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ŒRODKI BEZPIECZEÑSWA

Informacje u¿ytkowe

W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci stacji odzysku,  przed u¿yciem przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi, 

aby w pe³ni zrozumieæ zasady bezpieczeñstwa oraz procedury obs³ugi urz¹dzenia.

SprawdŸ, czy otrzymany produkt jest taki sam jak zamówi³eœ, a tak¿e upewnij siê, ¿e akcesoria s¹ w 

œrodku. Upewnij siê, ¿e produkt nie zosta³ uszkodzony podczas transportu. Skontaktuj siê z lokalnym

dystrybutorem, jeœli wyst¹pi którykolwiek z powy¿szych przypadków.

Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê obs³ugi i korzystaj z urz¹dzenia zgodnie z procedurami obs³ugi produktu.

Oznaczenia bezpieczeñstwa

Ostrze¿enie

Uwaga

Czynnoœci wymagaj¹ce szczególnej uwagi:

Znak ten ostrzega o zachowaniu szczególnej ostro¿noœci i postêpowaniu zgodnie z instrukcj¹ 

aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom cia³a. 

Znak ten ostrzega o zachowaniu szczególnej ostro¿noœci aby zapobiec uszkodzeniu urz¹dzenia

Ostrze¿enie

Urz¹dzenie mo¿e byæ obs³ugiwane wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel.

Przed uruchomieniem urz¹dzenia upewnij siê ¿e jest w³aœciwie uziemione.

U¿ywaj¹c przewodu elektrycznego, zwróæ szczególn¹ uwagê na w³aœciwe uziemienie 

Tylko wykwalifikowany elektryk mo¿e wykonaæ po³¹czenie przewodowe zgodnie 

ze standardem technicznym i schematem po³¹czeñ.

Przed diagnozowaniem lub napraw¹ upewnij siê ¿e urz¹dzenie jest wy³¹czone ze Ÿród³a zasilania

Jeœli oryginalny przewód zasilaj¹cy zosta³ uszkodzony, zwróæ szczególn¹ uwagê 

przy doborze zamiennika, lub zamów przewód u lokalnego dystrybutora.

Jeœli w trakcie pracy dojdzie do uszkodzenia urz¹dzenia, upewnij siê ¿e zasilane jest 

od³¹czone zanim przyst¹pisz do diagnozy lub naprawy.
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Zwróæ szczególn¹ uwagê na parametry Ÿród³a zasilania, przekrój przewodu zasilaj¹cego, pojemnoœæ 

amperomierza

U¿ywaj tylko autoryzowanych zbiorników odzysku. Do odzysku freonu nale¿y stosowaæ zbiorniki o 

ciœnieniu pracy nie mniejszym ni¿ 45 bar. Nie nape³niaj zbiornika ponad 80% jego objêtoœci. 

W zbiorniku zawsze powinna byæ wolna przestrzeñ w razie nag³ego rozprê¿enia - przepe³nienie 

zbiornika ponad 80% mo¿e skutkowaæ gwa³town¹ eksplozj¹. ¯eby unikn¹æ niebezpieczeñstwa 

przepe³nienia zawsze u¿ywaj wagi (nawet przy zbiornikach z zabezpieczeniem przed przepe³nieniem).

Zawsze noœ okulary oraz rêkawice ochronne podczas pracy z urz¹dzeniem

Nie u¿ywaj urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ otwartego ognia, ³atwopalnych substacji ciek³ych i lotnych 

W celu unikniêcia przepe³nienia nale¿y zawsze przeprowadzaæ odzysk z pomoc¹ wagi elektronicznej.

Upewnij siê ¿e miejsce, w którym pracuje urz¹dzenie jest dobrze wentylowane.

Uwaga:

Upewnij siê, ¿e urz¹dzenie dzia³a pod w³aœciwym zasilaniem

W przypadku przed³u¿enia przewodu, nale¿y pamiêtaæ aby przekrój wynosi³ minimalnie 2,0 mm2

a d³ugoœæ nie przekracza³a 2,5 m.  w  przeciwnym razie mo¿e dojœæ do spadku napiêcia i do uszkodzenia 

sprê¿arki. 

