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Środki ostrożności 
 

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom ciała: 
 

Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia, należy przeczytać, zrozumieć a następnie 

stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji obsługi. Jeżeli operator nie zna 

języka, w którym napisana jest ta instrukcja, instrukcje dotyczące obsługi urządzenia oraz zasady 

bezpieczeństwa muszą być odczytane i omówione w języku ojczystym operatora. 
 

To urządzenie służy do identyfikacji czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji pojazdów 

i w butlach zwierających czynnik chłodniczy R-1234yf lub R134a. Zanieczyszczenie 

czynnikami chłodniczymi innego rodzaju powoduje poważne uszkodzenie układu klimatyzacji, 

narzędzi i urządzeń serwisowych. NIE należy podejmować prób przystosowania urządzenia do 

identyfikowania innego czynnika chłodniczego. NIE należy mieszać różnych czynników 

chłodniczych w układzie lub w tym samym pojemniku. 
 

Układy klimatyzacji w niektórych pojazdach mogą zawierać nielegalne zamienniki czynników 

chłodniczych, zawierające węglowodory. Czynnik chłodniczy R-1234yf jest uznawany za 

substancję łatwopalną. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może doprowadzić 

do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Każda próbka powinna zawierać mniej niż 2 gramy 

czynnika chłodniczego. Ten identyfikator jest skonstruowany w taki sposób, że posiada 

szczelnie zamknięte źródła ciepła i nie posiada elementów powodujących iskrzenie. W 

konstrukcji urządzenia do recyklingu czynnika chłodniczego należy zapewnić odpowiednią 

wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się czynnika chłodniczego. 
 

NIE NALEŻY wdychać oparów lub mgły czynnika chłodniczego i środka smarnego. 

Wystawienie na działanie takich oparów lub mgły może spowodować podrażnienia oczu, nosa i 

gardła. Do odsysania i recyklingu czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji należy 

stosować urządzenia posiadające certyfikat zgodności z normami SAE J2788, J2843 lub J2851. 

W razie przypadkowego uwolnienia czynnika chłodniczego z układu, należy niezwłocznie 

przewietrzyć obszar roboczy. Stanowisko obsługi pojazdów musi być wyposażone w 

odpowiednią wentylację. 
 

Opcjonalny czujnik wykrywania powietrza działa na zasadzie chemicznego ogniwa 

paliwowego, które z czasem wyczerpuje się. Użytkownik musi zwrócić urządzenie w celu 

wymiany czujnika wykrywania powietrza każdorazowo, kiedy urządzenie sygnalizuje taką 

konieczność. Jeżeli czujnik wykrywania powietrza nie zostanie wymieniony, urządzenie 

przestanie działać. 
 

Podczas wykonywania prac dotyczących czynników chłodniczych, należy stosować sprzęt 

chroniący oczy i skórę. Ulatniające się opary czynnika chłodniczego mogą spowodować 

zamrożenie przy zetknięciu. NIE należy kierować czynnika chłodniczego ulatniającego się z 

przewodu do pobierania próbki czynnika w stronę odsłoniętej skóry lub w stronę twarzy. 

 

Podłączenie urządzenia do źródeł zasilania o napięciu wyższym niż 13V DC może 

spowodować uszkodzenie nieobjęte zakresem gwarancji. 

 

Dostęp operatora do elementów znajdujących się wewnątrz obudowy urządzenia jest 

zabroniony. 

 

Jeżeli urządzenie jest używane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta, działanie 

zabezpieczeń wchodzących w skład urządzenia może być pogorszone. 



Ogólne ostrzeżenia 

 
Przed każdym użyciem, należy zawsze skontrolować przewód do pobierania próbki czynnika chłodniczego. 

Przewód testowy należy wymienić jeżeli jest pęknięty, postrzępiony, zatkany lub zanieczyszczony olejem. 

Przed podłączeniem identyfikatora do układu klimatyzacji, należy ZAWSZE wyłączyć sprężarkę lub silnik 

samochodu. 

Podczas wykonywania prac dotyczących czynników chłodniczych, należy zawsze stosować sprzęt 

chroniący oczy i skórę. Ulatniające się opary czynnika chłodniczego stwarzają ryzyko obrażeń na skutek 

zamrożenia. 

