
CPU-C

INSTRUKCJA OBS£UGI

AUTOMATYCZNY WYKRYWACZ
NIESZCZELNOŒCI W INSTALACJACH

CH£ODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH

 

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU 
W PRZYPADKU WYCOFANIA URZĄDZENIA Z EKSPLOATACJI 

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego 
kontenera na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń
elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z 
odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowa utylizacja daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej 
i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. 

Samodzielne i nielegalne pozybcie sie urzadzenia grozi m. in. 
zanieczyszczeniem atmosfery i ziemi. Dzialania te sa prawnie karalne!



1.  INFORMACJE OGÓLNE.
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automatyczne dostosowanie pomiarów do warunków otoczenia
7 poziomów czu³oœci
wysoka czu³oœæ pozwalaj¹ca wykryæ nieszczelnoœæ ju¿ od
wykrywanie czynników ch³odniczych oraz ich mieszanin

zapewniaj¹ca skuteczny przep³yw powietrza przez
koñcówkê pomiarow¹ co skraca czas pomiaru
6-punktowa skala LED  wizualizuj¹ca poziom nieszczelnoœci
solidna i odporna na wilgoæ i zanieczyszczenia klawiatura membranowa
trójkolorowy wskaŸnik napiêcia baterii
bezprzewodowy i przenoœny, dzia³a na 2 alkaiczne baterie R14
elastyczna nierdzewna sonda o d³ugoœci 35,5 cm
estetyczna walizka z trzema zamiennymi koñcówkami pomiarowymi w komplecie

3gr/rok

WSZYSTKICH

wbudowana pompka mechaniczna

dwuletnia gwarancja

Wykrywacz nieszczelnoœci CPU-C jest przeznaczonydo diagnozowania
nieszczelnoœci w instalacjach ch³odniczych, klimatyzacjach samochodowych oraz domowych
urz¹dzeniach ch³odniczych. Pozwala precyzyjnie okreœliæ miejsce i wielkoœæ nieszczelnoœci, a
elastyczna koñcówka, pozwala badaæ miejsca trudno dostêpne.

3.  W£AŒCIWOŒCI MIERNIKA.

Wykrywacz przeznaczony jest do diagnozowania nieszczelnoœci w instalacjach
ch³odniczych, klimatyzacjach samochodowych oraz domowych urz¹dzeniach ch³odniczych.
Pozwala precyzyjnie okreœliæ miejsce i wielkoœæ nieszczelnoœci, a elastyczna koñcówka,
pozwala badaæ miejsca trudno dostêpne.

Wykrywa miêdzy innymi:
chlorowcowêglowodory CFC:  np. R12, R11, R500, R503
chlorofluorowêglowodory HCFC: np. R22, R123, R124, R502
fluoropochodne wêglowodorów HFC np. R134a, R404a, R125
mieszanki takie, jak AZ-50. HP62. MP39 itd…
tlenek etylu w szpitalnym wyposa¿eniu do sterylizacji
(wykryje gaz noœny zawieraj¹cy halogeny).
SF-6 w wy³¹cznikach obwodów wysokiego napiêcia
wiêkszoœæ gazów zawieraj¹cych chlor, fluor i brom (gazy halogenowe)
œrodki czyszcz¹ce u¿ywane do czyszczenia na sucho, jak np. perchloroetylen.
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2.  ZASTOSOWANIE.
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4. RYSUNEK POGL¥DOWY MIERNIKA oraz FUNKCJE KLAWISZY
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Zestaw CPU-C zawiera:

Dane u¿ytkowe:

Dane techniczne:
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miernik nieszczelnoœci
walizka pomiarowa
2 dodatkowe koñcówki pomiarowe (czujniki)
2 baterie alkaiczne
instrukcja obs³ugi
karta gwarancyjna

Obudowa: odporna na wysokie ska¿enia otoczenia
Wymiary: 22,9 x 6,5 x 6,5 cm
D³ugoœæ sondy pomiarowej: 35,5cm
Waga: 560 g
Zakres temperatury pracy: 0...+52°C

Zasilanie: 3VDC (2 baterie alkaiczne R14)
¯ywotnoœæ baterii: minimum 30 godzin nieprzerwanej pracy
¯ywotnoœæ koñcówki pomiarowej: minimum 20 godzin
Czu³oœæ nieszczelnoœci: poni¿ej 3gr/rok dla wszystkich czynników CFC/HCFC/HFC.
Cykl pracy: ci¹g³y, bez ograniczeñ
Czas reakcji: natychmiastowy
Czas powrotu do stanu pocz¹tkowego: dwie sekundy
Czas nagrzewania koñcówki pomiarowej: oko³o 6 sekund

