
                                                                                                                                           
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUDROGOWYCH ZESTAWÓW MANOMETRÓW REFCO 
 
Ważne 

 Przeczytaj tą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacją oraz działaniem zanim 
użyjesz zestaw manometrów REFCO. Instrukcja obsługi dostarczy ważnych informacji 
dotyczących działania manometrów, obsługi i ich przechowywania. 
 
Przeznaczenie i używanie: 
Zestaw manometrów służy do pomiaru ciśnień w systemach chłodniczych. Manometry mogą być 
obsługiwane tylko przez przeszkolony personel. 

 Zestaw manometrów nie może być używany dla innych niż podanych czynników 
chłodniczych. Zestaw manometrów nie jest odpowiedni dla innych płynów, gazów niż te 
wskazywane na manometrze. 

Zestaw manometrów nie może być używany przy ciśnieniach wyższych niż wskazana skala 
ciśnienia na manometrze HP (wysokiego ciśnienia) w zestawie. 

Zestaw manometrów nie może być stosowany jako regulator ciśnienia. 

 Zestaw manometrów nie może być używany dla amoniaku (NH3) 

Dla bezpieczeństwa okulary ochronne i rękawice muszą być cały czas noszone podczas 
obsługi manometrów. 
 
Przed użyciem/ transport: 
Zestaw manometrów jest fabrycznie dostarczane  albo w plastikowej przenośnej walizce lub 
tekturowym pudełku z, lub bez węży chłodniczych. 
Zestawy manometrów są urządzeniami mierzącymi o wysokiej precyzji. Manometry po użyciu 
należy zawsze przechowywać w przenośnej walizce lub kartonowym pudełku. Najbardziej 
optymalna jest jednak  plastikowa walizka. Prosimy skorzystać z katalogu REFCO by zapoznać 
się z częściami i akcesoriami. 
 
Opis techniczny: 
Dwudrogowy zestaw manometrów jest urządzeniem o wysokiej precyzji. Oba manometry, 
wysokiego i niskiego ciśnienia mogą być wyregulowane (ustawione) do punktu zerowego. 
Manometry są z temperaturową lub ciśnieniową skalą albo są zaopatrywane w wymienne skale 
dla czynników chłodniczych. 
 
Wymienne tłoki zaworów zapewniają doskonałą szczelność. Olej glicerynowy (opcja) 
wypełniający manometry zabezpiecza je przed defektami spowodowanymi wzrastającym 
wewnątrz ciśnieniem. Gdy węże nie są używane mogą być powieszone (przymocowane) do 
wieszaka manometrów. Zabezpiecza to węże przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.  
 
Dostawa: 
Zakres dostawy jest inny dla każdego zestawu, zależnie od typu manometrów. Prosimy 
skorzystać z katalogu REFCO by zapoznać się z wykonaniem i akcesoriami. 
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Użytkowanie zestawu manometrów: 
Wstęp/ przygotowanie 
Przed użyciem upewnij się, czy skala na manometrach zgadza się z czynnikiem chłodniczym 
używanym w układzie chłodniczym. 
Wyzeruj manometry przykręcając śrubę do zera. Pozycja po ręcznym ustawieniu może się 
zmieniać i nie wskazywać zera w zależności od ciśnienia atmosferycznego. Ustawienie 
manometrów jest zatem konieczne przed użyciem zestawu. Śruba do ustawiania zera znajduje się 
na górze albo bezpośrednio z przodu plastikowego szkiełka zależnie od rodzaju zestawu 
manometrów.  
 
Poniżej różne dostępne typy: 
 
ULTRA-2 → odkręcane szkielko → zmienna (wymienna) skala 
 
BM2, STAR, JUMBO-STAR, SM2 → wyciągany plastikowy korek na plastikowym szkiełku → 
 → zmienna skala 
 
MP2 → wymienne szkiełko → zmienna skala 
 
STARK, MK-2, M2 → śrubka na górze manometru ( na zewnątrz na „12 godzinie”) –   
      – manometry z olejem glicerynowym  
 
Po wyregulowaniu zamocować ponownie plastikowe szkiełko lub plastikowy korek.  
 
