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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

 Takk for at du valgte gjenvinningsutstyr for kjølevæske RRDQ220V1.

 ● Gi denne brukerveiledningen til personer som bruker denne enheten.

 ● For sikker og effektiv bruk bør alle operatører lese denne håndboken nøye før bruk.

 ● Oppbevar denne brukerveiledningen på et trygt sted som er lett tilgjengelig for operatører.

 ● Ikke bruk denne enheten til noe annet enn den opprinnelig er tiltenkt.

 ● Kontroller følgende så snart enheten er levert:

  ・ Er spesifikasjonen den samme som det bestilte produktet? 

  ・ Har det vært noen skade eller deformering i løpet av transporten?

  ・ Mangler noe tilbehør?

 Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med forretningen der du kjøpte enheten eller ta kontakt med vår salgsavdeling.

 (Innholdet av denne brukerveiledningen kan endres uten forvarsel.)
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Situasjon som kan forårsake personskade, eventuelt med døden til følge for operatøren eller noen i 
umiddelbar nærhet.

Situasjon som kan forårsake mindre eller middels personskader på operatøren eller noen i umiddelbar 
nærhet eller forårsake skader på enheten.
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 ● Generelle advarsler ved bruk av denne enheten beskrives i dette avsnittet.

 ● Mens spesifikke detaljer beskrives i hver sine avsnitt. 

◆ Når det skal gjennomføres en gjenvinning, velg et sted som har god ventilasjon. I 
innelukkede områder må mekanisk ventilasjon sørge for minst fire utskiftninger av luften 
pr. time eller enheten må brukes minst 0,5 m over gulvnivå.

 Lekkasje av gass uten tilstrekkelig ventilasjon kan forårsake kvelning på grunn av mangel på oksygen. 

◆ Brannfarlig gass må ikke gjenvinnes (hydrokarbon eller material med hydrokarbon). Hvis 
det kommer noe annet enn fluorkarbon [ammoniakk, hydrokarbon (propan, isobuten), osv.] 
inn i enheten, kan det forårsake en eksplosjon. 

◆ Brennende kjølevæske danner den dødelige giftige karbonoksyklorid, og det er svært 
farlig å puste inn denne gassen.

 Det må ikke under noen omstendigheter være noe brannfarlig materiale i nærheten av arbeidsområdet og 
enheten må bare brukes der det er god ventilasjon.

◆ Det må absolutt ikke røykes eller være noen åpne flammer mens arbeidet pågår.
 Sigaretter kan danne karbonoksyklorid og forårsake en brann.

◆ Bruk vernebriller og arbeidshansker av lær under arbeidet eller når slangene frakobles. 
 Gass fra kjølevæske kan forårsake forfrysninger og gi synsskader.

◆ Ikke steng ventilene på enheten og slangene når de er fulle av kjølevæske.. 

◆ Ikke betjen eller oppbevar enheten ved temperaturer over 35 °C. 
 Når gjenvinningen er utført, må systemet tømmes for å forhindre at kjølevæsken utvider seg. Dette vil kunne 

føre til en eksplosjon.

◆ Bruk en vekt til å overvåke mengden kjølevæske i sylinderen.
 Stopp påfyllingen ved 80 % eller mindre fordi sylinderen kan eksplodere i tilfelle den blir overfylt.

◆ Bare bruk godkjente, fyllbare sylindre for kjølevæske. Enheten krever bruk av 
gjenvinningssylindre med et minimum driftstrykk på 27,6 bar (2,76 MPa/400 psi).

 Ikke overskrid driftstrykket til gjenvinningssylindrene. 

◆ Ikke bruk enheten med våte hender eller i regn.
 Håndtering av den elektriske kontakten og strømbryteren med våte hender eller i regn kan medføre elektrisk 

støt. 

◆ Kontroller at enheten er jordet.
 Hvis enheten ikke er riktig jordet, kan den gi elektrisk støt.

◆ Kontroller strømstøpselet jevnlig for å sikre at det ikke har noen skade.
 Støpselet må alltid settes godt inn. 
 Hvis støpselet er dekket av skitt eller olje eller har løs kobling, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

SIKKERHETSADVARSEL

ADVARSEL

SIKKERH
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

◆ Ikke ha den elektriske ledningen tilkoblet andre elektriske enheter eller med andre 
ledningstyper.

 Det kan føre til brann

◆ Ikke dra i strømkabelen for å trekke støpselet ut av kontakten. 
 Det kan føre til brann eller personskader.

◆ Strømkilden må være AC 220–240 V 10 A eller bruk en generator med en kapasitet på  
3 KVA eller mer.

 Hvis kapasiteten til generatoren ikke er stor nok, kan det føre til overoppheting, røykdannelse eller brann. Se 
på spesifikasjonsmerket eller i denne brukerveiledningen for de detaljerte spesifikasjonene.

◆ Ikke sett opp enheten der det er bensin, tynner eller brannfarlig gass. 
 Gjenvinningsenheten avgir gnister ved oppstart og kan antenne bensin eller tynner.
  Hvis lekket bensin eller brannfarlig gass samles seg nær enheten, kan det medføre eksplosjon og brann.

◆ Skru alltid av bryteren og trekk ut ledningen i løpet av inspeksjon og vedlikehold. 
 Enheten kan starte plutselig og forårsake en ulykke.

◆ Må ikke tas fra hverandre. Enheten må bare bli reparert av en autorisert tekniker.

◆ Ikke bruk enheten når dekselet er tatt av.
 Det kan føre til personskade eller materielle skader.

◆ Forskjellige sikkerhetsinnretninger er bygd inn i denne enheten. Alltid gjennomfør 
forhåndsinspeksjon i henhold til side 18 «INSPEKSJON FØR ARBEID» før bruk.

 Hvis det finnes noen unormale forhold er funnet med enheten, stans bruken av den straks og kontakt 
forhandleren eller vår salgsrepresentant.

◆ Dette apparatet må brukes på steder der det er mekanisk ventilasjon som sørger for minst 
fire utskiftninger av luften pr. time eller enheten må brukes minst 0,5 m over gulvnivå.

ADVARSEL

FORSIKTIG

◆ Må transporteres forsiktig.
 Enheten kan bli skadet, og dette kan også føre til personskade.

◆ Når enheten flyttes, skyv den med håndtaket. Ikke trekk i enheten.

◆ Installer filteret ved innsugingsporten.
 Ellers kan kompressoren bli skadet.

◆ En eventuell skjøteledning på være en trekjernes gummislangeledning med minst  
2,0 mm diameter hvis den er 20 m eller mindre eller 3,5 mm diameter hvis den er 20 til  
30 m lang.

 En ubrukelig skjøteledning (for tynn eller for lang) kan føre til svikt eller brann, eller at elektriske komponenter 
blir skadet.

 Hvis ledningen som bruker er en tokjernes ledning uten jordingsvaier, kan den gi elektrisk støt.

