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Recyklačné zariadenie chladiva

 Ďakujem, že ste si vybrali recyklačné zariadenie chladiva RRDQ220V1.

 ● Poskytnite túto prevádzkovú príručku každému kto obsluhuje toto zariadenie.

 ● Pred použitím zariadenia si musí každý obsluhujúci pracovník prečítať túto príručku pre bezpečnú a efektívnu prevádzku.

 ● Odložte túto príručku na bezpečné miesto, ktoré je ľahko prístupné obsluhe.

 ● Nepoužívajte túto jednotku na iné účely než tie, na ktoré je určená.

 ● Hneď po dodaní jednotky skontrolujte nasledovné:

  ・ Je špecifikácia rovnaká ako pri objednanom výrobku? 

  ・ Došlo počas dodania k akémukoľvek poškodeniu alebo deformácii?

  ・ Chýba nejaké príslušenstvo?

 Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na predajňu, kde ste zakúpili túto jednotku alebo naše oddelenie predaja.

 (Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.)
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 ● V tejto časti sú uvedené všeobecné varovania pri obsluhe tejto jednotky.

 ● Konkrétne podrobnosti sú uvedené v každom konkrétnom odseku. 

◆ Pred vykonaním recyklácie nájdite miesto s dobrým vetraním. V zatvorených priestoroch 
musí mechanické vetranie poskytnúť minimálne štyri vetracie cykly za hodinu alebo musí 
byť jednotka minimálne 0,5 m nad podlahou.

 Únik plynu bez dostatočného vetrania môže spôsobiť zadusenie z nedostatku kyslíka. 

◆ Nerecyklujte horľavý plyn (uhľovodík alebo uhľovodíkový materiál). Ak sa do jednotky 
dostane čokoľvek iné než fluorokarbón [čpavok, uhľovodík (propán, izobutylén) a pod.], 
môže dôjsť k výbuchu. 

◆ Horiace chladivo vytvára smrteľne jedovatý oxychlorid uhličitý a vdýchnutie tohto plynu 
je veľmi nebezpečné.

 V blízkosti pracovnej oblasti nesmie byť vôbec žiadny horľavý materiál a prevádzka jednotky musí byť dobre 
vetraná.

◆ Počas priebehu práce je úplný zákaz fajčenia alebo požívania akýchkoľvek otvorených 
plameňov.

 Cigarety môžu vytvoriť oxychlorid uhličitý a spôsobiť požiar.

◆ Počas prevádzky alebo pri odpájaní hadíc použite ochranné okuliare a kožené rukavice. 
 Chladiaci plyn môže spôsobiť omrzliny alebo poškodiť zrak.

◆ Nezatvárajte ventily jednotky a hadice, keď sú plné kvapalného chladiva. 

◆ Nevykonávajte prevádzku ani neskladujte jednotku pri teplotách nad 35°C . 
 Po dokončení recyklácie spustite vyčistenie, aby ste zabránili rozpínaniu kvapalného chladiva, čo môže 

spôsobiť výbuch.

◆ Na monitorovanie množstva chladiva vo fľaši použite váhu.
 Plnenie zastavte na 80% alebo menej, pretože fľaša môže vybuchnúť v prípade úplného naplnenia.

◆ Používajte LEN autorizované doplniteľné fľaše na chladivo. Jednotka vyžaduje použitie 
recyklačných fliaš s minimálnym prevádzkovým tlakom 27,6 bar (2,76 Mpa/400 psi).

 Neprekračujte prevádzkový tlak recyklačnej fľaše.

◆ Neobsluhujte jednotku mokrými rukami ani v daždi.
 Manipulácia s elektrickou zástrčkou a spínačom napájania mokrými rukami alebo v daždi môže spôsobiť úraz 

elektrickým prúdom. 

◆ Uistite sa, že je jednotka uzemnená.
 Ak nie je jednotka správne uzemnená, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

◆ Pravidelne kontrolujte, či nie je napájacia zástrčka poškodená.
 Zástrčku vždy zapojte pevne. 
 Ak je zástrčka znečistená, zaolejovaná alebo je spojenie neúplné, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom 

alebo požiaru.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

VAROVANIE
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Recyklačné zariadenie chladiva

◆ Elektrický kábel nepripájajte k iným elektrickým zariadeniam alebo s inými káblami.
 Môže dôjsť k požiaru.

◆ Neodpájajte napájací kábel zo sieťovej zásuvky ťahaním. 
 Môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.

◆ Zdroj napájania musí mať AC 220-240 V 10 A alebo použite generátor s výkonom 3 KVA 
alebo viac.

 Ak nie je výkon generátora dostatočne vysoký, môže dôjsť k prehrievaniu, dymu alebo požiaru. Podrobné 
špecifikácie nájdete na štítku s technickými údajmi alebo v tejto príručke.

◆ Neumiestňujte jednotku na miesto, kde je benzín, riedidlo alebo horľavý plyn. 
 Pri nábehu recyklačná jednotka zaiskrí a to môže zapáliť benzín a riedidlo.
  Ak sa uniknutý benzín alebo horľavý plyn nahromadí v blízkosti jednotky, môže dôjsť k výbuchu a požiaru.

◆ Počas kontroly a údržby vždy vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel. 
 Jednotka sa môže náhle spustiť a spôsobiť nehodu.

◆ Nedemontujte. Jednotku môže opravovať len autorizovaný technik.

◆ Neobsluhujte jednotku s demontovaným krytom.
 Môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.

◆ Do tejto jednotky sú zabudované rôzne bezpečnostné zariadenia. Pre použitím vždy 
vykonajte kontrolu pred spustením podľa časti na strane 18 „KONTROLA PRED PRÁCOU“.

 Ak na jednotke zistíte niečo nezvyčajné, okamžite ju prestaňte používať a obráťte sa na svojho predajcu alebo 
zástupcu predaja.

◆ Toto zariadenie sa musí používať na miestach s mechanickým vetraním, ktoré dokáže 
poskytnúť minimálne štyri vetracie cykly za hodinu alebo musí byť jednotka minimálne  
0,5 m nad podlahou.

VAROVANIE

UPOZORNENIE

◆ Prepravuje opatrne.
 Jednotka sa môže poškodiť a tým spôsobiť aj zranenie.

◆ Pri presúvaní jednotky ju tlačte rukoväťou. Neťahajte jednotku.

◆ Na sacom porte nainštalujte filter.
 Inak sa môže poškodiť kompresor.

◆ Každý predlžovací kábel musí byť trojžilový cabtyre kábel s priemerom minimálne  
2,0 mm, ak je dlhý 20 m alebo menej alebo 3,5 mm, ak je dlhý 20 až 30 metrov.

 Nevhodný predlžovací kábel (príliš tenký alebo príliš dlhý) môže spôsobiť poruchu alebo požiar, príp. sa môžu 
poškodiť elektrické komponenty.

 Ak použitý kábel je dvojžilový bez uzemňovacieho drôtu, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

◆ Nerecyklujte chladivo s tesniacim tmelom.
 Tesniaci tmel môže upchať ventily alebo spätné ventily.
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UPOZORNENIE

◆ Okolo jednotky nechajte priestor 1 m.
 Nenechajte iných pracovníkov prísť do vzdialenosti 1 m od jednotky. 

◆ Nenechajte návštevníkov dotknúť sa jednotky.

◆ Nepoužívajte jednotku na iné účely než tie, na ktoré je určená.
 Táto jednotka je určená na recykláciu daných chladív.

