
Fieldpiece 
 

Μεραλή Αλάθηεζεο 
ςπθηηθνύ κέζνπ 
  
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΣΗ 
 
Μνληέιν MR45  



 

Πεξηερόκελα 
εκαληηθή ζεκείσζε 4 ‘Διεγρνη 12 
  Οζόλε θαη θνπκπηά  
Ση πεξηιακβάλεηαη 4 Δηθνλίδηα θαηάζηαζεο θαη κελύκαηα  
  Έιεγρνο δξνκνιόγεζεο πνξηώλ  
Πξνεηδνπηείζεηο 4 MR45 Ρνή ςπθηηθνύ  
  Γπλακηθή κέηξεζε πίεζεο  
Πηζηνπνηήζεηο 5   
  Λεηηνπξγίεο 22 
Πεξηγξαθή 6 MR45 Απηνδηάγλσζε  
Υαξαθηεξηζηηθά  Καζαξηζκόο MR45  

  Δθθαζάξηζε θπιίλδξνπ  
Πξνδηαγξαθέο 8 Άκεζε αλάθηεζε πγξνύ/αεξίνπ  
  Push/Pull Αλάθηεζε  
Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο 10 Δληζρπκέλε αλάθηεζε πγξώλ  
Πξώηεο βνήζεηεο γηα ηελ 
έθζεζε ζε ςπθηηθέο νπζίεο    
Γεληθά  Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 30 
Πεξηβάιινλ  Μήλπκα απνθαηάζηαζεο  
Πξνζσπηθή πξνζηαζία  Άιια ζπκπηώκαηα  
Πξνζηαζία MR45    
Ρύζκηζε  πληήξεζε 32 
Λεηηνπξγία    
  Πεξηνξηζκέλε εγγύεζε 33 
Σερληθέο ζπκβνπιέο 12 Λήςε ππεξεζίαο  
Γεληθά    
Δγθαηάζηαζε    
Λεηηνπξγία    

 
 
 
 
 
 
2 3 



εκαληηθή ζεκείσζε 
Γελ πξόθεηηαη γηα κηα κεραλή επξέσο ρξήζε . 

Μόλν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό εθπαηδεπκέλν 

ζηελ αλάθηεζε ή άληιεζε ςπθηηθνύ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί απηό ην κεράλεκα. 
 

Ση πεξηιακβάλεη 
• MR45 Μεραλή αλάθηεζεο  
• 3 Extra Mesh Screens for Input Port  
• 1 Δπηπιένλ δαθηύιηνο O-ring γηα πόξηα 

εηζόδνπ  
• Δγρεηξίδην ρξήζηε  
• 1 Υξόλνο εγγύεζεο  
 
 
 
 
 
 

 

! WARNINGS 
 

Do not use to pump hydrocarbons, explosion risk.  
Do not use to pump flammable media, explosion risk. Inhalation of high 

concentrations of refrigerant vapor can block 

oxygen to the brain causing injury or death. 
Refrigerant liquid can cause frostbite. 

 

Πηζηνπνηήζεηο 
 
 
 
 
 
 

 

WEEE  
Με ην απνξξίπηεηε κε θνηλέο 
ξνέο απνβιήησλ  

 
 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 608 

ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΔΡΑ 
 
 

THIS EQUIPMENT HAS BEEN CERTIFIED BY UNDERWRITERS 

LABORATORIES INC. TO MEET EPA’S MINIMUM 

REQUIREMENTS FOR RECOVERY EQUIPMENT INTENDED 

FOR USE WITH ALL SYSTEMS CONTAINING ANY MEDIUM, 

MEDIUM HIGH, AND HIGH PRESSURE REFRIGERANTS 

LISTED IN TABLE 4, AHRI 740. < SA44565 > 
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Πεξηγξαθή 
 
Σν MR45 είλαη ε πξώηε κεραλή DC κεηαβιεηήο 

ηαρύηεηαο κε ςεθηαθή νζόλε. Σν ςπθηηθό κέζν 
αληιίαο είλαη πην εύθνιν θαη πην ήζπρν από πνηέ. 
πλδέζηε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο ρσξίο λα 
πεξηεγείζηε ζε ζθνηεηλνύο ζηελνύο ρώξνπο ή λα 
βγάιεηε ηελ αληιία από ην έδαθνο. Πξνβάιεηε 
κελύκαηα θαηάζηαζεο θαη πηέζεηο απεπζείαο ζηε 
κεγάιε θσηεηλή νζόλε. 
Μεηαθέξεηε ην κεράλεκα από θαη πξνο ην ρώξν 
εξγαζίαο εύθνια θαη θαιά πξνζηαηεπκέλν από 
πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο. Γπξίζηε ηε 
κνλαδηθή βαιβίδα ειέγρνπ κε θανπηζνύθ γηα λα 
κεηαθέξεηε ην ςπθηηθό κέζν κέζσ ηνπ MR45 θαη 
ρξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία απηόκαηνπ 
θαζαξηζκνύ γηα λα αληιήζεηε ηα ηειεπηαία ίρλε 
ζηνλ θύιηλδξν αλάθηεζεο αληί λα κείλεη ζην 
κεράλεκα ή λα απειεπζεξσζεί ζην πεξηβάιινλ. 
 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 
 
• Διαθξύ (22 ιίβξεο) 
• Οκαιή θαη γξήγνξε ιεηηνπξγία (1 HP DC 
Motor) 
• Φεθηαθή νζόλε κε κελύκαηα θαηάζηαζεο 
• Αμηόπηζηε θαηαζθεπή από θανπηζνύθ 
• Δύθνιε πξόζβαζε ζηε ζρεδίαζε ηεο ζύξαο 
• Η ζύξα εηζόδνπ ηνπ Hex Nut αζθαιίδεη θαηά 
ηελ αθαίξεζε ηνπ εύθακπηνπ ζσιήλα 
• Απνζήθεπζε θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο 
• Κεξακηθνί θύιηλδξνη 
• Απηνθαζαξζία 
• IP25 γηα ιεηηνπξγία ζηε βξνρή 
• Δπξεία ηάζε ιεηηνπξγίαο (95 έσο 130 VAC) 
• Σν UL επαιεζεύηεθε κε ηελ Δλόηεηα 608 ηνπ 
EPA Clean Air Act 
• UL Verified ζην πξόηππν AHRI 740
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Πξνδηαγξαθέο 
 
