
Your Cool Business 
Våra AC-diagnostikverktyg

AC-läcksökare     

U/V läck-
sökningssats



Your Expert in Parts

U/V läcksökningssats - 253519
 
Lätt att använda läckage detekteringssats. Det fullständiga 
läckagetekteringssatsen innefattar fluorescerande läckagetekteringsfärg 
och en kompakt, effektiv Högdriven LED-detekteringslampa.  
Det kompakta ljuset kan passa in hårda områden, vilket gör att läckor  
är easier.

Satsen är perfekt för förebyggande underhåll, systemdiagnos - och för 
att hitta små ”pinhole” freon läckor. Upptäck alla luftkonditionering och 
kylningsläckor med de bästa verktygen som finns tillgängliga.

Se handled-
ningsvideo:

Se handled-
ningsvideo:

AC-läcksökare - 253844
Long Life Solid Electrolyt Sensor Technology. Designad för att 
detektera de mer ströma och svåra HFC-kylmedlet, såsom R-134a, 
förutom den nya HFO-1234YF och alla HCFC (R-22) och CFC (R-12)-
kylmedel inklusive snäppgodkända kolväteblandningar.

Unik digital läckstorleksindikator tar gissningen av om du vill 
reparera en liten läcka eller inte. Den digitala displayen är 
oberoende av ljudlarm och känslighetsnivå, vilket möjliggör den 
exakta polokällan av läckkällan.

 
• Detekterar alla CFC, HFC, HCFC-kylmedel 

och blandningar.
• Uppfyller SAE J-2791 och EN 14624 

standarder.
• Detekterar 134a och 1234YF läckor så små 

som 0,05 oz / år.. 

• Premium U/V läcksökningssats med  
4 delar.

• En kraftig LED UV-lampa.
• Anodiserad aluminium, robust 

konstruktion.
• Nylon handleden snodn.

• Använder 3 AAA batteries.
• UV spårmedel 237ml  

(treats 32 vehicles).
• UV-glasögon. 
• Olje- och spårmedelinjektor til  

R134a och R12.

• Kompakt och flexibel uppvärmd 
sensorteknik.

• Känslighetsnivå justerbar.
• Innehåller indikator för digital läckage, 

ljudläckage, låg batteriladdare.
• Mycket effektivt att hitta små läckor. 
• Förpackad i robust svart väska.

Made in USAMade in USA
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www.hc-cargo.se

Fördelar med testverktyg från HC-CARGO 

• Enkla att ansluta och använda
• Snabb och exakt testning
• Verktygen kan även användas för testning efter en reparation 

för att säkerställa att systemet fungerar optimalt
• Kvalitet! Testade avseende överensstämmelse med 

specifikationerna inom
• Fordonsindustrin
• Sparar tid och pengar samt ger nöjda kunder

Du hittar alltid vår
uppdaterat A/C-program på

Lågt gastryck
Høgt gastryck
Høgt vätsketryck
Lågt västketryck

De 5 viktigaste delarna
för klimatanläggningar:

 Kompressor

 Kondensor

	 Affukter

 Expansionsventil

 Förångare


