
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFCO STARTEK  
WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI 

Instrukcja obsługi  
 
 
 
 



Gratulujemy zakupu wykrywacza nieszczelności REFCO STARTEK, najbardziej 
technologicznie zaawansowanego urządzenia tego rodzaju. 
 
STARTEK ma niski pobór mocy, małe wymiary i wysoką czułość co czyni go łatwym do 
przenoszenia narzędziem i ultra efektywnym w odszukiwaniu nawet najtrudniejszych do 
wykrycia nieszczelności. 
 
W pełni zgodny z SAE J1627, STARTEK będzie wykrywał nieszczelności już od 3 g/rok dla 
R12, R22, R134a i innych czynników halogenowych. 
 
STARTEK nie powinien być stosowany w systemach zawierających łatwopalne czynniki takie 
jak propan, izobutan, itd. 
 
DANE TECHNICZNE 

• Wymiary    150 x 34 x 55 mm 
• Masa     190 g 
• Baterie     2 x AA 
• Żywotność baterii   40 godzin 
• Czułość    < 3g / rok 
• Żywotność sensora   ok. 30 godzin 
• Temperatura użytkowania  0÷50 oC 
• Czas rozgrzewania   < 2 sekund 
• Czas odpowiedzi   natychmiastowy 
• Czas wznowienia ( reset )  natychmiastowy 
• Długość czujki   30 cm 
• Gwarancja    2 lata 

 
ES-02 ( opakowanie 2 )  Nr kat. 4507577 
Wymienny sensor 
 
INSTRUKCJA 

1. Naciśnij przycisk aby włączyć urządzenie. 
2. Dioda LED będzie błyskać na pomarańczowo przez moment aby wskazać automatyczny 

reset, po tym urządzenie włączy powtarzający się sygnał brzęczyka i dioda będzie migać 
na zielono. 

3. Dla wyzerowania urządzenia do bieżącego poziomu czynnika w otoczeniu należy 
nacisnąć i zwolnić przycisk. Dioda LED na krótko zamiga na pomarańczowo aby 
wskazać wyzerowanie. Jakiekolwiek wykrycie czynnika poniżej tego poziomu będzie 
ignorowane. 

4. Urządzenie włącza się na niską czułość, która jest wystarczająca do detekcji większości 
nieszczelności. Naciśnij przycisk kolejno 2 razy ( dość szybko ). Dioda LED zmieni kolor 
z czerwonego na zielony i słyszalny będzie efekt dźwiękowy modulowany od niskiego do 
wysokiego tonu. Czułość została zmieniona na maksymalną ( 3g / rok ). Ten tryb 
powinien być używany wyłącznie do wyszukiwania nieszczelności mniejszych od 14g / 
rok. 

5. Ponownie naciśnij przycisk dwukrotnie aby powrócić do normalnej czułości. 
6. Przesuwaj czujnik w stronę spodziewanego miejsca nieszczelności z prędkością poniżej 5 

cm na sekundę, nie dalej niż 5 mm od podejrzanego źródła. 
7. Jeżeli występuje wyciek, dźwięki będą narastały w tempie i wysokości a dioda LED 

rozpocznie gwałtownie błyskać. 
8. W celu wyłączenie STARTEKA należy nacisnąć i przytrzymać przycisk na 3 sekundy. 
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CHARAKTERYSTYKA 

• Jeżeli sensor jest uszkodzony, alarm jest intensywny a dioda LED błyska na 
czerwono-zielono. 

• Migająca dioda LED podczas normalnego działania również odzwierciedla stan 
baterii : 

 Zielona: baterie są dobre 
 Czerwona: baterie są do wymiany 

Jeżeli baterie są bliskie wyczerpania, dioda LED włączy intensywną czerwień i przez 
5 sekund będzie słyszalny dwutonowy alarm, następnie STARTEK sam się wyłączy. 

• Jeżeli urządzenie zostanie odłożone na bok, po 5 minutach automatycznie się 
wyłączy dla zachowania baterii. 

 
REKOMENDOWANE PROCEDURY SAE J1628 

Dla celów testowania klimatyzacji samochodowych w zgodności ze standardem SAE J1627 
stosuje się następującą procedurę: 

1. Działaj w trybie wysokiej czułości. 

2. Poszukuj nieszczelności przy wyłączonym silniku. 

3. System klimatyzacji powinien być napełniony odpowiednim czynnikiem z ciśnieniem 
spoczynkowym co najmniej 340 kPa. Przy temperaturach poniżej 15oC nieszczelności 
mogą być niewykrywalne z powodu niskiego ciśnienia. 

