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Σημαντική σημείωση 
Το MR45 δεν είναι μια συσκευή για όλους. Αποκλειστικά & 

μόνο εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στην 

διαχείριση, ανάκτηση ή άντληση ψυκτικού ρευστού πρέπει να 

επιτρέπεται να διαχειριστεί αυτό το μηχάνημα. 

 

Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης στο 

σύνολό του, πριν χρησιμοποιήσετε το MR45 για να 

αποφύγετε τραυματισμό ή βλάβη σε εσάς ή και τον 

εξοπλισμό. 
 

Τι συμπεριλαμβάνεται  
 
Εκτός της συσκευής ανάκτησης ψυκτικού ρευστού 

MR45 μέσα στην συσκευασία θα βρείτε επίσης :  
• 10 Extra φίλτρα προστασίας για την θύρα εισόδου  
• 3 extra λαστιχάκια O-ring για την θύρα εισόδου  
• Εγχειρίδιο χρήσης σε διάφορες γλώσσες ( ζητήστε 

το μας, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα )  
• 1 χρονο εγγύηση  
 
  

 

Πιστοποιήσεις 
 
 
 
 
 
 

 

WEEE  
Μην απορρίπτετε τον 
εξοπλισμό με τα κοινά 
απορρίμματα.  

 
 

Συμβατή με το άρθρο 608 του 

κανονισμού OF THE CLEAN AIR 

ACT: 
 
 

Η συσκευή αυτή είναι πιστοποιημένη BY 

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. ώστε να 

πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές  EPA’S για 

εξοπλισμό ανάκτησης προορισμένο για χρήση με τα 

ψυκτικά ρευστά NTS του πίνακα 4, AHRI 740-98 , 

συμπεριλαμβανομένου και του R32 
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  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Μη χρησιμοποιείτε το MR45 για την άντληση υδρογονανθράκων 
(R600,290 κλπ. Γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.  
Μη το χρησιμοποιείτε για την άντληση εύφλεκτων μέσων, 
κινδύνος έκρηξης. Η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων αερίων 
ατμών ψυκτικού μπορεί να εμποδίσει την ροή του  
οξυγόνου στον εγκέφαλο προκαλώντας τραυματισμό ή και 
θάνατο. 
Το ψυκτικό υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα & 
εγκαύματα.  

 



Περιγραφή 
 

Το MR45 είναι η πρώτη μηχανή ανάκτησης ψυκτικών 

ρευστών ,εφοδιασμένη με συμπιεστή DC inverter με 

μεταβλητή ταχύτητα & ψηφιακή οθόνη. Η άντληση ψυκτικού 

ρευστού επιτυγχάνετε πιο εύκολα και πιο ήσυχα από ποτέ ! 

Συνδέετε τα λάστιχα μεταγγίσεως πιο εύκολα και χωρίς να 

μετακινείτε την συσκευή από το έδαφος , ενώ 

παρακολουθείτε τα διάφορα μηνύματα κατάστασης και 

πιέσεις , πανεύκολα , απευθείας στη μεγάλη φωτεινή οθόνη..  
 

Η συσκευή, λόγω του πολύ μικρού βάρους της 

μετακινείται με ευκολία από και προς το χώρο εργασίας ενώ 

ταυτόχρονα είναι προστατευμένη από τον καιρό και άλλους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ελέγξτε την, μετακινώντας τη 

μοναδική βάνα ελέγχου βαρέως τύπου για να οδεύσετε το 

ψυκτικό μέσο μέσω από το MR45 και χρησιμοποιήστε τη 

λειτουργία αυτοκαθαρισμού για να αντλήσετε τα τελευταία 

υπολείμματα στον κύλινδρο ανάκτησης αντί να τα αφήσετε 

μέσα στην συσκευή ή να τα απελευθερώσετε στο περιβάλλον 

( ρητή απαγόρευση στην EU ). 

 

Χαρακτηριστικά 
• Πανάλαφρο, μόλις  (22 λίβρες,10 kg)  
• Ομαλή και ταχύτατη λειτουργία (1HP 

DC Motor) 
 

• Ψηφιακή οθόνη με μηνύματα 
κατάστασης  

• Αξιόπιστη κατασκευή από καουτσούκ 
βαρέως τύπου.  

• Πολύ εύκολα διαχειρίσιμες θύρες  
• Εξάγωνα παξιμάδια διασφαλίζουν την 

στεγανότητα κατά την διάρκεια 
διαχείρισης των λάστιχων 
μεταγγίσεως. 