Οζόλε: 2 x 10000 κεηξεηέο LCD κε κελύκαηα θαηάζηαζεο 
Οπίζζηνο θσηηζκόο: Μπιε ρξώκα 

Πνζνζηό κέηξεζεο: 3,3 θνξέο αλά δεπηεξόιεπην,  

 Δύξνο αηζζεηήξα πίεζεο εηζόδνπ : -30 "Hg έσο 600 psig 

 Δύξνο αηζζεηήξα πίεζεο ζύξαο εμόδνπ: -30 "Hg έσο 600 

psig 

 

Γηαθνπή πςειήο πίεζεο: 558 psig, νλνκαζηηθή 

  

Αλάιπζε θαη Μνλάδεο: 1 psig (1 "Hg), 0,05 bar (2 cmHg), 

0,01 Mpa (2 cmHg), 5 Kpa (2 cmHg) 

 Αθξίβεηα αηζζεηήξα πίεζεο:  

± 0,5 "Hg (θελό)  

± (0,6% ηεο αλάγλσζεο +2 psig) 

 

Σειηθή αλάθηεζε θελνύ: 14,9 "Hg 

 

πκπηεζηήο: δηπιόο θύιηλδξνο παιηλδξνκηθόο (ρσξίο ιάδη) 

 

DC θηλεηήξαο: 1 HP (κεηαβιεηή έμππλε ηαρύηεηα) 

 

Πεγή ηζρύνο: 95 έσο 130 VAC @ 60 Hz 1 θάζε 

 

Μέγηζηε ηξέρνπζα θιήξσζε: 12,0 AAC 

 

Βαιβίδα: Μία ζθαηξηθή βαιβίδα δηπιήο δηαδξνκήο

 
 

 

Φίιηξν εηζόδνπ: Μεκβξάλε 11 mm, αλνμείδσηε 

 

Γηαζηάζεηο: 14,8 "x 9,8" x 13,5 " 

376 mm ρ 250 mm ρ 344 mm 

 

Βάξνο: 22 ιίβξεο 

 

Πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο: 32 ° F έσο 122 ° F (0 ° C έσο 50 ° 

C) 

 

Πεξηβάιινλ απνζήθεπζεο: -4 ° F έσο 140 ° F (-20 ° C έσο 

60 ° C) 

 
Δγθεθξηκέλα πγξά: 

 R12, R134A, R22, R401A (MP39), R401B, R401C, 

R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, 

R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R411A, 

R411B, R412A, R500, R502, R507, R509. 
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Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο  
Πξώηεο βνήζεηεο γηα ηελ έθζεζε ζε ςπθηηθέο νπζίεο  
Δηζπλνή: Μεηαθέξεηε ακέζσο ζηνλ θαζαξό αέξα. 
Μάηηα: Ξεπιύλεηε ακέζσο ηα κάηηα κε λεξό. Εεηήζηε ηαηξηθή 
θξνληίδα. 
Γέξκα: Ξεπιύλεηε ακέζσο ην δέξκα κε λεξό. Εεηήζηε ηαηξηθή 
θξνληίδα.  
Γεληθά 
Γελ πξόθεηηαη γηα κηα κεραλή γεληθήο ρξήζεο. Μόλν 
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό εθπαηδεπκέλν ζηελ αλάθηεζε ή 
αληιεζε ςπθηηθνύ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απηό ην κεράλεκα  
Γηαβάζηε θαη θαηαλνήζηε απηό ην εγρεηξίδην ρεηξηζηή ζην ζύλνιό ηνπ 

 
 

Πεξηβάιινλ  
1. Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (32-122°F)  
2. Βεβαησζείηε όηη ν αλεκηζηήξαο είλαη απαιιαγκέλνο από 

εκπόδηα. 
3. Κίλδπλνη έθξεμεο θαη ππξθαγηάο: 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε θνληά ζε ζσιήλεο απνρέηεπζεο. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύο ρώξνπο πνπ δελ 

αεξίδνληαη ζπρλά.  
Με ρξεζηκνπνηείηε θνληά ζε βελδίλε, αθεηπιέλην ή άιια 

εύθιεθηα αέξηα. Με ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ άληιεζε 

πδξνγνλαζξάθσλ .  
Με ρξεζηκνπνηείηε θνληά ζε ζπηλζήξεο  

Πξνζσπηθή πξνζηαζία 
1. Κίλδπλνο απν θξπνπαγήκαηα, 
2. Υξεζηκνπνηήζηε εμνπιηζκό πξνζσπηθήο πξνζηαζηάο :  

Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 
 

Φνξέζηε σηναζπίδεοο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

Φνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα. 

 

MR45 Πξνζηαζία 
1. Υξεζηκνπνηήζηε κόλν εγθεθξηκέλα πγξά (ζει.9).  
2. Μελ ρξεζηκνπηείηε πδξνγνλάζξαθεο  

Έγθαηάζηαζε 
1. Δπηζθεπάζηε νπνηνδήπνηε ειαηησκαηηθό ζεκείν πξίλ ηε 

ρξήζε 
2. Απνζπλδέζηε ηελ ηξνθνδνζία θαη αθήζηε ηνλ 

αλεκηζηήξα λα ζηακαηήζεη πξίλ αλνίμεηε ην MR45 
MR45.  

3. Δθηειέζηε πεξηνδηθέο δνθηκέο (ζει. 22). 
4. Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ξεύκαηνο δελ ερεη ππνζηεί 

δεκηά. 
5. Βεβαησζείηε όηη όινο ν εμνπιηζκόο είλαη γεησκέλνο. 
6. Δπηινγέο θαισδίνπ πξνέθηαζε: 

14 AWG ή παρύηεξν, έσο  15 m 
12 AWG ή παρύηεξν, έσο 30 m 

7. Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην πξέθηαζεο είαλη γεησκέλν, 
βάιηε ηνλ αγσγό. 