Ciœnienie na wlocie urz¹dzenia nie powinno przekraczaæ 26 bar (377.1 psi).

Urz¹dzenie musi staæ na poziomym pod³o¿u, inaczej mo¿e dojœæ do  niespodziewanych

wibracji, emisji ha³asu lub nawet przetarcia silnika.

Nie wystawiaj urz¹dzenia na bezpoœrednie dzia³anie s³oñca ani deszczu.

Otwór wentylacyjny stacji nigdy nie powininen byæ zakryty.

Jeœli bezpiecznik stacji wybije, nale¿y odczekaæ 5 minut przed ponownym za³¹czeniem. 

Je¿eli urz¹dzenie jest wyposa¿one w separator oleju, 

 tylko podczas odzyskiwania oparów.

Podczas odzyskiwania ponad 8 kg pary separator oleju musi uwalniaæ zgromadzony olej (podczas 

uwalniania oleju uk³ad wewnêtrzny musi byæ bez ciœnienia)

oczyszcza i recyrkuluje czynniki 

ch³odnicze



1. Nie nale¿y mieszaæ ró¿nych rodzajów czynników w jednym zbiorniku, mieszaniny nie da siê oczyœciæ 

i ponownie wykorzystaæ.

2.Przed odzyskiwaniem czynnika, zbiornik do którego bêdzie trafia³ czynnik musi byæ wypró¿niowany do 

poziomu -75cmHg (-29.6psi), sprzyja to oczyszczaniu z nieskraplaj¹cych siê par czynnika. 

3.Prze³¹cznik zasilania powininen byæ w pozycji “0” przed rozpoczêciem pracy. Gdy urz¹dzenie nie jest 

u¿ywane wszystkie zawory powinny byæ zamkniête oraz na³o¿one powinny byæ zaœlepki króæców 

wlotowych i wylotowych aby zapobiec dostawaniu siê wilgoci do wnêtrza uk³adu stacji.

4.W obwodzie zawsze powinien znajdowaæ siê filtr osuszaj¹cy, który nale¿y czêsto wymieniaæ. Ka¿dy 

typ czynnika ch³odniczego musi mieæ w³asny filtr. Aby zapewniæ w³aœciw¹ pracê urz¹dzenia, u¿yj filtru 

okreœlonego przez Twojego dostawcê. Wysokiej jakoœci filtr osuszaj¹cy zapewni wysok¹ jakoœæ pracy 

urz¹dzenia.

5. W przypadku odzysku z uk³adu, w którym dosz³o do spalenia lub przegrzania nale¿y zastosowaæ 2 

filtry osuszaj¹ce.

6. Urz¹dzenie posiada wbudowany wy³¹cznik ciœnieniowy. Wy³¹czy on system, jeœli ciœnienie 

przekroczy dopuszczaln¹ wartoœæ (specyfikacja techniczna), sprê¿arka zostanie automatycznie 

wy³¹czona i zaœwieci siê lampka alarmu. Aby zrestartowaæ urz¹dzenie nale¿y obni¿yæ ciœnienie w 

urz¹dzeniu ( Manometr wyjœciowy wskazuje poni¿ej 30bar / 435psi ). Gdy zgaœnie lampka alarmu 

wciœnij przycisk Reset, za³¹cz zasilanie i uruchom stacjê ponownie. 

Je¿eli zabezpieczenie wysokiego ciœnienia zadzia³a, przed ponownym uruchomieniem upewnij 

siê ¿e przyczyna zosta³a usuniêta. Sytuacje, w których zadzia³a zabezpieczenie:

      1.Zamkniêty zawór wlotowy zbiornika - otwarcie zaworu powinno rozwi¹zaæ problem.

      2.Przewód  ³¹cz¹cy pomiêdzy stacj¹ a zbiornikiem jest zatkany - zamknij wszystkie zawory stacji i 

 wymieñ przewód.

      3.Temperatura oraz ciœnienie wewn¹trz zbiornika s¹ zbyt wysokie - odczekaj chwilê a¿ zbiornik 

ostygnie a ciœnienie wróci do normy.

