiliölle, Huuhtelusarja nestemäisellä 12   Italia Matti Viitanen
 700         paineelle sekä täyttö- ja  testi, öljyn lisäys, kylmäaineen  vuototestin tulos,   alipainepumppua. Sisäisen säiliön suojalasit ja kylmäaineella (960 e). –    010 8394 400
          tyhjennysmäärille digitaalinen täyttö. Sisäisen säiliön ilman-  täyttömäärät. Päiväys automaattinen ilmanpoisto. Ilmastointi- suojakäsineet. Huoltoletkujen jatkot viiteen     
          värinäyttö. poisto.  ja ajoneuvotiedot. huollon etäseuranta älypuhelimella tai  metriin (278 e).Typpipaineistus-     
              tabletilla.   sarja (540 e).      
                     
Spin 610 90 230 400 22 + / - 1 g 3,0 Kyllä Ei Analogiset painemittarit. Kylmäaineen talteenotto, Kyllä Työvaiheet tulosteena. – – – 12 Heti 2890 Spin S.r.l. / Motoral	Oy
Breeze	advance	evo 1320          alipaineistus, tiiveystesti, öljyn Ei ilm.     12   Italia Harri Salo
 560          erotus ja lisäys, kylmäaineen      12    010 5507 246
           täyttö.          
                     
Spin 400 60 230 – 10,5 + / - 5 g 3,0 Kyllä Ei Analogiset painemittarit. Kylmäaineen talteenotto, Kyllä Talteenottomäärät,  Vaakalukon ansiosta helppo liikutella. – – 12 Heti 2290 Spin S.r.l. / Finnkone
Handy	Smart 910          alipaineistus, tiiveystesti, öljyn Ei ilm. alipaineaika, täyttö-    –   Italia Kimmo Korhonen
1234yf 510          erotus ja lisäys, kylmäaineen  määrät. Päiväys ja    –    041 591 102
           täyttö.  korjaamotiedot.        
                     
Sun 670 77 230 300 12 + / - 10 g 3,0 Kyllä Ei Analogiset korkea- ja matala- Kylmäaineen talteenotto, Kyllä Talteenotto- ja Kattavasti vakiovarusteltu ja helppo- Hybriditoiminto,  Kylmäaineanalysaattori (2025 e). 12 Heti 4595 Snap-On Climate Arpré	Oy
Qtech	IV 680         painemittarit. 7" kosketusnäyttö alipaineistus, tiiveystesti, öljyn 140 e / vuosi täyttömäärät, käyttöinen täysin automaattinen typpitestaus, Wifi,   12   Solutions S.r.l. /  Jukka Kallio
 1080         muille arvoille. erotus ja lisäys, väriaineen  ajoneuvotiedot. huoltolaite. Intuitiivinen kosketusnäyttö 7’’ kosketusvärinäyttö,  –   Italia  010 271 3015
           lisäys sekä kylmäaineen täyttö.   opastaa käyttäjää kaikissa tilanteissa. tulostin, pullolämmitin,      
              Helposti lukittava vaaka ja leveä raide- öljy- ja väriainesäiliöt.      
              väli helpottavat siirtelyä. Automaattinen       
              pullolämmitin. Ympäristöystävällinen,       
              20 % laskenut energiankulutus.       
                     
                     
                     
Texa 598 75 230 – 10 + / - 5 g 3,0 Ei Ei Analogiset korkea- ja matala- Talteenotto, vuototesti,  Kyllä Työvaiheet eriteltynä. Suomenkielinen ohjelma, lukittava Adapteri ulkoiselle Tulostin (280 e). 12 2 2750 Texa S.p.A. / Motron	Oy
707R 1078         painemittarit. Käyttöliittymälle alipaineistus, öljyn lisäys,  150 e / vuosi  vaaka kuljetusta varten. täyttöpullolle. Kylmäaineen tunnistin (1400 e). 12   Italia Riku Mäki
 706         lcd-näyttö. kylmäaineen täyttö.      AIR+ -ohjaamon puhdistuslaite –    09 8840 033
           Autom. ylipaineen poisto.     (295 e). Erillinen öljypuristin     
                sähkökompressoriöljylle     
                (POE) (120 e).     
                     
Waeco 600 90 230 500 9 + / - 10 g 3,0 Kyllä Ei Analogiset korkea- ja matala- Talteenotto, talteenotetun Kyllä Ei Laite varustettu kahdella tehokkaalla – Kylmäainesäiliön lämmityspanta 24 1 3145 Dometic-Waeco / Suomen
ASC	5100G 1040         painemittarit. Käyttöliittymälle kylmäaineen punnitus, jäännös- 105 e / vuosi  tuulettimella laitteen sisäisen tuuletuk-  (107 e). Adapteri öljy-/uv- 24   Slovakia Työkalu	Oy
 600         lcd-näyttö. paineen mittaus, alipaineistus   sen ja jäähdytyksen varmistamiseksi.  säiliölle (500 ml ) (33 e). 24    Karl-Johan Stolpe
           sekä paineennousun mittaus,   SAE J 2788, 2099. Usb-portti  5 m huoltoletku (131 e/kpl).     040 930 7877
           uuden öljyn/UV-merkkiaineen   ohjelmisto-/tietokantapäivityksiin.  Laitteen suojahuppu (66 e).      
           lisäys, kylmäaineen täyttö.          
                     
Waeco 560 110 230 500 16 99,8 % 3,0 Ei Kyllä Analogiset korkea- ja matala- Talteenotto, talteenotetun Kyllä Talteenotetun kylmä-  – Huoltoletkut, venttiili- – 24 2 6725 Dometic-Waeco / Dometic
ASC	5500	G	RPA 1300         painemittarit. Käyttöliittymälle kylmäaineen punnitus, jäännös- 105 e / vuosi aineen ja vanhan   adapteri Waeco-kylmä-  –   Saksa Finland	Oy
 650         lcd-näyttö. paineen mittaus, alipaineistus  öljyn määrät, ali-   ainepulloille, käyttöohje,   –    020 7413 220
           sekä paineennousun mittaus,  paineistuksen kesto ja   adapteri 500 ml öljy- ja      
           uuden öljyn/UV-merkkiaineen  painelukema, lisätyn  uv-merkkiaine pulloille,      
           lisäys, kylmäaineen täyttö.  kylmäaineen/öljyn/  ilmatiivis jäteöljysäiliö,      
             merkkiaineen määrät.  pölysuojus, suojalasit       
             Huuhteluraportti.  ja suojakäsineet,
               testipullot uv-merkki-
               ainetta ja PAG-öljyä.
                     
Wigam 566 64 230 300 10 + / - 5 g 2,5 Kyllä Ei 7" kosketusnäyttö. Talteenotto, kierrätys, tyhjiöimu, Kyllä Tehdyt huoltotoimen-  Erityisesti autokorjaamokäyttöön – Letkusarja R134a (120,63 e). 12 Heti 3469 Wigam S.p.A. /  Oy	Kaha	Ab
Optima	Variant 1188          öljyn erotus. Kylmäaineen, Maksuton piteet, ajoneuvo- ja soveltuva helppokäyttöinen laite.  Huuhtelulaite (637,90 e). 12   Italia Tomi Toivonen
 545          kompressoriöljyn ja UV-aineen  korjaamotiedot. Soveltuu myös kylmäaineelle R134a.  Kylmäainealanysaattori (1120 e). 12    09 6156 8382
           lisäys. Huuhtelutoiminto, paine-     Typpipaineistussarja (450 e).     
           testaus alipaineella ja ylipaineella.     Elektroninen vuodonetsin (365 e).      
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