◆ Neobsluhujte jednotku s preťažením.
 Prevádzka s preťažením môže spôsobiť nehodu alebo poškodenie jednotky. 

◆ Nepoužívajte jednotku na nerovnej podlahe.
 Jednotka alebo fľaša sa môže prevrátiť a spôsobiť nehodu.

◆ Prevádzková plošina a pracovná oblasť sa musia udržiavať upratané, čisté a dobre 
osvetlené, aby nedošlo k nehodám. 

◆ Neobsluhujte jednotku, keď ste unavený, pod vplyvom alkoholu alebo liekov. 

◆ Keď recyklačnú jednotku nepoužívate, odložte ju na suché miesto a mimo dosahu detí. 

◆ Nepoužívajte iné príslušenstvo ako to, spomínané v  tejto príručke alebo zobrazené 
v našom katalógu. Použitie iného príslušenstva môže spôsobiť problémy.

◆ Ak recyklačná jednotka spadne alebo ju narazíte, okamžite skontrolujte, či nie je 
poškodená. 

 Ak recyklujete v poškodenej, prasknutej alebo preliačenej jednotke, môže dôjsť k zraneniu.

◆ Každodenne kontrolujte, či diely nie sú korodované alebo deformované.

◆ Ak si všimnete nezvyčajný stav (zvláštny zápach, vibrácie, zvláštny hluk) okamžite zastavte 
prevádzku a pozrite si stranu 21 v príručke „PRED VYŽIADANÍM OPRAVY ALEBO SERVISU“.

◆ Namiesto demontáže jednotky požiadajte o opravu alebo servis. Obráťte sa na predajňu, 
kde ste jednotku zakúpili. 

◆ Používajte naše fľaše, ktoré sú výhradne vyrobené na recykláciu. 

◆ Používajte fľaše, ktoré sa zhodujú s typom chladiva, ktoré sa recykluje. 

◆ Likvidácia (len pre krajiny EÚ)
 Komponenty jednotky sú z  recyklovateľných materiálov a  musia sa odovzdať na recykláciu. Na tento 

účel sú dostupné registrované a certifikované recyklačné spoločnosti. Na environmentálnu likvidáciu 
nerecyklovateľných dielov (napr. elektronického odpadu) sa obráťte na miestny úrad odpadového 
hospodárstva.

 Nelikvidujte elektrické nástroje s domácim odpadom. Podľa európskej smernice 2012/19/ES o  likvidácii 
elektrických a elektronických zariadení a  jej implementácia ako národného zákona, musia byť elektrické 
nástroje, ktoré už viac nie sú opraviteľné, zbierané samostatne a zužitkované na environmentálne kompatibilnú 
recykláciu.

◆ V časovači automatického zastavenia sa používajú batérie.
  Zlikvidujte ich podľa nariadení.

◆ Pri likvidácii jednotky:
 Dodržujte nariadenia alebo metódy určené každou samosprávou.
 (molekulárne sitko, filter, rôzne plastové diely a pod.)
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Recyklačné zariadenie chladiva

Prevádzková doba

Port vypustenia oleja 
pre odlučovač oleja

Napájací kábel

Spínač núteného 
spustenia

Štítok s technickými údajmi

Suchý �lter

(V2) Prepínací ventil

(V3) Vypúšťací ventil

(V1) Sací ventil

Výstražná kontrolka 
pre vysoký tlak

Kontrolka plnej 
nádrže

Spínač spustenia

Spínač napájania

Istič

Nastavenie 
automatického 

vypnutia/manuálneho 
režimu

Časovač automatického 
zastavenia

Port vypustenia oleja pre
systém elektrostatického �ltra

Port sania

Filter 
(TF011)

Port 
vypúšťania

Priezor 
(ES603)

Ukazovateľ tlaku 
sania

Ukazovateľ tlaku 
vypúšťania

Štítky vyžaduje kvôli bezpečnosti zákon a varovania sú umiestnené na recyklačnej jednotke.

Ak štítok odpadne z jednotky, zašpiní sa alebo sa stane nečitateľným, vyžiadajte si od nás nový štítok. 

Vymeňte štítok na rovnakom mieste na jednotke.

KOMPONENTY ZARIADENIA

Názov každého dielu
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＊ Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

＊ Rýchlosti recyklácie sa líšia podľa rôznych podmienok.

＊ Pri recyklácii R134a dodržujte pokyny na strane 11 prevádzkovej príručky.

Štandardné príslušenstvo

Popis Recyklačné zariadenie chladiva

Číslo kódu /typ AR023E / RRDQ220V1

Recyklácia chladiva R410A,  R32,  R134a

Metóda recyklácie Kvapalina, metóda recyklácie elektrostatickou separáciou (možnosť parnej recyklácie)

Napájanie 220 – 240 V/jedna fáza (50/60Hz) > 8 A odporúčaných

Kompresor 750 W (1 HP) bez oleja

Rozmer/hmotnosť 562 x 538 x 976 mm (D x Š x V) / 60 kg

Elektrický prúd prevádzky 8,0/6,0 A (50/60 Hz)

Prevádzková teplota 5 – 35°C

Stupne ochrany IP20

Príslušná fľaša Recyklačná fľaša chladiva (minimálny prevádzkový tlak 27,6 bar/400 psi/2,76 MPa)

Max. vzduchotesný testovací tlak 30 bar/435 psi/3 MPa

＊ Výsledky recyklácie sa líšia podľa kontaminácie chladiva, ktoré sa recykluje. 

Popis Číslo kódu

1/4" plniaca hadica s guľovým ventilom (červený) 152 cm AR344

1/4" plniaca hadica s guľovým ventilom (modrý) 152 cm AR345

Filter TF011

Suchá filtračná vložka AR179E

Molekulárne sitko (balenie) AR222

Priezor 1/4" ES603

Rozšírený spoj 1/4" objímka x 1/4" objímka BF0020

Prevádzková príručka RRDQ220V1 IM0496

Technické údaje

Voliteľné príslušenstvo
Popis Číslo kódu Vysvetlenie položky

Nástroj na rýchlejšie plnenie SF WA6625SF  Na recykláciu chladiva R134a

KO
M

PO
NENTY ZARIADENIA

Rýchlosť recyklácie R410A R32 R134a

Kvapalina (g/min) 220 100 100

Para (g/min) 90 90 90

Recyklované chladivo R410A R32 R134a

Výkonnostná norma AHRI 740

Vlhkosť (ppm) < 20 < 20 < 20

Celkové množstvo zvyškov pri vyparovaní (%) < 0,01 < 0,01 < 0,01
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* Nová jednotka je naplnená dusíkom pri atmosférickom tlaku, aby sa predišlo poškodeniu počas prepravy.
 Ak tlakomer ukazuje tlak nad 0 bar, postupujte nasledovne:

① Pripojte jednotku k správnemu zdroju napájania.
② Pripojte filter k saciemu portu.
 (Pozrite si do stranu 8 ③ )
③ Pripojte priezor k vypúšťaciemu portu.
④ Otvorte sací ventil a vypúšťací ventil.

1) Vypustite z jednotky dusík

3) Príprava fľaše

Vyprázdnite fľašu vákuovým čerpadlom (voliteľné príslušenstvo).

① Pripojte sací port vákuového čerpadla k parnému portu 
fľaše hadicou.

② Spustite vákuové čerpadlo.

① Zatvorte kvapalinový port fľaše a otvorte parný port.

④  Zatvorte parný port fľaše, keď podtlak dosiahne -0,95 bar 
(-0,095 MPa/-13,8 psi) ～ -1,0 bar (-0,1 MPa/-14,5 psi).