4. Zachowaj ostrożność by nie zanieczyścić końcówki sondy czujnika. Jeśli ta część jest 
szczególnie brudna, powinna być przetarta suchym ręcznikiem jednorazowym lub 
przedmuchana. Nie stosować środków czyszczących i detergentów, ponieważ sonda 
czujnika jest czuła na ich składniki. 

5. Prześledź wzrokowo cały system chłodniczy i szukaj śladów wycieku oleju chłodniczego, 
uszkodzeń, korozji na przewodach, wężach i komponentach. Każdy podejrzany obszar 
powinien być dokładnie sprawdzony za pomocą czujnika, szczególnie wszelkie przyłącza, 
złączki węży do przewodów, urządzenia kontrolne, zawory serwisowe ( czy są z 
nakrętkami ), miejsca lutowane lub spawane i miejsca wokół punktów przyłączeniowych i 
przytrzymujących przewody i komponenty. 

6. Zawsze po kolei sprawdzaj cały system chłodniczy, tak aby nie pominąć żadnego obszaru 
w którym mógłby być potencjalny wyciek. Jeżeli znajdziesz nieszczelność kontynuuj test 
– nieszczelności może być więcej! 

7. Na każdym sprawdzanym obszarze, czujnik powinien być przesuwany wokół 
sprawdzanego miejsca z prędkością nie większą niż 25-50 mm/s i nie dalej niż 5 mm od 
powierzchni. Wolniejsze i bliższe przesuwanie czujnika często pomaga zlokalizować 
dokładnie miejsce wycieku. 

8. Pozorne wycieki powinny być zweryfikowane przynajmniej raz przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem i powtórzenie tam czynności wykrywania. W przypadkach dużych 
wycieków, przedmuchiwanie sprężonym powietrzem często pomaga w dokładnym 
określeniu miejsca nieszczelności. 

9. Wykrywanie nieszczelności bloku parownika powinno być ułatwione przez 
przedmuchanie bloku parownika włączeniem wentylatora nawiewu na maksimum na czas 
co najmniej 15 s. , wyłączenie go i odczekanie aby czynnik mógł się nagromadzić ( czas 
akumulacji określono w punkcie 10 ), następnie wsunięciu czujki przyrządu do 
dostępnych otworów w obudowie zespołu nagrzewnicy/wentylatora/chłodnicy najbliżej 
parownika lub przez otwór spustowy skroplin ( jeśli w tacy ociekowej nie ma wody ) 
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ewentualnie do nawiewników klimatyzacji ( jeśli są blisko parownika ). Jeśli detektor 
włączy alarm oznacza to nieszczelność. 

10. Czas akumulacji powinien wynosić około 10 minut. 

11. Po jakichkolwiek czynnościach serwisowych przy układzie chłodniczym samochodu lub 
jakiejkolwiek innej naprawie podczas której mógł być uszkodzony system chłodniczy 
powinna być wykonana procedura testowa naprawianego miejsca i złączy serwisowych 
systemu chłodniczego. 

 
WYMIANA BATERII 

• wyłącz urządzenie, 
• otwórz pokrywę baterii z tyłu wykrywacza poprzez przesunięcie jej w dół  

równocześnie wysuwając. Proszę uważać, by nie zgubić zapasowego sensora, 
znajdującego się w przegródce pod bateriami, 

• włóż 2 alkaliczne baterie AA, 
• zamknij poprzez wsunięcie pokrywy. 

 
SENSOR 

Sensor STARTEKA powinien być używany najdłużej 25 ÷ 30 godzin. Zgubienie lub uszkodzenie 
sensora powinno być sygnalizowane w któryż z następujących sposobów: 

1. niestabilna lub błędna praca urządzenia i dużo fałszywych alarmów, nawet w czystym 
powietrzu, 

2. ciągłym dźwiękiem przypominającym syrenę. 
 
 
WYMIANA SENSORA 

W obu przypadkach wymiana sensora jest następująca: 
• Wyłącz urządzenie. 
• Znajdź zapasowy sensor w przegródce pod bateriami. 
• Odkręć (w odwrotnym kierunku ruchu do wskazówek zegara) stary sensor z końca 

czujnika. 
• Wkręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara nowy sensor. 

 
UTRZYMANIE 

STARTEK powinien zapewnić lata użytkowania z małymi nakładami utrzymania oprócz 
wymiany baterii i sensorów. Plastikowe pudełko powinno być czyszczone wilgotnym ręcznikiem 
z odrobiną detergentu. Nie używać w żadnym przypadku rozpuszczalnika! 
 
 
 

 4


	  