 
• Αποθήκευση καλωδίου τροφοδοσίας  
• Κεραμικοί κύλινδροι  
• Αυτοκαθαρισμός  
• Λειτουργία υπό βροχή (IP24)  
• Ευρεία τάση λειτουργίας (95 μέχρι 240 

VAC)  
• Πιστοποιήσεις UL to Section 608 of 

EPA Clean Air Act 
 

• Πιστοποιήσεις UL to AHRI Standard 
740 
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Προδιαγραφές 
 
Οθόνη: LCD , 2 x 10000 με μηνύματα κατάστασης 
 
Φωτισμός οθόνης : Μπλε χρώμα 
 
Ρυθμός μέτρησης: ονομαστική 3,3 φορές ανά 
δευτερόλεπτο 
 
Εύρος αισθητήρα πίεσης εισόδου:  -30” Hg μέχρι 
600 psig 
Εύρος αισθητήρα πίεσης εξόδου : -30” Hg μέχρι 
600 psig 
 
Πρεσοστάτης υψηλής πίεσης: 558 psig,  
 

Ανάλυση και Μονάδες : 1 psig (1” Hg), 

0.05 bar (2 cmHg), 0.01 Mpa (2 cmHg), 5 

Kpa (2 cmHg) 

 
Ακρίβεια αισθητήρα πίεσης: 

± 0.5 “ Hg ( κενό) 
± (0.6% της μέτρησης +2 psig) 

 

Τελική τιμή ανάκτησης σε κενό : 14.9” Hg 
 

Συμπιεστής: Δικύλινδρος παλινδρομικός ( χωρίς 
κάρτερ ) 
Ισχύς DC μοτέρ : 1HP (έξυπνης μεταβλητής 
ταχύτητας) 
Πηγή ενέργειας: 95 μέχρι 240 VAC @ 60 Hz 1 phase 
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: 12.0 AAC 
 
Βάνα επιλογής : Μία ball valve 2πλής διαδρομής 

 
 

 
Προστασία θυρών εισαγωγής : 9 mm φίλτρο 
προστασίας φίλμ , ανοξείδωτο 

 

Διαστάσεις: 14.8” x 9.8” x 13.5” 
376 mm x 250 mm x 344 mm 

 

Bάρος: μόλις 10kg , 22 lbs 
 

Περιβάλλον λειτουργίας: 32°F μέχρι 122°F ( 0°C 
μέχρι 50°C ) 

 

Περιβάλλον αποθήκευσης: 
 -4°F μέχρι 140°F ( -20°C μέχρι 60°C ) 

 

Εγκεκριμένα ψυκτικά υγρά προς ανάκτηση : 

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 , R32. 



 

Οδηγίες ασφαλείας 
 

Πρώτες βοήθειες για την έκθεση σε ψυκτικά υγρά 
Εισπνοή: Μεταφερθείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. 
Μάτια: Αμέσως ξεπλύνετε τα μάτια με νερό. Ζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 
Δέρμα: Αμέσως ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Ζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 
 

Γενικά 
1. Το MR45 δεν είναι μια συσκευή για όλους. Αποκλειστικά & μόνο 

εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στην διαχείριση, ανάκτηση ή 
άντληση ψυκτικού ρευστού πρέπει να επιτρέπεται να διαχειριστεί αυτό το 
μηχάνημα. 

2. Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης στο σύνολό του, πριν 
χρησιμοποιήσετε το MR45 για να αποφύγετε τραυματισμό ή βλάβη σε εσάς 
ή και τον εξοπλισμό. 

Περιβαλλοντολογικά 
1. Χρησιμοποιείτε μόνο στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας (32-122°F) 
2. Επιβεβαιώστε ότι το άνοιγμα του ανεμιστήρα δεν είναι βουλωμένο  
3. Κίνδυνοι έκρηξης και πυρκαγιάς: 

Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε γραμμές αποχέτευσης. 
Μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται καλά. 
Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε βενζίνη, ακετυλένιο ή άλλα εύφλεκτα 
αέρια. Μη το χρησιμοποιείτε για την άντληση υδρογονανθράκων. 
Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε φλόγες ή σπινθήρες. Να είστε πάντα 
υποψιασμένοι ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πάντα υπό πίεση. 

Προσωπική προστασία 
1. Κίνδυνος από κρυοπαγήματα. Προσέξτε πως χρησιμοποιείτε τα λάστιχα 

μεταγγίσεως. 
2. Χρησιμοποιείτε πάντα  εξοπλισμό ατομικής προστασίας: 

Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. 
Χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες εάν το  χρησιμοποιείτε για μεγάλες 
χρονικές περιόδους. Φορέστε προστατευτικά γάντια. 

Προστασία του MR45  

1. Χρησιμοποιείτε το μόνο με ψυκτικά ρευστά από τον εγκεκριμένο 
κατάλογο (σελ. 9). 

2. Μην το χρησιμοποιείτε με υδρογονάνθρακες 
3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο της θύρας εισόδου είναι τοποθετημένο και 

καθαρό (σελ. 30) 

Ρύθμιση 
1. Επισκευάστε τυχόν κατεστραμμένα μέρη της συσκευής πριν από τη 

χρήση. 
2. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και αφήστε τον 

ανεμιστήρα να σταματήσει πριν το ανοίξετε για τυχόν 
συντήρηση του MR45. 

3. Εκτελείτε περιοδικά αυτοκαθαρισμό (σελ. 22). 
4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. 
5. Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός σας είναι γειωμένος. 
6. Επιλογές καλωδίου μπαλαντέζας : 

14 AWG ή παχύτερο, μέχρι και 50 feet (15 m) 
12 AWG ή παχύτερο μέχρι και 100 feet (30 m) 

7. Βεβαιωθείτε ότι η μπαλαντέζα είναι 3 καλωδίων γειωμένη. 

