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AVANTAJLARI

İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

Proxind’in CoolXMatic ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip İtalyan 
bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

Soğutma sistemi üzerinde bir yıkama gerçekleştirme gerekliliği aşağıdaki koşullarda ortaya çıkar: 
eğer radyatörde tıkanma oluştuğu için soğutma sıvısının sıcaklığı hızlı bir şekilde yükseliyor ve 
yüksek sıcaklıkta kalıyorsa, ya da radyatör soğutma sıvısının ihtiyaç duyduğu ısı alışverişine izin 
vermiyorsa; ayrıca, hatalı bir ikmal işlemi gerçekleştirilmiş ise, radyatör haznesinde onun 
tıkanmasına neden olan kireç ve diğer cüruflar gibi gözle görünür kirler varsa veya, son olarak, 
soğutucu sıvı düzenli aralıklarla (genellikle iki yılda bir) değiştirilmezse.

CoolXMatic

Proxind’in CoolXMatic ünitesi, özel olarak araçların radyatörleri için temizleyici katkılar ve 
soğutma sıvıları üreten firmalar için tasarlanmış bir radyatörü yıkama ve soğutma sıvısını 
değiştirme makinesidir.

CoolXMatic sayesinde, ciddi oranda vakit tasarrufu sağlayan tamamen otomatik bir donanım ile, 
araçtan hiçbir parçayı sökmek zorunda kalmadan, radyatörü temizleme ve sıvıyı değiştirme işlemleri 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca, eski soğutma sıvısını otomatik şekilde değiştirmeye izin veren ünite, 
%95-98’e denk bir değiştirme garanti ederek geleneksel yöntemler ile gerçekleştirilen soğutma sıvısı 
değiştirme işlemlerinde meydana geldiği gibi %60’a denk olan bir kısmi değiştirme işleminde yeni 
soğutma sıvısının eski olan sıvı ile kontamine olmasını engeller.

Özel marka ile
kişiselleştirme

Gerek biçim gerekse şirket 
renkleri olarak, kişiselleştirilmiş 
gövde tasarımı

Şirket logosu ile grafiksel 
olarak kişiselleştirilmiş 
kumanda paneli

Ekranda kullanılan sıvıların 
markasına ve ticari adına 
yer verilebilir

Müşteriye özel 
kişiselleştirilmiş 
programlamaya sahip 
yazılım

Markanız ve sıvı ürünleriniz 
daima göz önünde olacak

BRAND

Yalnızca 4 tuş ile seçilebilen
ekran menüsü: ESC, OK,   ,

KOLAY KULLANIM

Tek bir operatör 
aracılığıyla kullanım

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

OK
ESC
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Proxind Bilgilendirmesi

Ürünün kullanımında oluşabilecek hataları veya farklı ürünler arasında istenmeyen 
kontaminasyonları önlemek amacıyla, ekranda soğutma sıvısının ticari adı, rengi ve çalışma 
sıcaklığı aralığı gösterilir.

> Soğutma sıvısının seçimi

Sırayla aşağıdaki işlemleri gerçekleştiren prosedür: temizleme katkısıyla yıkama ve soğutma 
sıvısını değiştirme.

> Otomatik

Yalnızca soğutma sıvısını değiştirme işlemini yerine getiren prosedür.
> Manuel

Soğutma devresinde tehlikeli hava kabarcıklarını önlemek için, makinenin borularını doldurma 
prosedürü.

> Havasızlandırma

Soğutma tesisatının haznesini tam olacak şekilde doldurma prosedürü.
> Haznenin doldurulması

Soğutma tesisatının haznesini bir yardımcı pompa aracılığıyla boşaltma prosedürü.
> Haznenin boşaltılması

Devrenin zarar görmesini önlemek için kontrollü basınç uygulayarak gerçekleştirilen, soğutma 
tesisatının sızdırmazlığını kontrol etme prosedürü.

> Basınç testi

Cihazın çalışma basıncının ayarlanması ve soğutma devresinin basınç testi.
> Servis
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SPECIFICHE DATI

CoolXMatic

Standart modelin boyutları : 650 x 1130 x 450 mm (L x H x P)

Standart model ağırlığı: 61 kg

• Yazılımda mevcut olan diller: İtalyanca, İngilizce
• İsteğe bağlı olarak yazılıma başka diller entegre

Adaptörler: Makineyi araca bağlama işlevini yerine getirmek 
için makinede iki adaptör çifti (38/50 mm ve 
60/70 mm) bulunmaktadır

Güç kaynağı: 12 Vdc – özel güç kablosu aracılığıyla aracın akü 
prizinden

Çoklu dil yazılımı:

Pompalar:

Çıkış hattında 100 mikron filtre

• Ana pompa: Devrenin basıncını kontrol etmek için,
PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) ayarlı 2 bar,
12 Vdc dişli pompa
• Haznenin boşaltılması ve seviyesinin kontrolü
için yardımcı pompa: 1 bar, 12Vdc dişli pompa

Filtre:

4 sıra x 20 karakter monokromatik alfanümerikEkran:

Besleme ve geri dönüş boruları yaklaşık 250 cm 
uzunluğundadır ve uçlarda hızlı bağlantı lemanları 
mevcuttur

Besleme boruları:

• Yeni ve kullanılmış soğutma sıvısı tanklarının
  kapasitesi: 12 litre
• Kolayca yerinden çıkartılabilir ve piyasada bulunabilir
• Yeni soğutma sıvısı tankında bir minimum seviye
  sensörü bulunur

Tanklar:

• Cemizleyici katkının haznesinin kapasitesi: 3 litre
• Katkı haznesinde bir minimum seviye sensörü
  mevcuttur

Katkı haznesi:

• Soğutma devresinin basıncını sabit tutar
• Soğutma devresinin basınç değeri ekrandan seçilebilir
• Algılanan değere göre ana pompanın hızı ayarlanır

Elektronik basınç sensörü:

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER
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