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Důležité 

Před přistoupením k používání kolektorů Magneti Marelli si přečtěte tento návod na 

použití a seznamte se se specifikacemi a funkcí. Návod na použití obsahuje velice důležité 

informace týkající se obsluhy, servisovaní a šrotování kolektoru. 

Účel a použití: 

Kolektory byly navrženy speciálně pro měření tlaku v chladícím vybavení. Kolektor můžou používat jen 

proškolení technici. 

 Kolektor nelze používat pro jiné účely než použití v chladících systémech ve spojení s chladícími 

látkami. Kolektor není odpovídající pro jiné tekutiny nebo plyny, než uvedené na manometrech. 

Kolektor je možné využívat jen při tlacích nižších než tlaková stupnice uvedená na manometru 

vysokého tlaku na kolektoru. 

V žádném případě kolektor není přípustné používat kolektor jako regulátor tlaku. Není přípustné 

používat kolektor s amoniakem (NH-3). 

Při používání kolektoru je třeba po celou dobu nosit ochranné brýle a ochranné rukavice. 

První použití a přeprava: 

Kolektory jsou dodávané z továrny nebo v plastovém kufříku, nebo v kartonové krabici, včetně plnících 

trubek nebo bez nich. 

Kolektory jsou velmi precizními měřícími zařízeními. Po použití je vždy třeba umístit kolektory zpět do 

dodaného přepravního kufříku nebo kartonové krabice. Plastové přepravní kufříky je možné koupit jako 

příslušenství. Seznamte se prosím se sekcí Příslušenství v katalogu Magneti Marelli 

www.wyposazeniemm.pl . 

  

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Technický popis: 

2 cestný kolektor je velice precizním měřícím zařízením. Oba manometry vysokého a nízkého tlaku lze 

opět nastavit na nulový bod. Manometry kolektoru jsou označeny stupnicemi teploty a tlaku nebo jsou 

vybaveny výměnnými stupnicemi chladící látky. 

Výměnné ventily pístového typu zajišťují ideální těsnění. Pro případ růstu tlaku uvnitř manometru v 

důsledku poruchy, manometry naplněné glycerínem, jsou vybaveny bezpečnostním ventilem pro případ 

nadměrného naplnění. Pro uschování v případě, že nepoužívání hadice lze připevnit v bodech pro 

připevnění na straně a ze předu na spojky typu T. To je zajistí před znečištěním nebo poškozením. 

Obsah dodávky: 

Obsah dodávky se pro každý kolektor liší v závislosti na typu. Pro obdržení dalších informací o verzích a 

příslušenství, seznamte se prosím s katalogem Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl . 

Použití kolektoru: 

Příprava 

Před použitím kolektoru je třeba se ujistit, že stupnice teploty na manometrech jsou přizpůsobeny k 

chladícím látkám používaným v systému. 

Nastavte manometr regulačním šroubem do hodnoty nula. V závislosti na atmosférickém tlaku poloha 

ručičky se může lišit a může ukazovat jinou hodnotu než nula. Opětovné nastavení manometru může být 

nutné před každým použitím kolektoru. Regulační šroub nuly je umístěn nahoře nebo na přední straně 

před předním sklem v závislosti na typu kolektoru. 

Po nastavení je třeba zpět namontovat sklo manometru a platovou záslepku. 

Spojení kolektoru na systém 

• Spojte modrou hadici (4)  strana spojení systému.  

• Spojte červenou hadici (5)  tlaková strana systému. 

• Spojte žlutou hadici (8)  vakuové čerpadlo. 

• Uzavřete oba ventily (6+7). 

 

Vyprazdňování systému 

• Zapněte vakuové čerpadlo 

• Otevřete oba ventily (6+7). 

• Prověřte tlak na manometru spojení na systém 

• Jestliže byl dosažen vakům, uzavřete oba ventily (6+7) 

Všimněte si prosím: V závislosti na velikosti systému, doba vyprazdňování může být různá. Pro 

vyprázdnění malého nebo středního systému, je třeba dodržovat minimální dobu, která je 20 minut. 

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Plnění systému po jeho vyprázdnění 

• Udržujte všechny ventily uzavřené. Odpojte žlutou hadici od vakuového čerpadla a spojte jej na nádrž 

na chladící látku. 

• Otevřete modrý ventil (strana spojení) 

• Otevřete ventil na nádrži chladící látky. Nyní se systém plní chladící látkou. Prověřte správné množství 

chladící látky při použití plnící váhy, na příklad Magneti Marelli a sledujte tlak na manometru spojení 

se systémem. Jestliže je přenos chladící látky příliš nebo nedostatečný, za účelem zrychlení procesu, je 

možné zapnout kompresor systému. Ujistěte se, zda plníte systém jen párami chladící látky. Naplnění 

do plna tekutinou může vést do poškození součástek systému. 

• Jestliže bylo dosaženo správné množství, uzavřete všechny ventily. 

• Po ukončeném procesu prověřte tlak na tlakové straně a straně spojení zařízení. Je možné použít 

dodanou záslepku. 

 

Ukončení 

• Odpojte všechna hadice od systému.  

• Otevřete ventily (6+7). 

 

Servisovaní kolektoru 

• Před každým použitím plnící hadice musejí být prověřeny a očištěny ze zbytků oleje. Za účelem 

ujištění se, že hadice a spojení nejsou poškozena a jsou těsná je také nezbytná optická kontrola. 

• Těsnění kolektoru jsou spotřebními díly a je třeba je pravidelně měnit. Za účelem zajištění, že jsou 

ventily dále těsné, je nutné stále testování kolektoru. 

• Po výměně součástky v kolektoru, před dalším použitím kolektor je nutné testovat co se týká 

těsnosti. 

Jiné příslušenství a plnící hadice pro kolektory Magneti Marelli je možné najít v katalogu Magneti Marelli 

www.wyposazeniemm.pl . 

  

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Šrotování kolektoru 

 Kolektor je třeba šrotovat podle požadavků předpisů a pravidel země, ve které se používá. 
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Seznam součástek 

1 Manometr strany spojení systému 

2 Tlakový manometr 

3 Regulační šroub  

4 Spojka strany spojení systému 

5 Tlaková přípojka 

6 Ventil (strana spojení systému) 

7 Tlakový ventil 

8 Vakuová přípojka 

9 Spojka chladící látky 

 

 


