
DANE TECHNICZNE RR2 DUAL GAS

Obsługa 2 gazów jednoczśnie (R134a oraz  HFO1234yf) Tak

Pompa próżniowa 2 x 113 l/min 

Zbiornik na czynnik chłodniczy 2 x 10 Kg 

Kompresor 2 x 10 cc (300 gr/min) 

Pojemność filtra osuszacza 2 x 150 kg 

Wydajność odzysku >95% 

CZzujniki ciśnienia Tak

Pojemniki na olej 6 (czysty olej, 

barwnik, zużyty olej, 

olej hybrydowy)

Liczba wag oleju 2 

Liczba wag czynnika 2 

Dokładność wagi oleju ± 1 gr 

Dokładność wagi czynnika ± 1 gr 

Długość przewodów serwisowych 3 m (opcja 6 lub 9 m) 

Wyświetlacz 2 x 4.3" TFT dotykowy

screen

Klawiatura Dotykowa + Manualna

Keyboard

Liczba obsługiwanych języków 10 

Automatyczna kompensacja długości przewodów Tak

Baza danych pojazdów hybrydowych Tak

Kontrolki statusu urządzenia Tak (2) 

Złącze USB Tak (2) 

Wi-Fi Opcja

STEROWANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH TAK

Zasilanie 230V, 50 Hz, 800-1600W 

Waga 120 Kg 



ALARM!!! 

WYCIEK W UKŁADZIE A/C

0 ZANIECZYSZCZEŃ + MOŻLIWOŚĆ PRACY Z 2 SAMOCHODAMI JEDNOCZEŚNIE
Dzięki innowacyjnemu wewnętrznemu układowi hydraulicznemu w stacji nie ma możliwości kontaktu 

dwóch gazów. Pozwala to na jednoczesną obsługę dwóch pojazdów.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI

Dzięki zaawansowanemu systemowi kontroli wewnętrznej 

stacja zaalarmuje klienta w przypadku wykrycia 

wewnętrznego wycieku gazu.

INTUICYJNY INTERFEJS 

Stworzyliśmy przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, które dzięki graficznym ikonom jest łatwe i 

szybkie w obsłudze oraz nie daje możliwości pomyłek.



DIODY STATUSU URZĄDZENIA  

Dzięki dobrze widocznemu paskowi LED RGB na przedniej osłonie, 

operator nie musi już przebywać blisko stacji przez cały czas trwania 

procesu obsługi. Może w tym czasie wykonać inną pracę. Stacja powiadomi 

Operatora o zakończeniu procesu lub w alarmie za pomocą paska LED i 

sygnału dźwiękowego.

PODSUMOWANIE PRACY AUTOMATYCZNEJ
Dzięki ekranowi podsumowującemu operator w każdej chwili będzie wiedział, w jakim punkcie cyklu 

automatycznego znajduje się stacja oraz w jakim czasie się zakończy

WYDRUK RAPORTU

Dzięki innowacyjnemu systemowi przechowywania, klient 

zawsze może zdecydować, jaki okres operacji ma być 

pokazany, czy jest to 1 dzień, 1 miesiąc czy 1 rok.

ZŁĄCZE ETHERNET

Stację można podłączyć do komputera PC w celach:

Zdalne sterowanie

Zapis danych stacji na PC

Zdalna obsługa techniczna

Jeśli stacja jest podłączona do repeatera WIFI, można nią sterować 

ze smartfona za pomocą odpowiedniej bezpłatnej aplikacji 



DODATKOWA WENTYLACJA EXTRA FAN 

Stacja wyposażona jest w 4 wydajne wentylatory zapobiegające

gromadzeniu się gazu wewnątrz stacji

BLOKADA WAGI

Wszystkie nasze stacje wyposażone są w mechaniczny system szybkiego lokowania, który zabezpiecza 
czujnik wagi gazu podczas transportu
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