5. DANE  TECHNICZNE

1.  Koñcówka pomiarowa (czujnik)
2.  Os³ona czujnika
3.  Wy³¹cznik zasilania
4.  Klawisz RESET
5.  Klawisz  “Zwiêksz czu³oœæ”
6.  Klawisz “Zmniejsz czu³oœæ”
7.  7-punktowa skala wskaŸników LED
8. Elastyczna sonda



7. OBS£UGA MIERNIKA.

Nale¿y zdj¹æ klapkê z pojemnika na baterie znajduj¹cego siê na spodniej stronie przyrz¹du
przesuwaj¹c j¹ w górê, tak, jak pokazano poni¿ej. Nastêpnie w³o¿yæ baterie, biegunem dodatnim
zwróconym na zewn¹trz (w stronê klapki). (patrz rys. 2).

6. ZASADA DZIA£ANIA MIERNIKA CPU-C
CPU-C jest miernikiem do badania nieszczelnoœci w instalacjach ch³odniczych i
klimatyzacyjnych. Posiada wbudowan¹ pompkê mechaniczn¹, która “zasysa” powietrze z
koñcówki pomiarowej do  przetwornika pomiarowego powoduj¹c - proporcjonaln¹ do stê¿enia
badanego sk³adnika  w powietrzu - zmianê rezystancji przetwornika. Zmiana ta jest sygna³em
pomiarowym, który w uk³adzie elektronicznym przyrz¹du jest zamieniany na sygna³ napiêciowy.
Na podstawie tego sygna³u miernik pokazuje stê¿enie na 7 stopniowej trójkolorowej skali LED.
Taki pomiar jest wykonywany  4000 razy na sekundê, a uk³ad mikroprocesorowy stabilizuje
wszystkie wahania sygna³u.

Podczas pracy miernika s³ychaæ delikatny szum. Jest to normalne zjawisko i wynika z
zastosowania pompki, która “zasysa” badane powietrze, zwiêkszaj¹c przez to skutecznoœæ
detekcji i skraca czas pomiaru.

Uwaga:

1. Uruchom miernik za pomoc¹ klawisza “ON/OFF” . (skala wskaŸników LED zaœwieci siê na
czerwono na 4-6 sekund przez czas nagrzewania siê czujnika).

2. Zwróæ uwagê na stan na³adowania baterii (opis patrz pkt. 7.3 ).

3. Po w³¹czeniu miernika czu³oœæ nastawiona jest na 5 poziom. Bêdzie s³ychaæ sygna³
dŸwiêkowy o szybkim, ale sta³ym tempie. Czu³oœæ mo¿na regulowaæ przyciskami           i
(opis patrz pkt. 7.4).

4. Nastêpnie przejdŸ do wyszukiwania przecieków zbli¿aj¹c koñcówkê pomiarow¹ do miejsc
prawdopodobnych nieszczelnoœci. Kiedy zostanie wykryty czynnik ch³odniczy, s³yszalny ton
zmieni siê na dŸwiêk przypominaj¹cy „syrenê”, wyraŸnie inny od dŸwiêku bazowego.
Ponadto wskaŸniki LED bêd¹ siê stopniowo zapalaæ w sposób opisany w czêœci dotycz¹cej
wskazañ alarmowych (patrz pkt. 7.5 ).

5. Po wykryciu czynnika naciœnij klawisz “RESET”- urz¹dzenie przyjmuje dotychczasowe
stê¿enie czynnika jako punkt odniesienia do nastêpnego alarmu. Po “resecie” szukamy dalej
wycieku. Je¿eli odsuwamy siê od nieszczelnoœci, urz¹dzenie 'milczy', je¿eli jednak
przesuwamy siê w kierunku wiêkszego stê¿enia, alarm w³¹cza siê ponownie. Znów
wykonujemy “RESET” i powtarzamy ca³¹ procedurê, a¿ do zlokalizowania miejsca, w którym
stê¿enie jest najwiêksze.

7.2 Wykonywanie pomiarów.

7.1 Instalacja/Wymiana baterii.
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7.4 Regulacja poziomu czu³oœci.

Po w³¹czeniu urz¹dzenie jest nastawione na poziom czu³oœci 5.
1. Aby wyregulowaæ czu³oœæ, nale¿y wcisn¹æ klawisz         lub         . Po wciœniêciu klawisza,

tablica wizualna poka¿e diodê œwiec¹c¹ na czerwono. Numer œwiec¹cej diody wskazuje
poziom. Poziom jeden (najni¿sza czu³oœæ) jest wskazywany przez diodê po³o¿on¹
najbardziej na lewo. Licz¹c od lewej strony, poziomy od 2 do 7 s¹ wskazywane przez
odpowiedni¹ liczbê czerwonych diod; tj. poziom 7 jest wskazywany, kiedy wszystkie diody
œwiec¹.

