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Základní údaje : 
Regulátor tlaku HP slouží k udržovaní 
požadovaného kondenzačního tlaku 
v chladícím zařízení i při nízkých teplotách 
okolí. Udržuje dostatečný tlakový spád 
nutný pro termostatický expanzní ventil a 
odpovídající podchlazení kapalného 
chladiva. 
• Nejvyšší provozní přetlak 2,8 

MPa 
• Max.zkušební přetlak  3,1 

MPa 
• Rozsah provozních teplot -40 až +150°C 
• Teplota okolí   -50 až +50 °C 
• Skladování   -50 až +70°C 
• Max.teplota tělesa ventilu + 150 °C 
• Použití pro   CFC, HCFC, maziva ester i 

minerální 

!    Bezpečnostní pokyny :  
• pozorně si prostudujte návod – chybné použití může 

způsobit poruchu ale i poranění osob 
• montáž a zkoušení mohou provádět pouze osoby 

s platnou kvalifikací v oboru chladící techniky 
• nepoužívejte ventil pro neuvedená chladiva, nesprávné 

použití může změnit zařazení regulátoru do 
bezpečnostních skupin v souladu s předpisy EU pro 
tlaková zařízení (97/23/EC) 

• nesprávný postup pájení může poškodit vnitřní díly 
ventilu a způsobit chybnou funkci, nebo netěsnosti 

• při pájení musí být těleso ventilu chlazeno 
• nikdy nepřekračujte nejvyšší dovolený přetlak 
• montáž se provádí do systému bez přetlaku, nikdy 

nepoužívejte elektromagnetický ventil jako uzavírací 
orgán 

• regulátor je ve výrobním závodě nastaven na jmenovitý 
tlak, vybrané nastavení musí odpovídat požadovanému 
kondenzačnímu tlaku v ovládaném systému 

• ventil je funkční pouze v jednom směru proudění 
chladiva – viz šipka na tělese, obrácené zapojení může 
ventil poškodit 

Montážní poloha : 
• regulační ventil se montuje v poloze v souladu s obr. 1. 

V systému zpětného využití kondenzačního tepla , 

obr. 2-6  a 7. 
případně ve zdvojeném zapojení je montáž uvedena na 

• ventil může být montován ve vodorovném i svislém 

způsobit závady v činnosti ventilu – viz obr.9 
potrubí, není vhodná poloha obrácená, která může 

Montáž 
• hrdla ventilu C , B a R připájet podle obr.1 
• před pájením i po něm je vhodné spoje očistit 

• plamen směřovat vždy od tělesa regulátoru – obr.8, při 
pájení je nutno těleso ventilu chladit a chránit před 
poškozením vnitřní díly regulátoru – nikdy nepřekračovat 
teplotu +150°C 

• používat neutrální atmosféru při pájení pro zamezení 
okysličení spoje 

• nedoporučuje se měkké pájení – používat vhodný 
spojovací materiál 

• do kapalinového i sacího potrubí chladiva je doporučeno 
používat filtry ALCO (ASF, BTAS, ADK) pro zachycení 
mechanických nečistot 

• tlaková ztráta kondenzátoru nad 140 kPa (mezi hrdly B a 
C) může způsobit provozní problémy , protože mohou 
horké páry trvale procházet do sběrače a způsobovat 
poruchy vysokého tlaku 

• po ukončení montáže je nutné provést těsnostní 

EN378 pro soustavy spadající pod předpisy pro tlaková 
zařízení 97/23/EC, jiné systémy se tlakují nejvyšším 
provozním přetlakem 

zkoušku spojů v souladu s platnými pravidly : podle ČSN 

 
Použití 
Regulátory jsou určeny pro systémy se sběračem kapalného 
chladiva. Bez sběrače nelze HP používat. Aby nedocházelo 
k zpětnému proudění kapalného chladiva do kompresoru, musí 
být výtlačné potrubí správně navrženo a provedeno s využitím 
vhodných sifonů a spádování. Systém s regulací HP je obvykle 
ovládán termostatem chlazené látky nebo prostoru. Může být 
použito i odsávání chladiva při vypnutí kompresoru – 
kompresor je ovládán nízkotlakým jističem. V soustavách 
řízených tlakem v sání je nutné zajistit, aby nebyl kondenzátor 
nejchladnější v době vypnutí zařízení. Doporučuje se používat 
ohřev oleje v kompresoru pro zamezení vnikání chladiva do 
kompresoru v době stání. Při správné náplni chladiva a vhodné 
velikosti sběrače se chladivo shromažďuje ve vysokotlaké části 
okruhu. Je-li sběrač chladiva v teplém místě bývá někdy 
vhodné mezi sběrač a regulátor vložit zpětný ventil do potrubí 
kapaliny, aby nebyl ventil zpětně ovlivněn. Ventilátory 
kondenzátoru by neměly být ovládány tlakem v kondenzátoru. 
Servis 
 Před jakýmkoliv zásahem do okruhu je nutno vypnout přívod 
všech energií do zařízení a snížit vnitřní tlak na tlak 
atmosférický. Teprve pak lze ventil HP zaměnit – oprava není 
možná. Každý ventil je nastaven výrobcem na určitý tlak 
odpovídající konkrétní kondenzační teplotě. 
 
Nastavení (kondenzační teplota) 

kód R134a R22 R407C R404A 
95 30    

135 40 25   
165 47 30 25 26 
225  43 35 37 

 
 
 
Závady a jejich odstranění 
Závada příčina odstranění 

nečistota ve ventilu pokusit se opakovaným zvýšením tlaku nečistoty 
vytlačit 

únik náplně z hlavy ventilu vyměnit regulátor 
málo chladiva v systému doplnit 

 
 
Nízký kondenzační tlak 

studený sběrač pracuje jako kondenzátor izolovat sběrač 
ventilátory kondenzátoru neběží, nebo běží opačně opravit, případně vyměnit ventilátory 
ventilátory cyklují zajistit plynulý chod 
tlaková ztráta kondenzátoru vyšší než 140 kPa přetrubkovat, vyměnit kondenzátor 

 
Vysoký kondenzační tlak 

malý kondenzátor vyměnit nebo přidat plochu 

 
HP 
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otevřené hrdlo B - nečistoty změnou tlaku – poklesem se pokusit  odstranit 
trvalé propouštění tlaku – poškozené sedlo vyměnit ventil 
nevhodná volba ventilu – jiný kód vyměnit ventil 
vzduch v systému, přeplněno chladivem odvzdušnit, odebrat chladivo 

 
 
Vysoký kondenzační tlak 

uzavřeno kapalinové potrubí prověřit, otevřít uz.ventil nebo elmg. ventil 
sběrač příliš studený v době stání zkrátit dobu stání nebo dobu odtávání 
vstřikovací ventil vadný – nepropouští chladivo vyměnit 
chyba mazání kompresoru zajistit ohřev oleje, nebo mazací tlak 
termostat nedává povel k chodu prověřit stav – vyměnit 

 
Systém nespustí po 

nízkotlaký jistič nesepne chod – zůstává nízký tlak prověřit náplň chladiva, regulační prvky 

odtávání nebo po vypnutí  

 

    
 obr. 1     obr. 2     obr. 3 
 
 

    
 obr. 4     obr. 5     obr. 6 
 
 
 

    
  obr. 7    obr. 8   obr. 9 
 
Legenda: 
1 – třícestný elmg. ventil horkých par  B – horké páry 
2 – vzduchový kondenzátor   C – kondenzátor 
3 – vzduchový kondenzátor II   R – do sběrače 
4 – zpětný ventil 
5 – regulátor HP 
6 – sběrač chladiva 


