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Osłona baterii

Elementy i przyciski

Instalacja baterii - widok boczny

Giętki czujnik ze stali nierdzewnej o długości 14” (35,5 cm)
Bezprzewodowy i przenośny, korzysta z dwóch baterii
Opcja wyciszania urządzenia

Gumowy uchwyt
Mechanicznie wymuszony przepływ powietrza przez czujnik

Certy�kowany dla R134a, R12 i R22
Wykrywa wszystkie czynniki !uorowe chłodnicze

Sterowany mikroprocesorem z Zaawansowanym Przetwarzaniem  Sygnałów Cyfrowych

Wygodna klawiatura

Prosimy o poświecenie kilku chwil na przeczytanie następującej instrukcji w celu
zrozumienia i pełnego wykorzystania wszyskich możliwości urządzenia CT-CPU.
Ufamy, że będą państwo w 100% usatysfakcjonowani nowym zakupem. 

Funkcja testu baterii
Wskaźnik napięcia baterii

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za zakup wykrywacza nieszczelności czynnika chłodniczego 
CT-CPU. Wykrywacz ten jest stabilniejszym i najczulszym urządzeniem tego
typu jakie zostało wyprodukowane

Zaawansowany mikroprocesor jest sercem tego układu. Jego cyfrowe
przetrarzanie sygnałów pozawala na lepsze wykorzystanie elektroniki i czujnika
niż było to wcześniej możliwe. Dodatkowo liczba komponentów użytych w urządzeniu
została zredukowana o prawie 40% zwiększając czułość i wydajność urządzenia.
Mikroprocesor monitoruje czujnik i poziom baterii 4000 razy w ciągu sekundy
kompensując nawet najmniejższe wachania sygnału. Oznacza to, że otrzymują Państwo
stabilne i twałe urządzenie pracujące w każdych warunkach.

Następujące udogodnienia zostały dodane by zwiększyć użyteczność CT-CPU. 
Sześć poziomów czułości zapewnia 32-krotne zwiększenie pomiędzy poziomem 1 a 6. 
Wskaźnik LED wskazuje zarówno progersywność jak i rozmiar wycieku, przedstawia 
poziom czułości i pokazuje prawdziwy poziom baterii. Wszystkie funkcje są dostępne 
na wygodnej klawiaturze. Rewolucyjnie zaprojektowana obudowa zapewnia wygodny 
uchwyt i kontrolę, a jak i umieszczenie wyświetlacza na lini wzroku użytkownika.

CECHY PRODUKTU

Wskaźnik wyświetlacza w kolorze czerwnoym
6 poziomów czułości zapewniający 32-krotny wzrost czułości

Zmiana czułości w czasie rzeczywistym

Walizka do transportu

Rys 1-1

Instalacja baterii
Otwórz osłonę baterii zlokalizowaną na spodzie urządzenia tak, jak pokazano
na rys. 2-1. Włóż baterie dodatnią polaryzacją na zewnątrz.



Osłona baterii

Instalacja baterii - widok boczny

Baterie

Otwórz osłonę baterii zlokalizowaną na spodzie urządzenia tak, jak pokazano
na rys. 2-1. Włóż baterie dodatnią polaryzacją na zewnątrz.

Elementy i przyciski

Rys 1-2

1. Końcówka czujnika 1. Końcówka czujnika
2. Osłona czujnika 2. Osłona czujnika
3. Włączanie/Wyłączanie 3. Włączanie/Wyłączanie
4. Zwiększenie czułości

7. Zwiększenie czułości

5. Reset

6. Reset6. Zmniejszenie czułości

8. Zmniejszenie czułości

7. Wskaźnik LED

9. Wskaźnik LED

8. Giętka sonda

10. Giętka sonda

4. Test baterii

5. Wycisz dźwięk

Rys 2-2

Stan baterii / Test baterii
CT-CPU posiada dwa wskazania poziomu napięcia baterii;  wskaźnik stałego
poziomu napięcia (lewa dioda LED) i funkcja testu baterii. Wskaźnik stałego 
poziomu  napięcia  pozwala użytkownikowi na sprawdzanie stanu baterii
przez cały czas. Dioda LED będzie włączona tak długo jak włączone jest urządzenie.
Stan napięcia baterii wskazywany jest przez trzy kolory (zobacz rys. 3)

