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De informatie in dit productgegevensblad is het resultaat van ons onderzoek en onze ervaring. De informatie wordt te goeder trouw verstrekt 
maar kan in geen geval een garantie onzerzijds betekenen, noch onze aansprakelijkheid inroepen, met name indien rechten van derden 
overtreden worden, of indien gebruikers van onze producten de betreffende regelgeving overtreden. 

Voor meer informatie, zie onze website : 
climalife.com/contact_us 
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ACITEST UNIPRO WW 
 

VOORSTELLING  
 
De Acitest Unipro WW, ontwikkeld door Climalife, bepaalt onmiddellijk de 
zuurtegraad van een compressorolie, met of zonder additieven, ongeacht het 
type (Mineraal, Alkylbenzeen, Polyolester, Polyalfaolefine, Polyvinylthers). 

Het wordt geleverd in een flesje met een grote opening voor het gemakkelijk 
vullen van de te testen olie, waardoor de gehele behandeling vereenvoudigd 
wordt.  

Voor de Acitest Unipro WW hoeft het zuurgetal (TAN: Total Acid Number) niet 
gekend te zijn. 

 
TOEPASSING 
 

De Acitest Unipro WW biedt een snelle diagnose die de veiligheid en productiviteit van installaties verhoogt 
door het risico op breuken en mogelijke storingen in verband met de zuurgraad van de olie te verminderen. 
Een te hoge zuurgraad in een circuit vormt een gevaar voor koelinstallaties. 
 
Het onmiddellijke resultaat van de test maakt het mogelijk om snel in te grijpen om compressorstoringen te 
voorkomen die kostbaar zijn in termen van onderdelen en arbeid, maar ook wanneer de productie stopt. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Open het flesje en vul deze tot de bovenrand van het etiket met de te testen olie. Schroef het flesje dicht, 
schud 5-10 seconden, en laat ten slotte 15 seconden rusten en observeer de kleurverandering van de 
vloeistof. 
 

• 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. Het vereist 
een oliewissel met vervangen van filter/droger.  

• Het mengsel wordt geel : een te hoge zuurgraad 
van de olie vormt een risico en houdt in dat het 
circuit moet worden gereinigd met daarna een 
oliewissel en de filter/drogers te vervangen.  

 

  

 
 

 
Niet-contractuele foto 

 
 

Ontdek al onze 
analyses 

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.. 
  

ZUUR 

Zu
ur

gr
aa

d 
va

n 
de

 o
lie

  

GOED LIMIET 


	VOORSTELLING
	GEBRUIKSAANWIJZING

