
Evacuare

Umplere

Testarea densităţii şi purităţii

Controlul absorţiei4F
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Echipament complet automatizat pentru evacuare / umplere

R410A R22 R134A R407C R404A R507A

Protecţia tuturor
componentelor precum
pompa de vid şi cântarul

Carcasă robustă şi
compactă

Greutate: 17 kg

Presiune: 1 x 10-2 mbar

Cântar: până la 100 kg

Precizie: 10 g

Lungimea furtunului: 2,5 m

Bază stabilă pentru
butelii mari şi mici

Măsoară cu precizie
până la 100 kg

ROKLIMA PLUS 4F

Echipament complet automatizat pentru punerea în
funcţiune şi întreţinerea instalaţiilor de climatizare

Sunt oferite într-un singur aparat multiple şi sigure operaţii în
instalaţiile de frig. Prin intermediul unui meniu simplu sunt controlate
automat 4 funcţii.

Lucrul sigur şi
comfortabil cu agenţii
frigorifici fără riscul
de pierderi

3 furtune de presiune
(2500 mm) din seria
“Plus” cu robinet sferic

Introducere uşoară a
tuturor parametrilor

Display interactiv din
16 caractere operat
din 4 taste

ROKLIMA Plus 4F la lucru Asigurarea tuturor accesoriilor
3 manometre protejate pentru toate
tipurile de agenti frigorificiTransport uşor

11840.00 ROKLIMA PLUS 4F
DescriereCod

Evacuarea sistemului
după DIN 8975

Pompă vacuum integrată
cu volum de 42 l/min

Furtun capilar din
plastic

Umpleri sigure şi fără
scăpări

Circuitele sistemului
100% curate

Test de vid complet automat
cu detectarea posibilelor
impurităţi

10 g
2,5 m

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Umplere sigură,
fără pierderi

Furtune capilare,
din material sintetic

Priză suplimentară

Pentru legătura şi controlul automat
al aparatelor de absorbţie
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Echipament universal, complet automatizat pentru evacuare / umplere

R410A R22 R134A R407C R404A R507A

Pregatire rapidă şi
manipulare simplă

Numai un furtun pentru
circuitul de racire

Numai un furtun pentru
pompa de vid

Siguranţă înaltă a
circuitului de răcire

Supapă magnetică
de recul integrată

Introducerea simpla a
tuturor parametrilor

Afisaj cu 16 caractere şi
meniu prietenos

Pentru butelii mari şi mici

Cântar de precizie până la 100 kg

R410A R22 R134A R407C

Cântar 50 kg, Cod 1730.03

Face din fiecare pompă vacuum o staţie
de golire / umplere complet automată.

ROKLIMA Compact

Instalaţie automată pentru evacuare şi
umplere a agentului de răcire

Set (cod 1820.00) compus din: cântar de precizie (până la 100 kg), supapă magnetică de
recul, supape magnetice pe furtunul de vacuum şi cel de umplere, furtun capilar şi trei
reductii 1/4" SAE - 5/16" SAE (cod 1700.16), geantă (cod 1820.54)

Cod            Descriere
1820.00 ROKLIMA Compact

Adaptor 1/4" SAE
1732.04 Adaptor 5/16" SAE

1

Geantă 1
1

1
1732.05

1820.54

Adaptore pentru
conectarea buteliei cu
agent frigorific la cântar

Geantă
cod 1820.54

Pregatire rapidă şi
manipulare simplă

ROCADDY 5 / ROCADDY 50

Set universal pentru evacuare şi umplere

Cu ROCADDY puteţi goli sau umple foarte uşor aparatele
de climă cu agentul de răcire.
Toate componentele îndeplinesc
aşteptările specialiştilor din
domeniul aparatelor de răcire.

Set este compus din: ROAIRVAC 1.5 PRO (cod 1700.61) cu vacuumetru şi supapă
magnetică, manifold cu 4 căi pentru R22, R134A, R407C (cod1705.02), manifold cu 4 căi
pentru R410A (cod1705.08), set de trei furtune de presiune cu lungime de 1.500 mm cu
robinete cu bilă pentru R22, R134A, R407C (cod 1715.17), set de trei furtune cu lungimea
de 1.500 mm pentru R410A (cod 1715.20), cântar de precizie până la 5 kg (cod 1731.03),
2 robineţi conectare butelii (cod 1732.04/05), ulei mineral 1l (cod 1692.00) pentru pompa
de vacuum, cutie pe role din material sintetic / ROCADDY 50 cu cântar de 50 kg cod
(1730.03).

