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ACP /CPHE 
Regulátory výkonu výparníku 

Technické údaje 

 
Regulátory výkonu obtokem horkých par ALCO řady ACP s vnitřním 
vyrovnáním a řady CPHE s vyměnitelnými jednotlivými díly jsou určeny 
pro řízení výkonu výparníku nebo kompresoru úpravou nástřiku chladiva 
v různých chladících a klimatizačních zařízeních. Příkladem může být 
chladící okruh s více povinnostmi, nebo centrální klimatizace atd. 
Díky svým pružným vlastnostem jsou ventily vhodné pro použití 
v zařízeních vyžadujících široký rozsah výkonu při kompaktních 
rozměrech ventilů s přesnou regulací. 
 
Vlastnosti 
• tři velikosti s vnitřním vyrovnáním tlaku 
• sedm různých velikostí s výměnnými tryskami v rozsahu výkonů 5 až 

63 kW (s R22) s možností rozšíření až na osmnáct v uvedeném 
rozsahu 

• volitelné vstupy do ventilu – rozměry, provedení rohové, přímé 
• různé provedení – metrické nebo palcové připojení 
• velká membrána zajišťuje plynulou a rovnoměrnou regulaci průtoku 

chladiva a omezuje vliv proudění 
• široká nabídka vlastností pro různé účely, rozsah teplot -45 až 

+120°C 
• rozhodující díly z nekorodujících materiálů 
• nejvyšší provozní přetlak do 3,1 MPa (ACP) nebo 2,8 MPa (CPHE) 
• vnější vyrovnání tlaku u verzí CPHE 
• připojení pájecí  
• stavitelné statické přehřátí 
 

  

 
ACP 

 
CPHE 

 
Úvod  
Regulátory výkonu obtokem horkých par ovládají tlak chladiva na 
výstupu z výparníku, nebo na vstupu do kompresoru. Protože působí 
jako škrtící prvek mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou chladícího 
okruhu a zajišťují správný průtok chladiva výparníkem, řídí současně 
i proces vypařování ve výparníku. Při poklesu tlaku chladiva 
způsobeného snížením odvodu tepla ve výparníku ventil doplní 
množství chladiva na hodnotu odpovídající požadovanému tlaku ve 
výparníku o páry chladiva z výtlaku kompresoru. Kompresor tak 
pracuje stále při odpovídajícím vyšším tlaku, než by byl tlak při 
snížení průtoku chladiva výparníkem. 
Je-li okamžitý tlak par chladiva nižší než nastavený, regulační ventil 
přidá do výparníku odpovídající množství chladiva, naopak při 
vzestupu tlaku průtok chladiva omezí. 
Provedení 
Ventil je složen ze třech základních částí – tělesa (9), hlavy (1) a 
trysky (6). Těleso ventilu je mosazný výkovek s hrdly v rohovém 
nebo přímém uspořádání. Do sedla tělesa se vsazují výměnné 
trysky. K sedlu se přišroubuje pomocí šroubů  (10) horní díl ventilu – 
hlava do kterého se tryska zasune a její poloha ustaví pomocí 
vodících částí trysky. Mezi jednotlivé díly se vsazuje těsnění (5;7;8). 
Pohyb membrány v hlavě ventilu je přímo přenášen na uzavírací 
část vsazené trysky. V horní části (2) v hlavě ventilu je pružina, 
kterou se nastavuje požadovaný tlak ve výparníku a tento tlak je 
přenášen na uzavírací část trysky prostřednictvím membrány a ta 
otevírá průtok chladiva tryskou. 
Proti průhybu membrány působí vestavěná pružina trysky, jejíž 
stlačení je stavitelné zvnějšku. Stlačováním pružiny se nastavuje 
statické přehřátí ventilu. Ovládání se provádí šroubem umístěným 
pod krycí maticí (4) – zvýšení otáčením ve smyslu hodinových 
ručiček. Tlak za výparníkem je snímán vyrovnávacím vstupem (3). 
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Řízení výkonu jednoho výparníku 
Při změně zatížení výparníku – snížení odvodu tepla 
z chladiva do chlazené látky (obvykle vzduchu) – se 
běžný okruh ustálí na nových provozních podmínkách 
odpovídajících přenosu tepla ve výparníku. Sníží-li se 
výkon výparníku, odpovídá nižší výkon i sníženému 
výkonu příslušného kompresoru a kompresor se 
přizpůsobí snížením vypařovací teploty. Snížení 
vypařovací teploty má za následek například vytváření 
námrazy na výparníku a snížení chladícího faktoru. 
Zároveň se může stát, že se kompresor dostane mimo 
svou provozní oblast doporučenou výrobcem. Aby tento 
stav nenastal, lze objem nasávaných par chladiva 
doplnit o páry, které se výměny tepla ve výparníku 
nezúčastní. Páry se přivedou obtokem výparníku 
z výtlačného potrubí kompresoru do spojení za 
vstřikovací ventil 4 před rozdělovač chladiva – obr. 1. 
Pokud je regulátor 1opatřen vnějším vyrovnáním tlaku, 
udržuje ve výparníku nastavený tlak se zpětnou vazbou 
na tlak ve výstupu z výparníku.  

