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Instrukcja obsługi 
zestawu cyfrowych manometrów serwisowych 

 
 

1 - Przyłącze ¼” SAE niskiego ciśnienia  
2 - Przyłącze ¼” SAE wysokiego ciśnienia 
3 - Zawór niskiego ciśnienia 
4 - Zawór wysokiego ciśnienia 
5 - Przyłącze ¼” SAE pompy próżniowej/butli czynnika chłodniczego 
6 - Zewnętrzny czujnik temperatury 
 
Ważne  
 
Przeczytaj tę instrukcję, aby przed użyciem zapoznać się ze specyfikacją  
 i funkcjonowaniem manometrów cyfrowych REFCO Digimon  
Instrukcja daje istotne informacje dotyczące użytkowania i obsługi. 
 

Legenda : 



  INSTRUKCJA  DIGIMON str. 2 z 5 

Przeznaczenie i użytkowanie  

Zestaw manometrów został zaprojektowany specjalnie do pomiaru ciśnienia i temperatury w 
układach chłodniczych Zestaw może być używane tylko przez wyszkolonych techników.  
Zestawy manometrów nie mogą być wykorzystywane do innych pomiarów niż pomiary 
parametrów czynnika chłodniczego.  
Zestaw nie nadaje się do innych cieczy lub gazów, z wyjątkiemwskazanych na wyświetlaczu. 
Zestaw nie może pracować z ciśnieniami wyższymi niż 55bar / 800psi / 5500kPa / 5.5MPa.  
Zestaw  nie może być używany jako regulator ciśnienia.  
Zestaw nie może być używany do amoniaku (NH3 / R717) i dwutlenku węgla (CO2 / R744)  
W czasie korzystania z manometrów należy założyć okulary ochronne i rękawiczki  
 
Zakres dostawy  

Walizka, węże przyłączeniowe, urządzenie pomiarowe, czujka temperatury. Szczegółowe 
informacje na temat wyposażenia zestawu Digimon są opisane w katalogu REFCO i ulotkach.  
 
Przechowywanie  

Digimon jest precyzyjnym instrumentem pomiarowym. Po użyciu przechowywać w walizce w 
bezpiecznym miejscu 
 
Opis techniczny  

Digimon może być używany do następujących czynników chłodniczych:  
R11, R113, R114, R12, R123, R124, R13, R134a, R13B, R22, R227, R23, R290,  
R401A (Liq), R401A (VAP), R401B (Liq), R401B (VAP), R402A (Liq), R402A (VAP),  
R402B (Liq), R402B (VAP), R403B (Liq), R403B (VAP), R404A, R406A (Liq),  
R406A (VAP), R407A, R407C (Liq), R407C (VAP), R408A (Liq), R408A (VAP),  
R409A (Liq), R409A (VAP), R410A, R413A (Liq), R413A (VAP), R414B, R416A,  
R417A (Liq), R417A (VAP), R420A, R422A (Liq), R422A (VAP), R500, R502, R503,  
R507, R508A, R508B, R600a  
Liq = Ciecz VAP = Para  
Maksymalne ciśnienie robocze:  
po niskiej stronie :    34 bar / 500 psi / 3400 kPa / 3.4 MPa  
po wysokiej stronie :55 bar / 800 psi / 5500 kPa / 5.5 MPa  
Rozdzielczość pomiaru ciśnienia : 0.01 bar / 0,5 psi / 0,001 MPa / 1 kPa  
Jednostki pomiaru ciśnienia: bar / psi / kPa / MPa  
Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,5 ° C / 0,1 ° F  
Jednostki pomiaru próżni : mbar / mikrony  
Zasilanie: Bateria 9Vdc (6F22)  
 
Najważniejsze funkcje  
 
ON / OFF     Załączenie i wyłączenie  
VAC      Pomiar próżni 
LIGHT     Podświetlenie wyświetlacza LCD ( wyłączy się po 30 sek)  
R +      Wybór czynnika chłodniczego 
     ( każde naciśnięcie pokazuje kolejno następny czynnik )  
R -      Wybór czynnika chłodniczego 
     ( każde naciśnięcie pokazuje kolejno poprzedni czynnik )  
SUPERHEAT / SUBCOOL - Pomiar temperatury przegrzania  
     lub temperatury dochłodzenia  
ENTER -    Wprowadzenie wybranej funkcji  
 
 



  INSTRUKCJA  DIGIMON str. 3 z 5 

Użytkowanie 
 
Przygotowanie  

1. Zainstaluj baterię poprzez usunięcie pokrywę baterii z tylnej części obudowy. 
2. Włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku ON / OFF przez 1 sekundę.  
3. Sprawdź wskaźnik baterii na wyświetlaczu.  
 
Kalibracja  

1. Wciśnij ENTER i LIGHT i w tym samym czasie co najmniej na 6 sekund. Zwolnij przyciski, 
gdy "ZEro" pojawi się na wyświetlaczu.  
2. Naciśnij ENTER. Wszystkie wejścia i danych - niezależnie od czynnika i temperatury zostaną 

wyzerowane ( RESET ). Wyświetlacz powróci do standardowego trybu pracy 
 
Wybór czynnika chłodniczego  

Czynnik chłodniczy może być wybrany przez naciśnięcie R+ lub R- . Litera R  
na wyświetlaczu u góry miga podczas wyboru. Gdy szukany czynnik chłodniczy  
zostanie wyświetlony naciśnij przycisk ENTER. Litera "R" na górze przestanie migać.  
 
Jednostki ciśnienia  

Przytrzymaj przycisk ENTER, a następnie naciśnij przycisk + R, aby wybrać jednostkę ciśnienia  
pomiędzy : bar / psi / kPa / MPa.  
 