2. Wciœniêcie klawisza         lub         zmieni czu³oœæ. Klawisze mo¿na wciskaæ z przerwami, aby
zmieniaæ jeden poziom naraz, albo przytrzymywaæ w celu szybkiego przejœcia miêdzy
poziomami. Za ka¿dym razem, gdy poziom jest zwiêkszany (lub zmniejszany), stosunkowa
czu³oœæ jest podwajana. Innymi s³owami, poziom 2 ma dwa razy wiêksz¹ czu³oœæ ni¿ poziom
1, poziom 3 cztery razy wiêksz¹, itd…. Pozwala to na zwiêkszenie czu³oœci o 64 razy.

3. Jeœli nie mo¿emy znaleŸæ wycieku nale¿y zwiêkszaæ stopniowo czu³oœæ, a¿ do 7 poziomu.

4. Jeœli zaœ stê¿enie otaczaj¹cego powietrza jest bardzo wysokie nale¿y zmniejszaæ stopniowo
czu³oœæ do póki alarm sygnalizuj¹cy wyciek “umilknie”.

5. Po ustaleniu poziomu czu³oœci mo¿emy przejœæ do wykonywania dalszych pomiarów.

7.3 WskaŸnik na³adowania baterii.

Stan na³adowania baterii, podczas normalnej pracy, wskazuje pierwsza dioda LED tablicy
wskaŸników patrz¹c od lewej strony. Sta³e wskazanie zasilania pozwala u¿ytkownikowi stale
obserwowaæ poziom zu¿ycia baterii. Dioda zostanie w³¹czona kiedy tylko urz¹dzenie bêdzie
zasilane. Mo¿e byæ w jednym z trzech kolorów (patrz rys. 3):

- napiêcie baterii jest w normie, wystarczaj¹ce do w³aœciwego dzia³ania.

- napiêcie baterii zbli¿a siê do progu zbyt niskiego na w³aœciwe dzia³anie.
Baterie nale¿y jak najszybciej wymieniæ.

- napiêcie baterii spad³o poni¿ej dopuszczalnego poziomu roboczego.

Zielony

Pomarañczowy

Czerwony

- BATERIE NA£ADOWANE

- NISKI POZIOM
NA£ADOWANIA BATERII

- BATERIE ROZ£ADOWANE

Rys.3 WskaŸnik na³adowania baterii podczas normalnej pracy urz¹dzenia.
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7.6 Zalecenia producenta przy badaniu nieszczelnoœci miernikiem CPU-C.

Poni¿sza czêœæ zawiera kilka ogólnych wskazówek o których nale¿y pamiêtaæ podczas badania
nieszczelnoœci.

czu³oœæ nale¿y zwiêkszyæ jedynie wówczas, gdy nie mo¿na znaleŸæ przecieku. Zmniejszyæ
czu³oœæ nale¿y tylko wtedy, gdy po wykonaniu “RESET”  urz¹dzenia nie pozwala na dok³adne
zlokalizowanie przecieku.
na obszarach wietrznych nawet du¿y przeciek mo¿e byæ trudny do znalezienia. W takich
warunkach najlepiej jest os³oniæ potencjalne miejsce przecieku.
nale¿y pamiêtaæ, ¿e w detektorze mo¿e w³¹czyæ siê alarm, jeœli koñcówka odczytu wejdzie w
kontakt z wilgoci¹ i/lub rozpuszczalnikami. Dlatego te¿ podczas sprawdzania przecieków
trzeba tego unikaæ.
nale¿y uwa¿aæ, aby nie zanieczyœciæ koñcówki sondy pomiarowej detektora w przypadku, gdy
testowana czêœæ jest zanieczyszczona. Jeœli ta czêœæ jest szczególnie zabrudzona, lub
stwierdzono obecnoœæ skropliny (wilgoci), nale¿y j¹ wytrzeæ such¹ œcierk¹ lub osuszyæ
dmuchaw¹. Nie nale¿y u¿ywaæ ¿adnych œrodków czyszcz¹cych ani rozpuszczalników,
poniewa¿ detektor mo¿e byæ czu³y na sk³adniki w nich zawarte.
nale¿y obejrzeæ ca³¹ instalacjê ch³odnicz¹ pod k¹tem wycieków oleju w instalacji
klimatyzacyjnej, zanieczyszczeñ lub korozji wszelkich przewodów, wê¿y i czêœci sk³adowych.
Ka¿de miejsce budz¹ce w¹tpliwoœci powinno byæ dok³adnie sprawdzone za pomoc¹ sondy
pomiarowej. Dotyczy to, tak¿e wszystkich ³¹czników, z³¹czek liniowych, urz¹dzeñ steruj¹cych
czynnikami ch³odniczymi, czêœci roboczych, miejsc lutowanych lub spawanych, miejsc wokó³
punktów mocowania i dociskania na przewodach i czêœciach sk³adowych.
nale¿y zawsze obchodziæ instalacjê ch³odnicz¹ sta³¹ tras¹, aby nie opuœciæ ¿adnych
obszarów potencjalnego przecieku. W przypadku znalezienia przecieku nale¿y zawsze
kontynuowaæ sprawdzanie pozosta³ej czêœci instalacji.