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy rozmontowywać urządzenia oraz nie 

należy używać go w mokrych i wilgotnych miejscach. 

NALEŻY chronić skórę przed oparami czynnika chłodniczego ulatniającymi się z przewodów testowych. 

NIE NALEŻY rozmontowywać urządzenia.  Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów 

przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Rozmontowanie urządzenia spowoduje unieważnienie 

gwarancji. 

Identyfikator należy ZAWSZE ustawiać na płaskiej i wytrzymałej powierzchni. 

NIE NALEŻY stosować żadnych innych przewodów testowych, oprócz przewodów dostarczonych wraz 

z urządzeniem.  Użycie przewodów testowych innego typu spowoduje błędy w analizie czynnika 

chłodniczego i w kalibracji przyrządu. 

ZAWSZE należy sprawdzić, czy czynnik chłodniczy, który ma być testowany, nie zawiera lub nie wydzieli 

dużych ilości oleju lub cieczy. 

NIGDY nie należy wprowadzać do urządzenia żadnej próbki o ciśnieniu przekraczającym 300 psig. 

NIE NALEŻY wykorzystywać złączki na końcu roboczym przewodów do pobierania próbek czynnika 

chłodniczego R134a lub R1234yf w żadnym innym celu niż do pracy z identyfikatorem. Dostarczona 

złączka jest zmodyfikowaną wersją, która nie zawiera zaworu zwrotnego i nie nadaje się do stosowania z 

żadnym innym czynnikiem chłodniczym. 

NIGDY nie należy zatykać wlotu powietrza, wylotu próbki lub odpowietrzników w obudowie podczas 

użytkowania przyrządu. 



 

1 WPROWADZENIE I INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Informacje ogólne 

Zanieczyszczenie czynników chłodniczych w butlach do przechowywania lub w układach 

klimatyzacji pojazdów może doprowadzić do korozji elementów, podwyższenia ciśnienia roboczego i 

awarii układu w przypadku obsługi przez niedoświadczonych techników. Zdolność do określania 

rodzaju i czystości czynnika chłodniczego jest znacznie ograniczona przez obecność powietrza w 

przypadku, gdy technik próbuje wykorzystać w tym celu zależności pomiędzy temperaturą 

i ciśnieniem. Dostępność różnych zamienników czynników chłodniczych ogranicza w dalszym 

stopniu zdolność technika do określania czystości czynnika chłodniczego na podstawie zależności 

pomiędzy temperaturą i ciśnieniem. Mieszanki stanowiące zamienniki czynnika chłodniczego mogą 

również stwarzać dla technika i końcowego użytkownika układu klimatyzacji w samochodzie 

zagrożenie wynikające z ich łatwopalności. 

 
 

Identyfikator czynnika chłodniczego Ultima ID R1234yf zapewni szybki, łatwy i dokładny sposób 

określania czystości czynnika chłodniczego w butlach do przechowywania czynnika chłodniczego lub 

bezpośrednio w układach klimatyzacji pojazdów. Przyrząd wykorzystuje technologię niedyspersyjnej 

spektrometrii w podczerwieni (NDIR) do określania stężenia wagowego czynnika chłodniczego 

R1234yf lub R134a. Dopuszczalny wyznacznik poziomu czystości w odniesieniu do tego przyrządu, 

został zdefiniowany przez SAE jako mieszanka czynnika chłodniczego zawierająca, wagowo, 98.0% 

lub więcej R1234yf lub R134a. 

 
 

Ten przyrząd jest dostarczany wraz z przewodem do pobierania próbki R1234yf, przewodem do 

pobierania próbki R134a, źródłem zasilania 12 VDC i całą wymaganą instalacją, w wytrzymałym, 

przenośnym futerale do przechowywania. 

 
 

Próbka gazu jest wprowadzana do urządzenia przez dostarczony przewód do pobierania próbki i 

doprowadzana do czujnika. Przyrząd umożliwia użytkownikowi cyfrowy odczyt wartości określającej 

czystość czynnika chłodniczego. Przyrząd uwzględnia tylko ciężary czynnika chłodniczego 

i zanieczyszczeń w całkowitej mieszance. Zawartość powietrza jest mierzona i wyświetlana 

oddzielnie. Zawartości innych substancji, takich jak olej do sprężarek chłodniczych i barwnik, nie są 

uwzględniane jako zawartości zanieczyszczeń. 

