
R134a - R1234yf - H2/N2 - R410a - R404a R407c - R32 
- R502 - R600 - R290 kimutatásához

Észlelhető gázok:
R134a - R404A - R410A - R407C - R1234yf - R32 - R290 - R600 - R502 - N2/
H2. Érzékenység:

3.1 A vezérlőpanelpanel leírása

3.2 LED szivárgásjelző leírása

Báziskoncentráció 
jelzése

Legmagasabb 
koncentráció jelzése

1. LEÍRÁS 3.  ALKATRÉSZEK ÉS VEZÉRLÉS

Riasztási módszer:
Hangjelző, háromszínű LED sáv kijelző.
Energiafogyasztás:
2 C méretű (3V DC) alkáli elemek
Elem élettartama:
Körülbelül 16 óra normál használat mellett.
Automatikus kikapcsolás:
10 perc után
Automatikus kikapcsolás letiltása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Hi” gombot, majd kapcsolja be a mérőt.
 Bemelegedési idő:
Körülbelül 45 másodperc

Üzemi hőmérséklet és páratartalom: 
0 ~40 °C, < 80% RH
Tárolási hőmérséklet és páratartalom:
 -10 ~60 °C, < 70% RH
Magasság
< 2000M (6500’)

2. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
(1) A hűtőközeg-szivárgás-érzékelő egység nincs felszerelve robbanásgátlással. Kérjük ne használja a 
készüléket olyan környezetben, ahol éghető gázokkal érintkezhet.
(2) Bizonyos környezeti körülmények kiolvasási hibát okozhatnak:

•Szennyező helyek.
•Nagy hőmérséklet-ingadozás.
•Nagy szélsebességű helyek.
•Szerves oldószer, ragasztógőz, benzingőz  és a bőr irritánsok abnormális reakciót okozhatnak
a szenzornál ezért kerülje az ilyen anyagokkal való érintkezést
•Freongázzal telített helyek

Hűtőközeg gáz H M L
R404a - R407c - R410a
R134a - R1234yf 3 g/év 15 g/év 30 g/év

R22 - R600 - R290 4 g/év 20 g/év 40 g/év

Elektronikus szivárgásérzékelő H2/N2

Refrigerant Leak Detector
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5. PARTS & CONTROL 

5-1 Panel Description 

1 Szenzor

 2 Szenzor védő

 3 LED szivárgásjelzők

4 Kis Érzékenység gomb       

5 Be- Kikapcsolás

 6 Reset gomb

 7 Nagy Érzékenység gomb

8 Merülő elem jelző 

9 Elem fedél
10 Elem fedél csavar

Refrigerant Leak Detector
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○1 Sensor ○2 Sensor Protector
○3 LED Leak Indicators ○4 Sensitivity Lo Button
○5 Power On/Off ○6 Reset Button
○7 Sensitivity Hi Button ○8 Low Battery Indicator
○9 Battery Cover ○10 Battery Cover Screw

5-2 LED Leak Indicator Definition:

Refrigerant Leak Detector

6

○1 Sensor ○2 Sensor Protector
○3 LED Leak Indicators ○4 Sensitivity Lo Button
○5 Power On/Off ○6 Reset Button
○7 Sensitivity Hi Button ○8 Low Battery Indicator
○9 Battery Cover ○10 Battery Cover Screw

5-2 LED Leak Indicator Definition:
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○1 Sensor ○2 Sensor Protector
○3 LED Leak Indicators ○4 Sensitivity Lo Button
○5 Power On/Off ○6 Reset Button
○7 Sensitivity Hi Button ○8 Low Battery Indicator
○9 Battery Cover ○10 Battery Cover Screw

5-2 LED Leak Indicator Definition:

Több
ERRECOM S.r.l.

Via Industriale, 14 - 25030 Corzano (BS) - ITALY
T. (+39) 030 9719096 - errecom.com - info@errecom.it

DC 3V dugó

* The spec i f i ca t i ons and o the r in fo r ma t ion in th i s ca ta logue a re sub jec t to
c h a n g e w i t h o u t p r i o r n o t i c e .