+

+

+

+

+

+

7.5 Wskazania alarmowe.

CPU-C zawiera 6-progowy alarm œwietlny. Pozwala to na czytelne wskazanie rozmiarów i si³y
przecieku. WskaŸniki precyzyjnie nakierowuj¹ na miejsce przecieku. Rosn¹cy poziom alarmu
wskazuje na zbli¿anie siê do jego Ÿród³a (najwy¿szego stê¿enia). Ka¿dy poziom jest wskazywany
przez diody œwiec¹ce (patrz rys. 5).

poziom 1

poziom 2

poziom 3

poziom 4

poziom 5

poziom 6

Rys.5 Tabela alarmów (poziom1 - najni¿sze stê¿enie ; poziom6 - najwy¿sze stê¿enie)
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sonda pomiarowa powinna byæ przesuwana nad ka¿dym sprawdzanym obszarem w tempie nie
wiêkszym ni¿ 25 do 50 mm/sek. i nie wy¿ej ni¿ 5 mm od badanej powierzchni, zakreœlaj¹c pe³ny
obrót nad dan¹ powierzchni¹. Przesuwanie sondy jeszcze wolniej i bli¿ej znacznie zwiêksza
prawdopodobieñstwo znalezienia przecieku (patrz Rys. 6).

widoczny przeciek nale¿y sprawdziæ przynajmniej raz w poni¿szy sposób:
jeœli to konieczne, skierowaæ dmuchawê w miejsce przypuszczalnego przecieku i ponownie
sprawdziæ ten obszar. W przypadku bardzo du¿ych przecieków, przedmuchanie obszaru
powietrzem z dmuchawy czêsto pomaga zlokalizowaæ dok³adne miejsce przecieku.

najpierw nale¿y nakierowaæ sondê na œwie¿e powietrze i ponownie nastawiæ. Nastêpnie
przytrzymaæ koñcówkê sondy jak najbli¿ej wskazanego Ÿród³a przecieku i powoli zakreœlaæ
obrót wokó³ niego do momentu potwierdzenia przecieku.

badanie nieszczelnoœci nale¿y wykonywaæ przy wy³¹czonym silniku.
badanie przecieków parownika dokonywane w  uk³adzie klimatyzacyjnym samochodu
powinno byæ dokonywane poprzez w³¹czenie dmuchawy na najwy¿sze obroty przez co
najmniej 15 sekund, wy³¹czenie jej, a nastêpnie zaczekanie, w tym wypadku przez 10 minut,
a¿ zgromadzi siê czynnik ch³odniczy. Po tym czasie nale¿y w³o¿yæ sondê detektora w blok
dmuchawy lub otwór œciekowy skroplin (jeœli nie stwierdzono obecnoœci wody), lub w otwór w
obudowie instalacji grzewczej/wentylacyjnej/klimatyzacyjnej, który znajduje siê najbli¿ej
parownika, jak np. przewód grzewczy lub wentylacyjny. Jeœli detektor zasygnalizuje alarm,
oznacza to, ¿e najwidoczniej zlokalizowano przeciek.
po jakiejkolwiek ingerencji w uk³ad klimatyzacyjny lub innym serwisie samochodu przy którym
instalacja by³a roz³¹czana, nale¿y przeprowadziæ badanie obszaru napraw pod k¹tem
przecieków.