◆ Ikke gjenvinning kjølemiddel som inneholder fugemiddel.
 Fugemiddel kan tette ventilene eller kontrollventilene.
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FORSIKTIG

◆ Hold et fritt område rundt apparatet på en meter.
 Ikke la andre arbeidere komme nærmere apparatet enn 1 m. 

◆ Ikke la besøkende berøre enheten.

◆ Ikke bruk enheten til noe annet enn det som opprinnelig ble tiltenkt.
 Denne enheten er laget for å gjenvinne de oppgitte kjølevæskene. 

◆ Ikke bruk enheten med overbelastning.
 Bruk av enheten under overbelastning kan forårsake en skade på enheten. 

◆ Ikke bruk enheten på et ujevnt gulv.
 Enheten eller sylinderen kan falle og medføre en ulykke. 

◆ Driftsplattformen og arbeidsområdet må holdes ryddig, rent og godt belyst for å unngå 
ulykker. 

◆ Ikke bruk enheten når du er trett eller påvirket av alkohol eller medikamenter. 

◆ Når gjenvinningsenheten is ikke i bruk må den oppbevares på et tørt sted og unna barns 
rekkevidde. 

◆ Ikke bruk annet tilbehør enn dem det er vist til i denne bruksanvisningen eller som er vist 
i katalogen vår. Bruk av annet tilbehør kan forårsake problemer.

◆ Hvis gjenvinningsenheten faller eller blir utsatt for slag, må den inspiseres for skade straks. 
 Gjenvinning med et apparat som er skadd, sprukket og bulket kan forårsake personskader.

◆ Kontroller daglig om noen av delene er deformerte eller korrodert.

◆ Hvis det påvises noen unormale forhold (rar lukt, vibrasjoner, unormal støy), stans bruken 
straks og se på side 21 i denne bruksanvisningen «FØR DU BER OM REPARASJON ELLER 
SERVICE».

◆ Be om reparasjon eller service i stedet for å demontere enheten. Ta kontakt med butikken 
der enheten ble kjøpt. 

◆ Bruk våre sylindre som er laget kun for gjenvinning. 

◆ Bruk sylindre som samsvarer med typen kjølevæske som blir gjenvunnet. 

◆ Avhending (bare for EU land)
 Komponentene i enheten er laget av gjenvinnbart materiale og kan gjenvinnes. Det finnes registrerte og 

sertifiserte gjenvinningsselskaper som utfører dette. For miljøvennlig avhending av delene som ikke kan 
gjenvinnes (f.eks. elektronisk avfall), ta kontakt med lokalt avfallsselskap om dette.

 Ikke kast elektriske verktøy i husholdningsavfallet. I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om 
avhending av elektrisk og elektronisk utstyr og tilbehør til dette, skal etter loven slikt utstyr som ikke lenger 
kan brukes samles inn separat og helst gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

◆ Det brukes batterier i Auto Stop Timer.
  Kast dem i henhold til forskriftene.

◆ Når du avhender enheten:
 Følg forskriftene som er i kraft lokalt.
 (Molekylær sil, filter, ulike plastdeler, osv.)

SIKKERH
ETSA
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

Driftstid

Oljeavløpsport 
for oljeseparator

Strømledning

Kraftstartbryter

Spesi�kasjonsmerke

Tørr�lter

(V2) Bryterventil

(V3) Avløpsventil

(V1) Innsugingsventil

Varsellampe for 
høyt trykk

Full tank-lampe

Startbryter

På/av-bryter

Sikring

Innstilling av 
Auto/manuell 

avstengningsmodus
Autostopp tidsur

Oljeavløpsport for 
elektrostatisk �ltersystem

Innsugingsport

Filter 
(TF011)

Avløpsport

Seglass 
(ES603)

Trykkmåler 
for innsuging

Trykkmåler 
for avløp

Merking er påkrevd etter loven av sikkerhetsmessige årsaker og advarslene er plassert på gjenvinningsenheten.

Hvis merkene faller av enheten eller blir skitne og uleselige, be oss om å få nye. 

Sett de nye merkene på samme sted på enheten.

ENHETENS KOMPONENTER

Navn på hver del

EN
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＊ Spesifikasjonene kan endres uten forutgående varsel.

＊ Gjenvinningsmengder kan variere ved andre forhold.

＊ Ved gjenvinning av R134a, følge side 11 i brukerveiledningen.

Standard tilbehør

Beskrivelse Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

Kodenr./type AR023E / RRDQ220V1

Gjenvinn kjølevæske R410A,  R32,  R134a

Gjenvinningsmetode Væske, elektrostatisk metode for gjenvinningsmetode (mulig med dampgjenvinning)

Strømtilførsel 220 – 240 V/ enfase (50/60 Hz) > 8 Amp anbefales

Kompressor 750 W (1 HP) oljefri

Dimensjon/vekt 562 x 538 x 976 mm (L x B x H) / 60 kg

Strømbruk ved drift 8,0/6,0 A (50/60 Hz)

Driftstemperatur 5 – 35 °C

Beskyttelsesgrad IP20

Egnet sylinder Sylinder for gjenvinning av kjølevæske (minimum driftstrykk på 27,6 bar/400 psi/2,76 MPa)

Maks. lufttett testtrykk 30 bar/435 psi/3 MPa

＊ Resultatene av gjenvinningen varierer avhengig av forurensningen av kjølevæsken som skal gjenvinnes. 

Beskrivelse Kodenr.

1/4 tomme tilførselsslange med kuleventil (Rød) 152 cm AR344

1/4 tomme tilførselsslange med kuleventil (Blå) 152 cm AR345

Filter TF011

Tørrfilterpatron AR179E

Molekylær sil (pakke) AR222

Seglass 1/4 tomme ES603

Flenskobling 1/4 tommer hunn x 1/4 tommer hunn BF0020

Brukerveiledning RRDQ220V1 IM0496

Spesifikasjoner

Ekstrautstyr
Beskrivelse Kodenr. Forklaring av punktet

Rask lading SF WA6625SF  Brukes til gjenvinning av R134a

ENHETENS KO
M

PO
NENTER

Gjenvinningsrate R410A R32 R134a

Væske (g/min) 220 100 100

Damp (g/min) 90 90 90

Gjenvunnet kjølevæske R410A R32 R134a

Ytelsesstandard AHRI 740

Fuktighet (ppm) < 20 < 20 < 20

Total rest ved fordampning (%) < 0,01 < 0,01 < 0,01
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

* En ny enhet er fylt med nitrogengass ved atmosfærisk trykk for å forhindre transportskader.
 Hvis trykkmåleren er over 0 bar, gjør følgende:

① Koble enheten til riktig strømforsyning.
② Koble filteret til innsugingsporten.
 (se side 8 ③ )
③ Koble seglasset til avløpsporten.
④ Åpne innsugingventilen og avløpsventilen.