4/F., NO.415, Jung-Jeng Rd., 23868 Shu-Lin , Taipei, Taiwan
TEL: 886-2-26763926    E-Mail : center@centertek.com
FAX: 886-2-26763925    http     : //www.centertek.com 

FEATURES

SPECIFICATIONS

REFRIGERANT LEAK DETECTOR 

Air Sucking System for faster response and higher 

sensitivity.

Refrigerant Leakage Detector is the perfect tool for 

maintaining the air-condition or a cooling system 

with compressor and Refrigerant.

This unit used newly developed semi-conductor 

sensor which is extremely sensitive to variety of 

general used Refrigerant. 

Microprocessor Control with advanced digital signal 

processing.

Heated Semiconductor Gas Sensor.

3 Levels Of Sensitivity.

7 LED Tri-colored Visual Leak Level Indicator.

Variable Intensity Audible Alarm.

Ambient Concentration Reset.

15.5”(40CM) Flexible Stainless Probe.

Detection of R-134a, R-404A, R-410A, R-407C, 

R-22, R-502, R-600A...Refrigerants Gas.

Sensitivity As Small 3gr/year.

Accordance With SAE J1627, CE Design.

Low Battery Indication.

Reference Leak Source Included.

Hard Carrying case Included.

Warm-up Time: 45 Seconds.

Operating Temperature: 0 to 40℃(32 to 104℉)

Dimensions: 22.2 x 6.6 x 5.1 cm 

Weight: 418g(with batteries)

Power Source: 2 x Size C Alkaline Batteries.

AC Adapter: @3.3V 0.5A

DC 3V Jack

Leak Check



4.3 Műszer érzékenység beállítása

Alacsony érzékenységi szint (zöld LED)

Közepes érzékenységi szint (narancssárga LED)

Magas érzékenységi szint (piros LED)

Az eszköz három érzékenységi szintet biztosít. Ha a készülék be van kapcsolva, akkor alap esetben
 a közepes érzékenységi szintre van állítva.

• Az érzékenység megváltoztatásához nyomja meg a „Lo” gombot. A gomb megnyomásakor a 
vizuális kijelzőn egy pillanatra kigyullad a két alsó LED (zöld), jelezve, hogy alacsony érzékenységi
 szint van kiválasztva.

• A magas érzékenységre való visszatéréshez nyomja meg a „Hi” gombot. Az összes LED (2 zöld+
2 narancs+3 piros) egy pillanatra kigyullad, jelezve, hogy magas érzékenységi szint van kiválasztva.

Refrigerant Leak Detector
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○1 Sensor ○2 Sensor Protector
○3 LED Leak Indicators ○4 Sensitivity Lo Button
○5 Power On/Off ○6 Reset Button
○7 Sensitivity Hi Button ○8 Low Battery Indicator
○9 Battery Cover ○10 Battery Cover Screw

5-2 LED Leak Indicator Definition:

FIGYELEM!
Ne működtesse a készüléket benzin, földgáz, propán 
jelenlétében vagy más gyúlékony környezetben.

5. MŰKÖDÉSI ELJÁRÁS 6. A SZENZOR CSERÉJE 7. TISZTÍTÁS

FIGYELEM!
A szenzor cseréjekor az elhasználódott szenzor FORRÓ lehet!!

        F IGYELEM!
A mosószer vagy izopropil-alkohol károsíthatja az érzékelőt, 
kérjük, tartsa távol az érzékelőtől a folyamat során.

