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Cps® 
MT69 

Kondenzátor 
Kezelési útmutató 

 
A környezeti levegő hőmérséklete és a tartályban jelen lévő magas nyomás együttes hatása sok 
esetben nagyobb mértékben befolyásolja a lefejtési folyamat sebességét, mint a használt készülék 
lefejtési sebessége. A környezeti levegő hőmérsékletének emelkedésével párhuzamosan nő a nyomás 
a lefejtő-tartályban, és ez nagy mértékben csökkenti a lefejtési sebességet, sok esetben pedig 
túlnyomás okozta kényszerű leálláshoz vezet, mivel meghaladásra kerül a lefejtő berendezésre vagy a 
tartályra vonatkozóan előírt maximális nyomás. 
 
A Pro-Set MT69 kondenzátor a lefejtési folyamat során jelentősen lecsökkenti a lefejtett hűtőközeg 
hőmérsékletét és nyomását, ami drasztikusan megnöveli minden kereskedelmi forgalomban kapható 
lefejtő berendezés lefejtési sebességét, illetve magas környezeti hőmérséklet melletti teljesítményét, 
valamint megnöveli a készülék hasznos élettartamát. A Pro-Set MT69 a CPS által forgalmazott, 
szabadalmaztatott „Innováció a tervezésben”, melynek kialakítása lehetővé teszi annak együttes 
használatát az összes jelentősebb lefejtő berendezés gyártó termékeivel. A készülék jól tűri a kemény 
környezeti körülményeket is, a használata pedig pofonegyszerű. Az MT69 rendeltetésszerű használatát 
a mellékelt ábrák szemléltetik. 
 
Általános biztonsági előírások 
 
A KÉSZÜLÉKET KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN KÉPZETT SZEMÉLYZET MŰKÖDTETHETI. 
HASZNÁLATA SOK ÁLLAMBAN, ORSZÁGBAN STB. ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT LEHET. 
ÉRDEKLŐDJÖN A HELYI KORMÁNYHIVATALNÁL. 
 
Veszély- A termékkel együtt használt tartályban hűtőfolyadék van jelen. A lefejtő-tartály túltöltése súlyos 
robbanást idézhet elő, ami komoly személyi sérülést, vagy halált is okozhat. A lefejtő-tartály súlyát 
kötelező erre a célra rendszeresített mérleg segítségével ellenőrizni. 
 
Veszély- Kerülje a hűtőközeg pára és/vagy a kenőanyag köd belégzését. Ennek elmulasztása szem, 
orr, torok vagy bőr irritációt okozhat. Komoly koncentráció belégzése szívritmuszavart, eszméletvesztést 
vagy akár fulladást is okozhat. A hűtőközegek és kenőanyagok jellemzőivel kapcsolatban részletes 
információt talál a gyártó által biztosított Anyagbiztonsági adatlapokon.    
 
Figyelem- A hűtőközeggel való közvetlen érintkezés fagyási vagy más hasonló sérülést okozhat. 
Viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést, például védőszemüveget és védőkesztyűt. A tömlőkben 
magas nyomású hűtőfolyadék lehet jelen, ezért kiemelten körültekintően járjon el a tömlők 
leválasztásakor. 
 
Figyelem- A berendezés nem használható hűtőközeg tárolására. A készülékben jelen lévő anyagot 
minden használatot követően ki kell üríteni. Az eltérő típusú hűtőközegek összekeverése szennyezi a 
lefejtett hűtőközeg-állományt. A készüléket minden használat után vákuumozni szükséges.   
 
Figyelem- Olvassa el és legyen tisztában a hűtőközeg-lefejtő berendezés gyártójának vonatkozó 
előírásaival. Minden esetben a berendezés gyártója által javasolt biztonsági előírásoknak megfelelőn 
járjon el. 
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A KONDENZÁCIÓS / TÚLHŰTÉSES FOLYAMAT MŰKÖDTETÉSE 
 
