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ACITEST UNIPRO
TERMÉKISMERTETŐ
A Climalife által kifejlesztett Acitest UniPro azonnal ellenőrzi a
hűtőgépolaj savasságának szintjét, függetlenül annak jellegétől (ásványi,
alkil-benzol, poliolészter, poliafaolefin, polivinil-éter).

Felhasználásra kész, nagy nyílású üvegcsében a feltöltés
megegyszerűsítése céljából. Felhasználása gyors és hatékony.

Illusztratív ábrázolás

JELLEMZŐK
Az Acitest UniPro helyszínen elvégezhető, azonnali eredményt adó savteszt. A karbantartás során lehetővé
teszi a helyszíni elemzést, ezáltal elősegíti a berendezés biztonságos működését és termelékenységét,
valamint csökkenti a meghibásodás esélyét. A túl nagy savasság egy hűtőkörben kockázatot jelent a
hűtőrendszerek számára. Az azonnal elvégezhető teszt alapján azonnali beavatkozás indítható el annak
érdekében, hogy elkerülhető legyen a kompresszorok meghibásodásából származó alkatrész és munkaerő
költségek megugrása, valamint a gyártás megszakítása.

FELHASZNÁLÁS
Nyissa ki az üveget, és öntsön bele a berendezésből vett olajból annyit, hogy az a címke tetejéig érjen.
Csavarja vissza a kupakot, rázza 5-10 másodpercig, majd hagyja állni 15 másodpercig.

Az Acitest UniPro / olaj keverék színe
Olaj savtartalmának szintje

A kialakult szín az olaj állapotát jelzi :
- ha a keverék kék marad: az olaj savtartalma nem
mutat rendellenességet.
- ha a keverék zölddé válik: az olaj savtartalma
határon van, ami egyszerű beavatkozást igényel,
például
az
olajszűrők
és
szárítószűrők/savmegkötők cseréjét.
- ha a keverék sárgává válik: az olaj savtartalma
olyan hibás állapotot jelez, amely egy fontosabb
beavatkozást igényel: a hűtőkör tisztítását, ezt
követi az olaj és a szárítószűrők/savmegkötők
cseréje.

Megjegyzés: Az elforgatható zónák színe
kevésbé elkülöníthető az adalékanyag
jellegétől, a berendezésből származó olaj
elhasználtságától és színétől függően.
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Ne engedje a terméket a lefolyóba!
A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira
vonatkozó előírások megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kár esetére. Az információk nem helyettesíthetik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes felhasználási területeken való használhatóság
megállapítása érdekében. A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi előírások betartásáról és az esetleg szükséges jóváhagyások megszerzéséről.

További információkért látogasson el honlapunkra!
http://www.climalife.dehon.com/contact_us
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