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Instrukcja wykrywacza nieszczelności MASTERCOOL 55800 

Opis produktu 

Kupiłeś inteligentny elektroniczny wykrywacz nieszczelności, model 55800. Zaawansowany 
wykrywacz nieszczelności to nowy czujnik gazów tlenkowych o niskiej mocy i doskonałej 
wydajności w porównaniu do innych konkurencyjnych jednostek, które nadal korzystają ze 
starszej generacji czujników.  
Nowy czujnik charakteryzuje się wysoką czułością i szybką reakcją po wykryciu 
obecności bardzo małych poziomów gazów chlorofluorowęglowych. Z tego powodu ten 
czujnik został wybrany i zintegrowany z wykrywaczem nieszczelności 55800. 
Ponadto zintegrowaliśmy wydajny mikroprocesor z projektem, który automatycznie wybiera 
najlepszy stan działania czujnika, aby zapewnić optymalną wydajność przez cały okres 
użytkowania czujnika. Od czasu włączenia urządzenia, przyspieszony program rozruchu 
został włączony, aby przygotować element czujnika do gotowości za mniej więcej jedną 
minutę. Podczas której przeprowadzana jest kontrola diagnostyczna czujnika i sprawdzane są 
inne krytyczne parametry. 
Po wykryciu właściwych warunków procesor włącza legendę READY na wyświetlaczu LCD i 
uruchamia słyszalny "sygnał dźwiękowy" na urządzeniu, pod warunkiem że funkcja 
wyciszenia jest wyłączona. 
Od tego momentu procesor kontynuuje interakcję z użytkownikiem, monitorując polecenia 
odebrane z manipulatora i wykonujące je, a także wykonując autodiagnostykę sprawdzając 
krytyczne elementy kilka razy na sekundę, zapewniając w ten sposób i utrzymując dalsze 
działanie produktu. Każde odchylenie krytycznych parametrów od normalnie ustalonych 
granic projektu, takie nienormalne warunki są ogłaszane do wiadomości użytkownika 
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za pomocą środków dźwiękowych i wizualnych, przy użyciu zaawansowanego, kolorowego, 
przyjaznego dla użytkownika wyświetlacza LCD. 
Dodatkowe inne korzystne cechy są szczegółowo omówione w dalszej części niniejszej 
instrukcji obsługi. 
UWAGA!!! 

Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych 
elementów obsługi i konserwacji lub instrukcji obsługi w dokumentacji 
dołączonej do tego produktu. 
 
 

WAŻNE WYTYCZNE 

1. Wykrywacz nieszczelności 55800 powinien działać zgodnie z instrukcjami producenta 
zawartymi w  instrukcji obsługi urządzenia. 

2. Test szczelności przy wyłączonym urządzeniu 
3. Wizualnie prześledź cały układ chłodniczy i sprawdź, czy nie ma śladów smaru 

klimatyzacji, wycieku, uszkodzenia i korozji na wszystkich liniach, przewodach i 
komponentach. Każdy wątpliwy obszar 
należy dokładnie sprawdzić za pomocą sondy detektora, a także złączek, łączników 
wężowych i kontroli czynnika chłodniczego. Porty serwisowe z założonymi 
zaślepkami, lutowanymi lub spawanymi powierzchniami i obszarami wokół punktów 
mocowania i blokad na liniach i komponentach. Jeśli szukasz najwyraźniej większy 
wyciek, sprawdź najpierw w ustawieniu czułości  
Średni 7 g / rok lub Mały 14 g / rok 

4. Zawsze podążaj za układem chłodzącym w sposób ciągły, aby nie było obszaru 
potencjalnego nieszczelności. W przypadku stwierdzenia wycieku zawsze należy 
przetestować pozostałą część systemu. 

5. Ponownie sprawdź zawory serwisowe przy zdjętych kołpakach. Przedmuchać 
powietrzem nad zaworem serwisowym, aby je oczyścić, a następnie sprawdź przy 
ustawieniu detektora przy 7 g / rok (0,25 uncji / rok) Średnia czułość 

6. Przesuń czujnik z prędkością nie większą niż 75 mm / s (3 cale / s) i jak najbliżej do 9,3 
mm (3/8 cala) od powierzchni, całkowicie otaczając każdą pozycję badania 
(przełącznik, czujnik, podłączenie przewodów czynnika chłodniczego itp.). 