 
 

Interfejs użytkownika urządzenia obejmuje wyświetlacz graficzny LCD, lampki sygnalizacyjne 

statusu urządzenia, przyciski komunikacyjne i alarmowy sygnał dźwiękowy. Urządzenie posiada 

wskaźniki alarmowe sygnalizujące uszkodzenie urządzenia lub obecność zanieczyszczonego czynnika 

chłodniczego. 

  



 

1.2 Właściwości 

Identyfikator czynnika chłodniczego Ultima ID R1234yf jest najbardziej precyzyjnym ręcznym 

przyrządem, który został kiedykolwiek wyprodukowany w celu określania czystości czynnika 

chłodniczego R1234yf i R134a, dla zastosowań na rynku samochodowym. 

 
 

Zalety urządzenia: 

Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja  

Powierzchnia podparcia umożliwiająca ustawienie na zderzaku 

Duży wyświetlacz graficzny z instrukcjami ekranowymi  

Bardzo szybki czas badania: 70 sekund 

Wewnętrzna bateria do wielokrotnego ładowania, umożliwiająca bezprzewodowe działanie 

w każdym miejscu  

Port USB umożliwiający połączenie ze stacją do serwisowania klimatyzacji 

Futerał typu Hard Shell do przenoszenia/przechowywania 



Numer instrukcji: Plik instrukcji: Data weryfikacji: 26 marca 2013 Strona 6 
5-06-7000-73-0 MN-A-0219 Wer. A  

1.3 Elementy składowe identyfikatora ID R1234yf 

 
1.3.1 Urządzenie bazowe ID R1234yf 

Urządzenie bazowe Ultima ID R1234yf składa się z wyświetlacza graficznego, ławy optycznej, 
połączeń elektrycznych i baterii do wielokrotnego ładowania. Te elementy nie wymagają żadnej 

konserwacji. Dlatego też, wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów przeznaczonych 
do obsługi przez użytkownika. Rozmontowanie urządzenia spowoduje unieważnienie 
gwarancji. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwór 
wlotowy 
powietrza 

 

1.3.2 Przewód do pobierania próbki czynnika R1234yf 

2-metrowy przewód do pobierania próbki wykonany jest z poliuretanu eterowego. Na jednym końcu, 

przewód testowy posiada złącze pasujące do otworu wlotowego w identyfikatorze, a na drugim końcu, 

mosiężny reduktor przepływu/ciśnienia wkręcany w złączkę serwisową niskiego ciśnienia dla 

czynnika R1234yf. Przewód do pobierania próbki stanowi część eksploatacyjną. Dostarczony jest 

również zapasowy przewód testowy wyposażony tylko w ogranicznik przepływu.  

 

 

  

Panel 
sterowania 

Filtr  
próbki 

Końcówka robocza 
Złączka serwisowa niskiego  
ciśnienia dla czynnika R1234yf 

Końcówka mocowana do 
identyfikatora 



 

Gwint Acme ½” 
(Gwinty na przyłączu butli) 

1.3.3 Przewód do pobierania próbki czynnika R134a 

2-metrowy przewód do pobierania próbki wykonany jest z poliuretanu eterowego. Na jednym końcu, 

przewód testowy posiada złącze pasujące do otworu wlotowego w identyfikatorze, a na drugim końcu, 

mosiężny reduktor przepływu/ciśnienia wkręcany w złączkę serwisową niskiego ciśnienia dla 

czynnika R134a. Przewód do pobierania próbki stanowi część eksploatacyjną. Dostarczony jest 

również zapasowy przewód testowy wyposażony tylko w ogranicznik przepływu. 
 
 

 
 

1.3.4 Łącznik pośredniczący do podłączenia do zbiornika z czynnikiem 
R134a 

Łącznik pośredniczący do podłączenia do zbiornika z czynnikiem R134a umożliwi użytkownikowi 

podłączenie końcówki roboczej przewodu testowego czynnika R134a do otworu z gwintem ACME w 

butli zawierającej czynnik chłodniczy R134a. 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

1.3.5 Łącznik pośredniczący do podłączenia do zbiornika z czynnikiem 
R1234yf 

Łącznik pośredniczący do podłączenia do zbiornika z czynnikiem R1234yf umożliwi użytkownikowi 

podłączenie ogranicznika przepływu M12 do gwintów Acme ½” LH na butli zawierającej czynnik 

R1234yf. 
 
