
STACJA KLIMATYZACJI A/C

Stacja  obsługi klimatyzacji w autobusach 
z czynnikiem R134a. 

KOD: T01.004.24 – RR1501 BUS 
(z drukarką i pasem grzewczym) 

Wyposażenie standardowe: 
- Przewody HP i LP z szybkozłączami 
do czynnika R134a
- Pojemnik na olej hybrydowy
- Drukarka
- Podgrzewanie butli wewnętrznej
- System TopAuto Clima Control 

Wyposażenie dodatkowe: 
- Moduł Ethernet
- Moduł Wi-Fi
- Wpornik do odwieszenia przewodów
- Wewnętrzny akcelerometr
- Wersja Matik

RR1501 BUS 

TopAuto oferuje pełną gamę w pełni automatycznych stacji obłsugi klimatyzacji 
najnowszej generacji. Nowe maszyny wyróżniają się nowoczesnym designem 
i niezawodnością. W wyniku dokładnych badań i wieloletniego doświadczenia, są one 
również budowane z najwyższej jakości włoskich komponentów, a także z troską i wiedzą 
naszych techników. Wszystko po to, aby każdemu mechanikowi zagwarantować proste 
i bezpieczne użytkowanie. Nową gamę można zamówić zarówno dla gazów R134A, jak 
i HFO1234YF.
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Dane techniczne:

1 

+/- 1 gr  

+/- 1 gr 

3 m (opcja przedłużenia do 6-9 m)

Kolorowy ekran 4.3”  

Dotykowy ekran + klawiatura

Dostęność w wersji HFO1234yf

Pompa próżniowa

Zbiornik wewnętrzny

Kompresor

Pojemność filtra osuszacza

Stopień odzysku

Czujnik ciśnienia

Zbiorniczki na olej

Podziałka skali oleju

Podziałka skali czynnika chłodniczego

Dokładność wagi oleju

Dokładność wagi czynnika chłodniczego

Długość przewodów serwisowych

Ekran

Klawiatura

Liczba obsługiwanych zbiorników

Automatyczna kompensacja przewodów

Baza danych samochodów hybrydowych

Sygnalizacja LED statusu pracy

Złącze USB

Złącze Wi-Fi 

Sterowanie poprzez Smartphone

Wersja automatyczna bez zaworów kulowych

Zasilanie

Waga

10 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

opcja 

opcja 

opcja 

230V, 50/60 Hz, 800-2000W 

130 Kg 

Dane techniczne

Tak

170 l/min  

30 Kg 

20 cc (600 gr/min)

150 Kg 

>95 % 

Tak 

2+ 1 (samochody hybrydowe)

1 



STACJA KLIMATYZACJI A/C

ALARM!!!
WYKRYTO WYCIEK W 

OBIEGU WEWNĘTRZNYM

Stację klimatyzacji RR1501 BUS można zamówić 
zarówno w wersji R134a, jak i HFO1234yf. Zestaw 
do konwersji z wersji R134a na HFO1234yf można 
również zakupić i zainstalować w późniejszym 
terminie.

Dostępna w wersji HFO1234yf

Stworzyliśmy intuicyjne i łatwe do 
zrozumienia oprogramowanie: dzięki 
podsumowaniu faz pracy pokazanemu 
przez ClimaControl, operator zawsze 
będzie informowany o postępie procedury, 
a także o szacowanym pozostałym czasie 
do jej zakończenia. ClimaControl pozwala 
również na zdalne korzystanie ze stacji 
RR, poprzez smartfon (iOS / Android) lub 
komputer PC (MacOS / Windows), dzięki 
czemu możesz obserwować bezpośrednio 
na swoim urządzeniu w trybie lustrzanego 
ekranu te same ekrany, które widziałbyś 
na stacji RR; ponadto ClimaControl 
umożliwia zdalne sterowanie maszyną.

Automatyczna kontrola szczelności stacji A/C

Dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli 
wewnętrznej stacja automatycznie ostrzega 
operatora w przypadku wykrycia wycieków 
wewnętrznych.

TopAuto ClimaControl: proste i intuicyjne oprogramowanie
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Oświetlenie LED statusu pracy

Taśma LED RGB o wysokiej intensywności 
umieszczona na przedniej osłonie pozwala 
operatorowi poświęcić się innym zadaniom podczas 
wykonywania procedury automatycznej. 
W zależności od koloru będzie w stanie sprawdzić 
z daleka stan maszyny:

Modłuły Ethernet i Wi-Fi

Stacje klimatyzacji TopAuto mogą być wyposażone 
w moduł Ethernet i moduł Wi-Fi. Oprócz zdalnego 
sterowania za pomocą smartfona lub komputera, 
możliwe jest również zapisywanie danych na 
komputerze i uzyskiwanie zdalnej pomocy 
technicznej dzięki naszej obsłudze klienta, po 
prostu łącząc się z Internetem.

Blokada wagi

Wszystkie nasze stacje wyposażone są 
w mechaniczną blokadę, która zabezpiecza czujnik 
skali gazu podczas transportu.

Zielony: Procedura zakończona
Niebieski: Oczekiwanie
Czerwony: Error 
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DYSTRYBUTOR:

Anwa-Tech sp. z o.o.
3 Maja 89, 05-071 Sulejówek

tel. +48 22 783 41 61
zamowienia@anwa-tech.pl

b2b.anwa-tech.pl
sklep.anwa-tech.pl
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