1) Tøm nitrogengass fra enheten

3) Forberedelse av sylinderen

Tøm sylinderen ved bruk av en vakuumpumpe (ekstrautstyr).

① Koble innsugingsporten til vakuumpumpen på 
dampporten på sylinderen men en slange.

② Slå på vakuumpumpen.

③ Steng væskeporten på sylinderen og åpne dampporten.

④  Steng dampporten på sylinderen når vakuumet når  
-0,95 bar (-0,095 MPa/-13,8 psi) ～  
-1,0 bar (-0,1 MPa/-14,5 psi).

⑤ Slå av vakuumpumpen.

⑥ Koble fra slangen mellom vakuumpumpen og sylinderen.

① Hvis omgivelsestemperaturen er under 10 °C, må enheten varmes opp før bruk. Se på side 16, oppvarming før bruk. Må 
ikke betjenes ved temperaturer under  5 °C og over  35 °C.

② Filter leveres som standard tilbehør og må installeres på innsugingsporten når enheten betjenes.

③ Ikke bruk enheten til gjenvinning av følgende kjølevæsker:

     ・Renheten til kjølevæsken som er gjenvunnet er lav og det kan forårsake skader på enheten.

     ・Kjølevæske som er fylt på i et system der kompressoren har blitt utbrent.

     ・Kjølevæske som kan være blandet med en annen type kjølevæske.

     ・Kjølevæske som inneholder fugemiddel.

4) Forhåndsregler

Væskeport Dampport

Innsugingsport

Sylinder Vakuumpumpe

ÅPEN

Ta av 
     lokket

Innsugingsport/
Avløpsport

(V1) Innsugning/
(V3) Avløpsventil

BRUK AV APPARATET

Forberedelse før bruk

◆ Helt nye sylindre er fylt med nitrogen.

 Tømming bør gjøres etter at nitrogenet er tømt ut, ved å åpne dampventilen.

◆ Ikke tøm sylindre som inneholder kjølevæske.

 Kjølevæsken vil tømmes ut i luften og vakuumpumpens olje vil blåse ut.

FORSIKTIG

Installer enheten i henhold til følgende.

①  På et flatt underlag innendørs.

②  Lås fronthjulene godt.

③ Hold et fritt område rundt apparatet på 1 meter for sikker drift.

2) Installasjon av enheten

BR
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① Koble slangene som ovenfor.

② Kontroller medgått tid på tidsuret

③ Koble filteret til innsugingsporten på enheten. (Kodenr. TF011)

④ Åpne og sett på AR222 molekylær sil, som leveres som standard tilbehør. (se side 17)

Gjenvinning

1) Tilkobling av slange og ledninger

Driftstid

Innsuging Avløp LUKK
Væskeventil

LUKK

LUKK

Lavtrykksside Høytrykksside

LUKK
Dampventil

Sylinder Manifold Sylinder + vekt

DampventilVæskeventil

Væskeport

LUKK

LUKK LUKK

kg

        MED
LØSNING

Filter

LUKK

◆ Bruk en vekt for å forhindre overfylling av sylinderen.
◆ BARE bruk godkjente, fyllbare sylindre for kjølevæske. Denne enheten krever bruk av gjenvinningssylindre 

med et minimum driftstrykk på 27,6 bar (2,76 MPa/400 psi).

◆ Denne installasjonen bør gjøres raskt etter at pakken har blitt åpnet for å unngå at kvaliteten til den molekylære 
silen forringes.

FORSIKTIG

FORSIKTIG

◆ Kontroller at medgått tid på tidsuret har nådd 20 timer.
◆ Dersom tidsuret har nådd 20 timer:

* I R32 og R410A-gjenvinning, skift ut den molekylære silen og filteret med reservesettet og trykk på 
nullstillingstasten på autostopp-tidsuret for å starte tidsuret.

* I R134a-gjenvinning, trykk på nullstillingstasten på autostopp-tidsuret på første automatiske stopp for å 
starte timeren og skift ut den molekylære silen og filteret med reservesettet ved den andre automatiske 
stoppen (40 timer).

* Trykk på nullstillingstasten på autostopp-tidsuret for å starte tidsuret.

FORSIKTIG

◆ Pass på installasjonsretningen.
◆ Hold innsugingsporten fast med en skiftenøkkel for å forhindre 

skader på innvendige deler når filteret settes på.
◆ Etter 20 timers (R410A) eller 40 timers (R32, R134a) drift, eller skift filter når den blir tett.

FORSIKTIG

Det må brukes en vekt for å forhindre 
overfylling av sylinderen.

⑤ Koble til hurtiglader SF (Kodenr. WA6625SF) som er ekstrautstyr for R134a.

BRU
K AV A

PPA
RATET

Følger trinn må gjennomføres:

     ① Tilkobling av slange og ledninger

     ② Tøm av gjenvinningsenheten og slangene

     ③ Gjenvinn kjølevæsken

     ④ Avløp av kjølevæske (tøm)
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① Åpne ventilene på høy- og lavtrykkssiden på manifolden.

② Åpne kuleventilen på slangen.

③ Koble vakuumpumpen til sideporten på manifolden.

④ Koble fra slangen som er koblet til væskeporten på sylinderen.

⑤ Koble til slangen som er frakoblet i ④ til lavtrykkssiden på manifolden.

⑥ Åpne kuleventilen på slangen.

⑦ Drei innsugingsventilen (V1) til [ÅPEN] posisjon.

 Drei avløpsventilen (V3) til [ÅPEN] posisjon.

 Bryterventilen (V2) spiller ingen rolle.

⑧ Slå på strømbryteren til vakuumpumpen og tøm innsugingssiden til enheten.

⑨ Fortsett til lavtrykksmåleren viser vakuum.

⑩ Lukk kuleventilen på avløpsslangen.

⑪ Lukk ventilene på høy- og lavtrykkssiden på manifolden.

⑫ TSlå av vakuumpumpen.

⑬ Koble avløpsslangen til porten på væskesiden på oppsamlingssylinderen.

2) Tømming av gjenvinningsenheten og slangene

Driftstid

Innsuging Avløp

Sylinder

ÅPEN

Dampventil

LUKK

ÅPEN
Innsugingsventil

Uviktig
Bryterventil

ÅPEN
Avløpsventil

kg

        MED
LØSNING

LUKK
Væskeventil

ÅPEN

LUKK
Dampventil

Manifold

ÅPEN

ÅPEN
Kuleventil

LUKK

Innsugingsport

Kuleventil

HøytrykkssideLavtrykksside

Vakuumpumpe

Koble til

Slange

Koble til

ÅPEN
Kuleventil

Kuleventil

LUKK

LUKKLUKK

Sylinder + vekt

Væskeventil

LUKK

KOBLE FRA

KOBLE TIL

Slange
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＊ Sørg for at det ikke er noe kjølevæske i enheten før start. (sjekk på målerne). Hvis det er kjølemiddel i enheten, må 
tømmeprosedyren gjennomføres først.