② Vypnite vákuové čerpadlo.

⑥ Odpojte hadicu medzi vákuovým čerpadlom a fľašou.

① Ak je teplota okolia nižšia než 10°C, jednotku je potrebné pred prevádzkou zahriať. Pozrite si stranu 16, Zahrievanie. 
Nevykonávajte prevádzku pri teplote pod 5°C a nad 35°C.

② Pri prevádzke jednotky sa musí na sací port nainštalovať filter dodávaný ako štandardné príslušenstvo.

③ Nerecyklujte v jednotke nasledujúce chladivá:

     ・Recyklované chladivo s nízkou čistotou, môže poškodiť jednotku.

     ・Chladivo naplnené v systéme, v ktorom vyhorel kompresor.

     ・Chladivo, ktoré môže byť zmiešané s iných typom chladiva.

     ・Chladivo s tesniacim tmelom.

4) Bezpečnostné opatrenia

Port kvapaliny Port pary

Port sania

Fľaša Vákuové čerpadlo

OTVORIŤ

Odmontujte 
      uzáver

Sací port/
vypúšťací port

(V1) Sací/
(V3) vypúšťací 
ventil

POUŽITIE

Príprava pred používaním

◆ Úplne nové fľaše sú naplnené dusíkom.

 Vyprázdnenie sa musí vykonať po vypustení dusíka otvorením parného ventilu.

◆ Nevyprázdňujte fľaše s obsahom chladiva.

 Chladivo sa vypustí do vzduchu a olej vákuového čerpadla vytryskne.

UPOZORNENIE

Jednotku nainštalujte podľa nasledovného.

①  Vyrovnajte priestor vnútri.

②  Predné kolieska správne zaistite.

③ Pre bezpečnú prevádzku nechajte okolo jednotky priestor 1 m alebo viac.

2) Inštalácia jednotky
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① Pripojte hadice ako je zobrazené vyššie.

② Skontrolujte uplynutý čas časovača

③ Pripojte filter k saciemu portu jednotky. (Číslo kódu TF011)

④ Otvorte a nainštalujte molekulárne sitko AR222 dodávané ako štandardné príslušenstvo. (Pozrite si do stranu 17)

Recyklácia

1) Pripojenie hadíc a káblov

Prevádzková doba

Sanie Vypustenie ZATVORIŤ
Ventil kvapaliny

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ

Strana s 
nízkym tlakom

Strana s 
vysokým tlakom

ZATVORIŤ
Parný ventil

Fľaša Zberné potrubie Fľaša + váha

Parný ventilVentil kvapaliny

Port kvapaliny

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ ZATVORIŤ

kg

        MED
RESOLUTION

Filter

ZATVORIŤ

◆ Použite váhu, aby nedošlo k preplneniu fľaše.
◆ Používajte LEN autorizované doplniteľné fľaše na chladivo. Táto jednotka vyžaduje použitie recyklačných fliaš 

s minimálnym prevádzkovým tlakom 27,6 bar (2,76 MPa/400 psi).

◆ Túto inštaláciu musíte vykonať rýchlo po otvorení balenia, aby sa kvalita molekulárneho sitka neznehodnotila.

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

◆ Skontrolujte, či uplynutý čas časovača dosiahol 20 hodín.
◆ Ak časovač dosiahol 20 hodín:

*  Pri recyklácii chladív R32 a R410A vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho sitka a filter a stlačením 
tlačidla resetovania časovača automatického zastavenia spustíte časovač.

*  Pri recyklácii chladiva R134a stlačením tlačidla resetovania časovača automatického zastavenia spustíte 
časovač pri prvom automatickom zastavení a pri druhom automatickom zastavení (40 hodín) vymeňte 
súpravu na výmenu molekulárneho sitka a filter.

*  Stlačením tlačidla resetovania časovača automatického zastavenia spustíte časovač.

UPOZORNENIE

◆ Uistite sa o smere inštalácie.
◆ Kľúčom pevne podržte sací port, aby ste pri pripájaní filtra 

nepoškodili vnútorné diely.
◆ Po 20 hodinách (R410A) alebo 40 hodinách (R32, R134a) prevádzky alebo pri upchaní, filter vymeňte.

UPOZORNENIE

Použite váhu, aby nedošlo 
k preplneniu fľaše.

⑤ Pripojte nástroj na rýchlejšie plnenie SF (č. kódu WA6625SF) ako voliteľné príslušenstvo pre chladivo R134a.

PO
U

ŽITIE

Musíte vykonať nasledujúce kroky:

     ① Pripojenie hadíc a káblov

     ② Vyprázdnite recyklačnú jednotku a hadice

     ③ Recyklácia chladiva

     ④ Vypustenie chladiva (vyčistenie)
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Recyklačné zariadenie chladiva

① Otvorte ventil vysokého a nízkeho tlaku zberného potrubia.

② Otvorte guľový ventil hadice.

③ Pripojte vákuové čerpadlo k bočnému portu zberného potrubia.

④ Odpojte hadicu, ktorá je pripojená ku kvapalnému portu fľaše.

⑤ Pripojte hadicu, odpojenú v kroku ④ , k strane nízkeho tlaku zberného potrubia.

⑥ Otvorte guľový ventil hadice.

⑦ Otočte sací ventil (V1) do otvorenej polohy [OPEN].

 Otočte vypúšťací ventil (V3) do otvorenej polohy [Open].

 Na polohe prepínacieho ventilu (V2) nezáleží.

⑧ Zapnite spínač napájania vákuového čerpadla a vyprázdnite saciu stranu jednotky.

⑨ Pokračujte, pokým nízkotlakový merač neprejde do podtlaku.

⑩ Zatvorte guľový ventil vypúšťacej hadice.

⑪ Zatvorte ventil vysokého a nízkeho tlaku zberného potrubia.

⑫ Vypnite spínač napájania vákuového čerpadla.

⑬ Pripojte vypúšťaciu hadicu ku kvapalnému portu zbernej fľaše.

2) Vyprázdnenie recyklačnej jednotky a hadíc

Prevádzková doba

Sanie Vypustenie

Fľaša

OTVORIŤ

Parný ventil

ZATVORIŤ

OTVORIŤ
Sací ventil

Nezáleží
Prepínací ventil

OTVORIŤ
Vypúšťací ventil

kg

        MED
RESOLUTION

ZATVORIŤ
Ventil kvapaliny

OTVORIŤ

ZATVORIŤ
Parný ventil

Zberné potrubie

OTVORIŤ

OTVORIŤ
Guľový ventil

ZATVORIŤ

Sanie

Guľový ventil

Strana s 
vysokým tlakom

Strana s 
nízkym tlakom

Vákuové čerpadlo

Pripojiť

Hadica

Pripojiť

OTVORIŤ
Guľový ventil

Guľový ventil

ZATVORIŤ

ZATVORIŤZATVORIŤ

Fľaša + váha

Ventil kvapaliny

ZATVORIŤ

ODPOJIŤ

PRIPOJIŤ

Hadica

 

PO
U

ŽI
TI

E

＊ Pred spustením sa uistite, že sa v jednotke nenachádza žiadne chladivo. (skontrolujte ukazovatele). Ak je vo vnútri chladivo, 
najprv jednotku vyčistite.

＊ Ak sa zariadenie nespustí zapnutím, môže sa aktivovať spínač nízkeho tlaku. V takom prípade je možné uvoľniť spínač 
nízkeho tlaku použitím vyššieho tlaku než je atmosférický.
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① Nastavte každý ventil tak, ako je zobrazené vyššie.