Λειτουργία 
1. Χρησιμοποιείτε ποιοτικά λάστιχα μετάγγισης εφοδιασμένα με βάνες 

ball valve. 
2. Παρακολουθείτε πάντα και με προσοχή την ποσότητα του 

ψυκτικού μέσου που εισέρχεται  στην φιάλη ανάκτησης. Η 
χρήση μιας ζυγαριάς ψυκτικού ρευστού συνίσταται καθώς … 

3. Η πλήρωση μιας φιάλης ανάκτησης πάνω από το 80% της 
χωρητικότητας της , μπορεί να προκαλέσει έκρηξη αλλά και 
παραβιάζει τους νόμους περί φιαλών υπό πίεση DOT. 

4. Κλείστε την φιάλη ανάκτησης , αν φτάσει το 80% της 
χωρητικότητάς της. 

5. Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες ανάκτησης DOT CFR 49 ή UL που 
έχουν εγκριθεί για το ψυκτικό ρευστό που ανακτάτε. 

6. Χρησιμοποιήστε συνιστώμενα ποιοτικά εξαρτήματα. 
7. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μικρό φίλτρο αφύγρανσης στην θύρα 

εισόδου και αλλάξτε το συχνά για να προστατεύσετε το 
μηχάνημα από μολύνσεις από τα ψυκτικά υγρά. 

8. Παρακολουθείτε τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες. 
9. Αυτοκαθαρίστε το MR45 μετά από το τέλος κάθε διαδικασίας. Δεν 

πρέπει επ΄ουδενί να παραμένει ψυκτικό ρευστό στην συσκευή. 
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Τεχνικές συμβουλές 
 
Γενικά  
1. Αποθηκεύστε την συσκευή με τον διακόπτη χειρισμού 

στη θέση αυτοκαθαρισμού (PURGE)  ή ανάκτησης 
(RECOVER). Μην  αφήνετε τον διακόπτη στη θέση 
CLOSED καθώς παγιδευμένος αέρας και το ψυκτικό 
ρευστό μπορεί να διογκωθούν και να βλάψουν κάποια 
εξαρτήματα. 

2. Για μακροχρόνια αποθήκευση, καθαρίστε με άζωτο, 
γυρίστε τον διακόπτη στην θέση RECOVER, και 
ταπώστε τις θύρες με τις τάπες.  

3. Σημειώστε ότι οι μηχανές ανάκτησης δεν είναι αντλίες 
κενού και γι΄αυτό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται 
για δημιουργία κενού στο σύστημα. 

4. Μην λειτουργείτε ποτέ την συσκευή χωρίς το φίλτρο 
προστασίας  (σελ. 30). Σε τέτοια περίπτωση ακυρώνεται η 
εγγύηση και πολύ πιθανόν θα προκληθεί βλάβη στο MR45. 

 
5. Κατανοήστε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας των ψυκτικών 

υγρών (SDS). 
 

Ρύθμιση 
1. Αναγνωρίστε το ψυκτικό ρευστό του συστήματος και 

βεβαιωθείτε ότι η φιάλη ανάκτησης ταιριάζει για αυτόν τον 
τύπο. 

2. Συνίσταται να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν κοντύτερες 
σωλήνες μεταγγίσεως ( 3/8” διάμετρος με 1/4” 
προσαρμογή) με τα βαλβιδάκια shraeder να έχουν 
αφαιρεθεί από πριν ενώ να είναι εφοδιασμένες με βανάκια 
διακοπής ball valve αντί ανεπίστροφα. 
Αντικαταστήστε τα λαστιχάκια o-ring αν 
είναι φθαρμένα. 

 
3. Οι κάσες μανομέτρων δεν είναι απαραίτητες για την 

ανάκτηση, αλλά μπορούν να τη καταστήσουν πιο 

βολική και να αυξήσουν την ταχύτητα έχοντας 2 
συνδέσεις διαθέσιμες για το σύστημα. 

4. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης πυρήνα 
βαλβιδάκια Schrader για να αφαιρέσετε «προσωρινά» 
τους πυρήνες των βαλβίδων από τις θύρες του 
συστήματος. 

 
5. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο push - pull εάν πρόκειται να 

ανακτήσετε πάνω από 30 λίβρες (περίπου 13,6 κιλά). 
6. Προτείνεται να κάνετε πολύ καλό κενό στις φιάλες 

ανάκτησης πριν τη χρήση. 
 
7. Αναγνωρίστε πόσο ψυκτικό υγρό αναμένετε να 

ανακτήσετε πριν ξεκινήσετε.. 
 
8. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός κενός χώρος στην φιάλη 

ανάκτησης ώστε να μην υπερβεί το 80% της 
χωρητικότητας της κατά τη διάρκεια της εργασίας ή 
προετοιμαστείτε έχοντας ετοιμάσει μια 2η φιάλη κατά την 
διάρκεια. 

9. Πάντοτε καθαρίζετε τα λάστιχα μεταγγίσεως πριν την 
ανάκτηση και εάν η φιάλη ανάκτησης γίνει πολύ ζεστή, 
χρησιμοποιήστε νερό με παγάκια για να μειώσετε τη 
θερμοκρασία και την πίεση του κυλίνδρου. 

10. Εάν η πίεση της φιάλης ανάκτησης είναι υψηλότερη από 
την αναμενόμενη, μπορείτε να μεταφέρετε τα μη-
συμπυκνώσιμα αέρια σε άλλο κύλινδρο (σελ. 23). 