＊ Hvis maskinen ikke starter når den skrus på, er det mulig at lavtrykksbryteren er aktivert. Hvis det er tilfellet kan 
lavtrykksbryteren tilbakestilles ved å tilføre et høyere trykk enn det atmosfæriske trykket.



10

RRDQ220V1

① Sett hver ventil som ovenfor.

② Sett innstillingen for Auto avstenging/Manuell Modus til stillingen [Auto avstengning].

＊ Ved bruk av modusen Automatisk avstenging, må innsugingstrykket være høyere enn det atmosfæriske 
trykket for bruk.

③ Sett strømbryteren til [ON]-stilling.
 Trykk på startbryteren én gang.

④ Åpne kuleventilen på innsugingsslangen fra manifolden sakte slik at innsugningstrykket ikke økes plutselig.

⑤ Enheten stanser automatisk når innsugingstrykket blir -0,3 bar (-0,03 MPa/-4,4 psi).

⑥ Lukk kuleventilen på innsugingsslangen.

⑦ Sett strømbryteren til [OFF]-stilling.

⑧ Lukk høytrykksiden til manifolden og væskeventilen til sylinderen som skal gjenvinnes.

3) Gjenvinningsprosedyre

Driftstid

Innsuging Avløp

ÅPNE
Væskeventil

ÅPNE

LUKK
Dampventil

Sylinder Manifold

ÅPNE
Kuleventil

ÅPNE
Innsugingsventil

GJENVINNING
Bryterventil

ÅPNE
Avløpsventil

ÅPNE

LUKK

LUKK

LUKK
Lavtrykksside Høytrykksside

AV

E�ekt

PÅ

Start

AV

E�ekt

PÅ

Automatisk 
avstenging

Manuelt

Automatisk avstenging

PÅ

AV

kg

        MED
LØSNING

Sylinder + vekt

LUKK
Dampventil

Væskeventil

LUKK

LUKK
Kuleventil

SAKTE
ÅPNE

LUKK

ÅPNE
KuleventilKuleventil

◆ Varm opp enheten når omgivelsestemperaturen er under 10 °C.
 Se på side 16, «Oppvarming»
◆ Det må brukes en vekt for å forhindre overfylling av sylinderen.
◆ Denne enheten krever bruk av gjenvinningssylindre med et minimum driftstrykk på 27,6 bar  

(2,76 MPa/400 psi).

FORSIKTIG

BRU
K AV A

PPA
RATET

＊ Fremgangsmåten for drift av R134a beskrives på side 11.

Driftsprosedyre for R32 og R410A
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

■ Gjør klar det følgende tilbehøret på forhånd. (Ekstrautstyr)

■ Oppvarming

Driftsprosedyre for R134a gjenvinning

Driftstid

Innsuging Avløp

ÅPNELUKK
Lavtrykksside Høytrykksside

ÅPNE
Innsugingsventil

GJENVINNING
Bryterventil

LUKK
Avløpsventil

ÅPNE

ÅPNE
Væskeventil

LUKK
Dampventil

Sylinder Manifold

ÅPNE
Kuleventil

AV

E�ekt

PÅ

Start

PÅ

kg

        MED
LØSNING

Sylinder + vekt

ÅPNE LUKK
DampventilVæskeventil

LUKK

SAKTE
ÅPNE

LUKK
Kuleventil

Ved 2,0 bar
Vedlikehold

START

Filter
(ekstra tilbehør)

Filter 
(standard tilbehør)

Automatisk avstenging
Automatisk avstenging

Manuelt

Hurtiglader 1/4 tommer
(ekstra tilbehør)

● Ved gjenvinning av R134a, vil væsken av R134a samles i oljeseparatoren med mindre gjenvinningsarbeider utføres på 
følgende måte. 

● Hvis gjenvinningsarbeidet fortsettes, vil lampen for full tank tennes og enheten vil stoppe.

● Koble til Hurtiglader 1/4 tommer (A) og Filter (B) mellom innsugingsslangen og manifoldens senterport.

● Varm opp enheten hver gang uansett temperatur. (Se på side 16, «Oppvarming»)

● Hvis trykket til R134a som er gjenvunnet er lavt (hvis temperaturen er lav), varm opp R134a i sylinderen med en varmeovn 
for å øke trykket.

    (A) Kodenr. WA6625SF   Charge faster SF   1 stk..

    (B) Kodenr. TF011    Filter     1 stk.

BR
U

K 
AV

 A
PP

A
RA

TE
T

◆ Når kjøretiden til enheten har passert 20 timer med Auto Stopp tidsuret, stopper enheten automatisk for å 
opprettholde gjenvinningsytelsen.

◆ Skift ut den molekylære silen og filteret med utskiftningssettet i henhold til følgende fremgangsmåte.              
(40 timer for R32 / 20 timer for R410A) 

① Trykk på nullstillingstasten på autostopp-tidsuret for å kanselere den automatiske stoppen.

② Lukk ventilen på manifolden og fjern kjølevæsken fra enheten ved å kjøre den.
      [Gjenvinning → Tømmefunksjon].

③ Skift ut silen og filteret med utskiftningssettet for molekylær sil og filteret, se på side 17.

④ Tøm gjenvinningsutstyret og slangene i henhold til side 9.

⑤ Start gjenvinningsdriften på nytt.

Forsiktig (for Tidsur)
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①  Koble slangene til som ovenfor etter at du har gjennomført oppgavene på side 9 «2) Tømming av gjenvinningsenheten og 
slangene».

②  Sett innstillingen for Auto avstenging/Manuell Modus til stillingen [Auto avstengning].

③  Sett strømbryteren til [ON]-posisjon og trykk på Startbryteren én gang.

④ Juster innsugingstrykket til mellom 1,0 bar (0,1 MPa/14,5 psi) ～ 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) ved å åpne kuleventilen på 
innsugingssiden fra manifolden og fortsette driften til driftstrykket blir 10 bar (1,0 Mpa/145 psi).

⑤  Etter ④ , drei avløpsventilen (V3) til [ÅPEN] posisjon.

⑥  Åpne kuleventilen på innsugingsslangen fra manifolden sakte i ca. 20 sekunder.

⑦  Følg normal gjenvinningmåte.

■ Merk (FORSIKTIG)

BRU
K AV A

PPA
RATET

■ Betjeningsmetode

(*)  Ved gjenvinning av R134a, bør dette gjøres i omgivelser på 10 grader eller mer, så mye som mulig.

(1)  R134a har et høyt kokepunkt og er vanskeligere å omdanne til gass enn R410A. 
  Unngå å arbeide ved lave omgivelsestemperaturer, så godt det lar seg gjøre.