ZIELONY - 
POMARAŃCZOWY -

CZERWONY -

Napięcie baterii jest normalne, wystarczające do poprawnego działania
Napięcie baterii zbliża się do dolnego poziomu zakeresu działania,
wymień baterie tak szybko jak to możliwe

Napięcie baterii jest poniżej akceptowalnego poziomu działania

Zielony

Pomarańczowy

Czerwony

Prawidłowy stan baterii

Niski stan baterii

Wymień baterie

Wskaźnik stałego poziomu napięcia Rys. 3

Na Rys. 3 wszystkie diody LED są czerwone oprócz lewej diody, która wyświetla 
trzy kolory



Automatyczny Reset

Dostosowanie czułości

Powiadomienia

FunkcjeFunkcje

Zielony

Pomarańczowy

Czerwony

Na Rys. 3 wszystkie diody LED są czerwone oprócz lewej diody, która wyświetla 
trzy kolory

 Wciśnięcie SENTITIVITY UP lub SENSITIVITY DOWN zmieni czułość urządzenia.
Przyciski mogą być wciskane pojedyńczo by zmienić o jeden poziom lub
wciśnięte przez chwilę by zmienić szybko o kilka poziomów czułości.

Za każdym razem, gdy poziom jest zwiększony (lub zmniejszony) relatywna czułość
jest podwojona (lub mniejszona o połowę). Innymi słowy, poziom drugi jest o połowę
czulszy niż poziom pierwszy; poziom trzeci jest cztery razy czulszy itd. Pozwala to
na zwiększenie czułości aż o 32 razy!

Przy włączaniu urządzenie automatycznie ustawia czułość na poziom 5
By zmienić poziom czułości w ciśnij SENSITIVITY UP lub SENSITIVITY DOWN.
Po wciśnięciu przycisku na wyświetlaczu zaświecą się czerwony diody LED.
Liczba diód LED wskazuje poziom czułości. Poziom pierwszy (najniższa czułość)
wskazywana jest przez pierwszą czerwoną diodę LED. Licząc od lewej, poziomy
od 2 do 6 są wskazywane przez odpowiednią liczbę czerwonych diód LED, np.
poziom 6 jest wskazywany przez wszystkie diody LED

CT-CPU posiada funkcję resetowania czułościu, która powoduję ignorowanie przez 
urządzenie obecnego poziomu czynnika chłodniczego w otoczeniu.

CT-CPU posiada 6 poziomów powiadomień. Pozwala to na jasne wskazanie relatywnej
siły i wielkości wycieku. Wskazania urządzenia należy wykorzystać do namierzenia 
źródła wycieku; wzrost poziomu powiadomień wskazuje, że źródło (wysokie stężenie
czynnika) znajduje się bliżej. Każdy kolejny poziom jest wskazywany przez kolejne
czerwone diody LED. (zob. Rys. 6)

CT-CPU posiada sześć poziomów czułości. Każdy poziom jest pokazywany na
wyświetlaczu w momencue wciśnięcia przycisków SENSITIVITY UP (zwiększ czułość)
lub SENSITIVITY DOWN (zmniejsz czułość). Podstawowy dźwięk też wskazuje poziom
czułości urządzenia.