Jednostki temperatury 

Przytrzymaj przycisk ENTER, a następnie naciśnij klawisz R, aby wybrać żądaną jednostkę 
temperatury ° C / ° F. 
  
Tryb wakuometru  

Naciśnij przycisk VAC do mierzenia próżni. Naciśnij przycisk ponownie VAC aby zamknąć tę 
funkcję.  
 
Jednostki próżni  

Przytrzymaj przycisk ENTER, a następnie naciśnij VAC (próżniowe), aby wybrać jednostkę 
miary "mbar" lub "mikrony".  
 
Pamięć jednostek 

Wybrane jednostki będą zapamiętane aż do następnej zmiany użytkownika lub wyzerowania  
urządzenia.  
 
Funkcja podświetlenia  

Naciśnij przycisk LIGHT i wyświetlacz zostanie podświetlony na około 30 sek. 
 
Funkcja pomiaru przegrzania / dochłodzenia 

SUPERHEAT / SUBCOOL pokazuje różnicę pomiędzy temperaturą odparowania / skraplania 
wybranego czynnika i temperaturą zmierzoną przez czujnik zewnętrzny.  
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Podłączenie do systemu  

• Podłącz niebieski wąż (1) do strony niskiego ciśnienia 
• Podłącz żółty wąż (5) pompy próżniowej  
• Zamknij oba zawory (3 +4)  
 
Opróżnianie 

• Wybrać tryb próżni  
• Włączyć pompę próżniową  
• Otworzyć oba zawory (3 +4)  
• Sprawdź wyświetlane ciśnienie 
• Gdy zostanie osiągnięty oczekiwany poziom próżni zamknąć oba zawory (3 +4)  
 
Uwaga:  
Czas opróżniania może się różnić w zależności od wielkości systemu. Minimalny czas 20 minut 
musi być zachowany w celu ewakuacji małego lub średniego systemu.  
 
Ładowanie systemu po ewakuacji *) 

• Pozostaw wszystkie zawory zamknięte (3 +4).  
• Odłącz żółty wąż od pompy próżniowej i podłączyć wąż czynnika do butli gazowej.  
• Otworzyć zawór butli z czynnikiem.  
• Otwórz niebieski zawór ( strona niskiego ciśnienia ). System jest obecnie napełniany  
czynnikiem. Napełnij odpowiednią ilością czynnika chłodniczego za pomocą wagi ( np. REFCO 
REF METER )  i obserwuj ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia. 
• Gdy osiągnięty zostanie  prawidłowy poziom napełnienia zamknąć wszystkie zawory.  
• Po zakończeniu procesu ładowania sprawdzić ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia 
• Odłącz wszystkie węże z systemu.  
• Otworzyć zawory (3 +4).  
 
*) Opisano przykładowy sposób ładowania parą po stronie niskiego ciśnienia, w zależności od 
rodzaju czynnika chłodniczego i systemu sposób ładowania może przebiegać nieco inaczej. 
( przyp. tłum. ). 
 
Pomiar przy użyciu funkcji Superheat-Subcool  

• Patrz "Podłączenie do systemu".  
• Podłącz czujnik temperatury zewnętrznej (6) do Digimon ( gniazdo „mini Jack” po lewej stronie 
obudowy).  
• Zainstaluj sondę temperatury (6) na linii ssącej lub cieczowej. 
• Wybierz czynnik. (Patrz "Wybór czynnika chłodniczego.")  
• Aktywacja wyświetlania różnicy temperatur: Naciśnięcie SUPERHEAT / SUBCOOL.  
• Przełączanie między pomiarem przegrzania / dochłodzenia ( ssanie / ciecz ): Przytrzymaj 
ENTER i naciśnij SUPERHEAT / SUBCOOL.  
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Obsługa zestawu manometrów 

• Przed każdym użyciem węże do ładowania muszą być sprawdzone i wolne od resztek oleju. 
Konieczne jest również kontrola wzrokowa by mieć pewność, że węże i połączenia są 
nieuszkodzone i szczelne.  
• Uszczelnienia i uszczelki w zestawie są elementami które ulegają stopniowemu zużyciu i 
muszą być okresowo wymieniane. Zestaw powinien być regularnie sprawdzany w celu 
zapewnienia szczelności zaworów i połączeń.  
• Jeśli zestaw manometrów wykazuje nieszczelności, tłoczki zaworów można łatwo wymienić i 
są one dostępne jako części zamienne. • Jeśli szkło wziernika przecieka dostępny jest zestaw 
naprawczy. Aby wymienić  
szkło wziernika konieczne jest użycie specjalnego narzędzia REFCO (M4-6-11-T) Wymień i 
dokręć nowy wziernik ostrożnieaby zapobiec uszkodzeniu szkła.  
• Po instalacji części zamiennych konieczna jest próba szczelności zestawu. 
 
Automatyczne wyłączanie  

Około 10 minut po ostatnim pomiarze lub naciśnięciu przycisku Digimon wyłącza się.  
 
Zbycie zestawu  
 
Odsprzedać / zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Części zamienne do Digimon 

Opis      Oznaczenie    Numer części  
 
Pokrętło czerwone    M2-7-SET-R     4677826  
Pokrętła niebieski    M2-7-SET-B     4677834  
Kompletny zestaw zaworu  M2-10-95-R/10    4662607  
Tłoczki z uszczelkami   M4-6-04-PA/10    4662624  
Zestaw wziernika   M4-6-11     4493169  
Czujnik temperatury zewn.  DIGIMON EXT. SENSOR   4677647  
Pokrywa baterii    DIGIMON-BATTERY COVER  4676374  
Narzędzie do wziernika  M4-6-11-T     4493169  
Wkrętak do wentyli    A-32000     9880890  
Walizka    Digimon-CASE    4676497  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