7. Urz¹dzenie mo¿e wspó³pracowaæ z czujnikiem przeciwprzepe³nieniowym, W tym celu nale¿y 

pod³¹czyæ przewód czujnika O.F.P ze zbiornika do stacji odzysku. Jeœli ciœnienie w pe³nionym zbiorniku 

osi¹gnie 80% pojemnoœci zbiornika stacja automatycznie siê wy³¹czy i zaœwieci siê lampka alarmu. 

Przed ponownym uruchomieniem wymieñ zbiornik na nowy.

8. U¿yj przycisku aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ urz¹dzenie

Ikona “   “ sygnalizuje pracê stacji.
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9. Je¿eli zbiornik czynnika nie jest wyposa¿ony w czujnik, nie u¿ywaj przewodu O.F.P. Stacja nie 

zacznie pracy dopóki przewód  nie zostanie wypiêty. W tym wypadku do zmierzenia iloœci czynnika 

nale¿y u¿ywaæ wagi elektronicznej.

10. W celu uzyskania maksymalnej prêdkoœci odzysku, rekomendowany jest w¹¿ o wewnêtrznej 

œrednicy wiêkszej ni¿ 4mm i nie d³u¿szy ni¿ 1,5m.

11. Odzyskuj¹c du¿e iloœci czynnika w stanie ciek³ym zastosuj metodê Push/Pull. 

12. Po ukoñczeniu odzysku, upewnij siê, ¿e w stacji nie pozosta³y resztki czynnika. Przeczytaj 

instrukcje procedury oczyszczania.

13.Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ytkowane przez d³u¿szy okres czasu, zaleca siê  dok³adne 

oczyszczenie oraz azotowanie aby nie pozosta³y w nim resztki czynnik.

14. Zaleca siê u¿ywanie przewodu czynnika wyposa¿onego w wziernik umo¿liwiaj¹cy monitorowanie 

stanu czynnika.

15. Wlot czynnika do urz¹dzenia wyposa¿ony jest w siatkê filtruj¹c¹, któr¹ nale¿y utrzymywaæ w 

czystoœci.
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SPECYFIKACJA

Kategorie freonów

Zasilanie

Silnik

Prêdkoœæ Silnika

Maksymalny pobór pr¹du

Sprê¿arka

Zabezpieczenie WC

Temperatura pracy

Wymiary

Waga netto

Z separatorem

Bez separatora

Kat. III: R12, R134a, R401C, R406A, R500, 1234YF

Kat. II:  R22, R410A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A

R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509

Kat. V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32

Bez separatora

Z separatorem

Czynniki

Ciecz

Push/Pull

Czynniki

Ciecz

Push/Pull

Bezolejowa, ch³odzona powietrzem, t³okowa

Przep³yw

Ciœnienie na wlocie



OPIS PANELU PRZEDNIEGO

Lampka alarmu
wysokiego ciœnienia

Lampka alarmu
niskiego ciœnienia
(24L/24L-OS)

Lampka alarmu czujnika 
80% O.F.P

Przycisk

Manometr wyjœciowy

Gniazdo przewodu 
czujnika O.F.P

Przy³¹cze wyjœciowePrzy³¹cze wejœciowe
Filtr

Manometr wejœciowy

Bezpiecznik



LISTA CZÊŒCI

Nr. Czêœæ Nr. Czêœæ

Przewód czujnika O.F.P

Przedni panel

Zawór kontrolny

Rury miedziane

Pokrywa skrzynki elektr.

Sprê¿arka

Kondensator rozruchowy

Uk³ad elektryczny

Elektroniczny starter

Kondensator pracy

Wentylator

Os³ona wentylatora

Przewód zasilaj¹cy

Podstawa

Os³ona

Rury miedziane

Wentylator separatora oleju

Separator oleju

Tylna os³ona separatora



SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Oznaczenia Podzespó³Nr.