② Nastavte nastavenie Auto Shut-off/Manual (Automatické vypnutie/manuálny režim) do polohy [Auto Shut-off].

＊ Pri používaní automatického vypnutia musí byť pri prevádzke sací tlak vyšší než atmosférický tlak.

③ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [ON].
 Raz stlačte spínač spustenia Start.

④ Pomaly otvorte guľový ventil sacej hadice zo zberného potrubia, aby sa náhle nezdvihol sací tlak.

⑤ Jednotka sa automaticky zastaví, keď sací tlak dosiahne hodnotu -0,3 bar (-0,03 MPa/-4,4 psi).

⑥ Zatvorte guľový ventil sacej hadice.

⑦ Nastavte spínač napájania do vypnutej polohy [OFF].

⑧ Zatvorte vysokotlakovú stranu zberného potrubia a kvapalný ventil fľaše, ktorá sa bude recyklovať.

3) Recyklácia

Prevádzková doba

Sanie Vypustenie

OTVORIŤ
Ventil kvapaliny

OTVORIŤ

ZATVORIŤ
Parný ventil

Fľaša Zberné potrubie

OTVORIŤ
Guľový ventil

OTVORIŤ
Sací ventil

RECYKLOVAŤ
Prepínací ventil

OTVORIŤ
Vypúšťací ventil

OTVORIŤ

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ

Strana s 
nízkym tlakom

Strana s 
vysokým tlakom

VYP

Power

ZAP

Spustenie

VYP

Power

ZAP

Automatické 
vypnutie

Manual

Automatické vypnutie

ZAP

VYP

kg

        MED
RESOLUTION

Fľaša + váha

ZATVORIŤ
Parný ventil

Ventil kvapaliny

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ
Guľový ventil

POMALY
OTVORIŤ

ZATVORIŤ

OTVORIŤ
Guľový ventilGuľový ventil

◆ Zahrejte jednotku, keď je teplota okolia nižšia ako 10°C.
 Pozrite si stranu 16, Zahrievanie.
◆ Použite váhu, aby nedošlo k preplneniu fľaše.
◆ Táto jednotka vyžaduje použitie recyklačných fliaš s minimálnym prevádzkovým tlakom 27,6 bar  

(2,76 MPa/400 psi).

UPOZORNENIE

PO
U

ŽITIE

＊ Prevádzkový postup chladiva R134a je opísaný na strane 11.

Prevádzkový postup chladív R32 a R410A
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Recyklačné zariadenie chladiva

■ Dopredu si pripravte nasledovné príslušenstvo. (Voliteľné príslušenstvo)

■ Zahrievanie

Prevádzkový postup recyklácie chladiva R134a

Prevádzková doba

Sanie Vypustenie

OTVORIŤZATVORIŤ

Strana s 
nízkym tlakom

Strana s 
vysokým tlakom

OTVORIŤ
Sací ventil

RECYKLOVAŤ
Prepínací ventil

ZATVORIŤ
Vypúšťací ventil

OTVORIŤ

OTVORIŤ
Ventil kvapaliny

ZATVORIŤ
Parný ventil

Fľaša Zberné potrubie

OTVORIŤ
Guľový ventil

VYP

Power

ZAP

Spustenie

ZAP

kg

        MED
RESOLUTION

Fľaša + váha

OTVORIŤ ZATVORIŤ
Parný ventilVentil kvapaliny

ZATVORIŤ

POMALY
OTVORIŤ

ZATVORIŤ
Guľový ventil

Pri tlaku 2,0 bar
Udržiavajte

SPUSTIŤ

Filter
(voliteľné príslušenstvo)

Filter 
(štandardné príslušenstvo)

Automatické vypnutie
Automatické 
vypnutie

Manual

Nástroj na rýchlejšie plnenie 1/4”
(voliteľné príslušenstvo)

●  Pri recyklácii chladiva R134a sa kvapalné chladivo R134a zozbiera v odlučovači oleja, pokým sa nevykoná regenerácia 
nasledujúcou metódou. 

●  Ak recyklácia pokračuje, rozsvieti sa kontrolka plnej fľaše Tank full lamp a jednotka zastaví.

● Pripojte nástroj na rýchlejšie plnenie 1/4 " (A) a filter (B) medzi saciu hadicu stredový port zberného potrubia.

● Jednotku vždy zahrejte bez ohľadu na teplotu. (Pozrite si stranu 16, Zahrievanie.)

● Ak je tlak recyklovaného chladiva R134a nízky (ak je teplota nízka), zahrejte chladivo R134a vo fľaši ohrievačom, aby ste 
zvýšili tlak.

    (A) Č. kódu WA6625SF  Nástroj na rýchlejšie plnenie SF 1 ks

    (B) Č. kódu TF011   Filter    1 ks

PO
U

ŽI
TI

E

◆ Keď prevádzková doba jednotky presiahne 20 hodín s časovačom automatického zastavenia, jednotka 
automaticky zastaví, aby udržala recyklačný výkon.

◆ Vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho sitka a filter podľa nasledujúceho postupu.  
(40 hodín pre R32/20 hodín pre R410A) 

①  Jedným stlačením tlačidla resetovania časovača automatického zastavenia zrušíte automatické zastavenie.

②   Zatvorte ventil zberného potrubia a prevádzkou odstráňte chladivo z jednotky.
       [Recyklácia → Vyčistenie].

③  Vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho sitka (pozrite si stranu 17) a filter.

④  Vyprázdnite recyklačné zariadenie a hadice, pozrite si stranu 9.

⑤  Znova spustite recykláciu.

Upozornenie (pre časovač)
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①  Pripojte hadice, ako je zobrazené vyššie, po vykonaní postupu zo strany 9 " 2) Vyprázdnenie recyklačnej jednotky a hadíc.

②  Nastavte nastavenie Auto Shut-off/Manual (Automatické vypnutie/manuálny režim) do polohy [Auto Shut-off].

③  Prepnite spínač napájania do zapnutej polohy [ON] a raz stlačte spínač spustenia Start.

④  Nastavte sací tlak na hodnotu od 1,0 bar (0,1 MPa/14,5 psi) ～ 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) otvorením guľového ventilu sacej 
hadice zo zberného potrubia a udržiavajte prevádzku, pokým nebude hodnota vypúšťacieho tlaku 10 bar  
(1,0 MPa/145 psi).

⑤  Po kroku ④ otočte vypúšťací ventil (V3) do otvorenej polohy [OPEN].

⑥  Pomaly úplne otvorte guľový ventil sacej hadice zo zberného potrubia na viac než 20 sekúnd.

⑦  Postupujte podľa zvyčajného postupu recyklácie.

■ Poznámka (UPOZORNENIE)

(*)  Pri recyklácii chladiva R134a recyklujte v prostredí, v ktorom je čo najdlhšie teplota 10 stupňov a viac.

(1)  Chladivo R134a má vysoký bod varu a ťažšie sa mení na plyn než chladivo R410A. 
  Čo najviac sa vyhnite práci na miestach s nízkou teplotou prostredia.

(2)  Aj keď sa po zahriatí vykoná normálna recyklácia a ak snímač plnej olejovej nádrže zastaví postup, znížte sací tlak na 
nižší než 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi), aby sa chladivo R134a nehromadilo.

(3)  Rýchlosť recyklácie chladiva R134a je nižšia než pri chladive R410A.

  Nastavte časovanie na výmenu súpravy na výmenu molekulárneho sitka po zvážení stavu recyklovaného chladiva 
R134a.