 

Κατά την λειτουργία … 
1. Ανακτήστε όσο το δυνατόν περισσότερο ψυκτικό ρευστό σε 

υγρά μορφή πριν ξεκινήσετε να ανακτάτε σε αέρια μορφή. 
 
2. Η ανάκτηση γίνεται αρκετά ταχύτερη όταν η φιάλη 

ανάκτησης είναι πιο δροσερή. 
 
3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστόλι θερμότητας για 

να θερμάνετε τα λάστιχα μεταγγίσεως ώστε να για να 
βράσει το παγιδευμένο ψυκτικό υγρό. 

 
4. Ανακτήστε και από τις δύο γραμμές , αναρρόφησης και 

υγρών ταυτόχρονα για ταχύτερη ανάκτηση σε αέρια 
μορφή. 

 
 
 
 
12 13 



 

Controls 
 

 

   
Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος                          

Ενσωματωμένο φίλτρο 
προστασίας συσκευής 

 
  Ψηφιακή διπλή οθόνη  

  οπίσθιου φωτισμού και κουμπιά 

Θύρα εισόδου  
 

 

Θύρα εξόδου 
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Διακόπτης Ελέγχου 



 

Οθόνη και διακόπτες  
 
                                                                                                  

       Πίεση εισόδου               Πίεση εξόδου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Εικονίδια κατάστασης και μηνύματα 

 

 

START/STOP 
Ξεκινήστε ή σταματήστε τον κινητήρα.  

ZERO (Πατήστε 3 δευτερόλεπτα) 

Αισθητήρες μηδενισμού πίεσης. Οι θύρες πρέπει 
να είναι ανοικτές στην ατμόσφαιρα κατά την 
διαδικασία. 

 

CANCEL ALARM 
Ακύρωση συναγερμού (προσωρινή σίγαση).  

MUTE (Πατήστε 3 δευτερόλεπτα) 
Εναλλαγή σίγασης για όλους τους ήχους (η 
ρύθμιση αποθηκεύεται).  

UNITS 
Επιλέξτε μονάδες πίεσης / κενού. 

 

Εικονίδια κατάστασης και μηνύματα 

Το εικονίδιο περιστρέφεται όταν ο κινητήρας λειτουργεί.   

    Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν το MR45 έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία 

σίγασης (MUTE). 
OK TO START 

Ο κινητήρας έχει σταματήσει. Οι θερμοκρασίες, τα ρεύματα και οι 

πιέσεις είναι ασφαλείς για την επανεκκίνηση του κινητήρα. 

COMPLETE  
Ο κινητήρας σταμάτησε. Ο καθαρισμός ή η ανάκτηση έχει φθάσει 
σε επίπεδα κενού 10 "Hg ή 20" Hg για 10 δευτερόλεπτα.  

Input Closed 
Δεν είναι δυνατόν να μηδενιστούν οι πιέσεις. Ανοίξτε τη θύρα εισόδου.  

Output Closed 
Δεν είναι δυνατόν να μηδενιστούν οι πιέσεις. Ανοίξτε τη θύρα εξόδου.  

High Voltage Warning 
Ο κινητήρας σταμάτησε. Η τάση ήταν πάνω από 230 VAC.  

Low Voltage Warning 
Ο κινητήρας σταμάτησε. Η τάση ήταν κάτω από 200 VAC.  

High Pressure Cutoff 
Ο κινητήρας σταμάτησε. Η φιάλη ανάκτησης (έξοδος) πλησίασε 
κρίσιμα επίπεδα υψηλής πίεσης. 

 
Low Pressure Cutoff 

Ο κινητήρας σταμάτησε. Η είσοδος έφτασε σε επίπεδα κενού 10 "Hg ή 
20" Hg για 10 δευτερόλεπτα. 

 
Motor Fault 1 

Ο κινητήρας σταμάτησε. Η θερμοκρασία κινητήρα ξεπέρασε το 
ασφαλές εύρος λειτουργίας. 

 
Motor Fault 2 (“throttle” shows on display)  

Ο κινητήρας σταμάτησε. Το ρεύμα κινητήρα (amperage) αυξήθηκε 
πάνω από το ασφαλές εύρος λειτουργίας. 

 
Σκάστε λίγο τον διακόπτη στο RECOVERY για να μειώσετε την πίεση 
στην φιάλη ανάκτησης. (page 19).  

Motor Fault 3 
Ο κινητήρας σταμάτησε για άγνωστο λόγο



 

 
   

Διαδρομή διακόπτη ελέγχου … 
 
 
 
 
 
 

 

CLOSED 
Η είσοδος και η έξοδος είναι κλειστές. 

OR         Θέστε σε CLOSED θέση για να κλείνετε 
και τις δύο θύρες κατά τη διάρκεια των 
ρυθμίσεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELF PURGE 
Η είσοδος είναι κλειστή, ενώ η έξοδος 
είναι ανοιχτή.  
Αφού ολοκληρωθεί η ανάκτηση,             
ορίστε στη θέση αυτή για να κλείσετε τη 
θύρα IN πριν ξεκινήσετε τον 
αυτοκαθαρισμό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OR  

 
 
 
 
 

RECOVER 
Η είσοδος και η έξοδος είναι 
πλήρως ανοικτές.  
Ρυθμίστε σε αυτήν την 
πλήρως ανοιχτή θέση για το 
μεγαλύτερο μέρος της 
διαδικασίας ανάκτησης. 
 