(2)  Selv om den normale gjenvinningsprosedyren blir utført etter en oppvarming, kan det være nødvendig å redusere 
innsugingstrykket til mindre enn 2,0 bar (0,2 Mpa/29 psi) for å unngå R134a i å akkumulere hvis sensoren for full oljetank 
stopper prosedyren.

(3)  Gjenvinningshastigheten til R134a er saktere enn R410A.

  Juster tiden for å skifte ut den utskiftningssettet for den molekylære silen etter vurdering av tilstanden til den gjenvunne 
R134a.

  Trykk på nullstillingstasten på autostopp-tidsuret på første automatiske stopp for å starte timeren og skift ut den 
molekylære silen med reservesettet og filteret ved den andre automatiske stoppen (40 timer).

(4)  Ihvis overflaten på filteret som sitter på manifolden fryser i løpet av gjenvinningen, og prosessen stopper må filteret 
skiftes i henhold til den følgende prosedyren, og så må gjenvinningen gjenopptas.

 1 -  Sett innstillingen Auto avstenging/Manuell Modus til [Auto avstengning] og lukk høytrykksventilen på siden av 
manifolden.

 2 - Lukk kuleventilen fra manifolden på innsugingsslangen.

 3 - Vent til enheten stopper automatisk.

 4 - Når enheten stopper, tas filteret og hurtiglader 1/4 tommer forsiktig ut fra manifoldporten. (Vær forsiktig med 
væskesprut R134a.)

 5 - Rengjør eller skift filter og hurtiglader 1/4 tomme.

 6 - Koble filteret til porten på høytrykkssiden på manifold etterfulgt av hurtiglader 1/4 tommer til senterporten på 
manifolden.

 7 - Koble innsugningsslangen på hurtigladeren 1/4 tommer og åpne høytrykksventilen på siden  av manifolden og 
kuleventilen på innsugingsslangen fra manifolden.

 8 - Trykk på startbryteren én gang for å fortsette gjenvinningen.
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

● Bruk følgende fremgangsmåte når kjølevæsken får høyt trykk på grunn av temperaturøkningen.  
 Se side 10 «gjenvinningsprosedyre».

● Selv om sylinderen ikke er full, men trykket inne i sylinderen er høyt (Når «varsellampen for høyt trykk» tennes og enheten 

stopper), må sylinderen skiftes ut med en tom.

● Høytrykksbryter virker ved 29 bar (2,9 Mpa/425 psi) og returnerer ved 24 bar (2,4 MPa/350 psi).

● Når kuleventilen på avløpsslangen og sylinderventilen blir åpnet etter at sylinderen er skiftet vil «varsellampen for høyt 

trykk» slokke, og trykkbryteren er nullstilt.

● Trykk på «startbryteren» en gang for å starte på nytt.

■ Skift til en ledig sylinder

Gjenvinningsprosedyre når trykket i kjølevæsken er høyt.

◆ Ikke-kondenserende stoff (luft) kan finnes i sylinderen når temperaturen til sylinderen øker unormalt i løpet 

av gjenvinningen.

 Fjern luften eller skift sylinder.

FORSIKTIG

Bruk
Ikke i bruk
Drift er mulig

Ned-taster 1 til 4

Opp-taster 1 til 4

Sett verdi 1, 
2 indikatortast 
for drift

Visning av satt 
verdi

Indikatorer for 
tidsur (t)

Skjerm for 
nåværende verdi

Vist tast beskyttelsesindikator

Kontroll 
e�ektindicator

Indikator for 
nullstilling

Modustast 
(skifter modus 
og setter innstillinger)

Nullstillingstast 
(nullstiller nåværende 
verdi og produksjon)

●  Tidsuret måler [ON]-tiden til strømbryteren og  
det er stilt til å stoppe automatisk etter at det  
har gått 20 timer.

●  Innstillingsverdien er låst av tastbeskyttelse.  
Ikke endre den.

●  Funksjonen av ● merket i høyre figur brukes  
ikke

● ○ merket del brukes som en visningsfunksjon.
● □ merket del er en funksjon som kan brukes.
●  Når nullstillingstasten trykkes, kanseleres  

målingen og visningstiden går tilbake til [0 t].

※  For R410A må den molekylære silen og filteret skiftes hver 20. driftstime.

※  For R32 og R134a, må den molekylære silen og filteret skiftes hver 40. driftstime.  

Ved første automatiske stopp, etter 20 timers drift, trykkes nullstillingstasten for å starte enheten på nytt.
※  For R134a må tiden justeres for å skifte ut den molekylære silen etter vurdering av gjenvinningen i R134a. 

※  Ved gjenvinning av svært forurenset kjølevæske kan den molekylære silen måtte skiftes ut før planen som er angitt 

ovenfor.
 Hvis fuktigheten i kjølevæsken som er gjenvunnet ikke er redusert selv etter flere gangers drift må den molekylære silen 

skiftes ut ved bruk av reservesettet selv før 20 timer for R410a og 40 timer for R32, R134a.

Beskrivelse av Autostopp tidsur

BR
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① Oppsett som ovenstående tegning.

② Drei bryterventilen (V2) til [TØMME]-posisjon.

＊ Ikke drei ventilen under drift. Det kan skade trykkmåleren.

③ Sett innstillingen for Auto avstenging/Manuell Modus til stillingen [Auto avstengning].

＊ Ved bruk av modusen Automatisk avstenging, vil enheten ikke starte når innsugingstrykket er lavere enn det atmosfæriske 
trykket.

④ Sett strømbryteren til [ON]-stilling.
 Trykk på startbryteren én gang.

② Drei innsugingsventilen (V1) sakte til [TØMME]-stilling og juster innsugingstrykket til mindre enn 2,0 bar.

⑥ Steng væskeporten på sylinderen når enheten stopper automatisk.

⑦ Drei avløpsventilen (V3) til [LUKKET] posisjon og lukk kuleventilen på avløpsslangen.

⑧ Sett strømbryteren til [OFF]-stilling.

⑨ Koble fra slangene.

＊ Dampen til kjølevæsken forblir i gjenvinningsenheten og slangen på avløpssiden. 
Koble slangen på avløpssiden til en tømt sylinder for å gjenvinne all kjølevæske i gjenvinningsenheten og i slangen.

4) Fremgangsmåte for avløp (tømming) av kjølemiddel

Driftstid

Innsuging Avløp

rs.

of
t

ed

kg

        M E D
OPPL ØS NIN G

ÅPNE
Væskeventil

LUKK
Dampventil

Sylinder Manifold

LUKK
Kuleventil

ÅPNE
Kuleventil

Innsugingsventil

TØM

Bryterventil

ÅPNEGjenvinning
Avløpsventil

LUKK

LUKK
Lavtrykksside Høytrykksside

LUKK
LUKK2,0 bar

TØM

LUKK

LUKK

AV

E�ekt

PÅ

Start

AV

E�ekt

PÅ

PÅ

AV

LUKK
DampventilVæskeventil

LUKK LUKK

Automatisk avstenging
Automatisk 
avstenging

Manuelt

Sylinder + vekt

◆ Bruk vernebriller og arbeidshansker av lær ved arbeidet eller når slangene frakobles.