Podłączenie zestawu manometrów do układu 

 przyłączyć niebieski wąż (4) → strona systemu LP 
 przyłączyć czerwony wąż (5) → strona systemu HP 
 przyłączyć żółty wąż (8) → pompa próżniowa 
 zamknąć oba zawory (6 + 7) 

 
Odłączenie z układu 

 włączyć pompę próżniową 
 otworzyć oba zawory (6 + 7) 
 sprawdzić ciśnienie na manometrze LP 
 jeśli próżnia została osiągnięta- zamknąć oba zawory (6 + 7) 

 
Uwaga: czas odłączania z systemu może być różny w zależności od wielkości układu. 
Minimalny czas obejmuje ok. 20 minut i układ musi być obserwowany. 
  
Napełnienie układu po odłączeniu 

 Przy zamkniętych wszystkich zaworach odłączyć żółty wąż od pompy próżniowej i 
podłączyć go do zbiornika z czynnikiem chłodniczym. 

 Otworzyć niebieski zawór (strona LP). 
 otworzyć zawór ze zbiornika z czynnikiem chłodniczym. Układ jest znowu napełniany 

czynnikiem chłodniczym. Sprawdzić poprawną ilość czynnika za pomocą zmiennej skali 
na przykład REFCO REF-METER i obserwować ciśnienie na manometrze LP. Jeśli 
strumień czynnika chłodniczego jest za wolny albo niewystarczający można załączyć 
sprężarkę w układzie by przyspieszyć proces. Upewnić się, że napełniasz wyłącznie 
parami czynnika chłodniczego. Napełnianie płynnymi gazami może doprowadzić do 
uszkodzenia elementów układu.  
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 Po napełnieniu prawidłowej ilości można zamknąć wszystkie zawory. 
 Po procesie napełniania sprawdzić ciśnienie po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia.  

 
Czynności końcowe  

 Odłączyć wszystkie węże od układu. 
 Otworzyć zawory (6 +7) 

 
Obsługa (serwis) zestawu manometrów 
 Węże zanim zostaną użyte muszą być sprawdzone,  czyste od olejowych pozostałości. 

Wzrokowe sprawdzenie jest więc niezbędne by mieć pewność, że węże i podłączenia 
są nieuszkodzone i szczelne. 

 Plomby i uszczelki manometrów są często używane i muszą dlatego być wymieniane 
od czasu do czasu. Zestaw manometrów powinien być regularnie testowany by mieć 
pewność, że zawory są ciągle szczelne. 

 Jeśli widać dziurę w tłoku zaworu można go łatwo wymienić i jest to standardowa 
część zamienna.  Prosimy skorzystać z katalogu REFCO by zapoznać się z częściami i 
akcesoriami. 

 Jeśli szkiełko przecieka (jest dziurawe) również możliwa jest jego wymiana. Do jego 
wymiany służy specjalne narzędzie (M4-6-11-T, nr kat. 4493169), które również jest 
dostępne w REFCO. Wymiana i zaciskanie nowego szkiełka powinno być bardzo 
staranne aby go nie uszkodzić. 

 By wymienić wkład zaworu należy użyć wkrętaka A-32000 z REFCO. 
 Po wymianie części w manometrach absolutnie niezbędne jest sprawdzenie 

szczelności manometrów przed kolejnym użyciem. 
 
Inne akcesoria i węże do zestawu manometrów REFCO można znaleźć w katalogu REFCO lub 
na stronie www.refco.ch 
 
Utylizacja zestawu 
Utylizacja zestawu manometrów następuje zgodnie z przepisami kraju, w którym zestaw jest 
używany. 
 
Części zamienne do zestawu manometrów 
 
gałka niebieska  M2-6-09-B  nr katalogowy 4490950 
gałka czerwona  M2-6-09-R   nr katalogowy 4490958 
 
komplet zaworów   M2-10-95/10  nr katalogowy 9884818 
tłok z uszczelką   M4-6-04/10  nr katalogowy 9884161 
komplet szkiełek   M4-6-11  nr katalogowy 4491018 
 
klucz do szkiełka   M4-6-11-T  nr katalogowy 4493169 
 
plastikowa walizka   M4-6-13  nr katalogowy 9985065 
wypełniona gąbką  
(gumową pianką) 
 
 
 


