
 
 
 
 

 
        Klí č na ventilky 
        Klíč pro vyšroubování plnících ventilků pro  
        klimatizační spojky Aeroquip, pro sací filtry 

                                                                          Virginia KMP pro napichovací ventilky a pro 
                                                                          další použití. 
 
 
 

  
         
 
   
Plnící ventilek 
 
 
                     
                                               Rychlospojky pro autoklimatizaci 
                                              

                                                                            Rychlospojka pro autoklimatizace pracující s 
                                                                            chladivem R134a. Šroubení pro připojení 
                                                                            plnících hadic 7/16UNF. Na přání se dodává i 
                                                                            se šroubením 5/8"UNF.  
 
 

Infra červený teploměr s laserovým 
zaměřovačem                  
 
Infračervený teploměr s laserovým zaměřovačem lze 
použít v běžné denní praxi k rychlému, a přesnému 
měření teploty i v místech, kde je špatný, nebo 
ztížený přístup.  Střed snímané plochy je označen 
červeným laserovým paprskem.  Změřená teplota se 
zobrazuje na čtyřmístném displeji. 
                                                                                              
Technické údaje: 
Rozsah měřených teplot: -20°C až +500°C 
Poměr rozptylu :      8:1 
Zaměření:       laserový paprsek 
Přesnost měření:              ± 1°C (°F) 
Reakční doba:                  0,5 sekundy 
Napájení:                          baterie 9V 
Životnost baterie:             cca 15 hodin provozu 
Vypínání:                         automaticky po 10s 
Důrazné varování:  
Laserovým paprskem nikdy nemiřte do očí. Nebezpečí poškození očí laserem.  
 



 
 
 
 
 

Teploměr při měření snímá 
měřenou plochu  ohraničenou 
kuželem s kuželovitostí 8:1 (viz 
obrázek).  Na tuto vlastnost je nutné 
pamatovat při měření teploty na 
velkou vzdálenost.  Na přesnost 
změřené teploty nemá vzdálenost 
vliv. 
 

 
 

Piezoelektrický hořák   
TS 7000KC pro práci bez kyslíku 
 
Piezoelektrický hořák Bernozmatic  TS 7000 KC  lze použít pro 
všechny montážní práce v chladící technice a klimatizaci. Tímto 
hořákem lze pájet  měděné potrubí do ∅ 22mm .   
 
Hořák se našroubuje přímo na zásobník plynu a  jeho patentovaná 
konstrukce umožňuje  dosahovat velmi vysokých teplot plamene s 
využitím kyslíku ze vzduchu.  
 
Stlačením červené spouště hořáku  piezoelektrická jiskra 
automaticky zapálí plamen.  Spoušť hořáku lze aretovat západkou v 
otevřené poloze. 
 
Hořák lze používat pro práci s čistým propanem, nebo specielním 
plynem MAPP. 
 
Propan       100% propan               1910°C (modrá láhev) 
MAPP        směs propan-acetylen  2100°C (žlutá láhev)  
 
Hmotnost  plynu v zásobníku :  400 g          
Celková hmotnost  hořáku s plným zásobníkem:  750 g 
 
 

Vynikající pomocník pro práci ve 
výškách a na nepřístupných místech 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
315.9983 Adapter servisní QCH 14-7/16UNF, červený  
315.9984 Adapter servisni QCL14-7/16UNF, modrý   
315.9985 Adapter servisní QCH- economy, 7/16UNF, červený   
315.9986 Adapter servisní QCL -economy, 7/16UNF, modrý   
314.9906 Ventilek odvzduš. VUS 3, 7/16UNF 
314.9908 Ventilek odvzduš. s trubičkou A 31004, let. 
471.2701 Teploměr laserový 52224, -20°C až +500°C 
414.6601 Hořák Bernzomatic  TS7000T 
414.6602 Zásobník s plynem propan 400g - Bernzomatic 
414.6607 Zásobník s plynem MAPP 450g (propan-acetylen) 
  
 
 


