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HC-CARGO A/C testers!
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UV Lekdetectie kit - 253519
Een ”Easy-to-use” lekdetectie kit. Het volledige lekdetectie kit bevat
fluorescerende lek detectie kleurstof , een sterke compacte LED
detectie lamp.
De compacte lamp past in de moeilijkst bereikbare plaatsen
hierdoor wordt het zoeken naar lekken nog eenvoudiger.

Lek detector - 253844
Zie
tutorialvideo:

Deze kit is uitstekend geschikt voor gebruik tijdens periodiek
onderhoud, systeemdiagnose - en voor het vinden van miniscule
”pinhole” freon lekken. Speur alle mogelijke A/C defecten op met deze
nieuwe HC-CARGO 253519 detectie Kit.
• Hoogwaardig U/V Lek detectie set
met 4 items
• Krachtige LED detectie lamp
• Robuust geconstrueerd uit geborsteld
aluminium
• Nylon Pols koordje

• Gebruikt 3 AAA-batterijen.
• UV kleurstof 237ml (voor +/- 32
voertuigen)
• Versterkende UV bril
• Hand injector voor kleurstof en olie
voor R-134a en R-12-systemen

Solide elektrolyt-sensortechnologie met lange levensduur.
Ontworpen om het HFC-koelmiddel R-134A en andere moeilijk op te
sporen koelmiddelen zoals het nieuwe HFO-1234F en alle HCFC
(R-22) en CFC (R-12) middelen, waaronder ook de SNAP
goedgekeurde koolwaterstof mengsels te detecteren.

Zie
tutorialvideo:

De unieke digitale lekgrote-indicator geeft aan of het lek
herstelbaar is of niet. Het digitale display werkt onafhankelijk van
het geluidsalarmen het gevoeligheidsniveau, hierdoor kan men de
exacte plaats van het lek lokaliseren.
• Detecteert alle CFC, HFC, HCFC-koelmiddelen en mengsels.
Meets SAE J2911, SAE J2913 SAE J1627, SAE J2791 en de europese standaard EN 14624
• Detecteert R134A en 1234YF lekken zo klein als 0.05 oz. per jaar
• Compacte en flexibele verwarmde senortechnologie
Gevoeligheidsniveau instelbaar
• Inclusief digitale lekgrote-indicator, audio-lek-alarm en lage batterij-indicator
• Zeer effectief voor het vinden van kleine lekken
• Geleverd in een robuuste plastic opbergkoffer
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De 5 belangrijkste onderdelen
van het A/C Systeem:
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Lage gasdruk
Hoge gasdruk
Hoge vloeistofdruk
Lage vloeistofdruk

1 Compressors

2 Condensors

3 Droger

4 Expansieventiel

5 Verdamper


Voordelen van HC-CARGO testers:

Vind altijd ons
bijgewerkt A/C-programma op:

www.hc-cargo.nl
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• Gemakkelijk toe te passen en eenvoudig in gebruik
• Snel en nauwkeurig testen
• U kunt de testers gebruiken na een reparatie, om te ervoor te
zorgen dat het systeem optimaal functioneert
• Kwaliteit! Getest om te voldoen aan de standaarden van de
automotive markt
• Bespaart tijd en geld en zorgt voor tevreden klanten

