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Nowe, inteligentne analizatory Mastercool serii SPARTAN będące w ofercie WIgmors,
wyposażone zostały w łączność bezprzewodową Bluetooth® oraz kolorowy, dotykowy ekran
4,3”. Dzięki wbudowanemu czujnikowi próżni klasy premium o dokładności do 1 mikrona, nie
ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu do prawidłowej diagnostyki i serwisowania
układu klimatyzacji.

  

  

  

  

  

Analizatory oferowane są w opcji 2-drogowej oraz 4-drogowej. Wyświetlają ciśnienie, wartość
próżni, temperaturę oraz automatycznie obliczają przegrzanie i dochłodzenie. Oferują
rejestrowanie danych oraz dodatkowe funkcje, takie jak liczniki czasu do przeprowadzenia
testów szczelności oraz alarmy. 
Urządzenia można połączyć także z aplikacją Mastercool Connect, która zapewnia pełną
mobilność, ponieważ zarejestrowane aktywności można łatwo przeglądać na smartfonach i
tabletach (aplikacja do pobrania w Google Play i AppStore). Pozwala to również na
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gromadzenie nieograniczonej ilości danych. W zależności od preferencji, ekran może
wyświetlać wskazania w postaci cyfrowej lub symulować klasyczne manometry.

  

  

Zarówno analizatory 2-drogowe, jak i 4-drogowe dostępne są w wielu wariantach, różniących
się dołączonym zestawem akcesoriów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
dystrybutora.
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Specyfikacja:
•    klasa manometrów: 1.0;
•    jednostki pomiaru ciśnienia: psi, bar, MPa, kg/cm2, Kpa;
•    jednostki pomiaru temperatury: °C, °F;
•    jednostki pomiaru próżni: mikrony, mBar, kPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg;
•    rozdzielczość pomiaru (ciśnienie): 0,07 bar (1 psi, 0,007 MPa, 0,07 kg/cm2);
•    dokładność pomiaru (temperatura): ±1 psi lub 1% odczytu (większa z wartości);
•    ciśnienie pracy: 0 do 50 bar (725 psi, 5MPa, 52 kg/cm2);
•    ciśnienie maksymalne (nie powodujące zniszczenia elementów wewnętrznych): 70 bar
(1000 psi, 7 MPa, 70 kg/cm2);
•    zakres temperatury czynnika chłodniczego: -40 do 93°C (-40 do 200°F);
•    temperatura pracy: 0 do 45°C (32 do 122°F);
•    dokładność pomiaru temperatury: ±0,5°C (±1°F) w zakresie od 0 do 71°C (32 do 160°F);
•    temperatura przechowywania: -12 do 49°C (10 do 120°F);
•    zakres czujnika próżni: 20 000 do 1 mikrona;
•    przyłącza: 1/4” M (kielich); 3/8” M (kielich) dla węża próżniowego (tylko w analizatorach
4-drogowych);
•    zasilanie: akumulator Li-Ion (ładowanie przez kabel USB typu C – w komplecie);
•    czas pracy na naładowanym akumulatorze: 30-36 godzin (25-30 godz. z włączoną
łącznością bluetooth);
•    automatyczne wyłączanie – po 30 minutach bezczynności;
•    sleep mode – po 4 minutach bezczynności;
•    zapis danych do 36 godzin.
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