AUTOMATYCZNE DOSTOSOWANIE - W momencie włączenia, urządzenie automatycznie
ustawi się tak, by ignorować poziom czynnika obecny w pobliżu końcówki. Tylko poziom
wyższy spowoduje włączenie alarmu. OSTRZEŻENIE: miej na uwadze, że ta funkcja 
spowoduje, że urządzenie zignoruje jakiekolwiek stężenie czynnika obecne przy 
włączaniu. Innymi słowy, jeżeli z wyłączonym urządzeniem zbliżysz końcówkę do 
znanego źródławycieku i włączysz urządzenie, żaden alarm się nie włączy. FUNKCJA 
RESETU - wciśnięcie przycisku RESET w trakcie pracy wykonuje podobną funkcję. Gdy 
wciśniesz RESET urządzeniezignoruje poziom czynnika obecny w pobliżu końcówki. 
Pozwoli to użytkownikowi na namierzenie źródła wycieku (wyższego stężenia.). 
Podobnie, wyniesienie urządzenia na świeże powietrze i zresetowanie spowoduje 
zwiększenie czułości do maksimum. Resetowanie urządzenia bez obecnego czynnika w 
powietrzu spowoduje wykrycie każdego obecnego poziomu stężenia. Gdy przycisk 
RESET zostanie wciśnięty, diody LED (oprócz pierwszej od lewej) zaświecą się na 
czerwono przez sekundę. To potwierdzi wizualnie wykonanie resetu.

Funkcja testu baterii. Ta funkcja jest aktywowana przez przyciśniecie przycisku
Test Baterii. Kiedy włączona, wskaźnik LED pokazuje prawdziwy stan napięcia baterii
(zobacz Rys. 4). Diody LED odpowiadają napięciu tak jak pokazano na rysunku.

Wskaźnik stałego poziomu napięcia Rys. 4

Rys. 6

Rys. 5

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom

Poziom



Funkcje

Włącz urządzenie wciskąjąc przycisk ON/OFF. Wyświetlacz wskaże powiadomienie
resetu (lewa dioda LED na zielono, wszystkie pozostałe na czerowno) przez 7
sekund
Sprawdź stan baterii obserwując stały poziom zasilania (zob. RYS. 4)

Zwiększaj czułość urządzenia tylko wtedy, gdy nie możesz wykryć przecieku.
Zmniejść czułość tylko wtedy, gdy resetowanie urządzenia nie pozwala na
zlokalizowanie wycieku.

Na obszarach mocno zanieczyszczonych czynnikiem urządzenie może być 
resetowane by zignorować lokalne stężenie czynnika. Czujnik nie powinien być 
przemieszczany w trakcie resetowania. Urządzenie może być resetowane tyle razy,
 ile razy zachodzi konieczność.

UWAGA: W samochodowych systemach klimatyzacji wykrywanie wycieków należy
przeprowadzać przy wyłączynym silniku.

Klimatyzacja lub układ chłodniczy powinien być naładowany wystaraczącą
ilością czynnika by ciśnienie wynosiło przynajmniej 340 kPA (50 psi) przy wyłączonym

urządzeniu. W temperaturze poniżej 15 oC wyciek może nie być wykrywalny, 
ponieważ ciśnienie może nie zostać osiągnięte.

Zawsze podążaj wzdłuż całego systemu klimatyzacji, by nie ominąć żadnego
potencjalnego miejsca wycieku. Jeśli znajdziesz wyciek zawsze sprawdź resztę
układu by upewnić się, że jest to jedyna nieszczelność.
W trakcie sprawdzania układu, końcówka powinna być przesuwana wokół każdego
miejsca nie szybciej niż 25 do 50 mm na sekundę, z odległości nie większej niż 5mm
od sprawdzanej powierzchni. Wolniejsze i bliższe przesuwanie końcówki wielce
zwiększa szanse na znalezienie wycieku (zob. Rys. 7). Każde zwiększenie rytmu 
podstawowego dźwięku oznacza wyciek.

Widoczny wyciek powinien zostać zwery�kowany w następujący sposób

Użyj sprężonego powietrza w okolicach podejżewanego wycieku i ponownie
sprawdź podejżane miejsce. W przypadku dużych wycieków, sprężone powietrze
często pomaga zlokalizować dokładne umiejscowienie wycieku.

