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ECK NEXT 
Všestranné riešenie pre workshop 

 

ECK NEXT je určený pre rôzne typy chladiva. ECK NEXT sa vyznačuje  inovatívnymi 
funkciami, jednoduchosťou a vysokokvalitným štandardom komponentov. Stanica 
ponúka vysokú flexibilitu vďaka možnostiam inovácie na trhu s náhradnými dielmi. 
ECK NEXT, jednoduchá stanica pre workshop. 

Plne automatická nabíjacia stanica A/C na regeneráciu, recykláciu a nabíjanie R134a alebo HFO1234yf 

● Konfigurácia chladiva počas aktivácie príslušnou súpravou R134a alebo HFO 
● Veľký 4,3" dotykový displej pre jednoduchú, rýchlu a intuitívnu  navigáciu   
● Úspora energie vďaka technológii 12-voltových solenoidových ventilov 
● Možnosť hybridnej súpravy na preplachovanie servisných  hadíc a vnútorných obvodov. Nevyhnutná pre servis  

systémov s elektrickým kompresorom. 
● Automatická regulácia úniku počas vákuovej fázy 
● Voliteľný analyzátor chladiva  na zistenie  % testovaných komponentov chladiva: HFO1234yf, R134a,  

R22, HC uhľovodíky a vzduch.   
● Regulovanie oleja so štandardnými znovu naplniteľnými nádobami a hermetickými náplňami 
● 2 veľké bočné vrecká na pohodlné umiestnenie ešte dlhších hadíc 
● WIFI pripojenie je k dispozícii na vyžiadanie 
● Kompletná databáza vrátane osobných a poľnohospodárskych vozidiel 
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Typ chladiva HFO1234yf alebo R134a 

Displej Farebná dotyková  obrazovka s 4,3"  
Servisné ventily Manuálne 

Tepelná tlačiareň Možnosť 

Hermetické a znovu naplniteľné nádoby na olej a farbivá Nie je k dispozícii 

Hermetické jednorazové nádoby na olej a farbivá Možnosť č. 1 

Naplniteľné štandardné nádoby na olej a farbivá Štandard č. 1 

Hadice 3 metre 

Databáza: osobné - dodávkové - poľnohospodárske vozidlá Štandardné 
Konfigurácia chladiva Štandardné 

Hybridná funkcia / elektricky poháňané kompresory Možnosť 

Tlaková skúška tvoriaceho plynu/dusíka Nie je k dispozícii 

Identifikátor plynu / Analyzátor plynu Opcia, Analyzátor 

Pripojenie WIFI Opcia 

Preplachovacia súprava Opcia 

Kontrola netesnosti vo vákuu Štandardné 

Čistenie nekondenzovateľným plynom Manuálne 

Napätie 220 – 240 V 50/60 Hz 
Vákuové čerpadlo 51 l/min, úroveň podtlaku 0,2 mbar 

Utesnený kompresor 1/3 HP 

Rýchlosť zotavenia 300 g/min v kvapalnej fáze 

Rozlíšenie nádrže 10 gr 

Rozlíšenie olejovej stupnice - 

Rozsah pracovnej teploty 11/49 °C 

Filtračný systém 1 filter na vlhkosť 

Nádrž na chladivo 12 litrov naplniteľných 

Ohrievač fliaš Nie je k dispozícii 

Rozmer / hmotnosť cm 67 x 68 x 108, 63 kg 

Rozmer / hmotnosť s obalom cm 71 x 74 x 125, 81 kg 

 
Štandardné 
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Y1N000000000  
Y1NH00000000 Chladiaca súprava HFO1234yf 
Y1NR00000000 Chladiaca súprava R134a 
Y1NH00000001 Chladiaca súprava HFO1234yf UK 
Y1NR00000001 Chladiaca súprava R134a 
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