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AIR CONDITIONING EQUIPMENT

ACM3000-TT

Compressore 1/4 HP 300 gr/min
Powerful compressor 1/4 HP 300 gr/min

Pompa vuoto ad alto rendimento da 70 l/min
Vacuum pump 70 l/min

Filtro disidratatore ad alta efficienza
High efficiency filter dryer

Bilancia elettronica con risoluzione 5 gr
Electronic scale with 5 gr resolution

Recovery-Recycling-Recharging
A/C Service Stations



Rivenditore Autorizzato – Authorized Dealer

BABY COOL ACM3000-TT

ACM3000-TT è una stazione dedicata agli specialisti 
della climatizzazione. Possiede tutte le caratteristiche e 
le funzioni richieste per l’impiego su autoveicoli dotati di 
impianti A/C R134a. L’unità gestisce automaticamente 
il recupero, il riciclo e la ricarica del refrigerante.
La stazione è in grado di garantire una rapida ed 
efficace deidratazione del sistema A/C. L’unità può 
essere dotata di stampante per l’emissione di un report 
dettagliato della manutenzione effettuata e di una 
banca dati con le specifiche tecniche di oltre 4000 
veicoli.
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BABY COOL ACM3000-TT

ACM3000-TT is a unit for the A/C specialists. It has all 
the functions and performance required for 
professional use with Automotive R134a air 
conditioning systems. The unit performs recovery, 
recycling and recharging of refrigerant automatically 
and guarantees a rapid and full dehydration of the A/C 
system.
Moreover, an optional printer is available for a 
detailed report and a database supplying technical 
specifications of more than 4000 vehicles.

FUNCTIONS

ACM3000-TT allows:
• Automatic recovery
• Automatic recycling
• Automatic oil discharge
• Vacuum phase programmable
• Automatic A/C system test
• Automatic refrigerant charging
• Automatic non condensable discharge
• Programmable maintenance
• Multi-language display
• A/C systems integrated database (option)

FUNZIONALITA'

ACM3000-TT permette:
• Recupero automatico
• Riciclo automatico
• Scarico olio automatico
• Fase di vuoto programmabile
• Test impianto A/C automatico
• Carica refrigerante automatica
• Scarico automatico gas non condensabili
• Manutenzione programmata
• Display multilingue
• Banca dati integrata sistemi A/C (optional)
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Multi- function timing lights equipped with microprocessor to assure accuracy over the time and allow a remarkable reduction 
of function controls, hence a tool easier use. 
 

A multi-use timing light for diesel engine which also work on engines with TDC pick up and with 
direct or in direct injection system. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS Mod. 133-E Mod. 138-E Mod 232-E  
   Gasoline Diesel 

Engine revolutions (rev/min– res.10) 0÷9990 0÷9990  0÷9990  0÷5000 

Advance degrees (degrees - res. 0.1) 0,8÷44 0,8÷44 0,8÷44 7÷44 

Advance degrees with sensor (degrees - res. 0.1) --- --- 0,8÷44 7÷44 

Contact points dwell angle (degrees - res. 0.1) 10÷80 10÷80 --- --- 

Volt  0÷23 0÷23 

Peak Volt for magnetic boosters --- 0÷23 0÷23 

Power supply (Volt)* +12  +12  +12  

Weight (kg) 0,85 0,85 0,85 

Dimensions (mm) 275x100x200 275x100x200 275x100x200 

 

Mod. 231-E 
 

0÷5000 

7÷44 

7÷44 

--- 

0÷23 

0÷23 

+12  

0,85 

275x100x200 

FUNCTIONS 
 
 3 contemporaneous read outs with high efficiency 2-colour display for 2 or 4 stroke engines 
 The measurement displayed are memorized and reset in automatic or manual 
 The degrees of displacement input are kept in the memory 
 Automatic cylinder number selection 
 Dwell angle for each distributor cam 
 Displacement degree can be input art variable speed with resolution levels to 0.1 degrees 
 V/dc and V/Peak to check:pulse generators, RPM, TDP, etc. 
 Optimum wire or probe connection is displayed. 



O regloscópio IS155 é um equipamento extremamente versátil,
Inspeção, centros de colisão e oficinas especializadas.
Tecnológicamente avançado graças ao sistema de câmara de vídeo,
de desgaste e a regulação de todos os tipos de faróis (alogénio
automóveis, ciclomotores, motos, triciclos, quadriciclos ligeiros, quads

VANTAGENS:

> Conexão USB integrada para conectar o dispositivo a qualquer PC*.

> Possibilidade de alojar um PC Tablet no suporte da coluna, evitando 

uso de qualquer tipo de cabo exterior.

> Software com procedimentos de teste nacionais e de regulação de  

IS155 – REGLOSCÓPIO COM CÂMARA 

> Software com procedimentos de teste nacionais e de regulação de  

actualizável via Internet, para máxima flexibilidade.

> Nenhum limite na gestão de idiomas.

> Baixo consumo garantido explorando a tensão de alimentação da porta USB, 

que evita recargas extra.

> Máxima precisão no controlo dos veículos (incluíndo os eventualmente 

equipados com rodas dianteiras muito salientes).

> Lente de Fresnel de baixa aberração, para evitar distorções e curvaturas 

imagem do feixe luminoso do farol projetado no painel de leitura.

> Apontador laser de cruz temporizado para um posicionamento óptimo

> Visor laser para um alinhamento ideal.

*Sistemas operativos compatíveis: Windows XP, Win 7.

[ INSPECTION ]

que responde totalmente às necessidades de uso em Centros de

vídeo, o regloscópio IS155 pode analizar com precisão o estado
alogénio, Xenón, LED) instalados nos veículos em circulação:
quads e camiões.

PC*.

, evitando assim o 

de  faróis

REGLOSCÓPIO COM CÂMARA DE VÍDEO

PRODUCT 
PICTURE

de  faróis

da porta USB, 

eventualmente 

curvaturas na

óptimo.



Curso vertical câmara óptica 160 ÷ 1600 (mm)

Resolução inclinação vertical 0,1 % (a 10 m)

Resolução desvio horizontal ±1 cm (a 10 m)

Resolução intensidade luminosa 500 Lux

Campo de medida intensidade 
luminosa 

0 ÷ 150.000 (Lux)

Precisão intensidade luminosa ±5 %

Sistema de alinhamento laser linear

DATOS TÉCNICOS

IS155 – REGLOSCÓPIO COM CÂMARA DE VÍDEO

PRODUCT NAME – HEADELINE GUAREDISCH NEDUNFEG 
[cumpre todos

INTERMACO, LDA. – Arruamento E – Zona Industrial – 3850-909 

SoliciteSolicite umauma demonstraçãodemonstração

[ INSPEÇÃO]REGLOSCÓPIO COM CÂMARA DE VÍDEO

Sistema de centragem do farol laser de cruz

Tensão de alimentação laser De 3 Vdc a 5 Vdc

Óptica
Lente Fresnel de baixa 
aberração

Focal lente 400 mm

Alimentação câmara óptica Através de ligação USB

Absorção máx Máx 100 mA

Peso máx 31 kg

Dimensões exteriores 1690 x 620 x 724 (mm)

HEADELINE GUAREDISCH NEDUNFEG 
todos os requisitos da portaria 221/2012 do Diário da República]

[Opção: deslocação em rails]

909 Albergaria-a-Velha – Portugal Tel  234 520 110 | Fax 234 520 119

demonstraçãodemonstração!!