 

Λεηηνπξγία 
1. Υξεζηκνπνηείηε ζσζηνύο εύθακπηνπο ζσιήλεο ςπθηηθνύ 

κέζνπ κε ζθαηξηθέο βαιβίδεο δηαθνπήο. 
2. Παξαθνινπζήζηε ηελ ηξέρνπζα πνζόηεηα ςπθηηθνύ 

κέζα ζηνλ θύιηλδξν. Οη θιίκαθεο ςπθηηθνύ κέζνπ είλαη 
έλαο θαιόο ηξόπνο γηα λα γίλεη απηό. 

3. Ζ ππεξπιήξσζε ελόο θπιίλδξνπ θαηά 80% κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη έθξεμε θαη παξαβηάδεη ηνπο λόκνπο DOT. 

4. Κιείζηε ηνλ θύιηλδξν από ην ςπθηηθό, αλ θηάζεη ην 80%  
ηεο ρσξεηηθόηεηάο ηνπ. 

5. Υξεζηκνπνηείηε κόλν θηάιεο  ηύπνπ DOT CFR 49 ή UL 
πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην ςπθηηθό πνπ αλαθηάηαη. 

6. Υξεζηκνπνηήζηε ηα ζπληζηώκελα εμαξηήκαηα. 
7. Υξεζηκνπνηήζηε έλα κηθξό θίιηξν ζηεγλσηήξα ζηε ζύξα 

εηζόδνπ θαη αιιάμηε ην ζπρλά γηα λα πξνζηαηεύζεηε ην 
κεράλεκα από ηα κνιπζκέλα ςπθηηθά κέζα. 

8. Διέγμηε ηηο πηέζεηο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο. 
9. Απηνθαζαξίζηε MR45 κεηά από θάζε ρξήζε. Γελ πξέπεη 

λα παξακείλεη ςπθηηθό ζην κεράλεκα.
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Σερληθέο ζπκβνπιέο 
Γεληθά  
1. Απνζεθεύζηε ζε ζέζε (purge ή recover). Μελ απνζεθεύεηε ζε ζέζε 

θιεηζηό θαζώο ν παγεδεπκέλνο αέξαο θαη ην ςπθηηθό πγξό κπνξνύλ 

λα βιάςνπλ ηα εμαξηήκαηα 

2. Γηα παξαηεηακέλε απνζήθεπζε θαζαξίζηε κε άδσην , ξπζκίζηε ζην 

recover θαη θαιύςηε (κελ ζθξαγίδεηε)ηηο ζύξεο. 

3. Οη κεραλέο αλάθηεζεο δελ είλαη αληιίεο θελνύ θαη δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βαζηέο εθθελώζεηο . 

4. Μελ ηξέρεηε ην κεράλεκα ρσξίο ην θίιηξν καηηώλ(ζει.32).κε ηνλ 

ηξόπν απηό ζα αθπξσζεί ε εγγύεζε θαη ζα πξνθιεζεί βιάβε ζην 

κεράλεκα. 
 
5. Καηαλνήζηε ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ςπθηηθνύ  (MSDS). 
 

Ρύζκηζε 
1. Γλσξίζηε ην ςπθηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο θαη βεβαησζείηε όηη ν 

θύιηλδξνο απνθαηάζηαζεο αληηζηνηρεί ζε απηόλ ηνλ ηύπν.  
2. σιήλεο: 

πληνκόηεξν δπλαηόλ (εύθακπηνο ζσιήλαο 3/8 "κε 1/4" 
ηνπνζέηεζε). Απνζπκπηεζηέο ππξήλα αθαηξέζεθαλ.  
Ζ ζθαηξηθή βαιβίδα θιείλεη αληί ησλ εμαξηεκάησλ ρακειήο 
απώιεηαο. Αληηθαηαζηήζηε αλ είλαη θζαξκέλν.  

3. Σα κεηξεηά πνιιαπιήο δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάθηεζε, 
αιιά κπνξνύλ λα ην θαηαζηήζνπλ πην βνιηθό θαη λα 
απμήζνπλ ηελ ηαρύηεηα έρνληαο 2 αλνίγκαηα γηα ην ζύζηεκα. 

4. Υξεζηκνπνηήζηε έλα εξγαιείν αθαίξεζεο ππξήλα βαιβίδαο 
Schrader γηα λα αθαηξέζεηε πξνζσξηλά ηνπο ππξήλεο ησλ 
βαιβίδσλ από ηηο βαιβίδεο.  

5. Υξεζηκνπνηήζηε ηε κέζνδν push-pull εάλ αλαθηήζεηε πάλσ 
από 30 ιίβξεο.  

6. Δθθελώζηε ηνπο θεληξηθνύο θπιίλδξνπο απνθαηάζηαζεο έσο 
29,6 "Hg πξηλ ηε ρξήζε. 

 
7. Απιώο θαζαξίζηε πξηλ αλαθηήζεηε έλα δηαθνξεηηθό 

ςπθηηθό κέζν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπλδέζηε ηε ζύξα 
εμόδνπ ζε έλαλ θύιηλδξν απνθαηάζηαζεο πνπ 
εθθελώλεηαη βαζηά γηα λα ηξαβήμεηε ηπρόλ ελαπνκέλνλ 
ςπθηηθό κεηά ηελ απηόκαηε εθθαζάξηζε. Γηα αθόκε 
κεγαιύηεξε θαζαξόηεηα, ξπζκίζηε ην θνπκπί SELF 
PURGE θαη ρξεζηκνπνηήζηε κηα αληιία θελνύ ζηε ζύξα 
εμόδνπ γηα λα εθθελώζεηε πιήξσο ην MR45. 

8. Μάζεηε πόζε πνζόηεηα ςπθηηθνύ κέζνπ αλακέλεηε λα 
αλαθηήζεη πξηλ μεθηλήζεηε. 

9. Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο ζηνλ θύιηλδξν 
απνθαηάζηαζεο γηα λα κελ ππεξβαίλεη ην 80% πνπ έρεη 
πιεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ή λα 
παξαθνινπζεί θαη λα έρεη έηνηκν δεύηεξν θύιηλδξν. 

10. Πάληα θαζαξίζηε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο πξηλ ηελ 
αλάθηεζε. Αλ ν θύιηλδξνο είλαη πνιύ δεζηόο, 
ρξεζηκνπνηήζηε παγόινπηξν γηα λα κεηώζεηε ηε 
ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ. 

11. Δάλ ε πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ είλαη πςειόηεξε από ηελ 
αλακελόκελε, κπνξείηε λα θαζαξίζεηε ηα κε 
ζπκππθλώζηκα πιηθά ζε έλαλ άιιν θύιηλδξν (ζειίδα 
23). 

Λεηηνπξγία  
1. Αλάθηεζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν πγξνύ πξηλ 

από ηελ αλάθηεζε αηκνύ. 
 
2. Ζ αλάθηεζε είλαη ηαρύηεξε όηαλ ν θύιηλδξνο 

απνθαηάζηαζεο είλαη πην δξνζεξόο. 
 

3. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πηζηόιη 
ζεξκόηεηαο γηα λα ζεξκάλεηε ηηο γξακκέο ςπθηηθνύ 
γηα λα βξάζεη ην παγηδεπκέλν ςπθηηθό. 

 
4. Αλάθηεζε από ηηο δύν γξακκέο αλαξξόθεζεο θαη 

πγξώλ ηαπηόρξνλα γηα ηαρύηεξε αλάθηεζε αηκώλ.
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Controls 
Κνπκπί ειέγρνπ ζπξώλ 

 

 Καιώδην ξεύκαηνο  
 

 Mesh Screen Filter 
 

 

 Δίζνδνο  
Φεθηαθή δηπιή νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ θαη θνπκπηά 

 Έμνδνο 
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Οζόλε θαη θνπκπηά 
 
 

Πίεζε εηζόδνπ Πίεζε εμόδνπ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καηάζηαζε θαη κελύκαηα 
 

 

START/STOP 
Start or Stop the motor.  

ZERO (press 3 seconds) 
Zero pressure sensors. Ports must be open to atmosphere.  

CANCEL ALARM 
Cancel alarm currently sounding (temporarily mute).  

MUTE (press 3 seconds) 
Toggle mute for all sounds (setting is saved).  

UNITS 
Select pressure/vacuum units. 

 

Δηθνλίδηα θαη κελύκαηα  
 

 Σν εηθνλίδην πεξηζηξέθεηαη όηαλ ν θηλεηήξαο 
ιεηηνπξγεί.  
Σν εηθνλίδην εκθαλίδεηαη όηαλ ην MR45 έρεη 
ξπζκηζηεί ζε MUTE. 

OK ΓΙΑ ΝΑ ΞΔΚΙΝΗΔΣΔ 
Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. Οη ζεξκνθξαζίεο, νη ηάζεηο θαη νη 
πηέζεηο είλαη αζθαιείο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα. 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΘΗΚΔ  
Ο θαζαξηζκόο ή ε αλάθηεζε έρεη θζάζεη ζην ηειηθό θελό 
αλάθηεζεο. 

Δίζνδνο θιεηζηή 
Γελ είλαη δπλαηέο κεδεληθέο πηέζεηο. Άλνηγκα ζύξαο εηζόδνπ  
Έμνδνο θιεηζηή 
Γελ είλαη δπλαηέο κεδεληθέο πηέζεηο. Άλνηγκα ζύξαο εμόδνπ  
Πξνεηδνπνίεζε πςειήο ηάζεο 

Ζ ηάζε ήηαλ πάλσ από 130 VAC. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε.  
Πξνεηδνπνίεζε ρακειήο ηάζεο 

Ζ ηάζε ήηαλ θάησ από 95 VAC. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε.  
Γηαθνπή πςειήο πίεζεο 
Ζ έμνδνο (θύιηλδξνο) έθζαζε ζε επηθίλδπλε πίεζε Ο 
θηλεηήξαο ζηακάηεζε. 

Απνθνπή ρακειήο πίεζεο 
Ζ είζνδνο έθζαζε ζην ηειηθό θελό αλάθηεζεο. Ο θηλεηήξαο 
ζηακάηεζε. 

Βιάβε θηλεηήξα 1 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα κεηξάηαη πάλσ από ην εύξνο 
ιεηηνπξγίαο.Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. 

Βιάβε θηλεηήξα 2 
Σν ξεύκα θηλεηήξα (εληζρπηέο) απμήζεθε πάλσ από ην εύξνο 
ιεηηνπξγίαο. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. 

Βιάβε θηλεηήξα 3 
Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε γηα άγλσζην ιόγν. 
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Port Routing Control 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΛΔΙΣΟ 
•Δίζνδνο θαη έμνδνο είλαη θιεηζηά. 

ή • Οξίζηε ζε θιεηζηή ζέζε γηα θιείζηκν 
Καη ζηηο δύν ζύξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ξύζκηζεο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OR  

 

ΑΤΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 
• Δίζνδνο θιεηζηή , έμνδνο αλνηρηή. 
• Ρπζκίζηε ζε απηελ ηελ πιήξσο αλνηρηή  
ζέζε γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο  
δηαδηθαζίοο αλάθηεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΣΗΗ 
• Δίζνδνο θαη έμνδνο είλαη 

πιήξσο αλνηρηέο.  
• Ρπζκίζηε ζε απηή ηελ πιήξσο 

αλνηρηή ζέζε γηα ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΣΗΗ (throttled) 
• Ζ εηζνδνο θαη ε έμνδνο 

είλαη ελ κέξε αλνηρηά.  
• Πεξηζηξέςηε ην απν 

ηελ αλάθηεζε πξνο θάζε 

θαηεύζπλζε γηα λα κεηώζεηε ηελ 

πγξαζία ηνπ πγξνύ, εάλ εκθαληζηεί 

θηύπεκα .Απηό επηβξαδύλεη ηε ξνή 

ηνπ ςπθηηθνύ εηζη ώζηε ην 

κεράλεκα λα ιεηηνπξγεί πην νκαιά. 