Wejœcie zasilania

Zabezp. przed przepe³nieniem

Elektroniczny starter

Silnik sprê¿arki

Kondensator rozruchowy

Zabezp. termiczne silnika

Transformator

Prze³¹cznik wysokiego ciœnienia

*Prze³¹cznik niskiego ciœnienia

Prze³¹cznik 80 % O.F.P

Zielona lampka

Czerwona lampka

Lampka sygnalizacyjna

Modu³ kontrolny

PrzekaŸnik

Kondensator pracy

Nr. Oznaczenia Podzespó³

Przycisk zasilania

*tylko 24L/24L-OS
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1). Schemat uk³adu ch³odniczego

Zawór gazu Zawór cieczy

Otwarty

Zamkniêty

Urz¹dzenie
ch³odnicze

Manometry Stacja

Przycisk

Po³¹cz

Roz³¹cz

Zbiornik czynnika

Przewód czujnika
O.F.P 80 %

Otwarty

Zawór gazu

Zawór cieczy

Zamkniêty

Filtr osuszacz

Otwarty

Stop

Zamkniêty

Zawór gazu Zawór cieczy

Rozpoczêcie odzysku

1. Otwórz zawór gazu oraz zawór cieczy w manometrach.

2. Zamknij zawór gazu oraz zawór cieczy zbiornika

czynnika.

3. Od³¹cz wê¿e od zbiornika 

4. Otwórz zawory na wê¿ach

Przygotowanie do pracy

Zakoñczenie odzysku
5. Ustaw prze³¹cznik na pozycjê “START”

6. Naciœnij przycisk

7. Ustaw pokrêt³o w pozycji “2” a urz¹dzenie zacznie 

wypychaæ powietrze zgromadzone wewn¹trz.

8. Kiedy wskazówka manometru wejœciowego zbli¿a siê 

do wartoœci -1 bar, ustaw pokrêt³o na pozycjê “3” by

rozpocz¹æ samoczyszczenie.

9. Kiedy wskazówka manometru wejœciowego zbli¿a 

siê do wartoœci -1 bar, ustaw pokrêt³o na pozycjê “0”

by zakonczyæ samoczyszczenie.

10. Pod³¹cz przewody do zbiornika czynnika.

11. Naciœnij przycisk
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2). Odzysk czynnika

Zawór gazu Zawór cieczy

Otwarty Otwarty

Otwarty

Zawór gazu

Zawór cieczy

Otwarty

Zamkniêty

Filtr osuszacz

Otwarty Zamkniêty

Zawór gazu Zawór cieczy
Przycisk

Zbiornik czynnikaStacjaManometry
Urz¹dzenie 

ch³odnicze

Przewód czujnika
O.F.P 80%

Po³¹czenia przewodów powinny byæ dokrêcone solidnie.

Upewnij siê, ¿e wszystkie zawory s¹ zamkniête.

1. Od³¹cz zasilanie urz¹dzenia ch³odniczego, w którym

przeprowadzony bêdzie odzysk.

2. Otwórz zawory gazu i cieczy urz¹dzenia ch³odniczego.

3. Otwórz zawór gazu w zbiorniku czynnika.

4. Ustaw pokrêt³o w pozycji “START”

5. Wciœnij przycisk 

6.a. Otwórz zawór cieczy dla odzysku cieczy

   b. Otwórz zawór gazu dla odzysku gazu

7. Ustaw pokrêt³o w pozycji “2” dla szybszego odzysku

8. Gdy odzysk dobiegnie koñca, stacja automatycznie

zatrzyma siê po osi¹gniêciu wymaganego poziomu pró¿ni, 

lub gdy zadzia³a zabezpieczenie niskiego ciœnienia.

Przygotowanie do pracy

Rozpoczêcie odzysku

Uwaga

Uwaga

1.Je¿eli sprê¿arka wpada w mocne wibracje gdy pokrêt³o

zostaje ustawione w pozycji “2”, nale¿y powoli przekrêcaæ

je w kierunku pozycji “START” do momentu, a¿ wibracje

ustan¹.

2.Jeœli wyst¹pi spadek napiêcia lub przerwa w zasilaniu 

nale¿y:

a. W celu odzysku cieczy ustawiæ pokrêt³o w pozycji 

“START”, za³¹czyæ zasilanie, wcisn¹æ przycisk start.

b. W celu odzysku gazu ustawiæ pokrêt³o w pozycji “3”, 

za³¹czyæ zasilanie, wcisn¹æ przycisk start.