Az egyik végükön elzárószelppel szerelt hűtőközeg tömlőket (CPS P/N HP5YE) használjon. A tömlők 
nem elzárószeleppel szerelt végét csatlakoztassa az MT69 bemeneti és kimeneti nyílásaira. A tömlők 
csatlakoztatását követően vákuumozza az MT69-t, a szennyezőanyagok eltávolítása, illetve a lefejtési 
folyamat meggyorsítása érdekében. Az MT69-t csatlakoztassa a lefejtő berendezés kimeneti nyílása és 
a lefejtő-tartály páraszelepe közé. Az MT69-t helyezze egy hidegvízzel töltött tartályba (minél hidegebb 
a víz hőfoka, annál nagyobb mennyiségű hő elnyelésére képes a lefejtési folyamat során). Az ábrán 
szemléltetett módon csatlakoztassa a lefejtendő rendszert a lefejtő-berendezés bemeneti oldalára. 
Nyissa meg az áramlási irány mentén elhelyezkedő összes szelepet a tömlőkön, a tartályon és a lefejtő 
berendezésen. A gyártó előírásai szerint kapcsolja be és indítsa el a lefejtő berendezést. A lefejtő-
tartályban jelen lévő hőmérséklet és nyomás emelkedésével párhuzamosan az MT69-t körülvevő víz 
hőmérséklete is emelkedni fog, ahogy az felveszi a folyamat során képződő hőt. A tartályban jelen lévő 
hőmérséklet és nyomás az előírt biztonsági nyomásszint alatt tartása érdekében extrém környezeti 
hőmérséklet esetén szükségessé válhat a felmelegedett víz hideg vízre történő cseréje. Miután a teljes 
hűtőközeg mennyiséget lefejtette a rendszerből, kapcsolja ki a lefejtő berendezést, és zárja el az összes 
szelepet a tömlőkön, a tartályon és a lefejtő berendezésen. Ezzel sikeresen végrehajtotta a lefejtési 
folyamatot. FIGYELEM: a lefejtési folyamat végrehajtását követően az MT69-ben magas nyomású 
hűtőközeg van jelen. Az MT69-ben visszamaradó hűtőközeget az alábbi utasítások szerint távolítsa el. 
 
1. SZ. ÁBRA 
  Opcionális tartály-túltöltési érzékelő vezeték  

 Hűtőközeg 
elosztócsonk 

 A kimeneti nyílás 
csatlakoztatása az 
MT69 bemeneti 
nyílására 

BE   KI Az MT69 kimeneti nyílás 
csatlakoztatása a 
tartályra 

A lefejtendő 
klímarendszer felé 

A lefejtő 
berendezés 
bemeneti nyílása 
felé 

 BE   KI MT69 Részecske 
átalakító 

Opcionális tartály-
túltöltési kapcsoló 

  Hűtőközeg-
lefejtő 
berendezés 

 5-10l 12°C (vagy 
alacsonyabb) 
hőmérsékletű 
vízzel töltött tartály 

DOT lefejtő-tartály 

     Nagyteljesítményű 
töltőmérleg 

 
AZ MT69 KIÜRÍTÉSE A LEFEJTÉSI FOLYAMAT UTÁN 
 
A lefejtési feladat elvégzése után az MT69-ben magas nyomású hűtőközeg van jelen. Az MT69-t NE 
HASZNÁLJA hűtőközeg tárolására. A visszamaradó hűtőközeget szükséges az alábbi eljárás szerint 
teljesen kiüríteni. Győződjön meg arról, hogy a szelepek el vannak zárva a tartályon, a tömlőkön és a 
lefejtő berendezésen. Az MT69-t csatlakoztassa egy elosztócsonkra és lefejtő berendezésre a 2. sz. 
ábrán szemléltetettek szerint. Az alacsony oldali elosztócsonk szelep ZÁRT állása mellett nyissa meg 
az áramlás iránya mentén elhelyezkedő összes szelepet a tömlőkön, a tartályon és a lefejtő 
berendezésen. A gyártó utasításai szerint indítsa be a lefejtő berendezést. Manuálisan úgy állítsa be az 
alacsony oldali szelepet, hogy az alacsony oldali nyomásmérő által kijelzett érték 3,4 bar legyen. 
Lassan vákuum képződik, ami azt mutatja, hogy megtörtént a hűtőközeg teljes kiürítése az MT69-ből. A 
tömlők eltávolítása ELŐTT győződjön meg arról, hogy az MT69-re szerelt nyomásmérő nulla értéket 
mutat. Ezzel sikeresen végrehajtotta a vákuumozási folyamatot. Törölje le a vizet az MT69 felületéről és 
cserélje ki a sapkákat a tárolás alatti szennyeződés elkerülése érdekében. 
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2. SZ. ÁBRA 
  Hűtőközeg 

elosztócsonk 
 Opcionális tartály-

túltöltési érzékelő 
vezeték 

 

 Az elosztócsonk 
szelepet úgy 
állítsa be, hogy 
50 PSIG 
szívóhatás 
legyen jelen 

  Lefejtő 
berendezés 
kimeneti nyílás 
csatlakoztatása a 
lefejtő-tartályra 

 

BE   KI  A lefejtő 
berendezés 
bementi 
nyílása felé 

BE   KI  Opcionális tartály-
túltöltési kapcsoló 

MT69 kondenzátor   Hűtőközeg-lefejtő 
berendezés 

 DOT lefejtő-tartály 

5-10l  12°C (vagy 
alacsonyabb) 
hőmérsékletű 
vízzel töltött tartály 

    Nagyteljesítményű 
töltőmérleg 
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