 Hvis gass fra kjølevæske kommer nær huden eller i øynene kan forårsake forfrysninger og gi synsskader.

FORSIKTIG

◆ Juster innsugningstrykket til mindre enn 2,0 bar ved tømming.

 Kompressoren kan bli skadet hvis dette ikke gjøres.

FORSIKTIG

Det må brukes en vekt for å forhindre 
overfylling av sylinderen.

BRU
K AV A

PPA
RATET
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

Tøm ut oljen når lampen for full oljetank tennes ( ①～⑧ ) eller etter en dags bruk ( ⑤～⑧ ).

① Lukk kuleventilen fra manifolden på innsugingsslangen.

② I automatisk avstengingsmodus, start enheten ved å trykke 
på kraftstartbryteren.

＊ Bryteren vil utløses med mindre du holder den inne.

③ Enheten stopper automatisk når innsugingstrykket når  
-0,3 bar (-0,03 MPa/-4,4 psi).

④ Sett strømbryteren til [OFF]-stilling.

⑤ Juster innsugingstrykket til mellom 1,0 bar (0,1 MPa/14,5 psi) 
～ 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) ved å åpne kuleventilen på 
innsugingssiden fra manifolden.

⑥ Ta av lokket på oljeavløpsporten på baksiden av enheten.

⑦ Åpne ventilen sakte og tøm oljen ut i en annen beholder.

＊ Kapasiteten til oljetanken er 2 l.

⑧ Lukk ventilen og lokket på oljeavløpsporten etter at oljen 
er tømt ut.

Kontroller hver 100. driftstime om det er noen oljeforurensning i det elektrostatiske filtersystemet.

Oljeavlørsprosedyre (Oljeseparator)

Oljeavløpsprosedyre (Elektrostatisk filtersystem)

Oljeavløpsport 
for oljeseparator 

Kraftstartbryter

 Oljeavløpsport for 
elektrostatisk �ltersystem

① Juster innsugingstrykket til mellom 1,0 bar (0,1 MPa/14,5 psi) ～  
2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) ved å åpne kuleventilen på innsugingssiden fra 
manifolden.

② Ta av lokket på oljeavløpsporten.

③ Åpne ventilen sakte og tøm oljen ut i en annen beholder.

④ Lukk ventilen og lokket på oljeavløpsporten etter at oljen er tømt ut.
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Når omgivelsestemperaturen er under 10 °C må enheten varmes opp for at den vil virke som den skal.

Oppvarming

Driftstid

Innsuging Avløp

Sylinder Manifold

ÅPNE
Væskeventil

LUKK
Dampventil

ÅPNE
Kuleventil

ÅPNE

LUKK
Lavtrykksside

ÅPNE
Høytrykksside ÅPNE

Innsugingsventil

GJENVINNING
Bryterventil

LUKK
Avløpsventil

ÅPNE

AV

E�ekt

PÅ

Start

PÅ

kg

        MED
LØSNING

Sylinder + vekt

LUKK
DampventilVæskeventil

LUKK
LUKK

Kuleventil

SAKTE
ÅPNE

Ved 2,0 bar
Vedlikehold

Automatisk avstenging
Automatisk 
avstenging

Manuelt

① Koble slangene til som ovenfor etter at du har utført oppgavene på side 9 «2) Tømming av gjenvinningsenheten og 
slangene».

② Sett Auto avstenging/Manuell modus til [Auto-Shut OFF]-posisjon.

③ Sett strømbryteren til [ON]-posisjon og trykk på [Start].

④ Juster innsugingstrykket til rundt 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) ved å åpne kuleventilen på innsugingsslangen fra manifolden og 
fortsette driften til avløpstrykket blir 15 bar (1,5 MPa/217,5 psi).

⑤ Etter ④ , drei avløpsventilen (V3) til [ÅPEN] posisjon.

⑥ Åpne kuleventilen på innsugingsslangen fra manifolden sakte i ca. 20 sekunder.

⑦ Følg normal gjenvinningmåte. Fra trinn 5 på side 10.

Det må brukes en vekt for å forhindre 
overfylling av sylinderen.

BRU
K AV A

PPA
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

① Hold målerne og frontpanelet rene ved å tørke dem med en ren klut.

② Hold hullet for luftblåsing og kondenseren rene slik at kondenseren kjøles effektivt ned.

VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

Vedlikehold

● Inspiser og rengjør jevnlig, som angitt nedenfor, og rett eventuelle feil eller skift ut raskt.

① Fjern all kjølevæske fra enheten til den når 0 bar.

② Åpne lokket på tørrfilteret og ta ut tørrfilterpatronen og 
O-ringen i lokket (P-80). 

③ Åpne lokket på tørrfilterpatronen og ta ut fjæren 
nettingplaten og filteret.

④ Ta ut den molekylære silen og to filtre i bunnen.

Tørrfilterpatronen er installert på baksiden av enheten.

● Utskiftningsperiode 

・ ・・ R410A   : Hver 20. time (hver automatiske stopp av Autostopp tidsur)

・ ・・ R32, R134a  : Hver 40. time (annenhver automatiske stopp av Autostopp tidsur)

● Skift ut filter TF011 samtidig med den molekylære silen.

⑤ Forbered Molekylær sil utskiftningssett (AR338) og skift tre 
filtre og den molekylære silen. En O-ring vil bli skiftet ut 
senere.

⑥ Sett nettingplaten og fjæren i tørrfilterpatronen og lukk 
lokket.

⑦ Sett en ny O-ring riktig i (P-80) fra AR338 på lokket og sett 
og sett den nyfylte tørfilterpatronen inn i enheten og lukk 
lokket godt med holdefjæren.

＜ Innvendig struktur til tørrfilterpatronen ＞

Skift ut utskiftningssettet for den molekylære silen 

Tørr�lterpatron O-ring i 
�lterlokk Filterlokk

LUKK

ÅPNE

N
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◆ Utskiftning av den molekylære silen bør 

gjøres raskt etter at pakken har blitt åpnet for 

å unngå at kvaliteten til silen blir forringet.

FORSIKTIG
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⑧ Kontroller for lekkasje, i henhold til side 19, Bekreftelse på 
lekkasje.

● Utskifningssett, AR338, for molekylær sil inneholder O-ring og deler merket med ( ＊ ) i 
figuren på høyre side.

◆ Etter at AR179E AR filterkjerne E er ompakket med ny AR338 utskiftningssett for molekylær sil, pass på at 

«nettingplaten» inne i filterkjerne E er satt inn horisontalt.