Cod            Descriere
1690.25 ROCADDY 5 cu cântar de 5 kg

(pentru R22, R134A, R407C, R410A)
1690.35 ROCADDY 50 cu cântar de 50 kg

1

(pentru R22, R134A, R407C, R410A) 1
1

1

10 g

1 g
1,5 m

50 5

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Circuit curat 100%

Test de vid complet automat cu
depistarea eventualelor impurităţi
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Cod            Descriere
1700.61 ROAIRVAC 42 l/min

ROAIRVAC 85 l/min 1
1

1700.62

Aparat de aspiraţie agenţi frigorifici

Resetarea
întrerupătorului de
înaltă presiune

Butonul RESET

Protecţia
componentelor
integrate

Întrerupător de
înaltă presiune
integrat

Golirea aparatelor
indiferent de tipul
agneţilor folosiţi

Funcţia PURGE (purjare)

Butelie de
reciclare a
agenţilor frigorifici

Volum: 14.5 L, greutatea max.
10 kg, dublu robinet de legatură
pentru extragerea gazelor şi
lichidelor, bază tubulară pentru
stabilitate. Livrată cu robinetul
cu 2 căi, etichete şi
documente.

R410A R22 R134A R407C R404A R507A

ROREC 

Aparat de absorţie a agentului frigorific

 Aparat compact, uşor de transportat pentru

recuperarea oricărui tip de agent.

Uşor de transportat
şi utilizat

Carcasă u oară şi
compactă din material sintetic

ş

Nu necesită întreţinere

Compresor fără ulei

11686.04 ROREC
DescriereCod

Ø Înalţime

11709.52 Butelie de reciclare 1/4”
DescriereCod mm mm

230   510

ROAIRVAC

Pentru evacuare conform DIN 8975 cu vacuummetru şi supapă
magnetică antiretur

 

 

 

 

 

Protecţia elementelor din interior printr-o carcasă uşoară de
    înaltă calitate

Supapă magnetică antiretur pentru protecţia circuitului de răcire
    contra murdăririi uleiului în cazul unei întreruperi a alimentării cu
    energie

Vacuummetru cu indicator

Supapă de descărcare gaz pentru reducerea vaporilor de
    apă din rezervorul de ulei

Filtru special pentru reducerea vaporilor de ulei

Conector standard

Uşoară, compactă şi uşor de transportat

Mâner ergonomic

Creşte siguranţa
procedurii de evacuare

Vacuummetru care
poate fi uşor citit

Protecţia componentelor interioare

Carcasă uşoară şi de înaltă calitate

1/4" SAE (1/4" SAE F, 5/16" SAE,
3/8" SAE, adaptor inclus)

Vacuumetru şi supapă
magnetică antiretur integrate

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Pompă de vid cu 2 trepte
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Accesorii frigotehnie şi climatizare

Manifold Digital
Indicat pentru punerea în funcţiune şi întreţinerea aparatelor de climă
ca si a pompelor de căldură. Sonda de vacuum livrată în set permite
o supraveghere a evacuării. Cu ajutorul termometrului fixabil cu clema,
aparatul calculează automat supraîncălzirea sau subrăcirea.

Setul (cod 1705.20) conţine: manifold digital (cod 1705.23), sondă
vacuum (cod 1705.21), termometru cu clemă (cod 1705.22), 3 furtune
standard 1/4” (cod 1715.12), cutie de plastic.

Racord concomitent de furtun
de umplere şi vacuum

Piesă T cu robinet cu înşurubare pentru
racordarea la butelia cu agent de răcire

Control simplu al operaţiunii
de executat

Display mare cu afişarea diferitelor
caracteristici fizice.

Set complet în
cutie din plastic

Calcul automat al subrăcirii

Racord pentru termometrul fixabil

Controlează evacuarea
în timpul lucrului

Legatură pentru sonda
de vid externă

Posibilităţi de utilizare universale

Peste 60 de agenţi de răcire
diferiţi sunt integraţi

Termometru fixabil
Sondă vacuum
externă

1705.21

1705.20

Cod            Descriere

1705.23 Manifold digital
Sondă vacuum

1705.22 Termometru fixabil
1

Set manifold digital 1
1

1

Set manifold
Set manifold si furtune de presiune

Manifold:
 
 

 

 

 

Manometru Ø 80 mm, clasa 1,6

Afişaj de înaltă precizie şi citire simplă

Corp supapă din aluminiu de înaltă calitate cu vizor

Robineti de dimensiuni mari codati pe culori

Deschidere şi închidere uşoară, sigură şi precisă a supapelor cu
    membrană, nu necesită întreţinere

Furtune de presiune:

 

 

