
9000D
        1234

9000D-1234 Är en ideal A/C
Station för den som önskar
uppnå ett bra resultat med en  
driftsäker  utrustning.

9000D-1234 Är utrustad med  
elektroniska mättekniker/displayer 
och ventiler för att leverera ett  
vänligt och intuitivt gränssnitt.

9000D-1234 Med LCD - skärm,

pekskärmen visar alla operativa
funktioner som kan aktiveras på ett 
snabbt och precist sätt. Vidare 
säkerställer skärmens tydlighet god 
synlighet under nästan alla 
ljusförhållanden.

 Alla komponenter som kräver 
service i 9000D-1234 är 
lättillgängliga och monterade 
så att de kan bytas ut enkelt.
påfyllningsslangar har utrustats 
med externa snabbkopplingar 
så att byte kan ske utan att 
utrustningen behöver 
demonteras. 

HÖG TEKNOLOGI
FÖR  EFFEKTIVT  OCH  SNABBT  UTFÖRT ARBETE

Utrustningen är ett resultat av långt samarbete med 
olika fordonstillverkare,  BRAIN BEE utrustningar 
använder beprövad & utvecklad teknologi för R1234yf 
och är en referens utrustning inom A/C service 
utrustningarna på marknaden. Med 9000D-1234 
utrustning från Brain Bee får du en produkt med en av 
de bästa tekniska lösningarna på marknaden, 
EN PERFEKT KOMBINATION!

SPECIFIK FÖR
GAS R1234yf

MORE INFO ON 
WWW.YOUTUBE.COM/
MKTGBRAINBEE

HPVSUPER
CHARGE

®ECO
LOCK
PATENTED TECHNOLOGY

MERCEDES•SMART•MAYBACH

SUPER
C H A R G E

100% 
ÅTERVINNING

FÖRDELAR: Under alla  
klimatförhållanden är 
kylmedelsåtervinningen från ett 
fordon perfekt, komplett och alltid 
garanterat.
Återfyllningen av gas kommer alltså 
att ta mindre tid utan ytterligare 
stödfunktion, vilket resulterar i 
minskad strömförbrukning & mer 
precis återfyllning.

Omgivnings förhållandena påverkar 
ofta  (t ex temperatur),  eliminering av 
kvarvarande olja i stationen. Detta 
äventyrar noggrannheten i följande 
påfyllning, vilket orsakar spill (av ny 
olja) och ineffektiva resultat.

Tack vare den nya  OLJE RENINGS 
FUNKTIONEN i 9000D-1234 Genom 
forcerad återvinning av återvunnen 
olja  i slutfasen, sparas gas (vanligtvis 
används traditionell teknik för att 
underlätta oljeutsläpp).

FÖRDELAR: OLJE RENING 
möjliggör underhåll av din 
utrustning för högsta effektivitet.
Beräkning av den nya 
oljekvantiteten som ska injiceras i 
fordonet kommer alltid att vara 
extremt noggrann, från dagens 
första till sista dag, oavsett 
omgivningens förhållanden.

VAKUUM
UTAN JÄMFÖRELSEHIGH PERFORMANCE

VACUUM
HPV

HEL AUTOMATISK 
KONTROLL  av icke-kondenserbara gaser

AIR
PURGE
SYSTEM

INGEN MER SPILL

GODKÄND
AV

9000D-1234 
Uppdateras via  USB port, 
Tillgängliga uppdateringar kan 
laddas ned från webben.

AVLUFTNINGEN  Har en ny 
innovativ funktion lanserad 
av BRAIN BEE, Genom att 
avläsa behållarens tryck kan 
operatören kontrollera om 
det finns icke kondenserbara 
gaser som behöver avledas.

FÖRDELAR: Med hjälp av  den 
speciella mjukvaran är endast utsläpp 
av icke-kondenserbara gaser 
föreslagna när det behövs. 
Operatören kan alltid bestämma när 
man ska utföra operationen, detta 
gör att operatören får full kontroll 
över stationen.

SUPER CHARGE/PÅFYLLNING: 
Använder stationens driftsvärme för 
att erhålla samma förutsättningar 
som annars skulle skapas med hjälp 
av behållarens uppvärmning. 
Resultaten är även anmärkningsvärt 
bättre

Som i alla BRAIN BEE utrustningar är, 
9000D-1234 utrustad med en HPV - 
High Performance Vacuum Pump, 
säkerställer högsta  prestanda.
Även i jämförelse med pumpar som 
har större kapacitet, är HPV PUMP en 
vinnare: både från dagens första 
påfyllning & (tomgång) och om 
vakuumpumpens olja förångats som 
är vanligt när en A/C station körts i 
flera minuter kan

HPV PUMP nå den bästa vakuum 
nivån snabbare (4 minuter tidigare 
än en dubbel kapacitets pump); 
dessutom, efter de första 20 minuter 
av vakuum,  når den en lägre 
vakuum nivå, detta säkerställer 
förbättrad  effektivitet.
FÖRDELAR:  HPV PUMPEN når en 
lägre vakuumnivå tidigare,  detta 
säkerställer   en hög prestanda  och 
effektivitet vid återvinning av 
kylmedia från fordon.

BRAIN BEE. Ger kontroll 



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SKRIVARE
9000D-1234 är utrustad med skrivare för utskrift av rapporter

GAS ANALYS
Gas identifierare HFO R1234yf  inkluderad - 92% renlighet

SPECIAL FUNKTIONER

9000D-1234  är utrustad med en av de mest omfattande databasen för 
R1234yf på marknaden, som enkelt kan uppdateras via USB-port.