FORSIKTIG
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① Skift ut settet til den molekylære silsettet i henhold til side 
17 etter at oljen er tømt ut i henhold til side 15.

② Drei innsugingsventilen (V1) til [lukket] posisjon. 
Bryterventilen (V2) og avløpsventilen (V3) spiller ingen 
rolle.

③ Koble en vakuumpumpe til Oljeavløpsporten på 
oljeseparatoren.

④ Skru av vakuumpumpen og åpne ventilen til 
Oljeavløpsporten for oljeseparatoren.

⑤ Etter en times tømming, lukk ventilen på oljeavløpsporten 
for oljeseparatoren og skru av vakuumpumpen.

Ved gjenvinning av annet kjølemiddel

Oljeavløpsport 
for oljeseparator

Innsugings-
port

Vakuumpumpe

Kuleventil

ÅPEN

① Kontroller om støpselet eller ledningen er skadet.

② Se etter oppskraping eller sprekker på den utvendige overflaten på hver slange.

③ Bekreft av alle pakninger på slangene ikke er slitt eller utslitt.

④ Bekreft at enheten starter som normalt når strømbryteren blir skrudd på.

⑤ Bekreft at enheten stopper når strømbryteren blir skrudd av.

Generell inspeksjon

● Inspiser og rengjør enheten jevnlig i henhold til følgende.
      Rett feilen eller skift ut om nødvendig.

INSPEKSJON FØR ARBEIDET 

① Ta lokkene av innsugingsporten og avløpsporten.

② Drei innsugingsventilen (V1) til [ÅPEN] posisjon.
 Drei bryterventilen (V2) til [GJENVINNINGS]-posisjon.
 Drei avløpsventilen (V3) til [ÅPEN] stilling.

③ Sett strømbryteren til [ON]-stilling.
 Trykk på startbryteren.

④ Bekreft innsuging fra innsugningsåpningenporten.

⑤ Bekreft avløp fra Avløpsporten.

Inspeksjon av gjenvinningsfunksjonen

Innsuging
Innsugingsport Avløp

Avløpsport

IN
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

① Ta lokkene av innsugingsporten og avløpsporten.

② Drei innsugingsventilen (V1) til [TØMME] posisjon.
 Drei bryterventilen (V2) til [TØMME]-posisjon.
 Drei avløpsventilen (V3) til [ÅPEN] posisjon.

③ Sett strømbryteren til [ON]-stilling.
 Trykk på startbryteren.

④ Bekreft at innsugingstrykket er under 0 bar.

⑤ Bekreft at det ikke kommer noen luftstrøm fra avløpsporten.

Inspeksjon av tømmefunksjonen

Under 0 bar
Innsugningstrykk

Ingen luftstrøm
Avløpsport

① Ta lokkene av innsugingsporten og avløpsporten.

② Drei innsugingsventilen (V1) til [ÅPEN] posisjon.
 Drei bryterventilen (V2) til [GJENVINNINGS]-posisjon.
 Drei avløpsventilen (V3) til [LUKKET] posisjon.

③ Sett strømbryteren til [ON]-stilling.
 Trykk på startbryteren.

④  Etter en stund får høytrykks avstengningsfunksjonen enheten 
til å stoppe automatisk, og varsllampen tennes.

Inspenksjon av funksjonen til høytrykksbryteren

Belysning
Varselslampe

Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

RR-220RR-220Gjenvinningsutstyr for kjølevæske
Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

① Ta lokkene av innsugingsporten og avløpsporten.

② Drei innsugingsventilen (V1) til [ÅPEN] posisjon.
 Drei bryterventilen (V2) til [GJENVINNINGS]-posisjon.
 Drei avløpsventilen (V3) til [LUKKET] posisjon.

③ Sett strømbryteren til [ON]-stilling.
 Trykk på startbryteren.

④ Etter en stund får høytrykks avstengningsfunksjonen enheten 
til å stoppe automatisk, og varsllampen tennes.

⑤ La denne tilstanden vare i 1 til 2 minutter og bekreft at det 
ikke er noe betydelig trykkfall. (Noe trykkfall på grunn av at 
trykkbalansen er normal.)

Inspeksjon av lekkasje

Belysning
Varselslampe

Ikke noe trykkfall
Trykkmåler
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FYLLING/TØMMING AV ENHETEN

EU SAMSVARSERKLÆRING

B
B B B

A

●  Vekten av denne enheten er 60 kg.

●  Vær oppmerksom på følgende når enheten lastes/losses fra kjøretøyet.

①  Alltid bruk hansker.

②  Ikke håndter den alene.

③  Vær oppmerksom på holdeposisjonen.

④  Unngå å tråkke på strømledningen.

Beskrivelse av utstyret   : Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

Kodenr./type                : AR023E/RRDQ220V1

 Undertegnede erklærer herved at ovenstående produkt er i samsvar med bestemmelsene i følgende standarder og er i 
henhold til de følgende direktivene.

Anvendte direktiver  :  2014/30/EU (EMC)  /  2014/35/EU (LVD)  /   2011/65/EU (RoHS2)

Anvendte standarder   : EN61000-6-2:2005(EMC)

           EN61000-6-3:2007+A1:2011(EMC)

           EN ISO12100:2010(MD)

           EN60204-1:2006+A1:2009(MD)

           IEC60335-2-104:2003(MD)

CE Implementeringsdato  : 01. juli 2019

Produsent:

LA
STIN

G
/LO

SSIN
G

 CE-
ERKLÆ

RIN
G

Zandvoordestraat 300,8400 Oostende,Belgium

Autorisert representant i EU: 

ASADA CORPORATION

3-60, Kamiida Nishi-machi, 
Kita-ku, Nagoya, 462-8551, Japan

TLF +81 52-914-1062
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

FØR DU BER OM REPARASJON ELLER SERVICE

Symptom Årsak Løsning

Apparatet starter 
ikke.

① Støpselet er ikke satt inn. ① Plugg strømledningen godt inn.

② Enheten stopper på grunn av 
avstengingsfunksjonen ved høyt trykk. ② Reduser avløpstrykket.

③ Sikringen har slått ut. ③ Tilbakestill sikringen.

④ Varmevernet har slått ut fordi motoren er 
overopphetet. ④ Vent til motoren avkjøles

⑧ Motoren er utbrent ⑤ Reparasjon.

⑥ Kompressoren er låst. ⑥ Reparasjon.

⑦ Kablingsfeil eller utkoblet ⑧ Reparasjon.

⑧ Høytrykksbryteren er defekt. ⑧ Reparasjon.

⑨ Lavtrykksbryteren er defekt. ⑨ Reparasjon.

⑩ Autostopp tidsur slår enheten av. (hver 20. time)
⑩ Skift ut den molekylære silen og filteret med 

utskiftningssettet for molekylær sil (AR338). Se 
på side 17.

