
 

 

 

    Mudel DISCOVERY  

KÜLMUTUSAGENSI  lekkeotsija  

Kasutusjuhend  

        Tuvastab kõik CFC, HFC, HCFC  

              külmutusagensid  sh. segud 

 

                                          

 

Sertifitseritud 

                                                                                                                            SAE J1627 

 



 

DISCOVERY pakub pika elueaga soojendusega anduri tehnoloogiat, mille  

eesmärgiks on avastad tänapäevaseid  ja  keerulisi HFC külmutusagense 

nagu R-134a, HFO R1234yf ning lisaks kõik HCFC (R22) ja CFC (R12)  

külmutusagensid  sealhulgas ka süsivesinike segud.  

Discovery unikaalne digitaalse lekke suuruse indikaator pakub  

mõistatamata välja, kas on vajalik remontida väike leke.  

Digitaalne ekraan on sõltumatu helisignaalist ja tundlikkuse tasemest,  

mis võimaldab täpselt määrata lekke allika.  

DISCOVERY ei vaja laetavaid akusid.  

Funktsioonid: 

• Unikaalne numbriline lekke suuruse näit 

 • Pikk eluiga, stabiilne andur 

• Tundlikkus 3gr / aastas  

• Automaatne kalibreerimine ja  uuesti seadistamine 

• Visuaalne LED lekkealarmiga andur  

• 3 reguleeritavat tundlikkuse taset  

• Tühja patarei indikaator  

• Ehtne mehaaniline pump  

• Heli vaigistuse funktsioon 

• Töötab 4 AA patareidega 

• SAE J1627 sertifitseeritud  

• Mugav Santoprenist käepide  

• 2-aastane garantii, sealhulgas 2 aastat andurile 

• CE sertifitseeritud 
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DISCOVERY juhtpaneel 

 

Kasutusjuhend  

1. Töötamine: Vajutage sees / väljas nuppu üks kord sisse lülitamiseks ja uuesti  

välja lülitamiseks.  

2. Soojendus: detektor hakkab automaatselt andurit soojendama.  

Kütteperioodi tsükli vältel vilgub digitaalse lekke suuruse indikaatoril  0  

ja detektorist kõlab aeglane "piiks". Soojendus kestab tavaliselt  

vähem kui 20 sekundit.  

3. Tööks valmis: detektor on valmis alustama otsitavaid lekkkeid, kui  

vilkuv 0  lõpetab vilkumise ja roheline tundlikkuse LED süttib.  

Heli "piiks" tugevneb ja sondi LED põleb pidevalt. 

 

Digitaalne lekke  suuruse indikaator 
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Lekke suuruse indikaator  

Digitaalse lekke suuruse näitaja on tavaolukorras väljalülitatud, vaid siis kui   

on avastatud leke, kuvatakse number 1-9  kõikidele 

HFC ja HCFC gaasidele sõltumata tundlikkus seadistustest.  

Number jätkab tõusu või langust sõltuvalt  

külmutusagensi koguse mõõtmisest. Maksimaalne väärtus  

on kuvatud kui lekke allikas on leitud.  

 

Allolevas tabelis saab ühtlustada lekke surust:  

Suurim # kuvatud                    Lekke suurus (oz / aastas)  

         1 -3     <0.1  

         4-6     0,1-0,5  

         7-9    > 0,5  

Tühja patarei indikaator  

Vaheta 4 AA leelispatareid, kui punane LED  

juhtpaneelil põleb, järgige aku paigaldusjuhised  

hoolduse alt.  

Heli vaigistamise funktsioon.  

Piiksuva heli ja häiresignaali vaigistamiseks , vajutage  

MUTE nuppu. Et taastada heli, vajutage MUTE  

nuppu uuesti. (Märkus: heli taastamiseks on vaja paar sekundit ,  

kui MUTE nuppu on vajutatud kiiresti üksteise järel.)  
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Tundlikkuse taseme reguleerimine 

  

Lekkeotsija taastab vaikimisi NORM tundlikkuse taseme  

automaatselt, kui seade väljub soojenduse tsüklist ja  

roheline LED süttib.  

Muutmaks tundlikkuse taset, vajuta SENS üks kord on HI(kõrge) 

tundlikkus (punane LED süttib) ja vajutades veelkord on LO(madal) tundlikkus  

(kollane valgusdiood lülitub sisse).  

 

Lekketesti Ampull 

Lekkeavastuse seadmega on kaasas lekketesti ampull, mis võimaldab  

kasutajal veenduda detektor toimib korralikult. 

 Et katsetada:  

1. Eemaldage plastikust kate lekketesti ampulli pealt,  

tõmmates selle ära (vt. joon. allpool).  

2. Lülitage detektor sisse ja laske seadmel lõpetada soojenduse tsükkel. 

3. Asetage andur väikse augu lähedale  

lekketesti ampulli ülaosas. Piiksude arv peaks tõusma ja  

digitaalne lekke suuruse näitaja peab kuvama numbreid  

4-6, mis näitab, et andur ja elektroonika töötavad  

korralikult.  

 

 

  

Märkus: Pidage meeles, et paigaldate plastikust katte pärast  

lõpule viidud lekke testi. Vahetage test ampull kui ampulli roheline  

värv ei ole enam nähtav. 
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Hooldus 

Patareid:  

Patareide paigaldus: Eemalda kruvi asukohaga seadmetagaosas  ja  

keera alla hingedega aku luuk, et avada, nagu joonisel näidatud. Sisesta positiivne  

patarei (+) klemm patareipesa esiosa suunas.  

     Patarei polaarsuse indikaator 

 
Andur:  

Vahetage Filter: Keerake anduri otsa, nagu on joonisel näidatud, et vahetada filter.  

Vahetage filter, kui see muutub nähtavalt määrdunuks või iga 2 kuni 3  

kuu järgi, olenevalt kasutamisest.  

Vahetage andur: Eemalda andur tõmmates see pesast välja. Paigaldage  

uus andur, jälgige juhtsooni  sensori kaane tõstetud osa ja  

kiilusoon anduri pistikupesal  (vt. joonist allpool).  

Märkus: Ärge kasutage jõudu anduri pessa paigaldusel.  Juhtsoonte vale asend  

võimaldab kahjustada anduri kontakte.  

Keerake otsa, et                    Suruge otse(mitte keerata),  Juhtsooned 

vahetada filter  Filter      paigaldada andur  

 

 

Tõmmake otse välja (mitte  

keerata), et eemaldada andur 
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Varuosad 

Detail                      Varuosa tootekood  

Anduri  filter     D-EL1  

Filtrite komplekt (5 filtrit)   D-F5  

Test ampull     D-LS1  

 

 

Toote spetsifikatsioonid  

 

Mudel #     DISCOVERY  

Nimi      Külmaaine gaasi lekkeotsija 

Tundlikkus     <3 gr / aastas  

Anduri  eluiga    > 300 tundi  

Reageerimisaeg     hetkeline  

Toide      4 AA patareid  

Patarei eluiga     8 tundi pidevat  

Soojenemisaeg     <20 sekundit  

Vooliku pikkus     17 tolli  

Numbriline ekraan    7 segmendiga digitaalne näidik (1 kuni 9)  

Kaal      0,68 kg 

Garantii     2 aastat (2 aastat andurile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 