7. Wolniejszy ruch i bliższe podejście sondy zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia 
wycieku. Jednak wykrywacze wykonane w celu spełnienia tego standardu, wymagane 
jest do pobrania próbki powietrza i wykrycia wycieku z odległości 9,5 mm (3/8 cala). 
Dlatego zaleca się powtórzenie testu w najbardziej wrażliwych miejscach. Ustawienie, 
gdy pojawi się wyciek, powtórzyć z ruchomą sondą sprawdzić w tym miejscu, 
uważając, aby zachować niewielki odstęp (9,5 mm lub 3/8 cala), aby potwierdzić, że 
wyciek ma rozmiar nadający się do naprawy. Korzystanie z ustawienia średniej 
czułości 7 g / rok (0.25 oz / rok) w aparacie detektora, po znalezieniu widocznego 
wycieku przy 4 g / rok (0,15 uncji / rok) ustawienie wysokiej czułości, może 
również być bardzo pomocne. 
 
 
 
 
 

 ! 
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SPECYFIKACJA 

Element wyczuwający: 
 

Element grzewczy z tlenku Cyny 

Żywotność sensora/czujnika 2000 godzin 

Wykrywane gazy Wykrywa wszystkie czynniki chłodnicze z 
grupy: CFC, HFC, HCFC i ich mieszanki. 
Urządzenie zostało przetestowane i 
zatwierdzone do pracy z R1234yf 
a także R32 i R410a 

Czułość czujnika WYSOKI: 
0,05 uncji / rok (1,5 g / rok) 
ŚREDNI: 
0,25 uncji / rok (7 g / rok) 
NISKA: 
0,50 uncji / rok (14 g / rok) 
 

Czas reakcji  1 sec 

Bateria 2 D Alkaliczne baterie 1200 mAh 

Żywotność baterii 60 h (godzin) 

Temperatura pracy -17 do 49C° (0F° do 120F°) 

Waga 1 lb 8 oz (0.68 kg) 

Wyświetlacz 40 mm (szer.) X 30 mm (wys.), Kolorowy, 
progresywny wyświetlacz LCD, wyświetlacz 
z 10 pionowymi pasami 

 
Cechy produktu 
Super wrażliwa funkcja(“Super Sensitive Function”) 
umożliwia ustawienie urządzenia poza standardowe lokalizowanie niewielkich nieszczelności 
gazami, takimi jak R1234yf i R407C. 
 
Właściwości wyświetlania: 

 wyświetlacz uwzględnia wielkość wykrytych wycieków 

 Wizualne wskazanie wybranego zakresu czułości (wysoki, średni lub niski). 

 Wyświetla stan gotowości urządzenia (oczekiwanie, gotowość lub zakłócenia). 

 Wyświetla wybrany tryb urządzenia (szczyt, wstrzymanie lub wyciszenie). 

 Wyświetla awarię urządzenia. 

 Wskaźnik niskiego poziomu baterii 
 
SONDA/SENSOR 

 Inteligentna końcówka, z elementem wyczuwającym otoczenie, aby wyeliminować 
potencjał fałszywych alarmów. 

 Elastyczna sonda o długości 15,5 cala (39,3 cm) dla trudno dostępnych miejsc. 

 Sterowanie za pomocą klawiatury: 

 Przycisk ON / OFF (push-on / push-off) 

 Przycisk głośności / wyciszenia (wysoki, niski lub wyciszony) 

 Przycisk czułości dla wyboru wysokiego, średniego i niskiego poziomu czułości 
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 Przytrzymaj przycisk, aby przytrzymać paski sygnału (włączanie / wyłączanie) 

 Przycisk „Peak”, gdy podejrzewa się wielokrotne przecieki (wciśnij włączanie / 
wyłączanie). 

 
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 
 
Naciśnij środkowy przycisk ON / OFF na klawiaturze.  
Po otrzymaniu komendy ON, na ekranie LCD pojawią się następujące informacje: 
• Wszystkie pionowe paski zostają zapalone. 
• Czerwona etykieta WAIT zacznie migać. 
• Na ekranie pojawia się A lub F, w zależności od wykrytego czynnika chłodniczego. 
PROSZĘ ZANOTOWAĆ: 
• Podczas pracy z większością CFC, HFC i HCFC należy być w trybie A. 
• Podczas pracy z trudnymi do wykrycia gazami, takimi jak R1234yf, R407C lub po prostu w 
celu zwiększenia poziomu czułości przekraczające normalne ustawienia korzystaj z trybu „F”. 
Należy pamiętać, że tryb F będzie zbyt czuły w większości aplikacji, więc w skrajnych 
przypadkach używaj tego trybu. 
• Gdy czujnik się nagrzewa, pionowe paski zaczynają gasnąć pojedynczo, aż do wygaśnięcia 
wszystkich słupków. 
• W takim przypadku czerwona litera WAIT zniknie i pojawi się zielona READY (GOTOWA). 
• Urządzenie rozpoczyna "sygnał dźwiękowy", chyba że jest wyciszone, w takim przypadku 
na wyświetlaczu pojawi się legenda MUTE LCD. 
• Urządzenie rozpocznie się w dolnym zakresie czułości za każdym razem po włączeniu 
zasilania. 
 
Wybór innego ustawienia czułości 
Naciśnij przycisk SENSITIVITY na klawiaturze, aby zmienić ustawienie czułości urządzenia. 
Wybór innego czynnika chłodniczego 
Aby zmienić czynnik chłodniczy z trybu A na F lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
klawiatury „PEAK” aż zmieni się czynnik chłodniczy pokazany na wyświetlaczu LCD. W ciągu 
kilku sekund urządzenie się zresetuje 
W celu wykrywania nowego czynnika chłodniczego. W takim przypadku naciśnij przycisk ON 
na klawiaturze, aby go zmienić z powrotem. Urządzenie rozpocznie normalną sekwencję 
włączania. Wybrany czynnik chłodniczy pozostanie w pamięci, gdy urządzenie jest 
wyłączone. 
 
Wybór funkcji Hold 
Aby włączyć funkcję HOLD, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOLD keypad. Wyświetlacz LCD 
wyświetli legendę „H”, wskazując, że funkcja wstrzymania jest włączona. 
Funkcja HOLD została zaimplementowana w celu umożliwienia użytkownikowi wyszukiwania 
wycieków w trudno dostępnych lokalizacjach. Ta funkcja zachowuje względną wielkość 
wykrytej nieszczelności na wyświetlaczu LCD 
przez czas nieokreślony lub do wykrycia kolejnego wycieku, w którym to przypadku, do 
poprzedniego wycieku wyświetlacz zostanie skasowany, a nowy wyciek zostanie wyświetlony 
na wyświetlaczu LCD. Po naciśnięciu przycisku HOLD ponownie, urządzenie wyjdzie z trybu 
wstrzymania i wznowi normalną pracę. 
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Wybór funkcji szczytowej 
Aby włączyć funkcję Peak, naciśnij przycisk PEAK na klawiaturze. Wyświetlacz LCD wyświetli 
słowo PEAK i wszystkie pionowe kreski zostaną zaznaczone na biało. 
Funkcja PEAK została wdrożona w celu zidentyfikowania największego wycieku w systemie z 
wieloma przeciekami. Po wykryciu pierwszego wycieku ostatni pionowy pasek pozostanie 
zapalony po alarmie w danym miejscu. Przy następnym wykryciu wycieku, jeśli wykryty 
przeciek jest mniejszy niż 
pierwszy wykryty przeciek, pozostanie pierwotny ostatni pionowy pasek. Jeśli zostanie 
wykryty inny wyciek, ale ten wyciek przekroczył pierwszy wyciek, ostatni pionowy pasek 
większego przecieku zostanie zapalony. Jeśli 
wykryty wyciek świeci wszystkimi kreskami, to wskazuje, że czułość jednostki powinna być 
zmniejszona. Aby wyjść z trybu PEAK, naciśnij przycisk PEAK na klawiaturze. 
 
ZMIANA GŁOŚNOŚCI 
Przycisk klawiatury VOLUME kontroluje normalne i niskie tony "sygnałów dźwiękowych" i 
wycisza dźwięk. Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięta klawiatura VOLUME, wyświetlacz 
LCD poinformuje użytkownika o stanie 
kontroli głośności. Jeśli wybrana zostanie normalna głośność, na wyświetlaczu LCD pojawi się 
na chwilę 10 pionowych pasków. Jeśli wybrano niski poziom głośności, na wyświetlaczu LCD 
pojawi się 5 pionowych pasków. 
Po wybraniu MUTE na wyświetlaczu LCD pojawi się legenda MUTE. Gdy urządzenie jest w 
trybie MUTE, tylko sygnały "beep" są wyciszone, alarmy będą nadal sygnalizować na 
normalnym poziomie za każdym razem, gdy 
wyciek został wykryty. 
 