  Stlačením tlačidla resetovania časovača automatického zastavenia spustíte časovač pri prvom automatickom zastavení 
a pri druhom automatickom zastavení (40 hodín) vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho sitka a filter.

(4)  Ak je povrch filtra pripojeného k zbernému potrubiu zamrzne počas recyklácie a zastaví tým recykláciu, vymeňte filter 
podľa nasledovného postupu a znova spustite recykláciu:

 1 – Nastavte nastavenie Auto Shut-off/Manual (Automatické vypnutie/manuálny režim) do polohy [Auto Shut-off] 
a zatvorte vysokotlakový ventil zberného potrubia.

 2 – Zatvorte guľový ventil sacej hadice zo zberného potrubia.

 3 – Počkajte, pokým jednotka automaticky zastaví.

 4 – Keď jednotka zastaví, opatrne odoberte filter a nástroj na rýchlejšie plnenie 1/4 " z portu zberného potrubia. (Dávajte 
pozor, aby nevystrieklo kvapalné chladivo R134a.)

 5 – Vyčistite alebo vymeňte filter a nástroj na rýchlejšie plnenie 1/4".

 6 – Pripojte filter k vysokotlakovému portu zberného potrubia, potom pripojte nástroj na rýchlejšie plnenie 1/4 " 
k stredovému portu zberného potrubia.

 7 – Pripojte saciu hadicu k nástroju na rýchlejšie plnenie 1/4 ", otvorte vysokotlakový ventil zberného potrubia a guľový 
ventil sacej hadice zo zberného potrubia.

 8 – Recykláciu obnovíte stlačením spínača spustenia Start.

PO
U

ŽITIE

■ Prevádzka
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Recyklačné zariadenie chladiva

● Nasledujúci postup použite, keď sa kvôli zvýšeniu teploty zvýši tlak chladiva. Pozrite si stranu 10, Postup recyklácie.

● Aj keď fľaše nie je plná a ak vnútorný tlak vo fľaši je vysoký (keď sa rozsvieti výstražná kontrolka pre vysoký tlak a jednotka 

zastaví), nahraďte ju vyprázdnenou náhradnou fľašou.

● Vysokotlakový spínač funguje pri tlaku 29 bar (2,9 MPa/425 psi) a vracia sa pri tlaku 24 bar (2,4 MPa/350 psi).

● Keď sa po výmene fľaše otvoria guľový ventil vypúšťacej hadice a ventil fľaše,  výstražná kontrolka pre vysoký tlak sa vypne 

a vysokotlakový spínač sa resetuje.

● Reštartujte stlačením spínača spustenia Start.

■ Výmena náhradnej fľaše

Postup recyklácie pri vysokom tlaku chladiva

◆ Keď sa počas recyklácie nezvyčajne zvýši teplota fľaše, môže vo fľaši byť nekondenzovateľná látka (vzduch).

 Odstráňte vzduch alebo vymeňte fľašu.

UPOZORNENIE

Používa sa
Nepoužíva sa
Možnosť použitia

Dolné tlačidlá 1 až 4

Horné tlačidlá 1 až 4

Indikátor nast. 
hodnoty 1, 
2 prevádzkové 
tlačidlo

Zobrazenie 
nastavenej hodnoty

Časové 
indikátory (h)

Zobrazenie 
aktuálnej hodnoty

Indikátor ochrany tlačidiel

Indikátor výstupu 
ovládania

Indikátor resetovania

Tlačidlo režimu 
(mení režimy a 
položky nastavení)

Tlačidlo resetovania 
(resetuje aktuálnu 
hodnotu a výstup)

●  Časovač meria dobu zapnutia [ON] spínača 
napájania a je nastavený na automatické vypnutie 
po uplynutí 20 hodín.

●  Hodnota nastavenia je uzamknutá ochranou 
tlačidiel, nemeňte ju.

● Funkcia značky ● na obrázku vpravo sa nepoužíva.
●  Diely so značkou ○ sa používajú ako zobrazovacia 

funkcia.
●  Diel so značkou □ je funkcia, ktorú je možné 

ovládať.
●  Pri stlačení tlačidla resetovania sa meranie zruší 

a zobrazený čas sa vráti na hodnotu [0 h].

※ Pri chladivu R410A sa po každých 20 hodinách prevádzky musia vymeniť molekulárne sitko a filter.

※ Pri chladivách R32 a R134a sa po každých 40 hodinách prevádzky musia vymeniť molekulárne sitko a filter.  

Po prvom automatickom zastavení po 20 hodinách prevádzky stlačením tlačidla resetovania reštartujte jednotku.
※  Pri chladive R134a nastavte časovanie na výmenu molekulárneho sitka po zvážení stavu recyklovaného chladiva R134a. 

※  Opakovanou recykláciou vysoko kontaminovaného chladiva môže byť molekulárne sitko kontaminované ešte pred vyššie  

uvedeným plánom.
 Ak sa ani po niekoľkých spusteniach nepodarí znížiť vlhkosť recyklovaného chladiva, vymeňte súpravu na výmenu 

molekulárneho sitka ešte pred uplynutím 20 hodín pre chladivo R410a a 40 hodín pre chladivá R32 a, R134a.

Popis časovača automatického zastavenia

PO
U

ŽI
TI

E
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① Nastavenie ako na nákrese vyššie.

② Otočte prepínací ventil (V2) do polohy [PURGE].

＊ Neotáčajte ventil počas prevádzky, pretože sa môže poškodiť ukazovateľ vypúšťacieho tlaku.

③ Nastavte nastavenie Auto Shut-off/Manual (Automatické vypnutie/manuálny režim) do polohy [Auto Shut-off].

＊ Pri používaní automatického vypnutia sa jednotka nespustí, keď je sací tlak nižší než atmosférický tlak.

④ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [ON].
 Raz stlačte spínač spustenia Start.

⑤ Pomaly otočte sací ventil (V1) do polohy [PURGE] a nastavte sací tlak na hodnotu nižšiu než 2,0 bar.

⑥ Zatvorte kvapalinový port fľaše, keď jednotka automaticky zastaví.

⑦ Otočte vypúšťací tlak (V3) do zatvorenej polohy [CLOSE] a zatvorte guľový ventil vypúšťacej hadice.

⑧ Nastavte spínač napájania do vypnutej polohy [OFF].

⑨ Odpojte hadice.

＊ Parné chladivo zostáva v recyklačnej jednotke a vo vypúšťacej hadici. 
Pripojte vypúšťaciu hadicu k vyprázdnenej fľaši, aby ste získali späť všetko chladivo z recyklačnej jednotky a hadice.

4) Postup vypustenia chladiva (vyčistenie)

Prevádzková doba

Sanie Vypustenie

rs.

of
t.

ed

kg

        M E D
R ESO LU TIO N

OTVORIŤ
Ventil kvapaliny

ZATVORIŤ
Parný ventil

Fľaša Zberné potrubie

ZATVORIŤ
Guľový ventil

OTVORIŤ
Guľový ventil

Sací ventil

VYČISTIŤ

Prepínací ventil

OTVORIŤRecyklácia
Vypúšťací ventil

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ

Strana s 
nízkym tlakom

Strana s 
vysokým tlakom

ZATVORIŤ
ZATVORIŤ2,0 bar

VYČISTIŤ

ZATVORIŤ

ZATVORIŤ

VYP

Power

ZAP

Spustenie

VYP

Power

O N

ZAP

VYP

ZATVORIŤ
Parný ventilVentil kvapaliny

ZATVORIŤ ZATVORIŤ

Automatické vypnutie
Automatické 
vypnutie

Manual

Fľaša + váha

◆ Pri manipulácii s hadicami alebo ich odpájaní použite ochranné okuliare a kožené rukavice.

