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É POSSÍVEL PERSONALIZÁ-LA COMPLETAMENTE

VANTAGENS

COMPONENTES COM A QUALIDADE MADE IN ITALY

A CoolXMatic da Proxind é produzida na Itália com componentes italianos de alta gama, garantindo a 
confiabilidade ao longo do tempo.

A lavagem do sistema de refrigeração se faz necessária nas seguintes condições: se a temperatura 
do líquido de refrigeração sobe rapidamente e permanece elevada, dado que o radiador está 
entupido ou porque ele não permite a troca térmica necessária ao líquido de refrigerar-se; se for 
efetuado um reabastecimento incorreto, se houver sujeira visível no reservatório do radiador, como 
o calcário ou outros resíduos que podem causar o seu entupimento e, por fim, se o líquido de 
refrigeração não tenha sido substituído em intervalos regulares (geralmente a cada dois anos).

CoolXMatic

A CoolXMatic da Proxind é uma máquina para lavagem do radiador e substituir o líquido de 
refrigeração; projetada especificamente aos fabricantes de soluções detergentes e líquidos 
de refrigeração para radiadores de veículos.

Com a CoolXMatic é possível realizar a limpeza do radiador e substituir o líquido através de um 
dispositivo completamente automático e sem a necessidade de desmontar alguma peça do 
veículo, permitindo um ganho de tempo considerável. Além disso, ela permite substituir automática 
do líquido de refrigeração velho, garantindo uma troca de 95 a 98%, evitando a contaminação do 
líquido novo pelo velho, contaminação esta causada da uma substituição parcial ou igual a 60%, 
como é àquela efetuada em modo tradicional.

Menu selecionável no display
apenas por 4 teclas: ESC, OK,   ,

UTILIZO FACILITADO

Utilização através de
um único operador

Intuitiva e completamente 
automática

OK
ESC
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Personalização
de etiqueta própria

Design personalizado da 
estrutura, seja na forma, 
que nas cores da empresa

Personalização gráfica do 
painel de controle com o 
logotipo da empresa

No display podem ser 
colocados a marca e o 
nome comercial das 
soluções utilizadas

Software com a 
programação 
personalizado como 
especificado pelo 
cliente

A sua marca e suas soluções 
serão sempre bem visíveis

BRAND



FUNÇÕES
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Proxind Informa

No display é visualizado o nome comercial, a cor e a faixa de temperatura de trabalho do 
líquido de refrigeração, para evitar possíveis erros no uso do produto ou a contaminação não 
intencional entre diferentes produtos.

> Seleção do líquido de refrigeração

O procedimento ocorre na seguinte sequência: lavagem com a solução de limpeza e 
substituição do líquido de refrigeração.

> Automática

Ocorre apenas a substituição do líquido de refrigeração.
> Manual

Enchimento da tubulação da máquina, para evitar o perigo de bolhas de ar no circuito de 
refrigeração.

> Priming

Enchimento com precisão do recipiente do sistema de refrigeração.
> Enchimento do recipiente

Esvaziamento do reservatório do sistema de refrigeração por uma bomba auxiliar.
> Esvaziamento do reservatório

Teste para verificar a vedação do sistema de refrigeração, efetuado à pressão controlada para 
evitar danos ao circuito.

> Pressure test

Configuração da pressão de serviço do equipamento e teste da pressão do circuito de 
refrigeração.

> Serviço
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SPECIFICHE DATI

CoolXMatic

Dimensões do modelo padrão: 650 x 1130 x 450 mm (L x H x P)

Peso do modelo padrão: 61 kg

• Idiomas já presentes no software: Italiano e inglês
• É possível acrescentar outros idiomas no
  software sob pedido

Adaptadores: A máquina está equipada com dois adaptadores 
(38/50 mm e 60/70 mm) para conectar a máquina 
ao veículo

Alimentação: 12 Vdc – através da bateria do veículo através do 
seu relativo cabo de alimentação.

Software multilíngue:

Bombas:

Filtro de 100 mícrons na linha de fluxo

• Bomba principal: Bomba de engrenagens Vectra 12
  Vdc, 2 bar com regulagem em PWM, para controlar
  a pressão do circuito
• Bomba adicional para o esvaziamento e o nível do
  recipiente (Bomba de engrenagens Vectra 12Vdc), 1 bar

Filtro:

Alfanumérico monocromático com 4 linhas x 20 caracteresDisplay:

Os tubos de fluxo e retorno têm cerca de 250 cm 
com engates rápidos nas extremidades

Tubos de serviço:

• Capacidade dos galões de líquido de refrigeração
  novos e usados: 12 litros
• De fácil remoção e disponíveis no mercado
• O galão novo para o líquido de refrigeração tem um
  sensor de nível mínimo

Galões:

• Capacidade do reservatório de aditivo detergente:
  3 litros
• O reservatório de aditivo tem um sensor de nível mínimo

Reservatório de aditivoTubos de serviço:

• Mantém a pressão do circuito de refrigeração
  constante
• Valor de pressão do circuito de refrigeração
  selecionável no display
• Regulagem da velocidade da bomba principal em
  relação ao valor obtido

Sensor eletrônico de pressão:

ESPECIFICAÇÕES DADOS TÉCNICOS

Máquina para lavagem de radiador e para 
substituir o líquido de refrigeração. Proxind

ADDITIVES & OIL SPECIALIST

Proxind s.r.l.
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy


