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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Dziękujemy za zakup wykrywacza wycieków czynnika 
chłodniczego(H2).W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego 
użytkowania, należy dokładnie przeczytać instrukcję przed 
rozpoczęciem pracy. Prosimy zachować niniejszą instrukcję w celu 
późniejszego wykorzystania. 
 
1.1 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ORAZ ŚRODOWISKO PRACY 
 
Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego (H2)może być wyłącznie 
używany przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
i know-how związane z wyciekami wodoru. 
Zaprojektowano go w celu wykrywania wycieku mieszanki składającej 
się z 95% azotu i 5% wodoru. 
Prosimy upewnić się, że środowisko pracy jest miejscem ze 
swobodnym dostępem powietrza. Nie uruchamiać wykrywacza 
wycieków w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
1.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (WODÓR) 
 
Wodór jest najlżejszym pierwiastkiem, dlatego bardzo szybko 

rozprzestrzenia się i ulatnia. W standardowej temperaturze i przy 

standardowym ciśnieniu, wodór jest bezbarwny, bezzapachowy, 

bezsmakowy, nietoksyczny i niemetaliczny. 

Ale ponad 5% wodór jest zapalnyi wybuchowy. Dolna granica 
wybuchowości dla 100% wodoru wynosi <4%, a dla gazu formującego 
(mieszanina wodoru i azotu), wynosi 5,6% w temperaturze pokojowej. 
Mieszanina składającą się z 95% azotu i 5% wodoru nie jest 
zapalna(patrz: norma ISO 10156), nietoksyczna i nie stanowi 
zagrożenia dla środowiskowa. A wystawiona na działanie otaczającego 
powietrza, szybko ulatnia się. 
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2. CHARAKTERYSTYKA 
 
Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego(H2)pozwala na szybkie 
wykrycie wycieku wodoru. Jego czułość wynosi 5 ppm.  
Nowa mieszanina gazu formującego 5% wodoru(H2)+ 95% azotu (N) 
jest używana jako czynnik chłodzący oraz w układach klimatyzacji. Z 
tego powodu, dobry wykrywacz wycieków może pomóc w 
konserwacji oraz wykrywaniu wycieków, w ten sposób zwiększając 
wydajność czynnika chłodniczego. 

 Mikroprocesorowe sterowanie z zaawansowanym cyfrowym 
przetwarzaniem sygnału. 

 Wielokolorowy wyświetlacz. 

 Przełącznik wyboru wysokiej-średniej-niskiej czułości 
wykrywania wycieków. 

 Wskaźnik niskiego poziomu baterii. 

 Półprzewodnikowy czujnik gazu. 

 Wykrywanie mieszanki 5% wodór(H2) + 95% azot (N). 

 Futerał w komplecie . 

 15,5” (40 cm) giętka sonda nierdzewna. 

 Dołączone referencyjne źródło wycieku. 

 Resetowanie stężenia otaczającego. 

 Wentylator bezszczotkowy na prąd stały o wysokiej trwałości. 
Automatyczna kompensacja zera i tła. 
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3. SPECYFIKACJA  
 
Wykrywane gazy:  
Mieszanka 5% wodo (H2) + 95% azot (N). 
 
Czułość: 
Poniżej 5 ppm.  

 H M L 

95% N2, 5%H2 2g/rok 15g/rok 30g/rok 
 
Sposób alarmowania: 

Brzęczyk, trójkolorowy wskaźnik paskowy z diod LED. 

Zasilanie: 

4 baterie alkaliczne rozmiaru AA (6V DC)  

Długość przewodu rurowego:40cm (15,5” ) 

Wymiary / waga: 

173 x 66 x 56 mm (około400g ) 

Akcesoria: 

Baterie alkaliczne ( AA) X 4 szt. 

Podręcznik użytkownika, futerał do transportu. 

Trwałość baterii: 

Około 7 godzin normalnego użytkowania. 

Automatyczne wyłączanie zasilania:10 minut 

Wyłączanie automatycznego wyłączania zasilania: 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Hi”, a następnie włącz miernik. 

Czas rozgrzewania: Około 45 sekund 

Temperatura i wilgotność pracy: 

0 ~40 °C, < 80% wilg. wzgl. 

Temperatura i wilgotność składowania: 

-10 ~60 °C, < 70% wilg. wzgl. 

Wysokość n.p.m.:< 2000 m (6500’) 
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4. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
(1) Urządzenie do wykrywania wycieków czynnika chłodniczego nie 

jest wyposażone w konstrukcję ani zabezpieczenia przeciw 

wybuchowe. Nie stosować urządzenia w środowisku, w którym 

występują gazy palne. 

(2) Niektóre warunki otoczenia mogą powodować występowanie 

błędnych odczytów: 

 Miejsca zanieczyszczone. 

 Duże wahania temperatury. 

 Miejsca w których występuje wiatr o dużej szybkości. 

 Rozpuszczalniki organiczne, opary środków klejących, paliwo 

gazowe oraz środki parzące powodują nieprawidłowe reakcje 

czujnika. Należy uniknąć środowiska, w którym występują takie 

substancje. 

Miejsca w których występuje zbyt duża ilość wodoru. 
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5. CZĘŚCI I STEROWANIE 
5-1 Opis panelu 

 
 
1 - Czujnik 2 - Osłona czujnika 

3 - Wskaźnik wycieku LED 4 - Przycisk niskiej czułości 

5 - Przycisk wysokiej czułości 6 - Przycisk resetowania 

7 - Wskaźnik niskiego poziomu baterii 8 - Włącznik 

9 - Pokrywa baterii 10 -Śrubka pokrywy baterii 
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5-2 Definicja wykrywacza wycieków LED: 
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6.Rozpoczynanie pracy 
6-1 Instalowanie baterii 

 Poluzować śrubę i zdjąć pokrywę pojemnika na baterie 
znajdującego się w dolnej części przyrządu w sposób pokazany 
poniżej(Rys.1). 

 Założyć 4 baterie alkaliczne typu „AA” 

 Ponownie założyć pokrywę baterii wyrównując ją z uchwytem. 

 
Kiedy baterie są już prawie wyczerpane, włącza się czerwona dioda 
LED wskaźnika niskiego poziomu baterii. Baterie należy wymienić 
możliwie jak najszybciej. 
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6-2 Funkcja automatycznego resetowania warunków 
otoczenia 
 
Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego posiada funkcję 
automatycznego resetowania warunków otoczenia, która pozwala 
urządzeniu ignorować stężenie czynnika chłodniczego obecne w 
otoczeniu. 

 Automatyczna konfiguracja warunków otoczenia –Po 
pierwszym załączeniu urządzenie automatycznie ustawia się 
tak, aby ignorować poziom czynnika chłodniczego obecny na 
końcówce.Tylko poziom lub stężenie wyższe od ustawionego 
będzie wywoływać alarm. 

 
OSTRZEŻENIE! 
 
Należy pamiętać, że funkcja ta powoduje, iż urządzenie ignoruje 
wszelkie czynniki chłodnicze obecne w momencie włączenia. Innymi 
słowy, jeśli umieścimy końcówkę wyłączonego urządzenia w pobliżu 
znanego wycieku i włączymy wykrywacz, nie wskaże on żadnego 
wycieku! 

 Funkcja resetowania warunków otoczenia–resetowanie 
urządzenia w trakcie użytkowania spełnia podobną funkcję, 
programując układ tak, aby ignorował poziom środka 
chłodniczego wykryty przy końcówce. Umożliwia to 
użytkownikowi lepsze „nakierowanie” na źródło wycieku 
(wyższe stężenie).Z kolei przenosząc urządzenie na świeże 
powietrze i resetując je, uzyskujemy maksymalną czułość. 
Resetując urządzenie przy braku obecności środka chłodniczego 
(świeże powietrze) powoduje wykrycie każdego poziomu 
powyżej zera. 

 Po rozgrzaniu urządzenia domyślnie ustawiany jest „Wysoki” 
poziom czułości i włączana jest funkcja automatycznego 
resetowania(Auto Reset) 

 Funkcję automatycznego resetowania (Auto Reset)najlepiej 
użyć na początku, kiedy użytkownik porusza się próbując wykryć 
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źródło wycieku. o określeniu źródła wycieku, należy wyłączyć 
funkcję automatycznego wykrywania, aby przejść do pomiaru 
poziomu wycieku. 

 Funkcję automatycznego resetowania(Auto Reset)należy 
wyłączyć, gdy urządzenie wykorzystywane jest w stałym miejscu 
do wykrywania wycieków. 

 
Niski poziom czułości 
6-3 Funkcja regulacji czułości 
Przyrząd umożliwia ustawienie trzech poziomów czułości. Po 
włączeniu urządzenia czułość ustawiona jest na poziom wysokiej 
czułości. 

 Aby zmienić czułość, nacisnąć przycisk .Po na ciśnięciu przycisku 
na wyświetlaczu włączą się przez chwilę dwie lewe diody LED 
(zielone)wskazujące wybranie niskiego poziomu czułości. 

 Aby przełączyć się z powrotem w tryb wysokiej czułości, 
nacisnąć klawisz. Dwie prawe diody LED(czerwone)zaświecą się 
na chwilę wskazując wybranie wysokiego poziomu czułości. 
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7.PROCEDURA OPERACYJNA 
OSTRZEŻENIE! 
 
Nie stosować urządzenia w obecności benzyny, gazu ziemnego, 
propanu lub w innych atmosferach zapalnych. 
 