 Ak sa chladiaci plyn dotkne pokožky alebo dostane sa do očí, môže spôsobiť omrzliny alebo poškodiť zrak.

UPOZORNENIE

◆ Pri čistení nastavte sací tlak na menej než 2,0 bar.

 Inak sa môže poškodiť kompresor.

UPOZORNENIE

Použite váhu, aby nedošlo 
k preplneniu fľaše.

PO
U

ŽITIE
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Recyklačné zariadenie chladiva

Vypusťte olej, keď svieti kontrolka plnej fľaše Tank full lamp ( ①～⑧ ) alebo každý deň po prevádzke ( ⑤～⑧ ).

① Zatvorte guľový ventil sacej hadice zo zberného potrubia.

② V režime automatického vypnutia spustite jednotku 
stlačením spínača núteného spustenia.

＊ Spínač sa uvoľní, ak ho nebudete držať stlačený.

③ Jednotka sa automaticky zastaví, keď sací tlak dosiahne 
hodnotu -0,3 bar (-0,03 MPa/-4,4 psi).

④ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [OFF].

⑤  Nastavte sací tlak na hodnotu od 1,0 bar (0,1 MPa/14,5 psi)
～ 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) otvorením guľového ventilu 
sacej hadice zo zberného potrubia.

⑥ Odoberte uzáver portu vypúšťania oleja v zadnej časti 
jednotky.

⑦ Pomaly otvorte ventil a vypusťte olej do inej nádoby.

＊ Objem olejovej nádrže je 2 l.

⑧ Po vypustení oleja zatvorte ventil a uzáver portu vypúšťania 
oleja.

Po každých 100 hodinách prevádzky skontrolujte olej alebo kontamináciu systému elektrostatického filtra.

Postup vypustenia oleja (odlučovač oleja)

Postup vypustenia oleja (systém elektrostatického filtra)

Port vypustenia oleja pre 
odlučovač oleja 

Spínač núteného spustenia

 Port vypustenia oleja pre systém 
elektrostatického �ltra

① Sací tlak na hodnotu od 1,0 bar (0,1 MPa/14,5 psi) ～ 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) 
otvorením guľového ventilu sacej hadice zo zberného potrubia.

② Odoberte uzáver portu vypúšťania oleja.

③ Pomaly otvorte ventil a vypusťte olej do inej nádoby.

④ Po vypustení oleja zatvorte ventil a uzáver portu vypúšťania oleja.

PO
U

ŽI
TI

E



16

RRDQ220V1

Ak a je teplota okolia nižšia než 10°C, táto jednotka potrebuje na účinnú prevádzku zahriať.

Zahrievanie

Prevádzková doba

Sanie Vypustenie

Fľaša Zberné potrubie

OTVORIŤ
Ventil kvapaliny

ZATVORIŤ
Parný ventil

OTVORIŤ
Guľový ventil

OTVORIŤ

ZATVORIŤ

Strana s 
nízkym tlakom

OTVORIŤ

Strana s 
vysokým tlakom OTVORIŤ

Sací ventil

RECYKLOVAŤ
Prepínací ventil

ZATVORIŤ
Vypúšťací ventil

OTVORIŤ

VYP

Power

ZAP

Spustenie

ZAP

kg

        MED
RESOLUTION

Fľaša + váha

ZATVORIŤ
Parný ventilVentil kvapaliny

ZATVORIŤ
ZATVORIŤ

Guľový ventil

POMALY
OTVORIŤ

Pri tlaku 2,0 bar
Udržiavajte

Automatické vypnutie
Automatické 
vypnutie

Manual

① Pripojte hadice, ako je zobrazené vyššie, po vykonaní postupu zo strany 9 2) Vyprázdnenie recyklačnej jednotky a hadíc

② Nastavte nastavenie Auto Shut-off/Manual (Automatické vypnutie/manuálny režim) do polohy [Auto-Shut OFF].

③ Prepnite spínač napájania do zapnutej polohy [ON] a raz stlačte spínač spustenia [Start].

④ Nastavte sací tlak na hodnotu na približne 2,0 bar (0,2 MPa/29 psi) otvorením guľového ventilu sacej hadice zo zberného 
potrubia a udržiavajte prevádzku, pokým nebude hodnota vypúšťacieho tlaku 15 bar (1,5 MPa/217,5 psi).

⑤ Po kroku ④ otočte vypúšťací ventil (V3) do otvorenej polohy [OPEN].

⑥ Pomaly otvorte guľový ventil sacej hadice zo zberného potrubia na približne 20 sekúnd.

⑦ Postupujte podľa zvyčajného postupu recyklácie. Od kroku 5 na strane 10.

Použite váhu, aby nedošlo 
k preplneniu fľaše.

PO
U

ŽITIE
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Recyklačné zariadenie chladiva

① Predný panel a ukazovatele udržujte čisté utieraním čistou handričkou.

② Otvor na vyfukovanie vzduchu a kondenzátor udržujte čisté, aby sa mohol kondenzátor účinne schladiť.

ÚDRŽBA A KONTROLA

Údržba

● Pravidelne kontrolujte a čistite, ako je uvedené nižšie, a včas vykonajte opravu alebo výmenu.

① Odstráňte z jednotky všetko chladivo až do tlaku 0 bar.

② Otvorte uzáver suchého filtra a vyberte suchú filtračnú 
vložku a jeden tesniaci krúžok z uzáveru (P-80). 

③ Otvorte uzáver suchej filtračnej vložky a vyberte pružinu, 
sieťovinovú dosku a filter.

④ Vyberte molekulárne sitko a dva filtre zo spodnej časti.

Suchá filtračná vložka je nainštalovaná v zadnej časti jednotky.

● Doba výmeny 

・ ・・ R410A   : Každých 20 hodín (každé automatické zastavenie časovačom automatického zastavenia)

・ ・・ R32, R134a  : Každých 40 hodín (každé iné automatické zastavenie časovačom automatického zastavenia)

● Vymeňte naraz filter TF011 spolu s molekulárnym sitkom.

⑤ Pripravte súpravu na výmenu molekulárneho sitka (AR338) 
a vymeňte tri filtre a molekulárne sitko. Jeden tesniaci 
krúžok sa vymení neskôr.

⑥ Vložte do suchej filtračnej vložky sieťovinovú dosku 
a pružinu a zatvorte uzáver.

⑦ Správne nasaďte na uzáver jeden nový tesniaci krúžok  
(P-80) z AR338, vložte doplnenú suchú filtračnú vložku do 
jednotky a zatvorte uzáver bezpečne držiacou pružinou.

＜ Vnútorný povrch suchej filtračnej vložky ＞

Výmena súpravy na výmenu molekulárneho sitka 

Suchá �ltračná 
vložka

Tesniaci 
krúžok v 

uzávere �ltra
Uzáver �ltra

ZATVORIŤ

OTVORIŤ

Si
eť
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á 
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ov
in

ov
á 

do
sk

a

* 
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◆ Výmena molekulárneho sitka musíte vykonať 

rýchlo po otvorení balenia, aby sa jeho kvalita 

neznehodnotila.

UPOZORNENIE

Ú
D

RŽ
BA

 A
 K

O
N

TR
O

LA

⑧ Skontrolujte netesnosti podľa pokynov zo strany 19, 
Potvrdenie úniku.