• Μόλν ην γθάδη όζν ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία. 
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MR45 Ρνή ςπθηηθνύ 
Σν πγξό θαη ν αηκόο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ 
έιθνληαη κέζσ ηεο κεραλήο από ηε δηαθνξά 
πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνλ ζπκπηεζηή. 
Γηα κέγηζηε απόδνζε, απμήζηε ηελ πίεζε IN θαη 
κεηώζηε ηελ πίεζε OUT. Αλαηξέμηε ζηηο 
ζπκβνπιέο ηερληθήο ππνζηήξημεο (ζειίδα 12).  
 
 
 

 
Μαλόκεηξν 

πκπηεζηήο 
πκπεθλσηήο 

     

(knob control)  (microchannel) 

Input    Output 

Pressure    Pressure 

Sensor    Sensor 

IN  OUT 

Port  Port 

 
 
 
 
 

 

System 
Recovery 

Cylinder 
(typically) 

(typically)  

 

Γπλακηθή δηαρείξηζε πίεζεο 
 
Οη κεηξήζεηο πίεζεο MR45 είλαη ζρεδηαζκέλεο 
κόλν γηα πηέζεηο παξαθνινύζεζεο. Μελ 
ρξεζηκνπνηείηε MR45 γηα κεηξήζεηο δηαγλσζηηθήο 
πίεζεο. 
 
Δάλ ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηαζεξή, νη 
κεηξήζεηο πίεζεο MR45 ζα είλαη θνληά ζηηο άιιεο 
κεηξεηέο πίεζεο. 
 
Δάλ αιιάμεη ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 
κεηξήζεηο πίεζεο ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εληόο 
απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο. Γηα 
θάζε 3 πόδηα ζσιήλα 1/4 ", ε πίεζε κπνξεί λα 
έρεη δηαθνξά πεξίπνπ ± 20 psig. 
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Λεηηνπξγίεο 
MR45 Απηνδηάγλσζε  
Δθηειέζηε απηήλ ηε δνθηκή γηα λα βεβαησζείηε όηη 
ε δηαθνπή πςειήο πίεζεο θαη ε αληιία 
ιεηηνπξγνύλ. 

 
1. Ρπζκίζηε ην θνπκπί ζην RECOVERY. 
2. Αλνίμηε ηελ ζύξα IN ζηνλ αέξα. 
3. πλδέζηε κηα ζθαηξηθή βαιβίδα ζηε ζύξα 

OUT. 
4. Κιείζηε ηε ζθαηξηθή βαιβίδα. 
5. Παηήζηε START γηα λα δεκηνπξγήζεηε 

πίεζε ζηε ζύξα OUT. 
6. Σν MR45 ιεηηνπξγεί θαιά αλ ην Cutoff 

πςειήο πίεζεο εκθαλίδεηαη ζε πεξίπνπ 550 
psig κέζα ζε 45 δεπηεξόιεπηα. Ο ρξόλνο 
απνθνπήο κπνξεί λα απμεζεί αλ 
ηνπνζεηεζεί έλαο κάληθαο κπξνζηά από ηε 
ζθαηξηθή βαιβίδα. 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ MR45 
Καζαξίζηε ην MR45 κεηά από θάζε αλάθηεζε γηα λα 
αληιήζεηε ην ηειεπηαίν θνκκάηη ςπθηηθνύ από ην 
MR45 γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο. 

 

Καζαξηζκόο θπιίλδξνπ 
 
Όηαλ ε πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ είλαη πςειόηεξε 

από ηελ αλακελόκελε, ελδέρεηαη λα έρεηε κε 

ζπκππθλώζηκα πιηθά ζηελ θνξπθή ηνπ 

θπιίλδξνπ. Υξεζηκνπνηήζηε έλαλ δεύηεξν 

θύιηλδξν κε βαζηά εθθέλσζε γηα λα αθαηξέζεηε 

ηα κε ζπκππθλώζηκα. 

 

 
1. Αθήλεηε ηνλ θύιηλδξν ππό πίεζε ρσξίο λύρηα. 
 
2. Υξεζηκνπνηήζηε κηα αληιία θελνύ γηα λα εθθελώζεηε έλαλ 

άιιν θύιηλδξν. 
3. Υξεζηκνπνηήζηε ηνπο κεηξεηέο δηαλνκήο γηα λα ζπλδέζεηε 

ηηο θιεηζηέο ζπξίδεο αηκνύ ησλ δύν θπιίλδξσλ. 
 
4. Μεηξήζηε ηε ζεξκνθξαζία αηκνύ ηνπ θπιίλδξνπ ςπθηηθνύ 

κέζνπ ππό πίεζε. 
 
5. Υξεζηκνπνηήζηε έλα δηάγξακκα P / T ή κηα ςεθηαθή 

πνιιαπιή γηα λα βξείηε ζπγθεθξηκέλε πίεζε. 
 
6. Αλνίμηε ηε ζπξίδα εθθέλσζεο αηκνύ. 
7. Αλνίμηε (θαζαξίζηε) ηε ζύξα αηκνύ ππό πίεζε έσο όηνπ ε 

πίεζε κεησζεί ζε 5 psi πάλσ από ηελ θαζνξηζκέλε πίεζε. 
8. Κιείζηε βαιβίδεο. 
9. Αλ είλαη επηζπκεηό, επαλαιάβεηε ζε 15 ιεπηά γηα λα 

επηηξέςεηε ζηε δεμακελή λα εγθαηαζηαζεί μαλά.

1. Ρπζκίζηε ην θνπκπί SELF PURGE. Ζ ζύξα IN είλαη ηώξα 

θιεηζηή θαη ν ζπκππθλσηήο είλαη ηώξα ξπζκηζκέλνο ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζπκπηεζηή.  

