
 

ELCİ KAÇAK ARAMA ÇANTA SETİ (ELC-S08).                                     

İçindekiler                                                                                                         

1. 12V akü beslemeli UV lamba (5 m kablolu)  

2. UV koruma gözlüğü 

3. 10ml enjektör 

4. Çek valfli, hızlı geçişli araç başlık aparatı 

5. 2 adet 100ml UV sıvı (Toplam 26 araçlık) 

Kullanım Şekli 

- Enjektöre 7,5ml UV çekilir (1500gr’a kadar olan sistemler için). 

- Klima bakım cihazı ile klima sisteminin devreye gireceği kadar soğutucu gaz gönderilir. 

- Bağlantı aparatına enjektörü monte edilir (3 nolu parça ve 4 nolu parça). 

- Klima sistemi çalışırken sistemin alçak basınç hattından enjektördeki UV sıvı emdirilir. 

- Klima sistemi yaklaşık 1 saat çalıştırılır. 

- 1 saat sonunda, UV lamba akü kutup başlarına bağlanır (kırmızı uç artı (+), siyah uç eksi (-) kutup). Operatör 

UV koruyucu gözlüğü takarak sistem borularında ve birleşim yerlerinde UV lamba yardımı ile sızıntı arar. 

ELCI LEAK DETECTION KIT (ELC-S08) 
 
Kit Content 
1. 12V battery-powered UV lamp (5 m cable) 
2. UV protection goggles 
3. 10ml injector 
4. Quick change car nozzle attachment with check valve 
5. 2 pcs of 100ml UV leak detection dye (Total for 26 applications) 
 
How to Use 
- Fill the injector with 7,5ml UV leak detection dye (for systems up to 1500gr). 
- Charge a sufficient amount of refrigerant into the air conditioning system with the air conditioner service machine. 
- Connect the injector to the connection apparatus (part 3 and part 4). 
- While the air conditioning system is running, connect the injector to the low-pressure line of the system and let the 
UV leak detection dye in the injector be absorbed by the ac system. 
- Run the air conditioning system for approximately 1 hour. 
- After 1 hour, connect the UV lamp to the battery terminals (red terminal is positive (+), the black terminal is 
negative (-) terminal). Put on the UV protective glasses and look for leaks in the system pipes and joints with the help 
of a UV lamp. 
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