KONSERWACJA 
 
Aby zainstalować lub wymienić baterie alkaliczne zdejmij pokrywę baterii jak pokazano na 
rysunku 1 i wyjmij istniejące baterie. Może być 
korzystne obrócenie urządzenia pionowo i wytrząsanie obu baterii. Zainstaluj dwa alkaliczne 
D baterie z polaryzacją pokazaną na rysunku 1. Ponownie zainstaluj pokrywę baterii i 
zabezpiecz za pomocą śruby pokrywy. 
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Wymiana czujnika 
Aby wymienić czujnik, chwyć jedną ręką elastyczną sondę blisko końca i użyj 
drugiej ręki, aby odkręcić część dyszy od gwintowanej końcówki sondy w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W Następującej kolejności wyjmij metalową 
podkładkę, gumową podkładkę i czujnik. Obserwuj orientację klucza na usuwanym czujniku. 
Byłoby wskazane, aby zastąpić 
filtr wewnątrz dyszy w tym samym czasie. Aby usunąć membranę mikrofiltracji z wnętrza 
dyszy, wymagana będzie pomoc długiego, cienkiego przedmiotu, takiego jak haczyk 
(ściągacz) do o-ringów lub odpowiednik. 

 
Probe – elastyczna sonda 

Key – klucz sensora 

Sensor – sensor/sonda 

Rubber Washer- gumowa uszczelka 

Metal Washer – Metalowa uszczelka 

Filter – Filtr mikrofiltracji 

Nozzle – Dysza 

Podczas instalowania nowego czujnika ustaw klapkę na czujniku z rowkiem na sondzie, 
upewniając się, że 3 szpilki (piny) czujnika są włożone w odpowiednie kołki wewnątrz konća 
sondy. Sprawdź, czy czujnik został prawidłowo włożony do sondy. Następnie zainstaluj 
gumową podkładkę, jak pokazano na rysunku 2, a następnie podkładkę metalową. Włóż 
nowy filtr i wkręć dyszę, jednocześnie mocno trzymając końcówkę sondy drugą ręką.  
NIE UŻYWAJ ŻADNYCH NARZĘDZI: przy dokręcaniu zespołu końcówki, mocno dokręcić ręką. 
 
 
Fiolka do testu wycieku 
Dla każdego detektora nieszczelności dostarczana jest fiolka do testu 
szczelności (rysunek 3)użytkownika. Aby użyć fiolki, odkręć zatyczkę i 
umieść czujnik w pobliżu otworu fiolki jak pokazano na rysunku 3. Nie 
usuwać żadnego materiału z probówki testowej. Po zakończeniu testu 
założyć korek fiolki i mocno dokręcić. 
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SZYBKIE PORADY DOTYCZĄCE JAK ZNALEZIĆ USZKODZENIA 
Podczas nagłego uderzenia sondy lub dmuchania w czujnik może wystąpić sytuacja, że 
wykrywacz przestanie działać, wysyłając jednocześnie fałszywy alarm. Czujniki elektroniczne 
są wbudowane konkretnie do przypisanego modelu wykrywacza w celu wykrycia takiej 
aktywności oraz zmniejszenia i zminimalizowania takich fałszywy alarmów. W przypadku 
wykrycia takich zakłóceń wyświetlacz LCD będzie wyświetlać migającą legendę INT 
(interferencji) chwilowo, a następnie normalnie operacja może zostać wznowiona po 
pojawieniu się napisu READY. 

1. Rozpoczynając poszukiwanie nieszczelności, bez ogólnej wiedzy o wielkości wycieku, 
ustaw czułość instrumentu na LOW. Czułość LOW umożliwia urządzeniu 
zlokalizowanie wycieków średnich (medium) jak również wycieki o dużych 
rozmiarach. 

2. Powoli przesuwaj sondę o około 3/8 cala (9 mm) nad obszarami podejrzenia wycieku. 
Przesuń sondę poza szczelinę, aby umożliwić sondę wyczyszczenie w przypadku 
wykrycia wycieku. Nie trzymaj 
sondy w miejscu wycieku. Umieść sondę w tym samym miejscu, w którym wykryto 
przeciek - weryfikacja. 