Szivárgásérzékelés
MEGJEGYZÉS: A szivárgásérzékelő szonda hirtelen mozgása vagy „befújása” az érzékelő csúcsba 
befolyásolja a levegő áramlását az érzékelő felett, és riasztást okoz a műszerben.
(1) Bekapcsoló gomb:    A        gomb be- vagy kikapcsolja a hűtőközeg-szivárgás-érzékelő műszert. 
Nyomja meg egyszer a hűtőközeg-szivárgás-érzékelő bekapcsolásához, a kijelző 45 másodpercig 
villog az érzékelő bemelegedéséig.
Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig az áramellátás kikapcsolásához.

(2) Auto Reset & Reset funkciógomb: Ha az Auto Reset funkció be van kapcsolva, a mérő figyeli a 
háttérállapotot és finomhangolja magát. Ha a Reset LED világít, az azt jelzi, hogy BE módban van. 
Nyomja meg a „RESET” gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig, a Reset jelzőfény kialszik, és az 
Auto Reset funkció OFF módba kerül.

Ha a Reset jelzőfény nem világít, az azt jelzi, hogy a Reset funkció kézi üzemmódban van. Nyomja 
meg egyszer a „RESET” gombot a kézi visszaállítás funkció engedélyezéséhez.

(3) Ellenőrizze az egység és a szenzor állapotát:
• Állítsa az érzékenységi szintet „Hi”-ra.
• Nyissa ki a szivárgásellenőrző palack fedelét, és lassan mozdítsa közelebb a kígyócső fúvókájához.
•Ha a jelzés felfelé mozog az alacsonyról, akkor távolítsuk el az ellenőrző palackot, és a LED-nek újra

 ki kell aludnia. Ez azt mutatja, hogy az egység működőképes állapotban van.
•  Ha az egység nem az elvárásoknak megfelelően működik, vigye el karbantartásra a helyi 
értékesítési irodába.
(4) Lépjen be a mérési módba:
•Helyezze a szivárgásérzékelő szonda csúcsát a lehető legközelebb a feltételezett szivárgás helyéhez.

 Próbálja meg a szondát a lehetséges szivárgásforrástól 1/4 col (6 mm) távolságon belül elhelyezni.
•  Lassan mozgassa a szondát minden lehetséges szivárgási ponton túl.
• Amikor a műszer szivárgásforrást észlel, hangjelzés hallható. Ezenkívül a vizuális jelzőfények 

alacsonyabbról magasabbra váltanak; A zöld, a narancssárga, majd a piros LED (legmagasabb 
koncentráció) jelzi, hogy a mérés helye közel van a szivárgás forrásához.

•   Amikor a műszer szivárgást jelez, egy pillanatra húzza el a szondát a szivárgás helyétől, majd helyezze
 vissza a hely pontos meghatározásához. Ha nagy a hűtőközeg-szivárgás, az érzékenységkapcsolót LOW
 állásba állítva könnyebben megtalálhatja a szivárgás pontos helyét.
•  Állítsa vissza az érzékenységkapcsolót HIGH állásba, mielőtt további szivárgásokat keresne.
• Ha befejezte a szivárgástesztet, kapcsolja KI a műszert és tárolja tiszta helyen, óvja a szivárgásérzékelőt

 az esetleges sérülésektől.

 

A szenzor működési ideje korlátozott. Normál működés mellett a szenzornak egy évnél tovább kell működnie. 
Ha az érzékelőt nagy sűrűségű hűtőfolyadéknak (>30000 ppm) teszi ki, az gyorsan lerövidíti az életciklusát.
Ügyeljen arra, hogy az érzékelő felülete mentes legyen a vízcseppektől, gőztől, olajtól, zsírtól, portól és bármilyen 
egyéb szennyeződéstől. Ezenkívül az egység jó működési állapotának biztosítása érdekében a szenzorokat 
időnként cserélni kell, az üzemi élettartam lejártával.

A műszer műanyag háza normál háztartási tisztítószerrel vagy izopropil-alkohollal tisztítható.
Ügyelni kell arra, hogy a tisztítószer ne kerüljön a műszerbe.
A benzin és más oldószerek károsíthatják a műanyagot, ezért kerülni kell a használatukat.