2. Παηήζηε START γηα λα αδεηάζεηε ην MR45 θαη λα 

δεκηνπξγήζεηε έλα εζσηεξηθό θελό.  

3. Μόιηο επηηεπρζεί ην ηειηθό θελό αλάθηεζεο (14,9 "Hg), ν 

θηλεηήξαο ζηακαηά απηόκαηα. 
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Cylinder L V 

 
 
 
 
 
 
 

Filter (optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Manifold 
 

Vapor 
 
 
 
 

Liquid 

 

Άκεζε αλάθηεζε πγξνύ/αεξίνπ  
Απηή είλαη ε ηππηθή κέζνδνο αλάθηεζεο. Γξακκέο 

αηκώλ θαη πγξώλ δηνρεηεύνληαη κέζσ ηεο 

πνιιαπιήο ζαο, κέζα ζην MR45, θαη έμσ από 

ηνλ θύιηλδξν απνθαηάζηαζεο. 

 
 
1. Κιείζηε βαιβίδεο ηνπ θπιίλδξνπ αλάθηεζεο, MR45, θαη 

πνιιαπιή. 
2. Ρπζκίζηε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 
3. Αλνίμηε βαιβίδεο ζσιήλσλ θαη εξγαιεία αθαίξεζεο. 
4. Οξίζηε ην MR45 γηα λα RECOVER. 
5. Αλνίμηε ηελ πςειή πιεπξά ηεο πνιιαπιήο γηα ηελ 

αλάθηεζε πγξώλ. 
6. Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ αέξα από ηνπο εύθακπηνπο 

ζσιήλεο, απελεξγνπνηήζηε ειαθξά ηνλ εύθακπην 
ζσιήλα ζηνλ θύιηλδξν έσο όηνπ παξαηεξεζεί ν αηκόο. 

7. Αλνίμηε πιήξσο ηε βαιβίδα αηκνύ ηνπ θπιίλδξνπ 
αλάθηεζεο. 

8. Παηήζηε START γηα λα μεθηλήζεη ε αλάθηεζε. 
9. Ρπζκίζηε ην θνπκπί, όπσο απαηηείηαη, γηα λα πεηύρεηε ηε 

ξνή ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ αλ παξνπζηαζηεί θξνύζε 
πγξνύ (θηύπεκα). 

10.Όηαλ ε αλάθηεζε πγξνύ είλαη πιήξεο, αλνίμηε ηε ρακειή 
πιεπξά ηεο πνιιαπιήο γηα ηελ αλάθηεζε αηκώλ. 

11.Σν MR45 ζηακαηά απηόκαηα ζην ηειηθό θελό αλάθηεζεο. 
Παηήζηε STOP γηα λα ζηακαηήζεηε ηε δηαδηθαζία 
αλάθηεζεο κε ην ρέξη αλά πάζα ζηηγκή. 

12.Ρπζκίζηε ην θνπκπί SELF PURGE θαη παηήζηε START 
γηα λα αδεηάζεηε ην MR45. Σν MR45 ζηακαηάεη απηόκαηα. 

13.Κιείζηε ηηο βαιβίδεο πνιιαπιώλ θαη θπιίλδξσλ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο απηνθαζαξηζκνύ. 

14.Αθαηξέζηε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο από ην MR45, 
ξπζκίζηε ην θνπκπί ζην RECOVER θαη ηηο ζύξεο 
θαπαθηνύ.
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Schrader Βαιβίδα  
Δξγαιεία (optional) 
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(  
 

Cylinder L V 

 
 
 
 
 
 
 

Filter (optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vapor 

 

 Sight Glass (optional) 
 

Liquid  
Schrader Valve Core 
Removal Tools (optional) 

 

Push/Pull Αλάθηεζε 
Απηή ε κέζνδνο είλαη κόλν γηα κεγαιύηεξα 

ζπζηήκαηα κε ηνπιάρηζηνλ 30 lbs πγξνύ 

ςπθηηθνύ κέζνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάθηεζε πγξνύ πξηλ από ηελ αλάθηεζε αηκνύ. 

 

 
1. Κιείζηε βαιβίδεο ηνπ θπιίλδξνπ αλάθηεζεο θαη MR45. 
2. Ρπζκίζηε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 
3. Αλνίμηε ηηο βαιβίδεο ηνπ ζσιήλα πγξνύ θαη ην εξγαιείν 

αθαίξεζεο ζηε ζύξα πγξνύ ζπζηήκαηνο. 
 
4. Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ αέξα από ηνλ εύθακπην ζσιήλα 

ηνπ ζπζηήκαηνο, απελεξγνπνηήζηε ειαθξά ηνλ εύθακπην 
ζσιήλα ζην ζηόκην πγξνύ ηνπ θπιίλδξνπ έσο όηνπ 
παξαηεξεζεί ν αηκόο. 

 
5. Αλνίμηε πιήξσο ηελ βαιβίδα πγξνύ ηνπ θπιίλδξνπ 

αλάθηεζεο θαη αθήζηε ηελ λα ζπκπηεζηεί. 
 
6. Οξίζηε ην MR45 γηα λα RECOVER. 
7. Παηήζηε START γηα λα μεθηλήζεη ε αλάθηεζε. 
8. Αλνίμηε πιήξσο ηε βαιβίδα αηκνύ ηνπ θπιίλδξνπ 

αλάθηεζεο. 
9. Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ αέξα από ηνπο εύθακπηνπο 

ζσιήλεο, απιώο ηνπνζεηήζηε ηνλ εύθακπην ζσιήλα ζην 
ζηόκην ηνπ ζπζηήκαηνο αηκώλ έσο όηνπ παξαηεξεζεί ν 
αηκόο. 

 
10.Αλνίμηε ηηο βαιβίδεο ηνπ ζσιήλα αηκνύ θαη ην εξγαιείν 

αθαίξεζεο ζηε ζύξα ηνπ ζπζηήκαηνο αηκώλ. 
 
