RECOVERSTATION Yellow jacket model R50a en R60a
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Gebruikshandleiding.
RECOVERSTATION Yellow jacket model R50a en R60a
Draai kraan 4 van het recoverstation in de stand “off”
Draai kraan 3 rechtsom op de stand RECOVER
Sluit de rode slang aan op de koudemiddelfles.
Zorg dat het kraantje in de rode slang gesloten is.
Zorg dat alle kraantjes in de serviceslangen gesloten zijn.
Zorg dat alle kranen van het manometerset gesloten zijn.
Sluit de gele slang van het manometerset aan, aan de lagedrukzijde van het recoverstation.(nr 2)
Sluit de blauwe servicenippel aan op de lagedrukzijde van de airco-installatie.
Sluit de rode servicenippel aan op de hogedrukzijde van de airco-installatie.
Draai de blauwe servicenippel in. (open)
Draai de rode servicenippel in. (open)
Open de blauwe kraan van het manometerset.
Open de gele kraan van het manometerset.
Open het kraantje in de gele serviceslang.
Draai de kraan van de koudemiddelfles open.
Open het kraantje in de rode serviceslang naar de koudemiddelfles.
Zet de pomp van het recoverstation in werking. (nr. 1)
Draai de lagedrukkraan ( nr. 4) op het servicestation naar rechts (VAPOR).
Controleer de lagedruk manometer van het meterset.
Als deze onder de twee bar komt kunt u de kraan van de hogedrukzijde openen van het
manometerset.
Controleer vervolgens de lagedruk manometer op het meterset, als deze in het vacuüm staat sluit
dan de gele kraan die naar het recoverstation gaat.
Het koudemiddel zal uitdampen.
Dit is te zien aan een lichte drukverhoging.
Open vervolgens de gele kraan om het aircosysteem verder te recoveren.
Herhaal bovenstaande handelingen totdat het aircosysteem helemaal leeg is.
De lagedrukmanometer blijft nu in het vacuüm staan.
Sluit alle kranen van het manometerset.
Draai kraan 4 op het recoverstation naar de stand “off”
Draai nu kraan 3 op het recoverstation langzaam naar links (PURGE). Zorg dat de druk op de
lagedrukmeter van het recoverstation onder de drie Bar blijft.
Als de lagedrukmeter in het vacuüm staat is het recoverstation leeg.
Draai kraan 3 weer naar RECOVER.
Schakel het recoverstation uit.

Sluit de koudemiddelfles.
Sluit het kraantje in de rode slang.
Sluit het kraantje in de gele slang.
Sluit alle kranen op het manometerset.
Draai de service-nippels uit. (dicht)
Koppel de service-nippels af van het aircosysteem.
Koppel de gele slang los van het recoverstation.