Durată de viaţă mare a furtunului şi garniturilor
    Furtune de presiune “HD” (Heavy Duty) cu garnitură din
    Neopren

Fără risc de confundare şi lucru sigur
    Codare pe culori (albastru, roşu, galben)

Instrument de măsură de durată, de înaltă calitate

Manifold 2 cai (cod 1706.00 si 1706.07),
Manifold 4 cai (cod 1706.01, 1706.06,
1706.02 si 1706.08)

Protecţie foarte bună
împotriva loviturilor

Înveliş din cauciuc
al manometrelor

Fără pierderi ale agentului frigorific

Furtun de presiune cu robinet sferic
(numai la 1706.02 şi 1706.08)

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Vizor

Vizualizarea stării
agentului frigorific

Conţinut set: Manifold cu manometre 80 mm, Ø “Pulse Free” clasa 1.6, 3 furtune a
1500 mm, ]n cutie de plastic

1706.06 Manifold 4 căi I “Standard”

DescriereCod

1706.08 Manifold 4 căi II “Plus”
1715.05 Geantă de transport din plastic

1706.00 Manifold 2 căi “Standard”

1706.07

1706.01

Manifold 2 căi “Standard”

1706.02 Manifold 4 căi II “Plus”

Manifold 4 căi I “Standard”

1

1

1

1

1

1
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11750.01 Set dinamometric de chei fixe,
în geantă

DescriereCod

Set dinamometric de chei fixe
Braţ cu moment de strângere reglabil (10 – 75 Nm) şi 6 capete chei
fixe: 17, 22, 24, 26, 27 si 29, pentru evitarea forţării filetului “peste
cap” şi strângerea fără greşeală a piuliţelor la legături de
1/4”, 3/8”, 1/2” si 5/16” conform DiN 3866

Set cu azot

Mai multe posibilităţi de operare
pe circuitul de răcire

 Pentru testul de presiune şi etanşeitate cu azot

 Spălarea circuitului

 Admisia azotului în timpul

    lipirii pentru protectia la
    oxizi

1
1

2590.60 Set cu azot în cutie de plastic
2590.08 Recipient cu azot 950 g

DescriereCod

Setul (cod 2590.60) conţine: butelie de azot, regulator, furtun de legătură, adaptor butelie,
manometru.

Set complet

Flacon cu conţinut de azot

Uşor de folosit

Supapă cu arc de presiune

Indicare precisă
a presiunii

Accesorii frigotehnie şi climatizare

Setul (cod 1750.01) conţine:
capete chei fixe 17 - 22 - 24 - 26 -27 - 29 mm, cheie dinamometrică, geantă

Agent frigorific
Agenţi frigorifici fără clor, ecologici, din grupa HFC,
în butelii practice de 40 bar, cu Sigiliul TÜV
nr. 0036-043/03D şi agrement TPED
conform normei 99/36/CE.

Cod            Descriere

1709.12 Agent frigorific R410A, 1l
Agent frigorific R410A, 2,5l

1709.13 Agent frigorific R407C, 1l
1

Agent frigorific R407C, 2,5l 1
1

1
1709.32

1709.31

   EU 842/
2006

ASG E-F
Capete uşor de montat 

6 chei fixe
Universal aplicabile

Filete şi supape standardizate la
toate buteliile

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Citire precisă datorită scalei clare

Siguranţă sporită

Partea inferioară întărită

Manometru clasa 1.0
cu scală detaliată
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Buton RESET

Reglare a punctelor neutre ale
sondei pentru localizarea scurgerilor

Set (cod 0873.04) compus din: RO-Leak, sondă de rezervă şi două baterii

1
1

0873.04 Set RO-Leak
0873.03 Sondă de rezervă

DescriereCod

R410A R22 R134A R407C R404A R507A

Si
ch

er
h

ei

tss
tandard n

ach
 SAE 

J1627

Serie “Standard” Serie “Plus”

R410A

3
3

1715.12 3 x Furtun tip  “Standard”
1715.44 Furtun albastru

DescriereCod

3
3

3

1715.46
1715.48

1715.34

Furtun roşu
Furtun galben

3 x Furtun tip  “Standard”
31715.43 Furtun albastru
31715.45 Furtun roşu
31715.47 Furtun galben

5/16" SAE

R22 R134A R407C

R410A R22 R134A R407C

1,5 m

RO-Leak + Sensor

Aparat pentru depistarea scurgerilor de agent de răcire

 Aparat electronic de depistare a

scurgerilor pentru găsirea fisurilor
din sistemul de răcire

 Pentru toate tipurile CFC, HFC şi HCFC

Bine ţinut în mână

Formă ergonomică

Localizare precisă a scurgerii

Şapte trepte de sensibilitate

Confortabil

Mai multe variante acustice

Ajunge uşor în locuri strâmte
în care apar fisurile

Lungime 35 cm, sondă flexibilă

Durată de viaţă lungă şi sensibilitate mare
a sondei cu o rată de căutare 3g/a

Capul sondei poate funcţiona până la 20 h

Set furtune

 

