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Klímatöltő  

WAC 2200 
Art.No W050 400 003 

 

Egy igazi mindenes! 
 

A  WAC  2200   keménységével, pontosságával és 

könnyű kezelhetőségével kiemelkedik a 

versenytársai közül.  

 

Igazi szolgáltatást kínál személygépjárművek és 

kishaszonjárművek klímarendszereinek 

szervizeléséhez. 

 

 

 

 
 

      Jellemzők  

                   Pontos 

• A csatlakoztatott tömlők hosszának automatikus beállítása, a 

tömlő hossza akár 6 méteresre is növelhető 

• 98%-os hatékonyságú hűtőközeg regeneráció. Az SAE Standard 

2788 követelmény: 95% 

• Nyomásmérő  a beépített tartály nyomásának mérésére 

• Előre telepített adatok a töltési mennyiségekkel 

• Hűtőközeg tartály fűtés 

• Integrált öblítés funkció a klímarendszerből kikerülő 

szennyeződések eltávolításához  

 

Erős 

• Robosztus fém ház, mely teljeskörű védelmet nyújt a külső 

behatások ellen 

• Hűtőközeg fogyás dokumentálása a hűtöközeg menedzsment 

rendszernek köszönhetően 

• Adatbázis frissíthető az interfészen keresztül 

• Szoftver frissítése egyszerűen az USB porton keresztül 

• Nagy – 22 kg-os hűtőközeg tartály a hosszabb használatért 

• 24 hónapos garancia* 

• A garancia a készülék üzembehelyezésének napjától érvényes 

• Speciális, biztonságos és környezetbarát szállítás a készülék 

védelmének érdekében 

• 45 °C-os környezeti hőmérsékletig használható 

 
Felhasználóbarát 

• Teljesen automatikus berendezés az  R134a klímagázhoz 

• Beépített hő nyomtató az elvégzett munkafolyamatok 

dokumentálására 

• Klíma rendszer diagnosztika. Javaslatok a hiba javítására (pl. ha a 

hűtőközeg mennyisége túl alacsony, stb..) 

• Beállítható hőmérséklet és nyomás értékek a tartályban 

lévő, nem kondenzálódó gázok nedvességtartalmától 

függően. 

• Létrehozható ügyfél adatbázis 

• Minden, a klímarendszeren végrehajtott  szerviz 

kiolvasható és nyomtatható 

• Automatikus karbantartás jelzés – 80 kg felhasznált hűtőközeg 

után 

 
*Kötelező karbantartás mellett 
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Szállítás 

Figyelmeztetés: A berendezés szervizelése kötelező 80 kg 

gázfelhasználás vagy egy év eltelte után. 

Technikai adatok 

Méretek 1070 x 610 x 630 mm 

Súly 95 kg 

Hűtőközeg R134 a 

Beépített tartály 22 kg 

Lefejtő teljesítmény (folyékony) 300 g/min 

Vákuum pumpa kapacitás 72 l/min 

Minőségi bizonyítvány R134a SAE J 2099 

Nyomás mérő Pontossági osztály 1.6 

Max. üzemi nyomás 20 bar 

Szárító szűrők száma 1 

Működési feszültség 220 – 240 V / 50 Hz 

Tanusítvány CE and PED / ISO 9001 

 

Tartalom 

WAC 2200 A/C klíma töltő 

3 m hosszú tömlő 

3 db olaj tartály 

Burkolat 

Használati útmutató 

Gyakorlati tanácsok 

 

A részletekről érdeklődjön a területileg illetékes Würth 

területi képviselőjénél! 
 
 
 

Központ: 
Würth Szereléstechnika Kft 
2040 Budaörs, Gyár u.2. 

Tel: 23/418-130, fax: 23/418-137 
Vida László  +36 30 445 4747 

Web: www.wow-diagnosztika.hu 

http://www.wow-diagnoszika.hu./