1. Przestawienie pokrêt³a na pozycjê “1” zapewnia 

stabilny odzysk czynnika w formie cieczy z nisk¹ 

prêdkoœci¹ 1.2 kg/min.

2. Je¿eli sprê¿arka wpada w mocne wibracje gdy pokrêt³o

zostaje ustawione w pozycji “1”, nale¿y powoli przekrêcaæ

je w kierunku pozycji “START” do momentu, a¿ wibracje

ustan¹.



Przewód czujnika
O.F.P 80 %
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3). Tryb samoczyszczenia

Uwaga

Stacja musi zostaæ oczyszczona po ka¿dym odzysku;

Pozosta³oœci mog¹ ulec rozprê¿eniu i uszkodziæ

podzespo³y stacji zanieczyszczaj¹c otoczenie.

Urz¹dzenie 

ch³odnicze
Manometry Stacja Zbiornik czynnika

Zamkniêty

Zamkniêty

Zawór gazu

Zawór cieczy
Filtr osuszacz

ZamkniêtyZamkniêty

Zawór gazu

Otwarty
Zawór cieczy

Przycisk

Przygotowanie do pracy

1. Stacja zatrzyma siê automatycznie kiedy skoñczy proces odzysku

2. Wciœnij przycisk

3. Ustaw pokrêt³o w pozycji “3” by zacz¹æ oczyszczanie

4. Kiedy ukoñczy siê samoczyszczenie, stacja bêdzie d¹¿yæ do wytworzenia 

podciœnienia

Zakoñczenie pracy

5. Ustaw pokrêt³o w pozycji “0”.

6. Wciœnij przycisk    .

7. Zamknij zawory na wê¿ach.

8. Zamknij zawór gazu zbiornika czynnika.



4). Odzysk cieczy metod¹ Push/Pull
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Uwaga

Aby zapobiec przepe³nieniu zbiornika nale¿y 

zawsze pos³ugiwaæ siê wag¹ elektroniczn¹.

Zawór gazu

Zawór cieczy

Filtr osuszacz

Stacja Zbiornik czynnika
Urz¹dzenie

ch³odnicze

Przewód czujnika
O.F.P 80 %

Otwarty

Zamkniêty

Otwarty

Zamkniêty

Zamkniêty

Otwarty Otwarty

Zamkniêty Zamkniêty

Waga elektroniczna

Przygotowanie do pracy

Po³¹czenia przewodów powinny byæ dokrêcone solidnie.

Upewnij siê, ¿e wszystkie zawory s¹ zamkniête.

Rozpoczêcie odzysku

1. Otwórz zawory gazu i cieczy urz¹dzenia

 ch³odniczego.

2. Otwórz zawory gazu i cieczy zbiornika

czynnika

3. Ustaw pokrêt³o w pozycji “START”

4. Wciœnij przycisk 

5. Obróæ pokrêt³o na pozycje “2” aby rozpocz¹æ

odzysk metod¹ push/pull. Jeœli waga elektroniczna

zaczyna wskazywaæ znikome zmiany, lub gdy 

odzysk przebiega powoli oznacza to, ¿e ukoñczono

odzyskiwanie cieczy i nale¿y przejœæ do odzysku 

gazu.

Zawór gazu Zawór cieczy

6. Obróæ pokrêt³o na pozycjê “PURGE” i œledŸ proces

samoczyszczenia stacji z gazu.

7. Obróæ pokrêt³o na pozycjê “OFF”

8. Wciœnij przycisk

9. Zamknij zawory gazu i cieczy urz¹dzenia ch³odniczego

10. Zamknij zawory gazu i cieczy zbiornika czynnika.

Zakoñczenie pracy

Uwaga

W przypadku gdy waga elektroniczna wskazuje 80% 
pojemnoœæi zbiornika, nale¿y zamkn¹æ zawory zbiornika
i wy³¹czyæ zasilanie.