Enheten stopper 
rett etter at den har 
startet.

① Kuleventilen på avløpsslangen er lukket. ① Åpne kuleventilen.

⑦ Væskeventilen i sylinderen som skal fylles er 
lukket. ② Åpne væskeventilen.

③ Trykket i sylinderen som skal fylles er for høyt. ③ Avkjøl sylinderen.

④ Spenningsfall ④ Koble til en 220 V til 240 V strømkilde.  
Bruk en egnet skjøteledning.

Gjenvinningshastigheten 
er lav eller enheten 
gjenvinner ikke.

① Innsugingsslangen er koblet til dampporten. ① Koble den til væskeporten.

② Filter (TF011) er tett. ② Rengjør eller skift ut filteret (TF011).

③ Trykket i sylinderen som skal fylles er for høyt. ③ Avkjøl sylinderen.

④ Slangen har en kjerneventil. ④ Ta ut kjerneventilen i slangen.

⑤ Kjølevæsken i sylinderen kondenserer ved lav 
temperatur. ⑤ Vent til driftstemperatur er nådd.

⑥ Lavtrykksbryteren slår ut. ⑥ Trykksett innsugingsportsiden.
      Sett avstengningsmodusen til «Manuell».

⑦ Stempeltetningssettene i kompressoren er 
utslitte. ⑦ Reparasjon.

⑧ Innsugnings- og avløpsventilene virker ikke som 
de skal. ⑧ Reparasjon.

Apparatet starter 
ikke på nytt.

① Motoren er overopphetet. ① Vent til motoren avkjøles

② Trykkforskjellen mellom innsugingssiden og 
avløpssiden er for stort fordi trykket i sylinderen 
som skal fylles er for høyt.

② Balanser trykket.

③ Sikringen har slått ut. ③ Tilbakestill sikringen.

④ Lavtrykksbryteren slår ut. ④ Øk innsugingstrykket til det er høyere enn det 
atmosfæriske trykket.

Lampen for full 
oljetank er tent. ① Oljeseparatoren er overfylt med olje. ① Tøm ut oljen ved å følge fremgangsmåten på 

side 14.
Lampen for full 
oljetank tennes når 
R134a gjenvinnes.

① Væsken fra R134a samles i oljeseparatoren ① Se på side 11.
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RRDQ220V1

FØR DU BER OM REPARASJON ELLER SERVICE

Symptom Årsak Løsning

Høytrykksbryteren 
virker ikke.

① Høytrykksbryteren er defekt. ① Reparasjon.

② Hurtigkoblingsterminaler er frakoblet. ② Koble til hurtigkoblingene på terminalene.

Høytrykksbryteren 
virker selv ved lavt 
trykk.

① Høytrykksbryteren er defekt. ① Reparasjon.

Lavtrykksbryteren 
virker ikke.

① Auto/manuell avstengningsmodus er stilt på 
«Manuell» side.

① Sett bryteren til modusen «Automatisk 
avstenging».

② Lavtrykksbryteren er defekt. ② Reparasjon.

Renheten av de 
kjølevæsken som er 
gjenvunnet er ikke 
god nok.

① Den molekylære silen er forurenset.
① Skift ut silen og filteret med utskiftningssettet 

for molekylær sil (AR338) og filteret (TF011), se 
på side 17.

② O-ringen i tørkefilterhuset er defekt.
② Skift ut den molekylære silen og filteret med 

utskiftningssettet for molekylær sil (AR338). Se 
på side 17.

Det lekker 
kjølevæske fra 
enheten.

① Ladeslangen og slangepakningen er ikke i god 
stand. ① Skift ut ladesslangen og pakningen.

② Lokket til tørrfilterhuset er løst. ② Lukk lokket godt.

③ Filteret og seglasset er løse. ③ Stram filteret og seglasset.

④ Ventilen til oljeavløpsporten er åpen. ④ Lukk ventilen og sett lokket på porten.
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

RØRDIAGRAM

Trykkavlasningsventil

Manifoldblokk

Innsugingsport

Oljeavløpsport 
for oljeseparator

Oljeavløpsport for 
elektrostatisk 
�ltersystem

Høytrykksbryter

Avlastningsventil

Kontroll-
ventil

Kontrollventil

TømmeGjenvinning

Tømme

(Molekylær sil)

Lavtrykksbryter

Kompressor

Kondensator

Trykkmåler for 
innsug (lav)

Elektrostatisk 
�ltersystem

Oljeseparator

Dobbeltrør
(Varmeveksler)

Avløpsport

Åpne

V1

 

 

 

Uthevet line            Oljeavløpslinje

Heltrukken linje    Rørlinje

Tørr�lter

Seglass
(Bruker installerer)

Filter
(Bruker installerer)

Trykkmåler 
for avløp 
(høy)
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RRDQ220V1

FLYTSDIAGRAM (GJENVINNING)

Trykkavlasningsventil

Manifoldblokk

Innsugingsport

Oljeavløpsport 
for oljeseparator

Høytrykksbryter

Avlastningsventil

Kontroll-
ventil

TømmeGjenvinning

Tømme

(Molekylær sil)

Lavtrykksbryter

Kompressor

Kondensator

Trykkmåler for 
innsug (lav)

Trykkmåler 
for avløp 
(høy)

Elektrostatisk 
�ltersystem

Oljeseparator

Dobbeltrør 
(varmeveksler)

Avløpsport

Åpne

 

Tørr�lter

Ventil stengt

Ventil åpen

 

Uthevet line             Oljeavløpslinje

Heltrukken linje     Kjølevæske gjenvinningslinje

Stiplet linje               Linje ikke tilknyttet gjenvinning

Seglass
(Bruker installerer)

Filter
(Bruker installerer)

Oljeavløpsport for 
elektrostatisk 
�ltersystem

Kontrollventil
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Gjenvinningsutstyr for kjølevæske

FLYTDIAGRAM (TØMMING)

Trykkavlasningsventil

Manifoldblokk

Innsugingsport

Oljeavløpsport 
for oljeseparator

Høytrykksbryter

Avlastningsventil

Kontroll-
ventil

TømmeGjenvinning

Tømme

(Molekylær sil)

Lavtrykksbryter

Kompressor

Kondensator

Trykkmåler for 
innsug (lav)

Elektrostatisk 
�ltersystem

Oljeseparator

Dobbeltrør 
(varmeveksler)

Avløpsport

Åpne

V1

V2

V3

 

Tørr�lter

Ventil stengt

Ventil åpen
Uthevet line            Oljeavløpslinje

Heltrukken linje

Stiplet linje Linje ikke tilknyttet tømmingstrøm

Tømmingsstrømlinje

Seglass
(Bruker installerer)

Filter
(Bruker installerer)

Trykkmåler 
for avløp 
(høy)

Oljeavløpsport for 
elektrostatisk 
�ltersystem

Kontrollventil
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