
Your Cool Business 
Vores A/C diagnose værktøj

A/C  
Lækagedetektor

Lækage-
søgningssæt  



Your Expert in Parts

Lækagesøgningssæt - 253519
 
Med dette sæt er det nemt at finde lækager i A/C systemet. Sættet 
indeholder UV farvestof, en kraftfuld LED detekteringslampe. 
Det klare stærke lys når ind til de vanskeligst tilgængelige steder, 
og gør det nemmere at finde lækagerne.

Dette værktøj er perfekt til at lave de forebyggende check og diagnoser 
på klimaanlægget – og finde selv de mindste “knappenåls-huller”. 
Et meget velegnet værktøj til at finde lækager i køretøjers A/C og 
kølingssystemer. 

Se vores  
trænings-
video:

Se vores 
trænings-
video:

Lækagedetektor - 253844
Langtidsholdbar og solid electrolyse sensorteknologi. Designet til at 
opspore både nuværende og vanskelige HFC kølemidler som R-134a og 
den nye HFO-1234yf, samt alle HCFC (R-22) og CFC (R-12) kølemidler 
inklusiv SNAP godkendte kulbrinteblandinger.

Unik digital lækage indikator eliminerer tvivlen og finder selv de 
mindste huller og lækager og dermed om reperation er nødvendig. 
Displayet er uafhængigt af alarmen og følsomhedsniveauet, og 
muliggør præcis lokalisering af hul/lækage.

• Registrerer alle CFC, HFC, HCFC 
kølemidler og blandinger

• Overholder SAE J-2791 og EN 14624 
standarderne

• Registrerer 134a og 1234yf lækager så 
små som 0,70gr/år

• Certificeret til at detektere R1234yf, 
R134a, R12 & R22

• Kompakt og fleksibel sensorteknologi
• Følsomhedsniveauet kan justeres
• Nem og effektiv måde at finde små lækager
• Leveres i sort, solid plastkasse og  

inkluderer batterier

• Kvalitets lækagesøgningssæt med 4 dele
• Kraftfuld LED detekteringslampe
• Forstærket aluminium, robust 

konstruktion
• Nylon håndledssnor
• Bruger 3 stk AAA batterier

• UV farvestof 237ml  
(nok til ca. 32 køretøjer)

• U/V fremhævende briller
• Manuel olie-injector til R134a & 

R12 systems
• Produceret i USA
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www.hc-cargo.dk

Fordele med HC-CARGO  
diagnose-værktøjer 

• Nemme at komme i gang med - og bruge
• Hurtig og præcis testning
• Værktøjerne kan bruges efter endt service/reparation for at 

sikre systemet fungerer optimalt
• Kvalitet! Testet og godkendt, så de lever op til branchens krav 

og specifikationer
• Sparer tid, money og giver dig glade og tilfredse kunder

Du finder vores opdaterede
A/C program på

Lav tryk gas
Høj tryk gas
Høj tryk væske
Lav tryk væske

De 5 vigtigste komponenter
i A/C systemet

 Kompressor

 Kondenser

	 Tørfilter

 Ekspansionsventil

 Fordamper