 

RECOVER (throttled) 
Η είσοδος και η έξοδος είναι 
εν μέρει ανοιχτά.  
Περιστρέψτε το διακόπτη 

μακριά από το RECOVER 

προς κάθε κατεύθυνση για 

να μειώσετε τον ροή 

ζωντανού υγρού εάν ο 

κινητήρας κτυπάει εμφανώς. 

Αυτό επιβραδύνει τη ροή 

ζωντανού ψυκτικού έτσι 

ώστε το μηχάνημα να 

λειτουργεί πιο ομαλά. 

Παίξτε με τον διακόπτη μόνο 

για όσο διάστημα χρειάζεται 

για ομαλή λειτουργία και 

κατόπιν επιστρέψτε σε 

mode RECOVER . 



  

MR45 Ροή ψυκτικού υγρού 
Το ψυκτικό ρευστό σε μορφή υγρού και αερίου ανακτώνται 

μέσω της συσκευής από τη διαφορά πίεσης που 

δημιουργείται από τον συμπιεστή. Για μέγιστη απόδοση, 

αυξήστε την πίεση IN και μειώστε την πίεση OUT. Ανατρέξτε 

στις συμβουλές τεχνικής υποστήριξης (σελ.12).  
 
 
 

 
Κάσα ελέγχου 

  Συμπιεστής 
Συμπυκνωτής  

     
 

(έλεγχος           

βάνας)   (microchannel) 

 

 
 

Aισθητήρας         Αισθητήρας 

 

Πίεσης    Πίεσης  

εισόδου    εξόδου  

IN  OUT 

 

Θύρα  Θύρα  

 
 
 
 
 

 

Σύστημα 
 

 Υπό 
ανάκτηση 

  

 

Μετρήσεις πίεσης  
Το MR45 είναι σχεδιασμένο μόνο για 

παρακολούθηση των πιέσεων. Μην 

χρησιμοποιείτε το MR45 για μετρήσεις 

διαγνωστικής πίεσης.  
Εάν η πίεση του συστήματος είναι σταθερή, οι 

μετρήσεις πίεσης του MR45 θα είναι κοντά στις 

άλλες της κάσας μανομέτρων.  
Εάν αλλάξει η πίεση του συστήματος, οι μετρήσεις 

πίεσης σε διαφορετικές θέσεις εντός αυτού του 

συστήματος θα είναι διαφορετικές. Για κάθε 1m 

σωλήνα μεταγγίσεως 1/4", η πίεση μπορεί να έχει 

απόκλιση περίπου ± 20 psig. 
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Φιάλη 
ανάκτηση

ς 



 

Λειτουργίες 
Αυτοδιάγνωση (self test)  

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι ο 

πρεσοστάτης υψηλής πίεσης και η αντλία λειτουργούν. 

 
1. Ρυθμίστε το κουμπί στο RECOVERY. 
2. Ανοίξτε τη θύρα IN στο περιβάλλον. 
3. Συνδέστε μια βάνα ball valve στη θύρα OUT. (Οι τάπες πρέπει 

να μην είναι τοποθετημένες) 
4. Κλείστε τη βάνα ball valve. 
5. Πατήστε START για να δημιουργήσετε πίεση στη θύρα OUT.  
6. Το MR45 λειτουργεί καλά αν o πρεσοστάτης υψηλής 

ασφαλείας κόψει την συσκευή γύρω στα 550 psig μέσα σε 45 

δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αποκοπής μπορεί να αυξηθεί αν 

τοποθετηθεί ένα λάστιχο μεταγγίσεως μπροστά από τη ball 

valve. 

 
Αυτοκαθαρισμός (self purge) 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία SELF PURGE στο 

τέλος κάθε ανάκτησης για να αντλήσετε και την 

παραμικρή ποσότητα  ψυκτικού ρευστού από το 

MR45. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε από την αύξηση 

διάρκειας ζωής του μηχανήματος, τη μειωμένη 

περιβαλλοντική επίπτωση και, κυρίως, την αποφυγή 

της ανάμειξης των ψυκτικών ρευστών στις φιάλες. 

Αφού ολοκληρωθεί η ανάκτηση, θέστε τον διακόπτη 

στο SELF PURGE. Αυτό κλείνει τη θύρα IN και 

δρομολογεί τον συμπυκνωτή του MR45 στην είσοδο 

του συμπιεστή του MR45. 

1. Πατήστε START για να αδειάσετε το MR45 στην φιάλη 
ανάκτησης.  

2. Μόλις επιτευχθεί κενό 10"Hg για 10 

δευτερόλεπτα, ο κινητήρας σταματά αυτόματα.  
  

Καθαρίζοντας την φιάλη ανάκτησης  
Όταν η πίεση της φιάλης ανάκτησης είναι 

υψηλότερη από την αναμενόμενη,ενδέχεται να έχετε 

μη συμπυκνώσιμα αέρια στο πάνω μέρος της. 

