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                                        NARZĘDZIA  VALUE 

 

                POMPY  PRÓŻNIOWE  

                                                                        V-i240SV  100L/min      
 

                                                                 V-i260SV  142L/min     
 

                                                                 V-i280SV  198L/min     
 
 
Nowa seria pomp próżniowych do czynników R410A, R407C itd. 

- najwyższy stopień próżniowania – 12 mikronów, 

- duża  dokładność manometrów, 

- zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się oleju, 

- duży wziernik wskazujący poziom oleju oraz zabezpieczenie uniemożliwiające załączenie pompy bez  oleju, 
- dwustopniowa. 

             STACJE ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  

                                                                   

                                                                               VRR24AA    

 

                                                                               VRR24L    

 

- szybki odzysk czynnika, 

- duża wydajność, 

- sprężarka dwutłokowa, 

- dedykowana do systemów z dużą ilością czynnika chłodniczego, 
- wyposażona w zabezpieczenie  wysokiego i niskiego ciśnienia z funkcją wyłączenia przy osiągnięciu 80% napełnienia 

butli czynnikiem, 
- separator oleju. 

 

 

                                                                                                  VRR12AA 

 

- niskie zużycie energii, 

- bezolejowa sprężarka, 

- przystosowany do wszystkich rodzajów czynników chłodniczych, również R410A, 
- certyfikat ARI&CE. 

 

                    _________________________________________________________________ 
                                                                                               Centrum  Zaopatrzenia  Chłodnictwa   

                                86-031 Osielsko  k. / Bydgoszczy  ul.Szosa  Gdańska 50A  tel. +48(52) 362 00 87 , 362 01 08  fax. +48(52) 324 01 64 

                                       Oddział : 87-100 Toruń  ul.Stalowa 6   tel. +48 (56) 623 31 00  www.czch.com.pl  e-mail : info@czch.com.pl   

http://www.czch.com.pl/


                                                          
   __________________________________________________________________________________________________ 

         
    STACJA  WIELOFUNKCYJNA  VRE12P  
 

-Stacja  Odzysku 
-Pompa  Próżniowa 

       

 

 

 

 

                     WAGI  

Wagi elektroniczne Value zapewniają bardzo dokładny pomiar ilości czynnika chłodniczego. 
- miara w lbs, kg lub oz 
- łatwa w użyciu 
- stabilna, antypoślizgowa podstawa 
- zawory wejścia i wyjścia, automatyczne wyłączenie 

 

                                                VES-100A                                                          VES-100B 

                                                                                                 

 

 

 
Kielicharka VET-19-F                                                                 Kielicharka VFT-808-MI                                                                   
- 1/4", 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4"                                                                  - 6,8,10,12,14,16,19 mm          
- akumulator litowo-jonowy wraz z ładowarką w komplecie               - 3/16”, 1/4", 5/16”, 3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4" 
- dokładne i szybkie robienie kielichów – tylko 5 sekund!                  - łatwa w użyciu 
- łatwa w użyciu                                                                                  - niezawodna i precyzyjna 
                                                                                                                       - gładka powierzchnia kielicha                       
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     KIELICHARKI I OBCINARKI – ZESTAW   

W skład zestawu VTB-5B-I wchodzą: 
- kielicharka VFT-808-I 
- obcinarka VTC-28B 
- obcinarka VTC-16 
- VMG-2-R410A 
- VTT-5 
- walizka 

 

 

 

  OBCINARKI   

- pokrętło regulacyjne 
- ostrza wysokiej jakości ze stali japońskiej 
- unikalna konstrukcja łożysk ułatwiająca cięcie 

 

Obcinarka VTC-19: 1/8” – 5/8” (3-16 mm)     

Obcinarka VTC-28B: 1/8” – 1.1/8 (4-28 mm)  

Obcinarka VTC-42: 1/4” – 1.5/8” (6-42 mm)    
 

 

 

ZESTAW  MANOMETRÓW  VMG-2 + WĘŻĘ     
 
- blok dwuzawodowy z wziernikiem o średnicy 60mm ze skalą na czynnik R407C/R404A/R22/R134a 
- 3 węże 120cm ¼’’ SAE 
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