11.Όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάθηεζε πγξώλ, παηήζηε ην 

πιήθηξν STOP γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θίλεζε. 
 
12.Κιείζηε όιεο ηηο βαιβίδεο θαη πξνρσξήζηε ζην Direct 

Vapor Recovery (ζειίδα 25). 
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Κύλινδρος L V 

 
 
 
 
 
 
 

   Φίιηξν (επηινγή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αέξην 
 

 

   Τγξό  
Γπαιάθη  (επηινγήl) 

Schrader Βαιβίδα 
Δξγαιεία απεγθαηάζηαζεο (επηινγή) 
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Δληζρπκέλε άκεζε αλάθηεζε πγξώλ  
 
Απηή ε κέζνδνο κεηώλεη ηελ ηάζε αηκώλ ζηνλ θύιηλδξν γηα 

ηαρύηεξε αλάθηεζε πγξώλ. Χζηόζν, ε αλάθηεζε αηκώλ 

επηβξαδύλεηαη επεηδή ν αηκόο αλαθηάηαη κόλν κέζσ ηεο 

ζπξίδαο πγξνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1. Βαιβίδεο θιεηζίκαηνο ηνπ θπιίλδξνπ αλάθηεζεο 

2. Ρπζκίζηε όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. 

3. Αλνίμηε βαιβίδεο ζσιήλσλ θαη εξγαιεία αθαίξεζεο. 

4. Οξίζηε ην MR45 γηα λα RECOVER. 

5. Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ αέξα από ηνπο εύθακπηνπο 

ζσιήλεο, απελεξγνπνηήζηε ιίγν θαη ηα δύν εμαξηήκαηα 

εύθακπησλ ζσιήλσλ ζηνλ θύιηλδξν έσο όηνπ 

παξαηεξεζεί ν αηκόο. 

6. Αλνίμηε πιήξσο ηηο βαιβίδεο αηκνύ θαη πγξνύ ηνπ 

θπιίλδξνπ αλάθηεζεο. 

7. Παηήζηε START γηα λα μεθηλήζεη ε αλάθηεζε. 

8. Ρπζκίζηε ην θνπκπί, όπσο απαηηείηαη, γηα λα πεηύρεηε 

ηε ξνή ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ αλ παξνπζηαζηεί θξνύζε 

πγξνύ (θηύπεκα). 

9. Όηαλ ε αλάθηεζε πγξνύ είλαη πιήξεο, θιείζηε ηελ 

βαιβίδα αηκνύ ηνπ θπιίλδξνπ. 

10. Σν MR45 ζηακαηά απηόκαηα ζην ηειηθό θελό 

αλάθηεζεο. Παηήζηε STOP γηα λα ζηακαηήζεηε ηε 

δηαδηθαζία αλάθηεζεο κε ην ρέξη αλά πάζα ζηηγκή. 

11. Ρπζκίζηε ην θνπκπί SELF PURGE θαη παηήζηε START 

γηα λα αδεηάζεηε ην MR45. Σν MR45 ζηακαηάεη 

απηόκαηα. 

12. Κιείζηε όιεο ηηο βαιβίδεο αθνύ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ. 

13. Αθαηξέζηε ηνπο εύθακπηνπο ζσιήλεο από ην MR45, 

ξπζκίζηε ην θνπκπί ζην RECOVER θαη ηηο ζύξεο 

θαπαθηνύ. 
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Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 
Μπλήκαηα θαηάζηαζεο 
 
Η είζνδνο είλαη θιεηζηή 
Γελ κπνξεί λα κεδεληζηεί ε εκθαληδόκελε πίεζε επεηδή ν αηζζεηήξαο 
πίεζεο δελ είλαη αλνηθηόο ζηελ αηκόζθαηξα Άλνηγκα ζύξαο εηζόδνπ. 
 

Η έμνδνο είλαη θιεηζηή 
Γελ κπνξεί λα κεδεληζηεί ε εκθαληδόκελε πίεζε επεηδή ν αηζζεηήξαο 
πίεζεο δελ είλαη αλνηθηόο ζηελ αηκόζθαηξα Αλνίμηε ην ιηκέλα εμόδνπ. 
 

Πξνεηδνπνίεζε πςειήο ηάζεο 
Ζ ηάζε ήηαλ πάλσ από 130 VAC. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. Βεβαησζείηε 
όηη ε ηάζε δηθηύνπ είλαη κεηαμύ 95 θαη 130 VAC @ 60 Hz. 

 
Πξνεηδνπνίεζε ρακειήο ηάζεο 
Ζ ηάζε ήηαλ θάησ από 95 VAC. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. Διέγμηε ην 
δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα δηαζθαιίζεηε όηη ε ηάζε είλαη  
κεηαμύ 95 θαη 130 VAC @ 60 Hz. 
 

Γηαθνπή πςειήο πίεζεο 
Ζ έμνδνο (θύιηλδξνο) έθζαζε ζε επηθίλδπλε πίεζε Ο θηλεηήξαο 
ζηακάηεζε. Βεβαησζείηε όηη όιεο νη βαιβίδεο είλαη αλνηρηέο κεηά ηε ζύξα 
εμόδνπ. Ο θύιηλδξνο ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα ςπρζεί ή λα 
αληηθαηαζηαζεί γηα λα κεηώζεη ηελ πίεζε. 
 

Απνθνπή ρακειήο πίεζεο 
Ζ είζνδνο έθζαζε ζην ηειηθό θελό αλάθηεζεο. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. 
Δίλαη θπζηνινγηθό λα ην βιέπεηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ή ηεο ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ. Δάλ είλαη 
απξνζδόθεην, βεβαησζείηε όηη νη βαιβίδεο πξηλ ηε ζύξα εηζόδνπ είλαη 
αλνηρηέο θαη ην θνπκπί δελ έρεη ξπζκηζηεί ζην CLOSED. 

