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YENİ: 
Talep 
doğrultusunda 
konteynır 
çözümü  

Soğutma Maddesi ve 
Kompresör Yağı 
Otomatik Vakumlama Cihazı 

R134a 

Soğutma maddeleri için 

Buzdolabı geri dönüşümünün ilk basamağı için yine 
SEDA tarafından sunulan, özel ve yepyeni bir inovasyon. 

Kompakt ve dayanıklı SEDA AFR, buzdolabı 
kompresörünü delen, bu sırada kompresör yağını ve 
soğutma gazını çevre dostu bir şekilde emerek ayrıştıran 
otomatik vakumlama cihazıdır.  

Vakumlama penseleri ile bakır borulara sabitlenen 
geleneksel sistemlerin aksine SEDA AFR, kompresörlerin 
tabanına aşağıdan bir delik açar. Bu sayede yağ-gaz 
karışımı % 98’lere varan oranlarda boşaltılabilmektedir. 

Delme işlemi öncesindeki bir sızdırmaz sıcak testi ile tüm 
çalışma prosesi esnasında tehlikeli kloroflorokarbon 
gazlarının sızmasını engeller. 

SEDA  
AFR 

S-32800 

“SEDA AFR, eski 
buzdolabı 

kompresörlerindeki 
yağların ve zararlı 

gazların bertarafı için en 
etkili ve en çevre dostu 

yoldur.''  
Josef Dagan 

(SEDA Kurucusu)  

Avantajınız: 

 PLC kontrol 
 Entegre yağ-gaz ayrıştırıcısı 
 Damlatma olmadan 
 Hacimli matkap talaşı 

haznesi 
 Yüksek boşaltma seviyesi 
 Hızlı matkap ucu değişimi 
 Sağlam veya hasarlı 

sistemlerin otomatik olarak 
tanınması  
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Özellikler: 
• Tek başına veya otomatik buzdolabı geri dönüşüm 

tesislerinde kullanılmak üzere özel tasarım  
• 6-10 saniye delme süresi ile hızlı ve güçlü delme işlemi  
• Özel alet olmadan hızlı matkap ucu değişimi 
• Büyük delme hücresi ve talaş haznesi 
• Görsel kontrol için şeffaf hortum ve şeffaf filtre 
• Bütün soğutucu akışkan pompalarına veya var olan 

pompalara bağlanabilir 
• ISO sertifikası sayesinde yüksek ürün kalitesi (CE ve TÜV)  

Çalışma süreci: 
1. Kompresörü gevşetin ve buzdolabından çekin. 
2. Kompresörü cihaza sıkıştırın ve prosesi Start butonuna 

basarak başlatın. Delme, tahliye ve gaz-yağ ayrıştırma 
işlemi otomatik olarak gerçekleşir. 

3. Tahliye işlemi sonrasında tesis kendisini otomatik olarak 
kapatır ve kompresörün çıkartılabileceğine dair sinyal 
verir. 

4. Soğutma sistemi artık boş, delme deliği kapalı ve 
kompresör artık hurda metallerin işlenmesine sevk 
edilebilir. 

       TEKNİK VERİLER 
 
Güç beslemesi: 400 V, 3 PH + N – 
 1500 W 
Bas. hava beslemesi: 8 bar 
Delme süresi: 6 – 15 sn. 
 (malzeme 
 kalınlığına bağlı) 
Tahliye süresi: yaklaşık 2 dk. 
Vakumlama oranı: yaklaşık 30 adet/sa. 
 (Soğutma maddesi  
 pompasına bağlı) 
Ölçüler: 680 x 560 x 980 mm 
Ağırlık: 130 kg 

      SİPARİŞ BİLGİLERİ 
 
S-32800 SEDA AFR 
Tek cihaz 
 
S-32810 SEDA AFR 
Komple set: 
• AFR tek cihaz 
• Soğutma maddesi 
boşaltma cihazı 
• Konveyör masa seti 
• Vakum haznesi 
• 80 litre yağ haznesi 
• 40 litre gaz tüpü 
• Ekipman 

Biz AFR komple setini öneriyoruz! 

SEDA 
AFR 

S-32800 

Soğutma Maddesi ve 
Kompresör Yağı 
Otomatik Vakumlama Cihazı 

Kompresörün sıkıştırılması 

Matkap ve talaş haznesi 

Delme masası 

Buzdolabı konveyör 
üstünde 
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