Najpierw wynieś urządzenie na zewnątrz i zresetuj. Następnie przyłóż końcówkę
najbliżej jak to możliwe do podejżanego źródła przecieku i powoli przesuń ją
dookoła aż potwierdzisz wyciek.

Sprawdzanie szczelności rdzenia parownika w module klimatyzacji samochodu
wykonuje się przez włączenie dmuchawy klimatyzacji na wysoki bieg na minimum

Tylko w klimatyzacjach samochodowych

Uważaj by nie zanieczyścić końcówki czujnika jeśli testowana część jest zabrudzona.
Jeśli część jest wyjątkowo brudna lub zawilgocona, należy wyczyścić część suchą
szmatką lub przedmuchać sprężonym powietrzem. Nie należy stosować żadnych
środków czyszczących lub rozpuszalników, ponieważ mogą wpłynąć na działanie
urządzenia.
Wizualnie prześledź cały układ szukając śladów wycieku oleju do klimatyzacji,
uszkodzeń i korozji na przewodach, wężach i komponentach. Każde podejżane
miejsce powinno zostać dokładnie sprawdzone wykrywaczem, a także nakrętki,
zakówki na wężach, przyłącza serwisowe z założonymi kapturkami, połączenia
spawane, jak i obszary wokół mocowań zarówno przewódów jak i poszczególnych
komponentów.

Miej świadomość, że urządzenie może fałszywie powiadamiać, gdy końcówka ma
kontakt z wilgocią i/lub rozpuszczalnikami. Z tego powodu unikaj kontaktu z tymi
substancjami w trakcie poszukiwania wycieków

Po włączeniu urządzenie ustawi poziom czułości na poziom 5. Dźwięk o stałym
tempie będzie słyszalny. W razie potrzeby można zmienić poziom czułości 
przyciskając przyciski SENSITIVITY UP i DOWN jak opisano wcześniej

Czułość może być zmieniana w każdej chwili korzystając z przycisków SENSITIVITY
UP i DOWN. Zmiana czułości nie przerywa wykrywania
Jeżeli urządzenie osiągnie maksymalną czułość przed zlokalizowaniem przecieku
wciśnij przycisk RESET by wyzerować punkt odniesienia jak opisano wcześniej

Rozpocznij poszukiwanie przecieków. Gdy czynnik chłodniczy zostanie wykryty
dźwięk zmieni się na powiadomienie wyraźnie inne od normalnego dźwięku.
Dodatkowo wyświetlacz podświetli się tak, jak opisano w dziale powiadomień.
(zob. Rys. 6)

OBSŁUGA

WSKAZÓWKI

WSKAZÓWKI



Wszystkie układy
Po wykonianiu każdych napraw w układzie chłodzącym, jak i po każdym innym
działaniu ingerującym w system klimatyzacji należy przeprowadzić sprawdzenie
szczelności po naprawach i przyłączach serwisowych

Przed użyciem urządzenia zawsze upewnij się, że osłona czujnika jest założona i jest
czysta i niezatłuszczona. By wyczyściś: 

wyczyść osłonę szmatką i/lub sprężonym powietrzem
jeśli końcówka jest brudna można ją wyczyścić przez zanurzenie w łagodnym 
rozpuszczalniku, np. alkoholu, na kilka sekund i wtedy wytrzeć szmatką lub
sprężonym powietrzem 

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj rozpuszalników takich jak benzyna, terpentyna,
 spirytusu mineralnego itd. ponieważ zostawią wykrywalne pozostałości w urządzeniu.