Med obegränsad giltighet ger det automatiskt de specifika 
påfyllningsparametrarna för fordonet som ska fyllas på. Samtliga faser i 
den planerade tjänsten är således optimerade och bästa prestanda 
garanteras.

GAS TYP  R1234YF  
SKÄRM  GRAFISK 4,3”,  480x272 (WIDESCREEN) 65536 FÄRG - PEKSKÄRM 

SKRIVARE  √
UPPDATERING MJUKVARA  USB
Kontroll av kylmedie mängd  ELEKTRONISK SKALA  
MAX DRIFT TRYCK (PED CERTIFIERAD) 20 BAR  
PED KATEGORI  III  
CLIMA DATABAS  -  ENDAST PERSONBILAR
ÅTER VUNNEN OLJE BEHÅLLARE  
PAG OLJE BEHÅLLARE NY OLJA
POE OLJE BEHÅLLARE NY OLJA
UV SPÅRMEDELS BEHÅLLARE  
VENTIL OLJE BEHÅLLARE  (NY PAG OLJA)
VAKUUM NIVÅ  
KOMPRESSOR  
TRYCK BEGRÄNSNINGSVENTIL   

√  R1234YF
250 ML - ELEKTRONISK SKALA 
250 ML - ELEKTRONISK SKALA 
TILLVAL (HYBRID KIT) 250 ML - 
ELEKTRONISK SKALA √
0,02 MBAR
14 CC
√ 

TORKFILTER KAPACITET 
(ÅTERVUNNET KYLMEDIUM)  45 KG  
ICKE KONDENSERBAR AVLUFTNINGSVENTIL  AUTOMATIC, ELECTRONIC
PÅFYLLNINGSSLANGAR LÄNGD  3 M  
HT OCH LT (HP OCH LP)  ANALOG 80 MM CL.1  
ECO LOCK PATENTERAD √
INTERN  + EXTERN SPOLFUNKTION VAS (W/KIT) √ (*)
VÄRMAR FUNKTION GASBEHÅLLARE PATENTERAD √ SUPER CHARGE
AV LUFTNINGSSYSTEM FUNKTION √
JORDBRUKSMASKINER &ENTREPRENAD MASKINER -
OLJE RENING √
HPV PUMP √
MULTIPASS FUNKTION  √
UV SPÅRMEDELS FUNKTION  √
HYBRID FUNKTION  √ (*)

- 
PATENTERAD √

N-LÄCKAGE TEST - MED NITROGEN 
LONG LIFE PUMP 
SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING 230 VAC - 50 HZ C
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DIMENTIONER: 670 X 740 X 1200 MM (LXBXH) 
VIKT: 95 KG
KÖLDMEDIUM BEHÅLLARE 12 L

AVLUFTNING AV SYSTEM
SUPER CHARGE/PÅFYLLNING
OIL RENING
HPV  PUMP
LONG LIFE PUMP
ECO LOCK ® 
MULTIPASS Renar kylmediet i utrustningen genom extra filtrering tar bort fukt etc

SPOLNING (med  TILLVALS kit)
HYBRID  FUNKTION  (med TILLVALS kit)
Lufttäta behållare för OLJA/SPÅRMEDEL
UV SPÅRMEDEL 
ICKE KONDENSERAD GAS VENTIL - AUTOMATISKT, ELEKTRISKT-STYRD  
MADE IN BRAIN BEE alla komponenter och tillverkning är exklusivt från 
Europa

LONG LIFE PUMP
LONG LIFE PUMP (patenterad) är en speciell funktion som möjliggör en 
förlängning på upp till 1000 timmar av den genomsnittliga livslängden för 
pumpoljan som används i utrustningen. Den kan aktiveras när stationen 
inte används, och möjliggör automatisk körning av en cykel med 
oljeåtervinning. Oljan blir renad och får en längre livscykel, vilket minskar 
driftskostnaderna.

ECO LOCK® KOPPLINGAR

DATABAS

9000D-1234 är utrustad med  ECO LOCK ® snabbkopplingar, BRAIN BEE 
PATENT, minskar  gasmängder, skyddar operatörens säkerhet och ger ett starkt 
bidrag till skyddet av miljön.

Funktionen hos en tömning/påfyllning utrustning har en stark inverkan på miljön, 
på grund av bildandet av den så kallade "puff-effekten", det vill säga utsläpp av 
köldmedium i miljön som vanligen uppstår vid slutet av en normal påfyllning av 
köldmedium i ett fordon när man lossar påfyllningsslangarna från fordonets AC 
serviceanslutningar.

På grund av den mekaniska utformningen kräver varje traditionell snabbkoppling att 
det finns ett litet utrymme i komponenten som kallas "dödutrymme". Under 
återvinning sugs luften in i det området tillsammans med köldmediet och bidrar till 
bildandet av icke kondenserbara gaser.
Efter påfyllning av köldmedium är detta område fyllt med kylmedel och när 
slangkopplingarna lossas frigörs det i luften med en miljömässig och ekonomisk 
negativ inverkan.

Efter specifika tester utförda av TÜV RHEINLAND, har ECO LOCK ® SYSTEM 
blivit godkänd som det enda system enligt VDA specifikationerna, och uppfyller 
därför helt och hållet (och även mer än) kraven att förhindra  läckor som orsakas av 
slangkopplingar, vilket på detta sätt elimineras.

www.autopartner-nordic.se