 

 

   
 

Końcówka robocza 
Złączka serwisowa niskiego  
ciśnienia dla czynnika R134a 

Końcówka mocowana do  
identyfikatora 

Pierścień samouszczelniający 
o przekroju okrągłym 
(Wewnętrzny) 

Przyłącze niskiego ciśnienia dla czynnika 
R134a 
(Pasuje do złączki serwisowej niskiego 
ciśnienia dla czynnika R134a) 
 



 

 

1.3.6 Panel sterowania 

Panel sterowania stanowi główny interfejs użytkownika. Na panelu sterowania znajdują się trzy 

klawisze, które zmieniają swoje funkcje wraz ze zmianą trybów działania przyrządu.  Aktualna 

funkcja każdego klawisza jest określana przez etykietę klawisza na dole wyświetlacza graficznego. 

Diody (czerwona i zielona) umieszczone w górnej części panelu sterowania sygnalizują 

pozytywny/negatywny wynik testu. 
 

 

 

 

 

 

Zielona dioda  

Czerwona dioda
 Wyświetlacz graficzny 

Klawisze 
 
 
 
 
 
 

 

Włączanie/wyłączanie 
 

 

1.3.7 Przyłącza na tylnej ściance panelu 

Przyłącza umieszczone na tylnej ściance panelu są pokazane poniżej. 

UWAGA: Otwór wylotowy próbki nie powinien być nigdy zablokowany. Otwór 

wylotowy próbki musi być zawsze drożny. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wlot 
próbki 

Wylot 
próbki 

Wejście zasilania 
12VDC 

USB 



 

 
 

1.3.8 Futerał typu Hard Shell do przenoszenia/przechowywania 
identyfikatora 

Futerał do przenoszenia/przechowywania typu Hard Shell jest specjalnie zaprojektowany dla ręcznego 

identyfikatora R1234yf. Futerał zapewnia niezawodną ochronę dla przyrządu i umożliwia wygodne 

przechowywanie wszystkich elementów identyfikatora. Jest to futerał ogólnego przeznaczenia i nie 

jest on wodoszczelny. 
 

 
 

 



 

2 OBSŁUGA IDENTYFIKATORA ULTIMA ID R1234YF 

2.1 Pierwsze użycie 

Przed pierwszym użyciem identyfikatora, należy ładować baterię przynajmniej 
przez 2 godziny z użyciem dołączonego zasilacza. 

 

2.2 Włączanie urządzenia 

W celu użytkowania identyfikatora we współpracy ze stacją do serwisowania klimatyzacji zgodną 

z zaleceniami SAE J2843, należy podłączyć jeden koniec dołączonego kabla USB do portu USB na 

tylnej ściance identyfikatora, a drugi koniec kabla USB do stacji do serwisowania klimatyzacji 

R1234yf. Jeżeli identyfikator jest używany jako niezależne urządzenie lub służy do testowania 

układów R134a, kabel USB nie musi być podłączany. 

Po wciśnięciu lewego przycisku zasilania, pojawi się ekran powitalny pokazany na Rysunku 1. Po 
wybraniu opcji “OK”, pojawi się na 30 sekund ekran rozgrzewania pokazany na Rysunku 2, a 

następnie pojawi się ekran “Select Refrigerant” (Wybierz czynnik chłodniczy) pokazany na Rysunku 3. 
(Funkcje przycisku “HELP” (Pomoc) są opisane w rozdziale 3.) 

 

 

   
 

   
 

 

2.3 Kalibracja 

Każdorazowo, przed rozpoczęciem nowego cyklu testów, identyfikator Ultima ID R1234yf musi 
wykonać samokalibrację. Kalibracja trwa 30 sekund i podczas niej, wewnętrzna pompa doprowadza 
świeże powietrze do urządzenia. To świeże powietrze usuwa wszelki nadmiar czynnika chłodniczego 

z urządzenia i zapewnia dokładne wyniki testów. Podczas kalibracji, przewód testowy MUSI być 
podłączony do identyfikatora i odłączony od pojazdu lub butli z czynnikiem chłodniczym. Wybrać 

czynnik chłodniczy, który ma być testowany, w sposób pokazany na Rysunku 3. Wykonać instrukcje 

ekranowe pokazane na Rysunku 4, a następnie wcisnąć przycisk“CALIBRATE” (Kalibrować). 