 

Timpi de repaus îndelungaţi ai furtunului şi garniturilor

    Furtune sub presiune “HD” (Heavy Duty) cu garnitură din
    Neopren

Fără risc de confundare şi lucru sigur

    Codare pe culori (albastru, roşu, galben)

Furtun tip „Standard” 1/4” SAE 45 Furtun tip „Plus” 1/4” SAE 45 cu robinet sferic

R410A

31715.22 Furtun albastru

DescriereCod

3
3

3

1715.40
1715.42

1715.20

Furtun roşu
Furtun galben

Set 3 x Furtun tip  “Plus”
31715.21 Furtun albastru
31715.39 Furtun roşu
31715.41 Furtun galben

5/16" SAE

R22 R134A R407C

Accesorii frigotehnie şi climatizare
Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Pentru toate tipurile
CFC, HFC şi HCFC
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Dispozitiv de bercluit
Pentru bordurare simplă de precizie la 45°
pentru ţevi de cupru 6 – 18 mm, recomandat îndeosebi
pentru R410A

Pentru maşină de înşurubat
cu acumulator

Racord pătrat

Cuplaj cu fricţiune cu închidere
cu resort

Fără reducerea robusteţii
pereţilor

Robusteţe şi durată de viaţă îndelungată

Produs din oţel forjat

Matriţă cu autocentrare

Cel mai înalt grad de precizie a bordurării

Datorită arcului compensator

Expandarea şi forma
capătului ţevii, controlate,
fără distorsiuni

Con de bordurat excentric
montat în rulment cu ace

Fără reducerea
grosimii pereţilor

Set EB

Set EB
Set EB

1

1
1

1

2224.01

2224.02
2224.03

DescriereCod
6-8-10-12-14-15-16-18 mm
1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4”

1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4”
6-8-10-12-14-15-16-18 mm

Metric 1
1

2224.13
DescriereCod

6-8-10-12-14-15-16-18 mm
1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4”2224.12 Metric

Dispozitiv de bercluit universal
Pentru obţinerea de borduri simple de precizie de 45°
la ţevi din cupru Ø 4 - 16 mm (3/16 - 5/8")

 
    
    

 
    

 

Utilizare universală şi cel mai înalt grad de precizie a bordurării
prin blocarea cu autocentrare a ţevii pentru toate diametrele de
ţeavă.

Bordurare controlată fără formare de fisuri cu o suprafaţă perfectă
a bordurărilor

Con de bordurare cu poziţie fixă, cu geometrie specială

Bordurare fără formare
de fisuri

Prindere universală şi rapidă

Fixare a ţevii cu autocentrare

Con de bordurare rotativ

Set EB 12226.01
DescriereCod

4-16 mm   3/16 -5/8””

Seturile de bercluit conţin: dispozitiv de bordurat prin rotire, matriţă în execuţie metrică
şi/sau în ţoli, cutie din plastic pentru transport

Cod 2226.01

Rezultate optime
de bordurare

Set dispozitiv de bercluit

Cod 2224.01, 2224.02,
Cod 2224.03

Cod 

Setul de bercluit  universal (Cod 2226.01) conţine: dispozitiv universal de bordurare pentru
diametre de ţeavă 4 - 16 mm, 3/16 - 5/8", cutie din plastic pentru transport

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

Bercluire de înaltă
calitate

con
excentric
de bordurat

Matriţă

con
rotativ

Menghină
ţeavă
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Prezentare  generală a sistemului de climatizare

Evacuare şi umplere cu pompa ROKLIMA PLUS 4F
Informaţii despre ROKLIMA 4F se găsesc la pagina 60

Evacuare şi umplere cu pompele de vid ROTHENBERGER
Informaţii despre pompele de vid găsiţi la pagina 62

Recuperarea automată a agenţilor frigorifici cu ROREC / ROKLIMA 4F
Informaţii despre ROKLIMA 4F şi ROREC găsiţi la paginile 60, 62

Echipamente şi dispozitive pentru frigotehnie şi aer condiţionat

EVACUARE UMPLERE

sau

EVACUARE UMPLERE

Robinet de
legătură

Robinet
de vid

Joasă
Joasă

Înaltă

Înaltă

Joasă

Înaltă
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