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Návod k montáži  
Odlučovače chladiva do sání 
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Základní údaje 
Odlučovač chladiva do sání kompresoru zabraňuje vniknutí kapalného chladiva do skříně 
kompresoru ze sacího potrubí a vzniku kapalného rázu. Odlučovač je vhodný pro soustavy s 
reverzací chodu – tepelná čerpadla, systémy s odtáváním horkými parami a pod. Je vhodný v těch 
případech, kdy může docházet k náhlým a krátkodobým přeplavením výparníku chladivem. 

!   Bezpečnostní pokyny  
• Přečtěte si pečlivě pokyny k montáži. Nesprávná montáž může mít vážné následky v poškození 

zařízení nebo poranění osob. 
• Montáž může provádět pouze osoba s platným oprávněním a zkušenostmi.  
• Před každým otevřením systému je nutno snížit vnitřní tlak na tlak atmosférický. 
• Nikdy nevypouštějte chladivo do atmosféry 
• Zkontrolujte, zda je použití v souladu s údaji na štítku odlučovače. Nepoužívejte provozní látky, které 

nejsou schváleny výrobcem. Změna látky může způsobit zařazení dílu do jiné bezpečnostní skupiny – 
musí odpovídat předpisům pro tlaková zařízení 97/23/EC. 

• Odlučovač může být použit pouze pro účely uvedené v technické dokumentaci. (CFC,HCFC,HFC) 
• Nikdy nepřekračujte povolené tlaky 
• Udržujte teploty v povolených rozmezích - teplota tělesa nesmí překročit 65°C 
• Je-li systém silně znečištěn, vyvarujte se nadýchání par znehodnoceného chladiva nebo maziva nebo 

potřísnění pokožky. Mohlo by dojít k újmě na  zdraví. 
 
Montáž 
• Odlučovač by měl být umístěn co nejblíže sacímu hrdlu kompresoru v hlavním sacím potrubí ale 

před případnou pružnou spojkou potrubí – ochranou proti vibracím 
• U tepelného čerpadla s reverzací chodu se montuje mezi čtyřcestný ventil a kompresor 
• Montážní poloha odlučovače je výhradně svislá 
• Plamen při pájení musí být směřován od pláště odlučovače. Používejte ochranu nátěru – 

například vlhký textil 
• Používejte správný spojovací materiál – teplota plamene při pájení by neměla překročit 675 °C 
• Pájení by mělo probíhat v neutrální atmosféře – např. dusíku jako ochrana proti okysličování 

spoje. Profukování potrubí dusíkem zároveň nedovolí vniku nečistot do potrubí. Nečistoty by 
mohly ucpat zpětné vracení maziva do kompresoru z odlučovače. 

• Pokud by v provozu byla hrdla odlučovače mechanicky namáhána, je nutné těleso odlučovače 
upevnit na vhodný držák 

Je nutné vyvarovat se přenosu chvění kompresoru na odlučovač. Mezi kompresorem a 
odlučovačem musí být v případě vibrací kompresoru montován pružný člen – ochrana. 
 
Zkouška těsnosti spojů 

ovést těsnostní zkoušku v souladu s předpisem 97/23/EC, 
jestliže systém pod tuto normu spadá. 

• V ostatních případech se zkouška provádí nejvyšším provozním přetlakem 
• Nesprávné provedení zkoušek může způsobit poranění osob a poškození dílů zařízení 
• Zkoušku smějí provádět pouze osoby znalé s platným oprávněním 
 
Poznámky 
• V odlučovačích typu A**-4 a A**-5 jsou vestavěny vnitřní pojistné zátky, které chrání systém před 

vysokými teplotami a tím i tlakem v případě požáru. Pojistky otevírají při teplotě +221 °C. 
• V žádném případě není povoleno pojistky opravovat – musí se vyměnit celý odlučovač 
• Protože je obvykle povrchová teplota odlučovače pod rosným bodem okolí je vhodné plášť 

tepelně izolovat proti kondenzaci vlhkosti 
• Výskyt kapalného chladiva je viditelný na neizolovaném plášti jako teplotně rozdílná část – 

obvykle namrzá vlhkost na dolní části pláště 
Doporučení 

 provedena práškovou technologií. Doporučuje se provádět 
pravidelné kontroly poškození a koroze pláště, případně nátěr opravit. 

 
Technické údaje 

A*-3*;  A*-4* A*-5* A*-6* A25-613 
max provozní přetlak  MPa  -10/+65°C 2,07 
max provozní přetlak  MPa  -45/-10°C 1,55 
vnitřní objem   lt 0,9 až 2,1 2,7 až 5,4 5,8 až 9,4 11,6 
použití pro látky třídy II 
připojení ½“ až ¾“ ¾“ až 1 3/8“ 7/8“ až 1 5/8“ 1  5/8“ 
kategorie bezpečnosti  PED 97/23/EC nevztahuje se I I II 
značka CE ne ano ano ano 
jiné schválení HP  a UL UL  

Upozornění 

• Po ukončení montáže je nutno pr

• Povrchová ochrana odlučovače je

typ 

 


