Nowa siedziba Salonu Technicznego BRASNER w Sulechów 42
Przyjdź i zobacz jak się zmieniamy!
Z tej okazji przygotowaliśmy szereg promocji i upominków.
Zestaw UV- latarka Clima LED 1W + okulary
- Moc: 1W
- Źródło światła: UV LED
- Korpus z aluminium
- Wyłącznik w korpusie
- W komplecie z:
czarnym paskiem
bateriami (3xAAA)
okularami UV
- Waga: 0,2 kg

72,36zł netto

Butla dwuzaworowa do odzysku
czynnika zgodne z wymogami UDT
-max ciśnienie gazu 48 bar
-max pojemność 12,5 kg
-waga butli 7,32kg
-przyłącza 1/4" SAE
-zgodna z normą EN 13322-1

Cena 165 zł netto

Regulator obrotów wentylatora skraplacza BRS4 firmy Wykrywacz nieszczelność TESTO 316-3 z protokołem
BRS Controls
kalibracyjnym!!! Zgodne z wymogami UDT
- Płynna regulacja obrotów silnika
wentylatora
- Utrzymanie stałej temperatury
skraplania
- Zabezpieczenie przed zbyt wysoką
temperaturą skraplania poprzez stan
alarmowy
- Sterowanie grzałką karteru sprężarki
poprzez pomiar temperatury
zewnętrznej
- Przedłużenie żywotności sprężarki
- Kontrola aktualnej temperatury skraplania

1. Detektor czynników testo 316-3
2. Walizka transportowa
3. Protokół kalibracji
4. Baterie
5. Filtry

186zł netto

1024zł netto

Elektroniczne manometry TESTO z protokołem
kalibracji!!! Zgodne z wymogami UDT

Wspornik klimatyzatora, skraplacza MS 230

-Kalkulacja temperatury przegrzania i dochłodzenia w czasie
rzeczywistym
-Pomiar ciśnienia z równoczesną
kompensacją temperatury
-BLUETOOTH
-60 czynników chłodniczych
zapamiętanych w urządzeniu
-Dwie sondy zaciskowe do pomiaru
temperatury na rurach
-Protokół kalibracyjny
-Walizka serwisowa

1211zł netto

Włoskiej firmy RODIGAS z belką montażową
długość ramienia 420mm

39,8zł netto

Ekspander BLACK DIAMOND do rur calowych,
SZCZOTKA, GRZEBIEŃ DO CZYSZCZENIA
roztłaczarka (1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8” 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/8”
LAMELI WB-1
Pierwszy na świecie ekspander z
głowicą 1/4" ,
-ekspander wykonany z lekkiego
stopu aluminium,

Uniwersalna szczotka do czyszczenia WT-1.
Idealnie nadaje się do czyszczenia trudno
dostępnych miejsc (np. lameli)

Zestaw zawiera:
- wkładki: (1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”
3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/8”)

730zł netto

12,11 zł netto

Pompa próżniowa VALUE V-i120SV 1st
Pompy próżniowe VALUE to pompy
łopatkowe jednostopniowe ze
smarowaniem olejowym z wbudowanym
wakuometrem, stosowane min. w
klimatyzacji i chłodnictwie służące do
usuwania gazów

Redukcja do reduktora azotu, 1/4"SAE X G 1/4 ,
ADAPTER
Gwint wewnętrzny: G1/4" RH
Gwint zewnętrzny: 1/4" SAE (7/16" UNF)
Waga: 0,03 kg
Wymiary: SW 17x30mm

308zł netto

15,5zł netto

Zestaw do sprawdzania szczelności AZOTEM 40BAR

Pilot uniwersalny do klimatyzatorów, klimatyzacji,

-reduktor butlowy PERUN
RBAZ-4z
- wąż o długości 150 cm
łączący reduktor z
manometrem;
manometr wysokiego ciśnienia
z zaworem
- zakres ciśnieniowy: od 0
do 55 bar
-wąż o długości 150 cm
łączący manometr z
przyłączem serwisowym

pilotem możemy regulować:
- prędkość wentylatora (3 prędkości)
- 5 trybów pracy : Auto, chłodzenie,
osuszanie, wentylacja i ogrzewanie
- funkcja TIMER
- ustawianie kierownic nawiewu
Pilot jest uniwersalnym sterownikiem
urządzeń klimatyzacyjnych obsługuje
większość markowych klimatyzatów dostępnych na polskim rynku.

56zł netto

378zł netto

MIERNIK CĘGOWY TESTO 770-3 AMPEROMIERZ Nóż do rur 11115 1/8-7/8" BLACK DIAMOND
CĘGOWY
Funkcja TRMS (pomiar rzeczywistej
wartości skutecznej)
Komunikacja Bluetooth ze smartfonem
lub tabletem

804zł netto

Rodzaj ostrza: chromowane
Zastosowanie: Rurki miedziane i
aluminiowe
Zakres pracy 1/8”~7/8” (3~22mm)

35,77zł netto

Dla firm serwisowych gwarantujemy atrakcyjne rabaty!!!

Podane ceny netto nie zawierają podatku VAT 23%
Promocja ograniczona czasowo i ilościowo!
Więcej informacji na stronach www.coolmarket.pl
FHU BRASNER s.c Sulechów 42
32-010 Kocmyrzów/k Krakowa
TEL:122919844, 501791166