Χρησιμοποιήστε μια 2η φιάλη στην οποία εχετε κάνει 

βαθύ κενό για να αφαιρέσετε με αυτόν τον τρόπο τα 

μη συμπυκνώσιμα αέρια από την 1η. 

 
1. Αφήστε την φιάλη ανάκτησης υπό πίεση κατά τη διάρκεια της 

νύχτας.  
2. Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού για να κάνετε καλό κενό σε 

έναν άλλο κύλινδρο.  
3. Χρησιμοποιήστε την κάσα μανομέτρων σας ώστε να 

ενώσετε μεταξύ τους τις κλειστές βάνες αερίου των δύο 
κυλίνδρων.  

4. Μετρήστε τη θερμοκρασία ατμών της φιάλης ανάκτησης 
υπό πίεση.  

5. Χρησιμοποιήστε ένα χάρτη θερμοκρασιών / πιέσεων ή μια 
ψηφιακή κάσα για να βρείτε την αντίστοιχη πίεση.  

6. Ανοίξτε τη βάνα στην φιάλη υπό κενό. 
7. Ανοίξτε τη βάνα στην φιάλη υπό πίεση έως ότου η πίεση 

μειωθεί σε 5 psi πάνω από την προηγουμένως ευρεθείσα 

πίεση. 

8. Κλείστε τις βάνες. 
9. Αν θέλετε, επαναλάβετε σε 15 λεπτά καθώς περιμένετε τις 

πιέσεις στη φιάλη να εξισορροπήσουν ξανά. 
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Φιάλη 
ανάκτησης  L V 

 
 
 
 
 
 
 

Φίλτρο  
αφύγρανσης  
(δεν περιλαμβάνεται)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Αέριο 

 

 
 
 
Υγρό 

 
Άμεση ανάκτηση σε υγρά / αέρια φάση  

Αυτή είναι η τυπική μέθοδος ανάκτησης. Ψυκτικό 

υγρό σε αέρια & υγρά φάση διοχετεύονται μέσω της 

κάσας μανομέτρων σας, διαμέσου του MR45, στην 

φιάλη ανάκτησης. 

 

1. Κλείστε τις βάνες της φιάλης ανάκτησης ,του MR45, και της κάσας. 
2. Ενώστε τα λάστιχα όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 
3. Ανοίξτε τις βάνες των σωλήνων και από τα εργαλεία αφαίρεσης. 
4. Θέστε το διακόπτη του MR45 στο RECOVER. 
5. Ανοίξτε την υψηλή πλευρά της κάσας για την ανάκτηση σε υγρά φάση. 
6. Για να καθαρίσετε τον ατμοσφαιρικό αέρα από τα λάστιχα 

μεταγγίσεως, ξεβιδώστε ελαφρά το λάστιχο μετάγγισης στην φιάλη 
ανάκτησης μέχρι να δείτε αέριο. Χαλαρώστε αντίστοιχα λίγο το 
λάστιχο μετάγγισης της χαμηλής πλευράς της κάσας μανομέτρου  
για να καθαρίσετε τον σωλήνα χαμηλής πλευράς. 

7. Ανοίξτε πλήρως την βαλβίδα αερίου της φιάλης ανάκτησης.. 
8. Πατήστε START για να ξεκινήσει η ανάκτηση. 
9. Ρυθμίστε τον διακόπτη ανάλογα με τις ανάγκες για να πετύχετε 

τη κατάλληλη ροή του ψυκτικού υγρού, προσπαθώντας να μην 
ακούτε (κτύπημα ζωντανού). 

10. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκτηση σε υγρά φάση , ανοίξτε τη βάνα 
χαμηλής πλευράς της κάσας για την ανάκτηση σε αέρια φάση. 

11. Το MR45 σταματάει αυτόματα μετά την επίτευξη κενού 10"Hg για 10 
δευτερόλεπτα. Για βαθύτερο κενό, πατήστε START ξανά για να 
συνεχίσετε την ανάκτηση. Το MR45 σταματά ξανά μετά την επίτευξη 
κενού 20 "Hg για 10 δευτερόλεπτα. Πατήστε STOP για να 
σταματήσετε τη διαδικασία ανάκτησης με το χέρι ανά πάσα στιγμή. 

12. Ρυθμίστε τον διακόπτη στο SELF PURGE και πατήστε START για 
να καθαρίσετε το MR45. Το MR45 σταματάει αυτόματα μετά την 
επίτευξη κενού 10"Hg για 10 δευτερόλεπτα. 

13. Κλείστε τις βάνες της κάσας και της φιάλης μετά την ολοκλήρωση του 
αυτοκαθαρισμού. 

14. Αφαιρέστε τα λάστιχα μεταγγίσεως από το MR45, ρυθμίστε τον 
διακόπτη στο RECOVER, βάλτε τις τάπες και αποθηκεύστε το. 

 Schrader Valve Core  
Εργαλεία αφαίρεσης βελόνων (προαιρετικά) 

 

 

Κάσα 
μανομέτρων 



  
 
                                               Φιάλη  
ανάκτησης L V 
 
 
 
 
 
 
 

Φίλτρο  
αφύγρανσης  
(δεν περιλαμβάνεται)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αέριο 
 
                                                                                                          

 
 
       Υγρό   

Schrader Valve Core 
Εργαλεία αφαίρεσης βελόνας (προαιρετικά) 

 

Push/Pull Ανάκτηση 
Αυτή η μέθοδος είναι μόνο για μεγαλύτερα 

συστήματα με τουλάχιστον 13kg υγρού ψυκτικού 

ρευστού. Χρησιμοποιείται για ανάκτηση σε υγρά φάση 

πριν από την ανάκτηση σε αέρια φάση. 