Rozpocznie się proces kalibracji i wyświetlone zostaną kolejno ekrany pokazane na Rysunku 5 i 

Rysunku 6. 

 
 

 
WARMING UP 
(Rozgrzewanie) 

 
SELECT 

REFRIGERANT 
(Wybierz czynnik 

chłodniczy) 

 
 
R134 HELP (Pomoc) R1234 

Rysunek 2 
Rysunek 3 

LOW BAT 
(Wyczerpana bateria) 

 
 

 
VER XXX-XXX 

 
OK 

Rysunek 1 



 

 

   
 

   
 

 

2.4 Test czynnika chłodniczego 

Po zakończeniu samokalibracji, identyfikator jest gotowy do wykonania testu czynnika chłodniczego 

i wyświetlany jest ekran pokazany na Rysunku 7. Podłączyć przewód testowy do pojazdu i otworzyć 

zawór. Wcisnąć przycisk “OK”, aby rozpocząć test, wyświetli się wtedy ekran pokazany na Rysunku 
8. Ekran pokazany na Rysunku 9 będzie wyświetlany, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych 
warunków. 

 Identyfikator nie jest podłączony do źródła czynnika chłodniczego. 

 Zawór złączki nie jest otwarty. 

 Mosiężny ogranicznik przepływu jest zablokowany przez olej lub zanieczyszczenia. 

 Źródło zawiera niewielką ilość lub nie zawiera czynnika chłodniczego. 
 

 

   
 

   

 

 

CALIBRATING 
(Kalibracja)  

THIS WILL ONLY 
TAKE 30 SECONDS  

(Będzie trwała tylko 30 sekund) 

Rysunek 4 Rysunek 5 Rysunek 6 

READY (Gotowy) 
 

1. CONNECT HOSE TO 
SOURCE (Podłączyć przewód 

testowy do źródła czynnika) 

2. OPEN VALVE 

(Otworzyć zawór) 

3. PRESS OK (Wcisnąć OK) 
 

OFF (Wył.) OK 

TESTING      
(Testowanie)  

RXXX SAMPLE 

(Próbka RXXX) 

 

THIS WILL ONLY 
TAKE 60 SECONDS 
(Potrwa to tylko 60 
sekund) 

READY (Gotowy) 

1. CONNECT HOSE TO 
DEVICE (Podłączyć przewód 
testowy do identyfikatora) 

2. CONNECT USB CABLE TO 
DEVICE & MACHINE 
(Podłączyć kabel USB do 

identyfikatora i stacji) 

  

CALIBRATING 
(Kalibracja) 
NOTE (Uwaga) 

REPLACE FILTER WHEN 
WHITE ELEMENT BEGINS 
TO SHOW RED SPOTS 
ON OUTSIDE DIAMETER 
(Wymienić filtr, kiedy na 
zewnętrznej średnicy 
białego wkładu zaczną się 
pokazywać czerwone 
plamki) 

Rysunek 8 Rysunek 9 

 

OFF 
(Wył

OK 

Rysunek 7 

OFF  
(Wył) 

 

CALIBRATE 
(Kalibrować) 

 

HIGH AIR CONTENT  

(Wysoka zawartość powietrza) 

1. CHECK HOSE 
COUPLER VALVE 

(Sprawdzić zawór złączki  
przewodu testowego) 

2. CHECK BRASS FLOW 
RESTRICTOR (Sprawdzić 

mosiężny ogranicznik przepływu) 

 



 

 

2.5 Przeglądanie wyników testu 

Po zakończeniu testu, identyfikator Ultima ID R1234yf wyświetli ekran podobny do ekranu pokazanego 

na Rysunku 10 lub Rysunku 11. Wybrać opcję “OFF” (Wył.), aby wyłączyć urządzenie, “PRINT” 
(Drukuj), aby wydrukować wyniki testu lub “OK”, aby powrócić do ekranu wyboru czynnika 

chłodniczego, pokazanego na Rysunku 3. 
 