 Jak znajdować wycieki? 
 
UWAGA: Gwałtowne potrząsanie sondą wykrywacza lub 
"dmuchanie" w końcówkę czujnika zaburza przepływ powietrza nad 
czujnikiem i powoduje wywołanie alarmu. 
(1)Włącznik: 
Klawisz włącza i wyłącza przyrząd do wykrywania wycieków czynnika 
chłodniczego(wodoru). 
Jednokrotne naciśnięcie włącza przyrząd do wykrywania wycieków 
czynnika chłodniczego, wyświetlacz będzie migał przez 
45sekundpodczas rozgrzewania czujnika. 
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5sekund, aby wyłączyć 
zasilanie. 
(2) Automatyczne resetowanie i przycisk funkcji resetowania 
Przy włączonej funkcji automatycznego resetowania, wskaźnik będzie 
monitorował poziom tła i regulował się samoczynnie. Włączona dioda 
LED Reset wskazuje, że tryb ten jest włączony. Naciśnij i przytrzymaj 
przez 2 sekundy przycisk Reset, aby wyłączyć diodę Reset oraz 
wyłączyć funkcję automatycznego resetowania(Auto Reset). 
Kiedy dioda Reset jest wyłączona, wskazuje to, że funkcja 
resetowania działa w trybie ręcznym. Naciśnij przycisk Reset jeden 
raz, aby włączyć funkcję ręcznego resetowania. 
(3) Włączenie trybu pomiaru 

 Umieścić końcówkę sondy wykrywacza wycieków możliwie 
najbliżej miejsca podejrzewanego wycieku. Spróbować umieścić 
sondę w odległości 1/4cala (6mm) od możliwego źródła 
wycieku. 

 Powoli przesuwać sondę w pobliżu każdego możliwego miejsca 
wycieku. 
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 Kiedy przyrząd wykryje źródło wycieku, włączy się alarm 
dźwiękowy. Ponadto, w miarę wzrostu stężenia wskazującego 
zbliżanie się do źródła wycieku, od lewej do prawej strony 
zaświecają się kolejno wskaźniki, zielona dioda LED, 
pomarańczowa, a potem czerwona dioda LED (najwyższe 
stężenie). 

 Kiedy przyrząd sygnalizuje wyciek, należy odsunąć sondę na 
chwile od miejsca wycieku, a następnie przysunąć z powrotem, 
w celu dokładnego określenia lokalizacji. Jeśli wyciek czynnika 
chłodniczego jest duży, ustawienie niskiej czułości (LOW)ułatwia 
odnalezienie dokładnego miejsca wycieku. 

 Ustawić z powrotem wysoką czułość (HIGH)przed rozpoczęciem 
poszukiwania kolejnych wycieków. 

 Po zakończeniu wyszukiwania wycieków, wyłączyć przyrząd i 
przechowywać go w czystym miejscu, chroniąc przed 
ewentualnym uszkodzeniem. 
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8. WYMIANA CZUJNIKA NA NOWY 
 
Okres eksploatacji czujnika jest ograniczony. Przy normalnym 
wykorzystaniu, czujnik powinien działać przez ponad rok. 
Wystawianie czujnika na działanie dużego stężenia chłodziwa 
(>30000ppm) powoduje znaczne skrócenie cyklu życia. Ważne jest 
zapewnienie, aby powierzchnia czujnika była wolna od kropelek 
wody, oparów, oleju, smaru, kurzu lub wszelkich innych 
zanieczyszczeń. Ponadto, w celu zagwarantowania właściwego stanu 
urządzenia, czujnik należy wymieniać okresowo, w miarę upływu jego 
okresu trwałości eksploatacyjnej. 
 
OSTRZEŻENIE! Przy wymianie czujnika należy uważać, ponieważ 
zużyty czujnik może być GORĄCY!! 
(1) Zdjąć stożkową pokrywę kapturkową z końcówki przewodu 
rurowego. 
(2) Wyjąć stary czujniki założyć nowy czujnik do wtyku (zob. 
rys.2poniżej). 
(3) Założyć pokrywę kapturka na wtyk. 
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9. CZYSZCZENIE 
 
Plastikową obudowę przyrządu można czyścić normalnymi 
detergentami domowymi lub alkoholem izopropylowym. Należy 
uważać, aby zapobiec przedostaniu się środka czyszczącego do 
wnętrza przyrządu. Benzyna lub inne rozpuszczalniki mogą uszkodzić 
plastik i dlatego należy ich unikać. 

 
OSTRZEŻENIE! 
Detergent lubalkohol izopropylowy mogą uszkodzić 

czujnik;w trakcie całego procesuczyszczenia należy 

trzymać je z dala od czujnika, w celu uniknięcia 

jakiegokolwiek kontaktu z czujnikiem. 