● Súprava na výmenu molekulárneho sitka AR338 obsahuje  
tesniaci krúžok a diely označené ( ＊ ) na obrázku vpravo.

◆ Po prebalení filtračného jadra E AR179E AR novou súpravou na výmenu molekulárneho sitka AR338 sa uistite, 

že „sieťovinová doska“ vo filtračnom jadre E je vložená horizontálne.

UPOZORNENIE
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① Vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho sitka, podľa 
pokynov zo strany 17, po vypustení oleja, podľa pokynov 
zo strany 15.

② Otočte sací ventil (V1) do zatvorenej polohy [Close]. Na  
polohách prepínacieho ventilu (V2) a vypúšťacieho ventilu 
(V3) nezáleží.

③ Pripojte vákuové čerpadlo k portu vypúšťania oleja 
odlučovača oleja.

④ Zapnite vákuové čerpadlo a otvorte ventil portu 
vypúšťania oleja odlučovača oleja.

⑤ Po hodinovom vyprázdňovaní zatvorte ventil portu 
vypúšťania oleja odlučovača oleja a vypnite vákuové 
čerpadlo.

V prípade recyklácie iného chladiva

① Skontroluje, či nie je poškodená zástrčka a kábel.

② Skontrolujte, či vonkajší povrch každej hadice nie je poškriabaný alebo prasknutý.

③ Skontrolujte všetky tesnenia na hadiciach, či nie sú opotrebované.

④ Skontrolujte, či sa jednotka spúšťa normálne, keď je spínač napájania zapnutý.

⑤ Skontrolujte, či sa jednotka zastaví, keď je spínač napájania vypnutý.

Kontrola vo všeobecnosti

● Pravidelne kontrolujte a čistite jednotku podľa nasledovného.
      V prípade potreby opravte alebo vymeňte.

KONTROLA PRED PRÁCOU 

① Odoberte uzáver sacieho portu a vypúšťacieho portu.

② Otočte sací ventil (V1) do otvorenej polohy [OPEN].
 Otočte prepínací ventil (V2) do polohy [RECYCLE].
 Otočte vypúšťací ventil (V3) do otvorenej polohy [OPEN].

③ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [ON].
 Stlačte spínač spustenia Start.

④ Skontrolujte sanie zo sacieho portu.

⑤ Skontrolujte vypúšťanie z vypúšťacieho portu.

Kontrola funkcie recyklácie

Sanie
Port sania Vypustenie

Port vypúšťania

KO
N

TRO
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 PRED
 PRÁCO

U
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① Odoberte uzáver sacieho portu a vypúšťacieho portu.

② Otočte sací ventil (V1) do otvorenej polohy [PURGE].
 Otočte prepínací ventil (V2) do polohy [PURGE].
 Otočte vypúšťací ventil (V3) do otvorenej polohy [OPEN].

③ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [ON].
 Stlačte spínač spustenia Start.

④ Skontrolujte, či je sací tlak pod 0 bar.

⑤ Skontrolujte, či z vypúšťacieho portu neprúdi žiadny vzduch.

Kontrola funkcie vyčistenia

Max. 0 bar
Sací tlak

Bez prúdenia vzduchu
Port vypúšťania

① Odoberte uzáver sacieho portu a vypúšťacieho portu.

② Otočte sací ventil (V1) do otvorenej polohy [OPEN].
 Otočte prepínací ventil (V2) do polohy [RECYCLE].
 Otočte vypúšťací ventil (V3) do zatvorenej polohy [CLOSE].

③ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [ON].
 Stlačte spínač spustenia Start.

④ Po chvíli funkcia vypnutia pri vysokom tlaku automaticky 
zastaví jednotku a zapne sa výstražná kontrolka.

Kontrola funkcie spínača vysokého tlaku

Osvetlenie
Výstražná kontrolka

Recyklačné zariadenie chladiva

RR-220RR-220Recyklačné zariadenie chladiva
Recyklačné zariadenie chladiva

① Odoberte uzáver sacieho portu a vypúšťacieho portu.

② Otočte sací ventil (V1) do otvorenej polohy [OPEN].
 Otočte prepínací ventil (V2) do polohy [RECYCLE].
 Otočte vypúšťací ventil (V3) do zatvorenej polohy [CLOSE].

③ Nastavte spínač napájania do zapnutej polohy [ON].
 Stlačte spínač spustenia Start.

④ Po chvíli funkcia vypnutia pri vysokom tlaku automaticky 
zastaví jednotku a zapne sa výstražná kontrolka.

⑤ Ponechajte jednotku v tomto stave 1 až 2 minúty 
a skontrolujte, či nedošlo k výraznému poklesu tlaku. (Mierny 
pokles tlaku kvôli jeho vyrovnaniu je normálny.)

Kontrola netesností

Osvetlenie
Výstražná kontrolka

Bez tlakovej straty
Ukazovateľ tlaku
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NAKLADANIE/VYKLADANIE JEDNOTKY

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

B
B B B

A

●  Hmotnosť jednotky je 60 kg.

●  Pri nakladaní/vykladaní jednotky z vozidla venujte pozornosť nasledovným 
veciam.

①  Vždy noste rukavice.

②  Nemanipulujte s jednotkou sami.

③  Venujte pozornosť polohe držania.

④  Nestúpajte náhodne na kábel.

Popis zariadenia   : Recyklačné zariadenie chladiva

Číslo kódu /typ   : AR023E / RRDQ220V1

 Tu nižšie podpísaní týmto vyhlasujú, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s ustanoveniami nasledujúcich noriem a smerníc.

Príslušné smernice  : 2014/30/EU (EMC)  /  2014/35/EU (LVD)  /   2011/65/EU (RoHS2)

Príslušné normy   : 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)

Dátum implementácie CE : 1. júla 2019

Výrobca:
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A
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D

A
N

IE 
VYH

LÁ
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IE CE

Zandvoordestraat 300,8400 Oostende,Belgium

Autorizovaný zástupca v EÚ: 

ASADA CORPORATION

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

TEL.: +81 52-914-1062
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Recyklačné zariadenie chladiva

PRED VYŽIADANÍM OPRAVY ALEBO SERVISU

Symptóm Príčina Riešenie

Jednotka sa 
nespúšťa.

① Napájací kábel nie je zapojený. ① Zapojte správne napájací kábel.

② Jednotka zastaví kvôli funkcii vypnutia pri 
vysokom tlaku. ② Znížte vypúšťací tlak.

③ Istič sa vypne. ③ Resetujte istič.

④ Tepelná ochrana sa vypne kvôli prehrievaniu 
motora. ④ Počkajte, kým sa motor schladí.

⑤ Motor sa zadrel ⑤ Opravte.

⑥ Kompresor je zamknutý. ⑥ Opravte.

⑦ Porucha alebo odpojenie kabeláže. ⑦ Opravte.

⑧ Vysokotlakový spínač je pokazený. ⑧ Opravte.

⑨ Nízkotlakový spínač je pokazený. ⑨ Opravte.

⑩ Časovač automatického vypnutia vypne 
jednotku. (každých 20 hodín)

⑩ Vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho 
sitka (AR338), pozrite si stranu 17.

Jednotka zastaví 
hneď po spustení.

① Guľový ventil vypúšťacej hadice je zatvorený. ① Otvorte guľový ventil.

② Je zatvorený kvapalinový ventil fľaše, ktorá sa 
má plniť. ② Otvorte kvapalinový ventil.

③ Tlak vo fľaši, ktorá sa má naplniť, je vysoký. ③ Ochlaďte fľašu.