Wentylator 
nie pracuje

Uszkodzenie mechaniczne
1. Wymieñ wentylator.
2. Wymagana us³uga serwisowa 
dystrybutora.

Sprê¿arka nie 
pracuje
(zablokowana)

1. Zbyt wysokie ciœnienie wyjœciowe
2. Uszkodzenie silnika lub innych 
podzespo³ów

1.a. Odzyskuj¹c ciecz, obróæ pokrêt³o
na pozycje “START” i uruchom stacjê 
ponownie.
b. Odzyskuj¹c gaz, obróæ pokrêt³o na 
pozycjê “PURGE”/”3” nastêpnie uruchom
stacjê ponownie.
2.a. Wymieñ uszkodzone podzespo³y.
b. Wymagana us³uga serwisowa
dystrybutora.

Naciœniêcie
przycisku 
nie rozpoczyna 
pracy stacji

1.a. Od³¹czenie poprzez zadzia³anie 
zabezpieczenie wysokiego ciœnienia
(za³¹czona czerwona lampka)
b. Od³¹czenie poprzez zadzia³anie 
zabezpieczenia niskiego ciœnienia
c. Przewód O.F.P 80% niew³aœciwie
 pod³¹czony
2. Lampka     nie œwieci siê, niew³aœciwe 
po³¹czenie elektryczne wewn¹trz stacji.

1.a.Obni¿enie ciœnienia w uk³adzie stacji.
b. Upewnij siê, ¿e wê¿e s¹ odpowiednio 
pod³¹czone.
b. Upewnij siê, ¿e wê¿e s¹ solidnie 
dokrêcone.
2.a. Diagnoza przez wykwalifikowany 
personel
b. Wymagana us³uga serwisowa 
dystrybutora.

Sprê¿arka 
pracuje ale po 
chwili 
zatrzymuje siê.

1. Od³¹czenie zasilania poprzez
zadzia³anie zabezpieczenia wysokiego 
ciœnienia z powodu:
Zamkniêtego zaworu wylotowego,
Zamkniêtego zaworu zbiornika czynnika.
2. Zadzia³anie zabezpieczenia termicznego 
silnika
3. Zadzia³anie zabezpieczenia 
 elektrycznego.
4.a. Za³¹czenie alarmu przepe³nienia 
(O.F.P 80%, zaœwiecona czerwona lampka 
alarmu).
b. Zakoñczony odzysk, zadzia³anie 
zabezpieczenia niskiego ciœnienia 
(zaœwiecona zielona lampka alarmu).
c. Przeci¹¿enie podczas odzysku cieczy, 
czerwona lampka zaœwieca siê i po chwili 
gaœnie.

1. Dok³adnie przeczytaj i postêpuj zgodnie 
z instrukcj¹ podczas u¿ytkowania.
2. Sprê¿arka sama rozpocznie pracê po 
up³ywe kilku minut.
3. Och³odzenie oraz ponownie wciœniêcie 
bezpiecznika po ok. 5 minutach od 
wyst¹pienia usterki
4.a. Wymieñ zbiornik na pusty.
b. Odwo³aj siê do instrukcji 
samoczyszczenia.
c. Obróæ pokrêt³o na pozycjê “START” 
nastêpnie uruchom stacjê ponownie

Powolny proces 
odzysku

1. Zbyt wysokie ciœnienie w zbiorniku.
2. Uszkodzona pierœcieñ t³oka sprê¿arki.

1. Sch³odŸ zbiornik czynnika w celu 
zmniejszenia ciœnienia.
2.a. Wymieñ uszkodzone podzespo³y.
b. Wymagana us³uga serwisowa 
dystrybutora.

Stacja nie d¹¿y 
do wytworzenia 
podciœnienia

1. Poluzowane po³¹czenia przewodów 
czynnika.
2. Nieszczelnoœæ w uk³adzie

1. Dokrêæ po³¹czenia
2.a. Wymieñ uszkodzone podzespo³y.
b. Wymagana us³uga serwisowa 
dystrybutora.

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE



www.valuetool.pl

Warunki gwarancji oraz formularz zg³oszenia reklamacji znajduje siê na stronie: www.valuetool.pl/gwarancja.html
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