 
1. Κλείστε τις βάνες της φιάλης ανάκτησης και του MR45. 
2. Ενώστε τα λάστιχα όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 
3. Ανοίξτε τις βάνες του σωλήνα υγράς και το εργαλείο 

αφαίρεσης στη θύρα υψηλής του συστήματος. 
4. Για να καθαρίσετε τον ατμοσφαιρικό αέρα από τα λάστιχα 

μεταγγίσεως υγράς φάσης , ξεβιδώστε ελαφρά το λάστιχο 
μετάγγισης στην βάνα υγράς της φιάλης ανάκτησης μέχρι να 
δείτε αέριο. 

5. Ανοίξτε πλήρως τη βαλβίδα υγράς της φιάλης ανάκτησης και 
αφήστε την γεμίσει πίεση. 

6. Θέστε το MR45 στη θέση RECOVER. 
7. Πατήστε START για να ξεκινήσει η ανάκτηση. 
8. Ανοίξτε πλήρως την βαλβίδα αερίου της φιάλης ανάκτησης. 
9. Για να καθαρίσετε τον ατμοσφαιρικό αέρα από τα λάστιχα 

μεταγγίσεως αέριας φάσης , ξεβιδώστε ελαφρά το λάστιχο 
μετάγγισης στην βάνα αερίου του συστήματος μέχρι να δείτε 
αέριο.  

10. Ανοίξτε τη βάνα του λάστιχου αέριας φάσης και την βάνα  
στο εργαλείο αφαίρεσης στη θύρα αερίου του συστήματος.  

11. Όταν ολοκληρωθεί η ανάκτηση σε υγρά φάση, πατήστε το 
STOP για να σταματήσετε τη λειτουργία του κινητήρα.  

12. Κλείστε όλες τις βάνες και προχωρήστε στην ανάκτηση 
ρευστού σε αέρια φάση (σελ. 25). 
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Υγροδείκτης 
(δεν 
περιλαμβάνεται) 



 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Μηνύματα κατάστασης 
Input Closed 

Δεν μπορεί να μηδενιστεί η πίεση επειδή ο αισθητήρας 
πίεσης δεν είναι προσβάσιμος στην ατμόσφαιρα. Ανοίξτε τη 
θύρα εισόδου. 

Output Closed 
Δεν μπορεί να μηδενιστεί η πίεση επειδή ο αισθητήρας 

πίεσης δεν είναι προσβάσιμος στην ατμόσφαιρα. Ανοίξτε τη 
θύρα εξόδου. 

High Voltage Warning 
Η τάση ήταν πάνω από 240 VAC. Ο κινητήρας σταμάτησε. 

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου είναι μεταξύ 205 και 240 VAC @ 50 
Hz. 

Low Voltage Warning 
Η τάση ήταν κάτω από 205 VAC. Ο κινητήρας σταμάτησε. 

Ελέγξτε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για να διασφαλίσετε ότι η 
τάση είναι μεταξύ 205 και 240 VAC @ 50 Hz. 

High Pressure Cutoff 
Ο κινητήρας σταμάτησε. Η φιάλη ανάκτησης (έξοδος) πλησίασε 

κρίσιμα επίπεδα υψηλής πίεσης.Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες 
είναι ανοιχτές μετά τη θύρα εξόδου. Ο κύλινδρος ενδέχεται να 
χρειαστεί να ψυχθεί ή να αντικατασταθεί για να μειωθεί η πίεση. 

Low Pressure Cutoff 
Η είσοδος έφθασε στο τελικό στάδιο εκκένωσης. Ο κινητήρας 

σταμάτησε. Είναι φυσιολογικό να το βλέπετε μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας RECOVERY ή του αυτοκαθαρισμού SELF PURGE. 
Εάν είναι απροσδόκητο, βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες πριν τη θύρα 
εισόδου είναι ανοιχτές και ο διακόπτης δεν είναι στην θέση 
CLOSED. 

Motor Fault 1 
Η θερμοκρασία του κινητήρα βρίσκεται σε επίπεδα πάνω από το 

εύρος λειτουργίας. Ο κινητήρας σταμάτησε. Η εξαιρετικά υψηλή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο εκτεταμένος χρόνος ανάκτησης υγρών 
ή η υψηλή πίεση στην φιάλη ανάκτησης μπορεί να είναι η αιτία. 

Αφήστε χρόνο για να κρυώσει ο κινητήρας πριν συνεχίσετε και παίξτε με το 
RECOVERY (σελ.19).  
Motor Fault 2 

Το ρεύμα του κινητήρα (amperage) αυξήθηκε σε επίπεδα πάνω από το 
εύρος λειτουργίας. Ο κινητήρας σταμάτησε. Η εξαιρετικά υψηλή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, έντονη ροή σε υγρά μορφή (κτύπος), ο 
εκτεταμένος χρόνος ανάκτησης ή η υψηλή πίεση στην φιάλη ανάκτησης  
μπορεί να είναι η αιτία. Παίξτε με το RECOVERY και ξεκινήστε τον κινητήρα. 
Αν παρουσιαστεί σφάλμα ξανά , παίξτε μακρύτερα με THROTTLE και 
ξεκινήστε τον κινητήρα (σελ. 19). 

