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MID approval
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Principais Características

•  Estação com gestão do ciclo automático.
•  Compressor rotativo.
•  Escala dupla para dosadores de óleo usado / óleo 

novo.
•  Porta USB para a atualização da base de dados.
•  Impressora integrada (A/C 932P)
• Introdução automática do marcador com dosador 

e escala dedicados.
•  Possibilidade de descarga dos gases 

incondensáveis.

A/C 932P  cód. 0-66500101

A/C 932  cód. 0-66500100

A/C 932
Estação Automática de Tratamento R-1234yf 

A gama 2016 das estações automáticas da Tecnomotor, aumenta com o novo 
modelo A/C 932, desenvolvido para trabalhar em absoluta segurança e extrema 
praticidade com o novo refrigerante R-1234yf.
De fato a estação, permite efetuar com rapidez e extrema eficiência as funções 
básicas de recuperação do refrigerante, a fase de controlo e de vácuo e a recarga do 
refrigerante e do lubrificante no circuito A/C dos automóveis.

A/C 932, é dotada de programas que permitem atuar no veículo de modo automático 
também para o controlo das microfugas, a introdução de eventuais aditivos UV para o 
controlo das fugas bem como a deteção das pressões de trabalho.
A estação A/C 932 foi projetada para permitir ao operador realizar no modo 
automático o ciclo de lavagem dos sistemas A/C, conforme o exigido por alguns 
fabricantes.

O número dos ciclos de lavagem pode ser configurado pelo operador periodicamente. 
O seu cilindro de 10 kg, o compressor rotativo com uma eficiência de recuperação 
de mais de 99%, as balanças de precisão e a base de dados fazem da AC 932 
uma estação versátil, adequada para todos os utilizadores até mesmo os mais 
exigentes, mantendo ao mesmo tempo a praticidade e a simplicidade de uso. 

Também pode ser encomendada com a impressora integrada (A/C 932P).

Um amplo menu de Serviço, de uso exclusivo dos técnicos autorizados, faz com que 
essa estação seja de fácil manutenção e precisa nas fases de calibração, a fim de 
garantir sempre o perfeito funcionamento.

NOVO REFRIGERANTE

 R-1234YF
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A empresa reserva-se o direito de alterar as características do produto em qualquer momento. by Marketing - Cód. DPTCM000018B - 01/2018.

Características Técnicas
- Refrigerante: R-1234yf
- Velocidade de recuperação: 300 g/min
- Precisão de recuperação: +/- 15 g
- Eficiência de recuperação: ≥ 95%
- Vazão da bomba: 100 l/min
- Capacidade do cilindro: 10 kg
- Resolução da escala de refrigerante: 5 g
- Resolução das balanças de óleo/UV: 1 g
- Temperatura de armazenamento: -10 ÷ +50 °C
- Temperatura ambiente de uso: 0 ÷ 40 °C
- Alimentação: 230V/1ph/50Hz

Dimensões

INTRODUÇÃO AUTOMÁTICA DO LÍQUIDO MARCADOR UV

Transferência de dados da estação para o PC

A estação A/C 932 pode ser atualizada 
(programa e Base de Dados) através da 
porta USB da qual é dotada, permite o 
arquivamento e a exportação no próprio 
Computador dos ciclos de trabalho 
efetuados.

Introdução automática do marcador com 
dosador e escala dedicados.

Visualizador LCD RETROILUMINADO  
de alta eficiência.
TECLADO DE FUNÇÕES DE MEMBRANA  
PROTEGIDO contra os agentes externos.

Unidade de recuperação, reciclagem, vácuo e carga


