
Sublimox APF-Plus k6sztil6k
Alesz[Gt-!e!6pl!6se

1 db Szublimi16 krisz0l6k

1 db Tart6doboz

2 db kezelti dug6

1 db 2 g-os adagol6 kan6l

Jellemz6k

- AlSl 316 inox ust

- nagy hatiSkonyqegi fft6elem PIROMAX 225 W Elektronikus PID tis h6elem a h6m6rs€klet be*llft6s6ra 6s 6lland6 h6fokon taftesra

- kozvetlen csatlakoztatAs az eleKromos hdl6zathoz vagy generatorhoz, vagy az 6ramdtalakit6hoz.

A fesziilts6gingadoz:isok (ttilSram) 6s a v6letlenszer0 polaritas vSltozris kiv6d6s6re szolgd16 biztoslt6kok.

A szublimSl6 egys6g sillya: 480 g

Szerel6s

1. Nyissa ki a doboztet6t ris vegye ki az alkatr6szeket: a szublim6l6 k6szUl6ket, dug6kat 6s a kribelbilincset.

2. Fogja az dramelldtd kdbelt 6s tok6letesen simftsa ki.

Miikddtet6s 22O l23OV,50 Hz€s hril6zatr6l vagy gener6torral

3. a Csatlakoztasea a dug6t, ami a kSbel v6g6n tal6lhat6, egy megifelel6 teljesitm6ny{l konnektorba.

Miiltijdtet6s inverterrel (12 V-r6l 220 V-ra)

3.b A dug6t, ami a k6bel v6gtin teldlhat6, csatlakoztassa az inverteren tal6lhat6 konneKorhoz.

Kdsse a k6t bilinoset a gepkocsi akkujAhoz, el6szdr a pirosat (+), majd a feketS,t G)!

Ha elt6veszti a kdbelek csatlakoztatAs6t, a polaritAs megv6ltozrisa miatt az inverter belsejrlben lev6 biztosit6k ki6g, 6s ezen kivul is komoly k*rok keletkezhetnek.

Fontos, hogy a k6sz0l6k megfelel6 6ramell6t6st kapjon, s ez6rt szilks6g van egy 12 V DC dramell6t6ra, ami lehet egy gepkocsi akkumul6tora, vagy m6s j6 hatasfokrj

akkumuldtor. Az akkumuldtor minim6lis kapacitSsa 45 A legyen.

Mindenekel6tt gy6z6djcin meg arr6l, hogy ilyen (vagy nagyobb) teljesitm6nyii akkumulAtor rendelkez6sre rill, miel6'tt a szerel6shez fogna. Ha a kdszril6ket kisebb

teljesitneny( akkumul{torhoz csatlakoztatja, akkor maga az akku k6rosodhat.

Amennyiben a "Soft Start' technol6gieval elbtott invertsr rendelkez6sre ell, ez a rendszer hangjelz6ssel 6s ezt k6vet6en kikapcsol6ssal jelez, ha az akku tcilt6se nem

elegend6. Ezen 0gy lohet segiteni, hogy a g6pkocsi motorjdnak beinditasiAval feltolti az akkumuletort. Egy akkumulAtor {50 Ah) {tlagos tolt6sideje kb. 1 6ra-

Haszn{lati utasitis

1 . A melegitd Ustb6l htlzza ki a zdr6 dug6t, amit tehet minden alkalommal el k6ll tavolitani az€rt, hogy maga a dug6 soha n€ hevuljon tlil.

2.Miut{nak6szill6ketazel6z6kbenlefrt m6doncsatlakoztattukazaramforrdshoz,v6rnikellkb. S-l0percetaszublimdtork6sziil6kfelmelegeddrs6ig.Azdldszlnfiled

5s a f6mes burkolat hdtoldal6n taldlhat6 sdrga szin( led egyidejfileg bekapcsoll vildgit.

3. Kb. 8-10 perc m0lva hallhat6 lesz egy rovid csiripel6 hang, amijelzi, hogy ez tistben megvan az ideAlis miik6d6si h6m6rs6klet. Ett6l kezdve m5r csak a z6ld led fog

folyamatosan vil6gitani, a s6rga r6vid id6kdzOnk6nt fog felgyulladni.

4. Az adagol6 kan6llal k6szits0k ki a 2 g-os vagy 1 g-os adagokat (1 m6r6 vagy egy fel) a tervezett kezel6s szerint /a teljes csal6d vagy a fiasiids kezel6s6rel

5. Fogjunk egy dug6t 6s tdths0k az oxalsavat a dug6 aljin tal6lhat6 m6lyed6sbe.

6. A szublim6tor k6sz0l6,ket dllitsuk fejre (forditsuk meg)

7. A megfordftott k6szul6kbe csavarjuk be az adagot tartalmaz6 dug6t az Ust szajAba

8. A szublim6tor k6szul6ket tovebbra is fejre dllltott helyzetben tartva vigy0k a kaptirhoz 6s vezessuk b€ az adagol6 csdvet a kijar6nyilasba.

L Forditsuk meg a k6szUl6ket 6s v6rjunk 25 m6sodpercet, anilg az ox*lsav normel szublimaci6e ciklusa beindul.

lnform6ci6: A korreK szublimaci6 nem jir bubor6k-kibocsdtSssal 6s az adago16 csSben nem lesznek kondenz6tumok (kicsap6d6Ls)

Az draml6s legyen szab{lyos 6s az anyag gyorsan uriiljdn. Erdemes elv6gezni n6h5ny pr6b6t uresen 6s igy meggy6z6dni an6l, hogy a folyamat a fentiek szerint

zavartalanul tortenik.

A munka v6ge. befeiez6s

1. K6sz[l6k 6ramelki6s6t meg kell szakitani, a csatlakoz6t ki kell h0zni.

2. Kis adag vizet tolteni a meleg[kibe, addig, mfg forr6 viz jon a cs5b6l. ezt a m0veletet hdromszor megism6telni, s igy a maradv6nyokt6l teljesen megtisztltani.

3. Tisztitsuk meg a dug6t is az esetlegqs maradvanyoK6l.

Gvakorlati tanacsok

A k6Ez0l6khez 2 db dug6 tartozik, igy gyorsan lehet sorozatos szublimdci6t el6mi a k6szUl6k t6lmeleged6se n6lkUl.

ld6nk6nt aj6nlatos megtisztitani a kazdn alj6t 6s a dug6kat is az oxdlsav-maradvdnyoK6l kis kef6vel vagy mds alkalmas eszkdzzel (Scots brite)

A szublimeci6s miivelet alatt soha nem szabad lekapcsolni a k6szuleket! A munka fjra megkezd6se el6tt meg kdl verni a kaz:in teljes lehfil6s6t.


