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A/C UV LEAK DETECTION KIT

Název Zkratka Balení Obj. číslo

A/C UV Leak detection kit UVK Sada 85631

A/C UV Dye cartridges UV-ACD 7,5 ml 85632

A/C UV Universal Dye UV-ACD240 240 ml 85633

A/C UV Dye UV-ACD30 30 ml 84236

A/C UV Lamp for Leak detection UVL 1 ks 86302

A/C UV Protection Googles - 1 ks 84232

Kompletní řešení pro detekci všech úniků z klimatizace.

✓ Vhodné pro R134a a R1234yf - obsahuje spojku pro chladivo R134a a adaptér R12
✓ Víceúčelové použití - vhodné pro kompresory poháněné klínovým řemenem i elektromotorem
✓ Přesné označení úniků- vysoký UV kontrast i na tmavých površích
✓ Kompatibilní se všemi oleji - jeden výrobek pro PAG, POE a PAO
✓ Snadné použití - nevyžaduje zdlouhavý trénink
✓ Rychlé a snadné vyčištění - šetří čas
✓ TRUE UV Light - úniky budou viditelnější než u modrého světla (3 x silnější než modré světlo)
✓ Rychlé připojení - jedna hadice kompatibilní se všemi kartušemi

KENT A/C UV Leak Detection Kit je kompletní řešení pro identifikaci netěsností v klimatizačních
systémech. KENT vyvinul produkt, který dokonale spolupracuje se všemi běžnými A/C oleji (PAG, POE,

PAO) na trhu. Výrobek pracuje s oběma typy kompresorů (poháněné klínovým řemenem i

elektromotorem) a je vhodný pro chladiva R12, R134a a R1234yf. Chcete-li produkt použít pro systémy
R1234yf, objednejte si prosím samostatně hadičku pro vstřikování KENT A/C pro R1234yf.

Pokyny pro použití viz Technické listy jednotlivých komponent.

Upozornění: Pro odstranění zbytků UV kontrastní látky použijte čisticí prostředek KENT 
A/C UV Dye Cleaner.

INSTRUKCE



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 85631

Název:                      A/C UV Leak Detection Kit

Barva: tmavě hnědá
Zápach: aromatický
Životnost: 48 měsíců
Hustota: 0,96 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná
Celní kód: 9026 8080

Bod vznícení: >200°C

VOC: -


