
AIR-NEX 9450
// Var ansluten med nya 
generationens AC-maskiner, från 
Brain Bee

AIR-NEX 9450 ÄR DEN KOMPLETTA STATIONEN FÖR R-1234YF OCH KAN 
ENKELT UPPGRADERAS MED AVANCERADE FUNKTIONER, TACK VARE 
INTEGRATIONEN MED SJÄLVDIAGNOSVERKTYG.
Stationen är också berikad med UV-testfunktionen, med maximal effektivitet tack 
vare oljevårdssystemet som används på spårmedelsbehållaren, liksom den nya 
oljestationen.
Enkel att använda tack vare den intuitiva grafiken i dess beröringsgränssnitt och på 
grund av den kapacitiva 7-tumsskärmen, som gör det möjligt att använda även när 
man bär skyddshandskar.
Alla uppdateringar, programvara och databaser är självinstallerade via den 
integrerade Wifi-anslutningen.

Alla AIR-NEX-stationer är utrustade 
med en WIFI-anslutning via 
Bluetooth. Detta ger åtkomst till 
ytterligare funktioner som:
+ AUTOMATISK

UPPDATERING
(programvara och databas)

+ FJÄRRKONTROLL
+ FJÄRRTJÄNST
+ RAPPORT WIFI-SKRIVARE
+ ASA NETWORK gränssnitt
+ APP: ar (iOS och Android)

R1234yf
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// INNOVATIVA TEKNIKER I ÖVERSIKT

OLJERENINGSFUKTION:
Den exklusiva Oil Clean-funktionen säkerställer att 
mindre köldmedium behövs för att eliminera den 
gamla oljan. Dessutom tillförs varje dag, från första 
service till sista, exakt rätt mängd olja.

 LÅNGLIVAD PUMP®: 
Den speciella LONG LIFE PUMP®-funktionen 
förlänger den genomsnittliga livslängden för 
pumpoljan som används i stationen upp till 1000 
timmar.

Nyckelfunktioner
+ 7” Pekskärmsdisplay med hög synlighet
+ ONETOUCH lyftdörrsystem
+ WiFi
+ ASA nätverksgränssnitt
+ AIR-PRINT-programvara
+ Multipass
+ UV Test

+ Spolning*
+ Hybridfunktion*
+ N-läckagetest*
+ Brain Bee Scatools intregrerat*
+ Oil Care system
+ Automatisk spolning av icke-

kondenserande gas
+ Integrerad skrivare: Tillval
+ Gasidentifierare: Valfri

TEKNISK DATA:
+ Mått: 700 x 750 x 1100 mm

+ Vikt: 85 kg

+ Behållarvolym: 20 l

*Tillbehörskit krävs

LUFTSPOLSYSTEM:
Automatisk övervakning av icke-kondenserande gas: 
speciell programvara säkerställer att rening av icke-
kondenserande gas endast rekommenderas när det är 
nödvändigt. På det här sättet kan du själv bestämma 
om du vill genomföra denna procedur och alltid ha full 
kontroll över stationen.

ECO LOCK®:
ECO LOCK® är en patenterad funktion som gör att du 
kan minska mängderna gas, vilket garanterar din 
säkerhet och hjälper till att skydda miljön. A/C-
stationen separerar luften som normalt kommer in i 
köldmediet i tanken när den är ansluten till fordonet. 
Därefter testar fordonets anslutningar för läckage 
innan A/C servicen är slut.

HPV:
HPV (High Precision Vacuum) når snabbare 
vakuumnivå för torkningseffekten, vilket sparar energi.

N-LEAK TEST:
Med nitrogenpaketet som tillval kan du utföra
ett läckagetest på luftkonditioneringssystemet under 
tryck med nitrogen bildande gas. Stationens 
programvara är förberedd för detta alternativ som 
standard.

SUPER CHARGE:
Under alla omgivningsförhållanden är stationen 100% 
garanterad att ladda systemet med den programmerade 
mängden, oavsett omgivnings eller motortemperaturen 
- alltid med konstant hastighet och tydliga
energibesparingar.




