
CO2 KAÇAK TEST CİHAZI

Mavi = Kaçak yokSarı = Kaçak var

Yanma odası ve soğutma sistemi 
arasındaki kaçakların kolayca 
belirlenmesi için kaçak test cihazı 
seti.

Uygulaması kolay ve hızlı
•  Yaygın olarak bilinen tüm radyatör kapağı 

giriş yerleri ve genleşme hazneleri için 
uygundur.

•  Herhangi bir parçayı sökme ihtiyacı 
olmadan birkaç dakika içinde güvenli 
teşhis sağlar.

•  Rutin bakım ve servis işleri için uygundur.
•  İkinci el araç ticaretinde motor kontrolleri 

için kullanılabilir.

Sadece yüksek yanma 
basınçlarında (30 bar üzerinde) ve 
yüksek devirlerde meydana gelen 
en küçük kaçaklar bile hassas bir 
şekilde tespit edilir
•  Sadece yüksek sıcaklıklarda ve aralıklı 

olarak meydana gelen kaçaklar sonradan 
da olsa tespit edilebilir.

•  Soğutma sisteminin basıncının 1 bara 
ulaşması ile işlevini yerine getirebilir.

Kullanılan sıvı tehlikeli değildir, asit 
içermez ve yanıcı özelliğe sahip 
değildir.

• Kolay bertaraf edilir.
•  Çevre ile uyumludur.

Art.-Nr. 5964 964 101
Amb./Ad. 1

Uyarı:
Ayrıntılı bilgiler kullanım kılavuzundan 
bulunabilir.
Önemli: CO2 kaçak arama cihazının 
kullanılması esnasında soğutma sıvısının 
yanlışlıkla emilmemesine, sadece soğutma 
sisteminin içindeki gazın çekilmesine dikkat 
edilmelidir.
Gerek benzinli, gerek dizel motorlarda 
CO2 kaçak testinden önce araç çalıştırılarak 
motor ısıtılmalıdır. Benzinli motorlarda 
rölantide çalıştırmak yeterli iken, dizel 
motorlarda motor 1500 devirde çalışırken 
uygulama yapılması önerilir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan 
ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı 
ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmeti-
mizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin 
sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
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Tanım Art.-Nr. Adet
CO2 Kaçak Test Cihazı - 1

CO2 Test Sıvısı 0893 202 1

Kullanım alanları:
• Motorun aşırı ısınması durumunda.
• Basınç testi (1 bar) kesin bir sonuç 

vermediğinde ve bir kaçak şüphesi 
olduğunda.

• Silindir kapağında ve motor bloğunda 
bir kılcal çatlak veya silindir kapağı 
contasında yanma şüphesi olduğunda.

Talimatlar:
CO2 kaçak test cihazı radyatör veya 
genleşme haznesinin ağzına yerleştirilir ve 
emme balonu sıkılarak soğutma sisteminin 
havası, içindeki CO2 oranı (= yanma gazı) 
bakımından kontrol edilir. CO2 kaçağı 
test ekipmanının orta odasındaki mavi 
sıvının renginin „yeşil“ olarak değişmesi ve 
ardından daha „sarı“ bir renk alması, yanma 
odası ve soğutma sistemi arasında bir kaçak 
olduğunu gösterir. Kaçak test cihazı sıcak 
motorlarda veya rutin kontrol için soğuk 
motorlarda da kullanılabilir. Test sıvısı her 
kullanımdan sonra değiştirilmelidir.

Teslimat kapsamı