④ Pokles napätia ④ Pripojte k zdroju napájania 220 V až 240 V.  
Použite správny predlžovací kábel.

Rýchlosť recyklácie 
je pomalá 
alebo jednotka 
nerecykluje.

① Sacia hadica je pripojená k parnému portu. ① Pripojte ju ku kvapalnému portu.

② Filter (TF011) je upchaný. ② Vyčistite alebo vymeňte filter (TF011).

③ Tlak vo fľaši, ktorá sa má naplniť, je vysoký. ③ Ochlaďte fľašu.

④ Hadica má jadrový depresor. ④ Vyberte jadrový depresor z hadice.

⑤ Chladivo vo fľaši sa kondenzuje pri nízkej 
teplote. ⑤ Počkajte, kým sa dosiahne prevádzková teplota.

⑥ Vypne sa nízkotlakový spínač.
⑥ Natlakujte stranu sacieho portu.
      Prepnite režim vypnutia do manuálneho 

nastavenia „Manual“.
⑦ Sú opotrebované súpravy piestových tesnení 

v kompresore. ⑦ Opravte.

⑧ Sací a vypúšťací ventil kompresora pracujú 
nezvyčajne. ⑧ Opravte.

Jednotka sa 
nereštartuje.

① Motor je prehriaty. ① Počkajte, kým sa motor schladí.

② Tlakový rozdiel medzi sacou stranou 
a vypúšťacou stranou je príliš veľký, pretože tlak 
vo valci, ktorý sa má naplniť, je vysoký.

② Vyrovnajte tlak.

③ Istič sa vypne. ③ Resetujte istič.

④ Vypne sa nízkotlakový spínač. ④ Zvýšte sací tlak oproti atmosférickému tlaku.

Je zapnutá kontrolka 
plnej olejovej nádrže. ① Odlučovač oleja je zatopený olejom. ① Vypusťte olej podľa postupu zo strany 14.

Kontrolka naplnenia 
olejom sa rozsvieti 
pri recyklácii 
chladiva R134a.

① Kvapalina R134a sa hromadí v odlučovači oleja ① Pozrite si stranu 11.

PR
ED

 V
YŽ

IA
D

A
N

ÍM
 O

PR
AV

Y 
A

LE
BO

 S
ER

VI
SU



22

RRDQ220V1

PRED VYŽIADANÍM OPRAVY ALEBO SERVISU

Symptóm Príčina Riešenie

Vysokotlakový 
spínač nefunguje.

① Vysokotlakový spínač je pokazený. ① Opravte.

② Svorky Faston sú odpojené. ② Správne pripojte svorky Faston.

Vysokotlakový 
spínač funguje aj pri 
nízkom tlaku.

① Vysokotlakový spínač je pokazený. ① Opravte.

Nízkotlakový spínač 
nefunguje.

① Nastavenie Auto Shut-off/Manual (Automatické vypnutie/
manuálny režim) je nastavené na možnosť „Manual“.

① Prepnite nastavenie vypnutia na možnosť 
automatického vypnutia „Auto Shut-off“.

② Nízkotlakový spínač je pokazený. ② Opravte.

Čistota 
recyklovaných 
chladív nie je 
dostatočne dobrá.

① Molekulárne sitko je kontaminované. ① Vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho 
sitka (AR338) a filter (TF011), pozrite si stranu 17.

② Tesniaci krúžok v telese suchého filtra je 
poškodený.

② Vymeňte súpravu na výmenu molekulárneho 
sitka (AR338), pozrite si stranu 17.

Z jednotky vytekajú 
chladivá.

① Plniaca hadica a tesnenie hadice nie sú 
v dobrom stave. ① Vymeňte plniacu hadicu a tesnenie.

② Uzáver telesa suchého filtra je voľný. ② Zatvorte uzáver natesno.

③ Filter a priezor sú uvoľnené. ③ Dotiahnite filter a priezor.

④ Ventil portu vypúšťania oleja je otvorený. ④ Zatvorte ventil a založte uzáver na port.
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Recyklačné zariadenie chladiva

SCHÉMA POTRUBIA

Tlakový regulačný ventil

Blok zberného potrubia

Port sania

Port vypustenia oleja 
pre odlučovač oleja

Port vypustenia 
oleja pre systém 
elektrostatického 
�ltra

Vysokotlakový 
spínač

Pretlakový 
ventil

Spätný 
ventil

Spätný 
ventil

VyčistenieRecyklácia

Vyčistenie

(Molekulárne sitko)

Nízkotlakový 
spínač

Kompresor

Kondenzátor

Ukazovateľ tlaku sania 
(nízkeho)

Systém 
elektrostatického 

�ltra

Odlučovač oleja

Dvojitá rúra
(Výmenník tepla)

Port vypúšťania

Otvorenie

V1

 

 

 

Tučná čiara       Vypúšťacie potrubie oleja

Plná čiara         Potrubie

Suchý �lter

Priezor
(Používateľské inštalácie)

Filter
(Používateľské inštalácie)

Ukazovateľ 
tlaku 
vypúšťania 
(vysokého)
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PRIETOKOVÁ SCHÉMA (RECYKLÁCIA)

Tlakový regulačný ventil

Blok zberného potrubia

Port sania

Port vypustenia oleja 
pre odlučovač oleja

Vysokotlakový 
spínač

Pretlakový 
ventil

Spätný 
ventil

VyčistenieRecyklácia

Vyčistenie

(Molekulárne sitko)

Nízkotlakový 
spínač

Kompresor

Kondenzátor

Ukazovateľ tlaku sania 
(nízkeho)

Ukazovateľ 
tlaku v
ypúšťania 
(vysokého)

Systém 
elektrostatického 

�ltra

Odlučovač oleja

Dvojitá rúra 
(Výmenník tepla)

Port vypúšťania

Otvorenie

 

Suchý �lter

Ventil zatvorený

Ventil otvorený

 

Tučná čiara                Vypúšťacie potrubie oleja

Plná čiara                  Recyklačné potrubie chladiva

Prerušovaná čiara   Potrubie, ktoré sa nevzťahuje k recyklácii

Priezor
(Používateľské inštalácie)

Filter
(Používateľské inštalácie)

Port vypustenia 
oleja pre systém 
elektrostatického 
�ltra

Spätný 
ventil
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Recyklačné zariadenie chladiva

PRIETOKOVÁ SCHÉMA (VYČISTENIE)

Tlakový regulačný ventil

Blok zberného potrubia

Port sania

Port vypustenia oleja 
pre odlučovač oleja

Vysokotlakový 
spínač

Pretlakový 
ventil

Spätný 
ventilVyčistenieRecyklácia

Vyčistenie

(Molekulárne sitko)

Nízkotlakový 
spínač

Kompresor

Kondenzátor

Ukazovateľ tlaku sania 
(nízkeho)

Systém 
elektrostatického 

�ltra

Odlučovač oleja

Dvojitá rúra 
(Výmenník tepla)

Port vypúšťania

Otvorenie

V1

V2

V3

 

Suchý �lter

Ventil zatvorený

Ventil otvorený
Tučná čiara                    Vypúšťacie potrubie oleja

Plná čiara

Prerušovaná čiara Potrubie, ktoré sa nevzťahuje k čistiacemu prietoku

Potrubie čistiaceho prietoku

Priezor
(Používateľské inštalácie)

Filter
(Používateľské inštalácie)

Ukazovateľ 
tlaku 
vypúšťania 
(vysokého)

Port vypustenia 
oleja pre systém 
elektrostatického 
�ltra

Spätný 
ventil
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