+

+

+

+

+

Wskazówki przy badaniu uk³adów klimatyzacji  w pojazdach samochodowych:

8. KONSERWACJA.

W³aœciwa konserwacja detektora przecieków jest bardzo wa¿na. Œcis³e stosowanie siê do
poni¿szych wskazówek pozwoli na zredukowanie problemów zwi¹zanych z dzia³aniem urz¹dzenia
i przed³u¿enie jego trwa³oœci.
Nale¿y utrzymywaæ koñcówkê pomiarow¹ w czystoœci:

zbieraniu siê kurzu, wilgoci czy smarów mo¿na zapobiegaæ korzystaj¹c z do³¹czonego
ochraniacza koñcówki (pomarañczowy kapturek). Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia bez
za³o¿onego ochraniacza.

Przed skorzystaniem z urz¹dzenia zawsze nale¿y zbadaæ, czy koñcówka i ochraniacz nie s¹
zabrudzone i/lub wysmarowane. W celu oczyszczenia trzeba:

chwyciæ ochraniacz i œci¹gn¹æ go z koñcówki.
oczyœciæ ochraniacz such¹ szmatk¹ i/lub sprê¿onym powietrzem.
jeœli sama koñcówka jest zabrudzona, mo¿na j¹ wyczyœciæ zanurzaj¹c na kilka sekund w
³agodnym rozpuszczalniku, takim, jak alkohol, a nastêpnie doczyœciæ u¿ywaj¹c sprê¿onego
powietrza i/lub szmatki.

Nie nale¿y u¿ywaæ rozpuszczalników takich, jak benzyna, terpentyna, benzyna lakowa
itd., poniewa¿ pozostawiaj¹ one wykrywalne pozosta³oœci mog¹ce zmniejszyæ czu³oœæ urz¹dzenia.

+

+

+

+

Uwaga:



Koñcówka po jakimœ czasie ulegnie zu¿yciu i bêdzie wymaga³a wymiany. Trudno jest dok³adnie
ustaliæ, kiedy to nast¹pi, poniewa¿ trwa³oœæ koñcówki zale¿y bezpoœrednio od warunków i
czêstoœci u¿ywania (minimum 20 godzin ¿ywotnoœci). Koñcówkê nale¿y wymieniæ, jeœli sygna³
alarmowy w³¹cza siê lub brzmi nieprawid³owo w otoczeniu czystego powietrza.
Aby wymieniæ koñcówkê, nale¿y:

upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie jest wy³¹czone.
zdj¹æ star¹ koñcówkê odkrêcaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
wyj¹æ wymienn¹ koñcówkê znajduj¹c¹ siê w walizce pomiarowej. Na³o¿yæ krêc¹c w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Urz¹dzenie nale¿y wy³¹czyæ przed dokonaniem wymiany koñcówki pomiarowej.
Niezastosowanie siê do powy¿szego, mo¿e groziæ pora¿eniem pr¹dem elektrycznym!

+

+

+

Uwaga:

9. WYMIANA KOÑCÓWKI POMIAROWEJ.

Przyrz¹d zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby móg³ s³u¿yæ bez ograniczeñ
czasowych. W wypadku, gdy urz¹dzenie nie dzia³a po przeprowadzeniu zalecanej konserwacji,
nabywca jest upowa¿niony do bezp³atnej naprawy lub wymiany, pod warunkiem, ¿e reklamacja
zostanie dokonana w ci¹gu dwóch lat od daty zakupu.
Gwarancja ta dotyczy wszystkich przyrz¹dów nadaj¹cych siê do naprawienia, przy których nie
manipulowano, lub które nie zosta³y uszkodzone przez niew³aœciwe u¿ycie.
Gwarancja nie obejmuje baterii, koñcówek odczytu, ochraniaczy koñcówek, ani ¿adnych innych
materia³ów zu¿ywaj¹cych siê podczas normalnego dzia³ania przyrz¹du.
Przed oddaniem przyrz¹du do naprawy prosimy o dok³adne zapoznanie siê z czêœci¹
„Konserwacja” znajduj¹c¹ siê w niniejszej instrukcji w celu ustalenia, czy problem mo¿na ³atwo
naprawiæ. Prosimy o sprawdzenie PRZED oddaniem urz¹dzenia, czy wymienili lub oczyœcili
Pañstwo koñcówkê pomiarow¹ i ochraniacz koñcówki i czy baterie dzia³aj¹ we w³aœciwy sposób.
Jeœli przyrz¹d nadal nie dzia³a w³aœciwie, nale¿y wys³aæ urz¹dzenie na nasz adres wraz z kart¹
gwarancyjn¹.

10. GWARANCJA.
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