Motor Fault 3 
Ο κινητήρας σταμάτησε για άγνωστο λόγο. Αν αυτό συμβεί 

επανειλημμένα, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το MR45 
(επικοινωνήστε με το service). 

 

Άλλα συμπτώματα 
To MR45 δεν φτάνει ποτέ 10”Hg or 20”Hg κενού κατά την διάρκεια 
ανάκτησης ή αυτοκαθαρισμού (self purge). 

Ελέγξτε για διαρροή πριν τη θύρα εισόδου. 
Για κενό 10"Hg, η φιάλη ανάκτησης πρέπει να είναι κάτω από 475 psig. 
Για κενό 20"Hg, η φιάλη ανάκτησης πρέπει να είναι κάτω από 230psig. 

Η θύρα εισόδου εμφανίζει πάγο ή σημάδια διαρροής. 
Σιγουρευτείτε ότι η είσοδος είναι αρκετά σφιχτή (με το χέρι) πριν σφίξετε 

το εξάγωνο παξιμάδι (page 30). 

Η ανάκτηση είναι πιο αργή από το κανονικό. 
Μπορεί να υπάρχει μπλοκάρισμα κάποιου είδους στην είσοδο. 

Ελέγξτε το ενσωματωμένο φίλτρο προστασίας για βούλωμα και 
σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης είναι στο RECOVER.  
Η οθόνη δεν ανάβει όταν συνδεθεί.  

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα παροχής είναι 
εντάξει.  

Υπερβολικός θόρυβος κατά την ανάκτηση υγρών. 
Το MR45 δέχεται υψηλό φορτίο. Παίξτε με το κουμπί του MR45 

μακριά από το RECOVER έως ότου σταματήσει το κτύπημα  και 

μαλακώσει ο θόρυβος. 
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Συντήρηση 
Γενικά 

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό. 
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες. 

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των εσωτερικών 
ελαστικών παρεμβυσμάτων που & που, αντλήστε  περιστασιακά 
ένα κουταλάκι του γλυκού ορυκτέλαιο μέσω του MR45. 

 
Ενσωματωμένο φίλτρο προστασίας  

Όταν το ενσωματωμένο φίλτρο βρωμίσει & βουλώσει σημαίνει 
ότι παλεύει να κρατήσει το MR45 σας λειτουργικό για καιρό. 
Πρέπει να αλλάζετε ή καθαρίζετε το φίλτρο αυτό πιο συχνά. 
Απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο για να προμηθευτείτε 
περισσότερα. 
 
1. Χαλαρώστε (αριστερόστροφα) το εξάγωνο παξιμάδι ασφαλείας 

στην θύρα εισόδου IN  
2. Ξεβιδώστε (αριστερόστροφα) το εξάρτημα εισόδου (grooved 

input fitting). 
3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ενσωματωμένο φίλτρο 

προστασίας. 
4. Σφίξτε με το χέρι (δεξιόστροφα) το εξάρτημα εισόδου (grooved 

input fitting). 
5. Βιδώστε (δεξιόστροφα) το εξάγωνο παξιμάδι ασφαλείας 

με μόλις 1/8 της στροφής με ένα κλειδί. 

 
 
 

1. 

 Securing Hex 
Nut 

 

   
 
 
 

2.  

 
           
 
 

3.  
  

4. 
 

 

  

5.  
 
 
 

DONE 
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Grooved 
Input Fitting 

O – ring 
 
Screen 



 

Εγγύηση 
 

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από ελαττώματα υλικού ή 
κατασκευής για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς από έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Fieldpiece. Η Fieldpiece  θα 
αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει την ελαττωματική συσκευή, 
κατόπιν επιλογής της, με την επιφύλαξη επαλήθευσης του 
ισχυριζόμενου ελαττώματος 
 

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που 
οφείλονται σε κατάχρηση, αμέλεια, ατύχημα, μη εξουσιοδοτημένη 
επισκευή, αλλοίωση ή μη εύλογη χρήση του μηχανήματος.. 
 

Οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις που απορρέουν από την 
πώληση ενός προϊόντος Fieldpiece, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και 
καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται στα 
παραπάνω. H Fieldpiece δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια της 
μηχανής ή για άλλες τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, έξοδα ή 
οικονομικές απώλειες ή για οποιαδήποτε αξίωση για τέτοιες 
ζημιές, έξοδα ή οικονομικές απώλειες. 
 

Οι κρατικοί νόμοι ποικίλλουν. Οι παραπάνω περιορισμοί ή 
εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. 

 

 

Λήψη υπηρεσίας 
 
Επισκεφτείτε www.fieldpiece.com/rma για τις  πιο 

πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το service. 

 
Η εγγύηση για προϊόντα που αγοράζονται εκτός των ΗΠΑ 

πρέπει να γίνεται μέσω τοπικών διανομέων. Επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας για να βρείτε τον τοπικό σας διανομέα. 
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