
EASYSEAL ULTIMATE
GAZ KAÇAK GİDERİCİ UYGULAMA KILAVUZU

ÜRÜN, SIZDIRMAZ ALÜMİNYUM FOLYO AMBALAJINDA SAKLANMALI VE
SADECE KULLANIM ESNASINDA AÇILMALIDIR.
Kullanmadan önce tüm talimatları ve uyarıları okuyun. Profesyonel
kullanım içindir. Kullanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.

UYGULAMA

Daha önce vakum yapılarak devreye alındığından emin olmadığınız
sistemlerde  mutlaka vakum işlemi  uygulayın. Sistemi soğutma
modunda çalıştırın.Toplam  gaz hacminin en az %80’nini şarj edin.
Sisteme ekleme  yapacaksanız, yine gazını en az %80’e tamamlayın.

� EasySeal Ultimate kullanımı için aşağıdaki şartların sağlanması
gerekmektedir.

   ✱ 4050-05 ve 4050-21 24.000 Btu/h’e kadar, 4050/11 24.000 Btu/h ila
90.000 Btu/h arasında 4050-08 ise 24.000 ila 120.000 Btu/h kapasiteler
için tasarlanmış olup, sistemde  en erken 1 hafta veya daha uzun zaman
sonunda gaz şarjı gerektiren kaçaklar için kullanılabilir. 120.000 Btu/h ‘ den
büyük sistemler için lütfen danışınız!
  ✱ Sistemde soğutucu akışkan dışında yabancı gaz ve oluşumlar
olmamalıdır. Eğer var ise sistem boşaltılıp , tekrar vakum edilmeli, nem
oluşumu var ise sistemden nem uzaklaştırılmalı, asit oluşumu var ise Rx-
Acid Scavenger ile nötralize edilmelidir.
  ✱ Dryer tıkalı ise mutlaka değiştirilmelidir.
  ✱ EasySeal  Ultimate mutlaka içerisinde gaz olan  ve soğutma modunda
çalışır haldeki sisteme, basıncın alçak olduğu klima servis vanasından şarj
edilmelidir. Ürün vakumda bulunan veya boş (gaz basılmamış) sistemlere
verilemez !
  ✱ EasySeal Ultimate hortumunu bükmeyin, katlamayın, kullanımı için
aşağıdaki talimatlara uyunuz !
  ✱ EasySeal .ultimate -UV ürünleri  için kaçak kontrolünü Ultraviyole ışık
ile yapınız. UV kontrolü kaçak miktarına bağlı belirli çalışma süresinden
sonra yapılmalıdır.(Ultraviyole el feneri ürün paketine dahil değildir.)



Gaz vanası
(Alçak basınç)
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Uygulama esnasında sistem soğutma modunda çalışmalı ve manifold
üzerindeki yüksek basınç vanası kapalı olmalıdır. Gaz şarjı işleminden
sonra (min.%80) manifold üzerindeki mavi vanayı ve gaz tüpünün
vanasını kapatın. Manifold orta ağzından sarı şarj hortumunu sökün.
EasySeal Ultimate ürününün rekorlu tarafını manifold mavi vana kısık
açık vaziyette iken (hortumda kalan havayı süpürmek için) , manifold
orta ağzına takın ve mavi vanayı kapatın. Gaz tüpünün vanası kısık açık
konumda iken (hortumda kalan havayı süpürmek için) , sarı gaz
hortumunu EasySeal Ultimate’in siboplu olan kısmına takın. Manifold
mavi vanasını açın ve gaz tüpünün vanasını açarak., Ürünü sisteme şarj
edin. Ürünün sistem içerisine şarj edildiğini hortum üzerinden görerek
emin olun. Birden fazla ürün şarjı için işlemi tekrar edin.

Dikkat!  şarj gerçekleşmediği taktirde EasySeal Ultimate’i asla
manifold bağlantı noktasından ( rekorlu tarafından ) sökmeyin.
EasySeal Ultimate ürününün diğer ucu sipoblu olduğundan,
siboplu tarafına taktığınız hortumun iğneli olduğundan ve gaz
tüpünün dolu olduğundan emin olun, Manifold mavi vanasını
kapatarak, Easyseal Ultimate ürünün arkasına bağlı hortumu
çıkarıp değiştirebilirsiniz.

Ürün sisteme verildikten sonra sistemin gaz şarj işlemini tamamlayın.
Ürünün sistem içerisinde homojen dağılması için cihazı ısıtma veya
soğutma modunda 1 saat kadar çalıştırın.

EasySeal
Ultimate

Gaz
tüpü

Kapalı

Soğutma
sistemi