 

  
 

  
 
 
 
 

Jeżeli badany czynnik chłodniczy jest czysty w 98.0% lub w większym stopniu, wtedy uznaje się go za 

nadający się do standardowej regeneracji i ponownego użycia. Jeżeli poziom czystości czynnika 

chłodniczego jest niższy niż 98.0%, wtedy czynnik nie nadaje się do standardowej regeneracji 

i ponownego użycia. W każdym przypadku, należy odłączyć przewód testowy od pojazdu i wcisnąć 

“OK”, aby powrócić do trybu kalibracji lub wcisnąć “OFF”, aby wyłączyć identyfikator. 

 
 

3 KONSERWACJA ORAZ WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 

3.1 Wymiana przewodów do pobierania próbek czynnika 
chłodniczego 

Przewód testowy należy wymienić w przypadku, gdy identyfikator pokazuje komunikat błędu lub na 

przewodzie, w pobliżu złączki, pojawia się przebarwienie. 

 
3.2 Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii 

Wskaźnik “Low Bat” pojawi się w prawym, górnym rogu ekranu identyfikatora wtedy, gdy napięcie 

wewnętrznej baterii spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu. Należy wtedy podłączyć identyfikator do 

źródła zasilania AC, za pomocą dołączonego zasilacza, w celu doładowania baterii. 
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3.3 Przycisk Help (Pomoc) 

Po wciśnięciu przycisku “HELP” (Pomoc), pokazanego na Rysunku 12, możliwy jest dostęp do 

różnych ustawień identyfikatora pokazanych na Rysunku 13. 

 

  
 

  
 
 

Za pomocą środkowego przycisku, można przejść do żądanego ustawienia, które ma być zmienione. 

Prawy przycisk pozwala na wybór ustawienia, a lewy przycisk umożliwia powrót do poprzedniego 

ekranu. 

 

 Opcja BACKLIGHT (Podświetlenie) umożliwia włączanie/wyłączanie podświetlenia, kiedy 

pracujące urządzenie jest zasilane z baterii. 

 Opcja PRINTER (Drukarka) umożliwia podawanie papieru podczas wymiany rolki papieru do 

drukarki. 

 Opcja CONTRAST (Kontrast) umożliwia regulację jasności ekranu. 

 

Po zakończeniu regulacji przez użytkownika, należy wcisnąć przycisk “PREV” (Poprzedni), aby 

powrócić do ekranu wyboru czynnika chłodniczego, który jest pokazany na Rysunku 3. 

 
3.4 Komunikaty błędów 

 
W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat “Error” 

(Błąd), należy wyłączyć urządzenie, wynieść je z warsztatu, do miejsca, w którym jest świeże 

powietrze, i włączyć ponownie. Jeżeli komunikat “Error” (Błąd) pojawia się ponownie, należy 

skontaktować się z naszym działem obsługi w celu uzyskania pomocy technicznej. 
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4 ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Wykaz części zamiennych 
 

NUMER CZĘŚCI OPIS 

6-02-6001-18-4 Ogranicznik przepływu M12 z przewodem dla złączki dla czynnika R1234yf 

6-02-6001-32-0 Ogranicznik przepływu M14 z przewodem dla złączki dla czynnika R134a 

2-02-5100-29-2 Łącznik pośredniczący do podłączenia do zbiornika z czynnikiem R1234yf 

4-03-5004-07-0 Łącznik pośredniczący do podłączenia do zbiornika z czynnikiem R134a 

6-02-6000-08-0 Filtr próbki 

1-12-2120-05-2 Zasilacz AC 

5-06-7000-72-0 Instrukcja obsługi 

 

 

4.2 Dane techniczne 
 

PARAMETRY PRÓBKI: Tylko w postaci oparów, wolna od oleju, o maksymalnym 

ciśnieniu 300 psig (2 MPa) 

WYKRYWANE ZWIĄZKI: R134a, R1234yf, R12, R22, HC, nieznane substancje, powietrze 

TECHNOLOGIA CZUJNIKA: Technologia niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni 

(NDIR) 

WIELKOŚĆ PRÓBKI CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO: 

2 gramy na próbkę 

ZASILANIE: 12 VDC, maksymalnie 2 A 

TEMPERATURA ROBOCZA: 10-50ºC 
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