 
Βιάβε θηλεηήξα 1 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θηλεηήξα κεηξάηαη πάλσ από ην εύξνο ιεηηνπξγίαο. Ο 
θηλεηήξαο ζηακάηεζε. Ζ εμαηξεηηθά πςειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, 
ν εθηεηακέλνο ρξόλνο αλάθηεζεο πγξώλ ή ε πςειή πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ 
κπνξεί λα είλαη ε αηηία. Αθήζηε ρξόλν γηα λα θξπώζεη ν θηλεηήξαο πξηλ 
ζπλερίζεηε θαη ζθίμηε ην RECOVERY (ζειίδα 19). 

 
Βιάβε θηλεηήξα 2 

Σν ξεύκα θηλεηήξα (εληζρπηέο) απμήζεθε πάλσ από ην εύξνο 

ιεηηνπξγίαο. Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε. Ζ εμαηξεηηθά πςειή 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ν εθηεηακέλνο ρξόλνο αλάθηεζεο 

πγξώλ ή ε πςειή πίεζε ηνπ θπιίλδξνπ κπνξεί λα είλαη ε αηηία. 

Αθήζηε ρξόλν γηα λα θξπώζεη ν θηλεηήξαο πξηλ ζπλερίζεηε θαη 

ζθίμηε ην RECOVERY (ζειίδα 19). 

 

Βιάβε θηλεηήξα 3 

Ο θηλεηήξαο ζηακάηεζε γηα άγλσζην ιόγν. Αλ απηό ζπκβεί 

επαλεηιεκκέλα, ελδέρεηαη λα ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα κε ην 

MR45. 

 

Άιια ζπκπηώκαηα 

Σν MR45 δελ θζάλεη πνηέ ζην ηειηθό θελό αλάθηεζεο. 

Διέγμηε γηα δηαξξνή πξηλ ηε ζύξα εηζόδνπ. 

 

Η αλάθηεζε πγξώλ είλαη βξαδύηεξε από ηελ θαλνληθή. 

Θα κπνξνύζε λα ππάξμεη παξεκπόδηζε ηεο εηζόδνπ. Διέγμηε ην 

θίιηξν νζόλεο καηηώλ γηα απόθξαμε. Βεβαησζείηε όηη ν επηινγέαο 

είλαη ξπζκηζκέλνο ζην RECOVER. 

 

Η νζόλε δελ αλάβεη όηαλ ζπλδεζεί. 

Βεβαησζείηε όηη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ε πξίδα είλαη εληάμεη. 

 

Τπεξβνιηθόο ζόξπβνο θαηά ηελ αλάθηεζε πγξώλ. 

Σν MR45 αληηκεησπίδεη πςειό θνξηίν. Πεξηζηξέςηε ην θνπκπί ηνπ 

MR45 γηα λα πεηύρεηε ηε ξνή ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ.
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πληήξεζε 
1. θνππίζηε κε έλα πγξό παλί γηα λα θαζαξίζεηε ην 

εμσηεξηθό. Μελ ρξεζηκνπνηείηε δηαιύηεο. 
 
2. Γηα λα επεθηείλεηε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 

εζσηεξηθώλ ζθξαγίδσλ, αληινύκε κεξηθέο θνξέο 
έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ κεηαιιηθό πεηξέιαην 
κέζσ ηνπ MR45. 

 
3. Όηαλ ην θίιηξν νζόλεο καηηώλ είλαη βξώκηθν θαη 

θξαγκέλν, απηό ζεκαίλεη όηη εξγάδεηαη γηα λα 
θξαηήζεη ην MR45 ζαο θαιά. Πξέπεη λα θαζαξίζεηε 
ή λα αληηθαηαζηήζεηε απηήλ ηελ νζόλε ζπρλά. 

 
 
 
 

 
1. Loosen securing hex nut. (Re-

tighten with 1/8 wrench turn) 

 

 

2. Unscrew grooved screen 

screw (Re-tighten by hand) 
 
 
 

IN Port  

O-ring  
Screen  

Hex Nut Screen Screw 
 

 

Πεξηνξηζκέλε εγγύεζε 
Απηό ην κεράλεκα θαιύπηεηαη από 

ειαηηώκαηα πιηθνύ ή θαηαζθεπήο γηα έλα έηνο 
από ηελ εκεξνκελία αγνξάο από 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν Fieldpiece. Σν 
παξαπέηαζκα ζα αληηθαηαζηήζεη ή ζα 
επηζθεπάζεη ηελ ειαηησκαηηθή κνλάδα, θαηόπηλ 
επηινγήο ηεο, κε ηελ επηθύιαμε επαιήζεπζεο 
ηνπ ειαηηώκαηνο.  

Ζ παξνύζα εγγύεζε δελ ηζρύεη γηα ειαηηώκαηα 
πνπ νθείινληαη ζε θαηάρξεζε, ακέιεηα, αηύρεκα, 
κε εμνπζηνδνηεκέλε επηζθεπή, αιινίσζε ή κε 
εύινγε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο.  

Οπνηεζδήπνηε ζησπεξέο εγγπήζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ηελ πώιεζε ελόο πξντόληνο 
πεδίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, 
ζησπεξώλ εγγπήζεσλ εκπνξεπζηκόηεηαο θαη 
θαηαιιειόηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό, 
πεξηνξίδνληαη ζηα παξαπάλσ. Σν πεδίν δελ είλαη 
ππεύζπλν γηα απώιεηα ρξήζεο ηεο κεραλήο ή γηα 
άιιεο ηπραίεο ή επαθόινπζεο δεκίεο, έμνδα ή 
νηθνλνκηθέο απώιεηεο ή γηα νπνηαδήπνηε αμίσζε 
γηα ηέηνηεο δεκηέο, έμνδα ή νηθνλνκηθέο απώιεηεο.  

Οη θξαηηθνί λόκνη πνηθίιινπλ. Οη παξαπάλσ 
πεξηνξηζκνί ή εμαηξέζεηο ελδέρεηαη λα κελ 
ηζρύνπλ γηα εζάο.  

Service 
Visit www.fieldpiece.com/rma for the 

latest information on how to obtain service. 
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