ACITEST UNIPRO
VOORSTELLING
Acitest UniPro, ontwikkeld door Climalife, bepaalt binnen enkele
seconden het niveau van de zuurgraad voor elk type olie gebruikt in
koelinstallaties (minerale oliën, alkylbenzeen oliën, polyolester oliën,
polyalphaolefin oliën).
Dankzij de snelle diagnose van Acitest UniPro vermindert u het risico
op mogelijke defecten en verhoogt u de veiligheid en de productiviteit
van uw installatie. Defecten die te wijten zijn aan de zuurgraad van de
olie, zijn een risicofactor voor koelinstallaties.
Niet-contractuele foto

Acitest UniPro is klaar voor gebruik en bevat voor het snel en efficiënt
vullen een flesje met een grote opening, waardoor de gehele handeling
vereenvoudigd wordt.

GEBRUIK
Open het flesje en vul dit tot aan de bovenste markering met de olie afgenomen uit de installatie. Schroef het
flesje dicht, schud 5-10 seconden, en laat ten slotte 15 seconden rusten.

Kleur van het mengsel Acitest UniPro / Olie
Zuurgraad van de olie

De ontstane kleur geeft de staat van de olie weer :
- Het mengsel blijft blauw : de zuurgraad van de olie
vertoont geen afwijkingen.
- Het mengsel wordt groen : de zuurgraad van de olie
heeft de grenswaarde bereikt. Een eenvoudige ingreep is
noodzakelijk : een oliewissel en vervanging van de
filter/droger.
- Het mengsel wordt geel : de zuurgraad van de olie
bevindt zich in slechte staat. Een uitgebreidere ingreep is
noodzakelijk : reiniging van het circuit, gevolgd door een
oliewissel en vervanging van de filter/droger.

Opmerking : De kleuren in de grafiek kunnen
minder duidelijk zijn, afhankelijk van de aard
van de toevoeging, de slijtage en de kleur
van de afgenomen olie.
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De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Deze gegevens worden te goeder trouw verstrekt, maar vormen in
geen geval een waarborg vanwege Dehon en stellen ons geenszins aansprakelijk, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van derden of bij het niet
naleven door de gebruikers van onze producten van de reglementeringen die hierop van toepassing zijn.
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Het product niet in de afvoer gieten.