By wymienić końcówkę:
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone
Usuń poprzednią końcówkę odkręcając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Użyj zapasowej końcówki, znajdującej się w walizce. Wymień końcówkę wkręcając
ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara

WYMIANA KOŃCÓWKI:  końcówka czujnika ostatecznie się zużyje i będzie wymagała
wymiany. Ciężko jest dokładnie przewidzieć kiedy to nastąpi, ponieważ żywotność
końcówki jest bezpośrednio zależna od warunków i częstotliwości użytkowania.
Końcówka powinna zostać wymieniona w chwili, kiedy powiadomienia włączają się
bez obecności czynnika w otoczeniu.

usuń osłonę ściągając ją z końcówki
15 sekund, wyłączenie jej i odczekanie aż czynnik chłodniczy zakumuluje się
przez około 10 minut. Po tym czasie należy przyłożyć końcówkę wykrywacza do
obudowy opornicy wentylatora lub rurki odprowadzającej wilgoć, jeśli nie ma w 
niej wody, lub w najbliższą otwartą szczelinę obudowy ogrzewania/wentylacji
prowadzącego do parownika, takie jak kanał ogrzewania lub kanał wentylacji. 
Jeśli wykrywacz poinformuje o wycieku tak najprawdopobnie znajduje się on
na parowniku.

Wykrywacz nieszczelność CT-CPU może być też wykorzystywany do:
Wykrywa nieszczelności w innych układach i zbiornikach do przechowywania/
odzysku. Będzie reagował na WSZYSTKIE !uorowe (zawierające chlor lub !uor)
czynniki chłodnicze, m. in.

CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Standardowe wyposażenie

KONSERWACJA

WSKAZÓWKI

np itd
itd

itdMieszanki takie jak
Wykrywa wycieki tlenek etenu w szpitalnym wyposażeniu do sterylizacji
(wykrywa !uorowy gaz transportowy)
Wykrywa SF- 6 w bezpiecznikach wysokiego napięcia
Wykrywa większość gazów zawierających chlor, !uor i brom
(gazy !uorowe)
Wykrywa środki czyszczące używane do czyszczenia na sucho takie jak
tetrachloroeten

Fluorowy wykrywacz nieszczelności jest sprzedawany razem z walizką do przenoszenia,
instrukcją obsługi, dwiema bateriami R14 i jedną zapasową końcówką czujnika i osłona.

dwie końcówki i dwie osłony
trzy końcówki i trzy osłony

By nabyć dodatkowe części zamienne do wykrywacza proszę skontaktować się z 
miejscowym dystrybutorem. Dla pewności zamówienia właściwych części najlepiej
podać numery części, które państwo zamawiają.Wykrywa gazy !uorowe w systemach gaśniczych.

Właściwa konserwacja wykrywacza jest bardzo ważna. Dokładne postępowanie
zgodne z poniższymi instrukcjami zmniejszy problemy z wydajnością i przedłuży
żywotność urządzenia.

OSTRZEŻENIE: WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZED ZMIANĄ KOŃCÓWKI WYKRYWACZA.
NIEZASTOSOWANIE SIĘ GROZI LEKKIM PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM!
Utrzymuj końcówkę czystą: chroń przed kurzem, wilgocią i zbieraniem się brudu
przez korzystanie z osłony czujnika. Nigdy nie korzystaj z urządzenia ze zdjętą
osłoną.

itd
np
np



SPECYFIKACJA

Zasilanie: 3V DC; dwie alkaiczne baterie R14

Maksymalna czułość:

Pełna czułość: Mniej niż 3gr / rok dla wszystkich czynników chłodniczych
opartych na !uorowcach

Żywotność końcówki: Około 20 godzin

od 0 do 52oC

Żywotność baterii: Około 30 godzin normalnego użytkowania

Ilość cykli: Ciągła praca, bez ograniczeń

Natychmiastowy

Jedna sekunda

Około 7 sekund

560 gramów

35,5 cm

24,2 cm x 75,5 cm x 50 cm

Czas reakcji:

Czas resetu:

Rozgrzewanie:

Waga:

Wymiary:

Długość sondy:

Temperatury pracy:

Certy�kowany dla R12, R22, R134a przy 14gr / rok


