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SOUPRAVA PRO DETEKCI ÚNIKŮ POMOCÍ 

HYDROGENU 
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Toto zařízení sloužící ke zvýšení tlaku v chladicích 

a klimatizačních systémech umožňuje simulaci tlaku, pod 

kterým mají tyto systémy pracovat. Výrobek dovoluje 

uživateli nejen zvýšit tlak v systému, ale také odhalit 

případné problémy. Zařízení je dostupné v různých verzích:  

 

Souprava obsahuje: 
- Pouzdro z polypropylenu 
- Regulátor tlaku pro láhev o objemu 5 l 
- Trojcestný manometr s hadičkou a ventilem 
- Žlutá hadice 1500 mm 
- Láhev s hydrogenem (směs dusíku a vodíku) – 1 litr  
- Redukce pro láhev o objemu 1 l  
- Detektor úniků hydrogenu 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Tlaková zkouška těsnosti a detekce úniků: 
- Po potvrzení, že tlak je vhodný k provedení 

zkoušky, připojte soupravu k systému 
- Nastavte požadovaný tlak pomocí regulačního 

ventilu  
- Zavřete ventil na hadici; nastavte červený ukazatel 

stejně s označením na manometru. Celek 
ponechte v tomto stavu po dobu 10-15 minut.  

- Zkontrolujte přítomnost úniků detektorem 
hydrogenu 

- Po uplynutí uvedené doby a po kontrole výsledku 
zařízení odpojte. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze 
a uschovejte jej pro budoucí použití. Magneti Marelli 
Aftermarket neodpovídá za nehody a/nebo úrazy nebo 
poškození majetku, ke kterému došlo v důsledku 
nesprávného používání zařízení nebo provádění změn 
v zařízení. Ukládejte mimo dosah dětí. Pouze pro 
profesionální použití. 
Chraňte před přímým působením slunečního světla. 
Nevystavujte působení teploty nad 50°C/120°F. Ukládejte 
v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Skladujte 
na chladném a suchém místě. Nepropichovat, neprorážet 
a nespalovat – ani po použití. Odstranit bezpečným 
způsobem.  
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