3. Jeśli nie wykryto przecieków przy ustawieniu czułości LOW, zwiększ czułość na 
MEDIUM i powtórz krok (2) powyżej. 

4. Do zlokalizowania bardzo małych wycieków 0,1 uncji / rok (2,8 grama) lub mniej, 
wysoka skala czułości należy użyć. Ze względu na wyjątkowo mały rozmiar przecieku 
końcówka sondy powinna zostać przesunięta jako 
blisko powierzchni (nie dotykając fizycznie żadnego obiektu). Fizyczne dotykanie 
obiektu zostanie wykryte przez czujniki sondy skutkując krótką przerwą działania 
detektora. 

5. Podczas badania wycieku w zanieczyszczonym środowisku czujnik wykryje 
skażony obszar i automatycznie dostosuje się do nowych warunków. Wyświetlacz 
LCD wyświetli komunikat „CA” (zanieczyszczona atmosfera) na ekranie, po przejściu 
procesu ponownej kalibracji co zajmie około minuty. Podczas procesu ponownej 
kalibracji wszystkie pionowe paski stają się podświetlane i sekwencjonowane, aż 
wszystkie słupki zostaną zgaszone.  
W tym momencie,lampka READY zapala się i proces wykrywania nieszczelności może 
być kontynuowany. 

 
PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
Z wyjątkiem baterii i czujnika, wewnętrzne części urządzenia 55800 nie znajdują się w polu 
użyteczności. W przypadku wystąpienia problemu z produktem zapoznaj się z tabelą 
rozwiązywania problemów poniżej. 

Kwestia PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

ROZWIĄZANIE 

Urządzenie nie 
włącza się 

Baterie nie są zainstalowane 
Zainstaluj nowe baterie. Wg. 
instrukcji na str. 3 

Baterie są zainstalowane 
niewłaściwie 

Sprawdź instalację baterii 
polaryzacja na stronie 3. 

Urządzenie na 
krótko włącza się a 
następnie wyłącza 

Baterie są wyczerpane. 
Zainstaluj nowe baterie wg. 
Instrukcji na str. 3 
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Urządzenie 
alarmuje w sposób 
ciągły 
bez zatrzymania 

Obszar jest skażony 
lub są zanieczyszczenia 

są blisko. 
 

Odkręć końcówkę sondy, wyjmij filtr 
z wewnątrz i przedmuchaj 
powietrzem przez małe dziury w 
końcówce. Ponownie założyć sondę i 
sprawdzić ją. Jeśli problem będzie 
się powtarzał, wróć sondę do 
miejsca zakupu. 

Kod E8 pojawia się 
na wyświetlaczu 
LCD 

Uszkodzony sensor 
Wymień czujnik w sposób 
Pokazany w instrukcji na stronie 4. 

Kod E9 Pojawia się 
na wyświetlaczu 
LCD 

Brak sensora 
Wymień czujnik w sposób 
Pokazany w instrukcji na stronie 4. 

Wyłącz urządzenie i spróbuj ponownie kilka razy. 

 
CZĘŚCI ZAMIENNE 
Części zamienne i akcesoria do Wykrywacza nieszczelności 55800 są dostępne u tego samego 
dealera, od którego zakupiłeś instrument lub od Mastercool Inc. 

Nr. OPIS Nr części 

1 Plastikowe pudełko formowane metodą rozdmuchiwania 55800-PB 

2 Fiolka do testu wycieku 55800-VL 

3 Pokrywa baterii 55800-BATCOV 

4 Sensor 55800-SEN 

5 2 "d" Baterie 55800-BAT2D 

6 Ochraniacz sensora 55100-10042 

7 Filtry zapasowe (3) 55800-FILTER 
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GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Mastercool Inc. gwarantuje, że Twój detektor nieszczelności czynników chłodniczych 55800 
będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat od daty zakupu. 
Mastercool Inc. 
Gwarancji przedmiotów, które pogarszają się w normalnych warunkach użytkowania, w tym 
baterie, czujnik i filtr gwarancja nie obejmuje. Dodatkowo, Mastecool Inc. nie gwarantuje 
produktu, który wykazuje oznaki niewłaściwego użytkowania. Wszelkie dowody upadku, 
nieautoryzowana naprawa lub przeróbka powoduje również unieważnienie podanej 
gwarancji. 
Odpowiedzialność Mastercool jest ograniczona do produktu zwróconego do Mastercool, 
transport prepaid, nie później niż 30 dni po wygaśnięciu gwarancji i który Mastercool 
stwierdzi, że ma wadliwe działanie 
z powodu wad materiałowych lub wad wykonania. Odpowiedzialność Mastercool jest 
ograniczona jako opcja do naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub części. 
 


