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Domeniul de aplicare
 

Manometrul digital de testare Reflex este utilizat pentru măsurarea presiunii gazului din camera 
de gaz a vasului de expansiune. Se folosește numai pentru verificarea gazelor neinflamabile și 
neexplozive. Poate fi utilizat la vasele de expansiune cu membrană sau diafragmă Reflex (MAG).

Date tehnice 
 

Temperatura maxim permisă (TSmax): + 40 °C 
Temperatura minim permisă  (TSmin): - 10 °C 
Domeniul de măsurare permis: 0 – 9,99 bar * 
* În funcție de dispozitiv, pe unele dispozitive pot fi afișate până la 10,3 bari. Dacă valoarea 
de măsurat este mai mare decât valoarea maximă afișabilă, pe ecran apare „ERR”. 

Măsurarea presiunii gazului
 

1. Deșurubați capacul de protecție al supapei de aer a vasului 
de expansiune la care doriți să măsurați presiunea gazului.

Notați presiunea de preîncărcare specifică instalației
conform instrucțiunilor de asamblare, operare și 
întreținere ale vasului de expansiune cu membrană 
sau diafragmă.

 

2. Pentru a porni manometrul digital de testare Reflex, 
apăsați butonul ON / OFF. Afișajul și adaptorul pentru 
supapa de aer se aprind în verde.

 

Pentru a schimba unitatea de măsurare, apăsați 
din nou butonul ON / OFF.

3. Țineți adaptorul manometrului pentru supapa de aer
în dreptul supapei de aer a vasului de expansiune,
pe aceeași axă și apropiați până când adaptorul
cuprinde și acoperă supapa, păstrând etanșeitatea.

Rezultat incorect de masurare datorită 
operării incorecte!
 

O conexiune fără etanșare între adaptor și 
supapă sau aplicarea înclinată a adaptorului 
față de axa supapei poate duce la scurgeri 
de aer și măsurări eronate.
 

 Asigurați-vă că adaptorul și supapa sunt 
conectate etanș în timpul măsurării.

 Asigurați o conexiune etanșă între adaptor și
supapă. Dacă există scăpări de aer se aude
ca un sunet șuierător.
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Sub rezerva m
odificărilor tehnice

4. Presiunea gazului măsurat este afișată pe display. 
Când citiți rezultatul, aveți în vedere unitățile de măsură 
selectate anterior.

5. Manometrul digital de testare se oprește automat după 
30 de secunde. 
Puteți opri manual manometrul digital apăsând continuu
butonul ON / OFF timp de cinci secunde.

6. După finalizarea măsurătorii, înșurubați la loc capacul 
supapei de aer de pe vasul de expansiune.

Garanție 
 

Se aplică reglementările legale în materie de garanție.

Contact data 
 

Puteți găsi mai multe detalii de contact pe site-ul nostru.

Reciclare și eliminare deșeuri
 

La sfârșitul duratei lor de viață, bateriile vechi și dispozitivul nu trebuie 
aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie eliminate 
corect. Puneți bateriile descărcate la punctele de colectare selectivă. 
Aruncați dispozitivul separat de deșeurile menajere nesortate. Respectați 
legile aplicabile în țara dvs. privind reciclarea și eliminarea deșeurilor.