(1) Távolítsa el a csúcsos kupak fedelét a kígyócső hegyéről.

(2) Húzza ki a régi érzékelőt, és helyezze be az új érzékelőt a dugóba (lásd lent a 2. ábrát).

(3) Zárja le a kupak fedelét a dugó felett.

Refrigerant Leak Detector
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Szenzor védő
Szenzor 

(3) Seal the cap cover over the plug. 

9. CLEANING:

The Instrument plastic housing can be cleaned with
standard household detergent or isopropyl alcohol. 
Care should be taken to prevent the cleaner from
entering the instrument. Gasoline and other solvents
may damage the plastic and should be avoided.

WARNING!
The detergent or isopropyl alcohol might
damage the sensor, please keep then from
the sensor through the process. 

Fig.2

Refrigerant Leak Detector

7

6. GETTING STARTED

6-1 Installing Batteries
Loose the screw and remove the battery
compartment door located on the bottom of the
instrument as show below (Fig.1). 
Install 2 “C” size alkaline batteries.
Reinstall the battery cover by aligning it with the
handle.

When the batteries are nearing the end of their useful
life, the Red LED Low Battery indicator illuminates. The 
batteries should be replaced as quickly as possible.

4.1 Az elemek behelyezése

  1. Ábra

4.2 Automatikus környezeti visszaállítás funkció

4. BEÜZEMELÉS

•Lazítsa meg a csavart, és távolítsa el a műszer alján található elemtartó rekesz fedelét
 az alábbi ábra szerint. 1. ábra

• Helyezzen be 2 db „C” méretű alkáli elemet.
• Helyezze vissza az akkumulátorfedelet a fogantyúhoz igazítva.

Amikor az elemek hasznos élettartamuk végéhez közelednek, a piros LED-es alacsony 
akkumulátor feszültség jelző világít. Az elemeket mihamarabb ki kell cserélni.

Ez a hűtőközeg-szivárgásérzékelő egy Automatic Ambient Reset funkcióval rendelkezik, amely úgy 
állítja be az egységet, hogy figyelmen kívül hagyja a hűtőközeg környezeti koncentrációját.

• Automatikus környezetbeállítás – Az első bekapcsoláskor az egység automatikusan úgy állítja be
 magát, hogy figyelmen kívül hagyja a csúcson lévő hűtőközeg szintjét. Csak ennél nagyobb szint,
 vagy koncentráció okoz riasztást. VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ez a funkció azt eredményezi,
 hogy az egység figyelmen kívül hagyja a bekapcsoláskor jelen lévő hűtőközeget. Más szóval, kikapcsolt
 egységnél, ha a csúcsot szivárgásra helyezi, és bekapcsolja az egységet, nem fog szivárgást kimutatni!

• Környezeti visszaállítás funkció – Az egység működés közbeni alaphelyzetbe állítása hasonló funkciót
 hajt végre, úgy programozza az áramkört, hogy figyelmen kívül hagyja a csúcson lévő hűtőközeg
 szintjét. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonosítsa a szivárgás forrását (magasabb
 koncentráció mérésével). Hasonlóképpen, az egység friss levegőre vihető és reset-elhető a maximális
 érzékenység érdekében. Az egység visszaállítása hűtőközeg jelenléte(a friss levegőn) nélkül, nulla feletti
 érték észlelését eredményezi.

•   Miután az egység bemelegedett, az alapértelmezett érzékenységi szint „Közepes”, az Auto Reset funkció
 pedig „BE” van kapcsolva.
•Az Auto Reset funkciót a legjobb először használni, amikor a felhasználó a szivárgás forrását 
próbálja azonosítani. A szivárgásforrás meghatározását követően kapcsolja ki az Auto Detect 
funkciót a szivárgásmérés folytatásához.
• Az Auto Reset funkciót KI kell kapcsolni, ha fix helyzetű szivárgásérzékelésben használják.

2 db „C” méretű 
alkáli elem