 
 
Příslušný vstřikovací ventil 4 dopouští jen množství 
chladiva odpovídající sníženému výkonu a řídí přehřátí 
na výstupu z výparníku vhodné pro bezpečné nasátí 
kompresorem. Elektromagnetický ventil 2 v obtoku 

slouží k přerušení průtoku chladiva z vysokotlaké do 
nízkotlaké části okruhu. 
 
Řízení výkonu sestavy výparníků 
Při změně počtu výparníků v činnosti, nebo při změně 
zatížení některé části okruhu je vhodné upravit i výkon 
kompresorové části. Změnit výkon systému s jedním (i 
více) kompresorem lze tak, že se chybějící objem par 
chladiva dopraví přímo do sání kompresoru. Teplo 
z přehřáté páry je přirozeně nutno odebrat, aby nebyla 
teplota par chladiva v sání příliš vysoká. K tomuto účelu 
slouží zvláštní vstřikovací ventil.  
 

 
 
Takový způsob je zobrazen na obr. 2. Množství par 
protékající obtokem řídí regulátor 1 podle tlaku  v sání 
kompresoru a přehřátí upravuje vhodný termostatický 
expanzní ventil 5. Horké páry jsou vedeny do 
společného potrubí s chladným chladivem z ventilu 5  
v místě A a dále do sacího potrubí kompresoru. Tykavka 
B vstřikovacího ventilu hlídá přehřátí chladiva. 
Elektromagnetické ventily 2a 3 slouží k přerušení 
průtoku chladiva. Vyrovnání tlaku jak pro regulátor, tak i 
pro pomocný vstřikovací ventil musí být umístěno až za 
snímáním teploty B ve směru proudění chladiva. 
Obtokové potrubí je tvarově přizpůsobeno správnému 
míšení par chladiva z obou větví

. 
 
 
Přehled ventilů  
Verze s vnitřním vyrovnáním tlaku 
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Ventily s vnějším vyrovnáním tlaku 

 
 
Volba regulačního ventilu 
Vhodný výběr odpovídající velikosti ventilu  je možný několika způsoby: 
• rychlá volba přímo z tabulky ventilů - přesnost výběru v rozmezí ca 20% 
• přesný propočet pomocí opravných součinitelů uvedených v tabulkách – viz dále 
 
Přesný propočet 
Pro přesné stanovení vhodného ventilu je nutno znát zejména : 
• výkon obtoku (Qob) 
• vypařovací teplotu 
• nejnižší provozní kondenzační teplotu 
• chladivo 
• provedení připojovacích hrdel 
 
Pro výpočet jmenovitého výkonu se používá vztah : 
 

požadovaný výkon obtoku x KByp = jmenovitý výkon ventilu uváděný v přehledu trysek 
 
• součinitel Kt se podle druhu chladiva a jeho teplot stanoví podle tabulky  
 
Příklad  – zvolit vhodný ventil pro podmínky : 
• chladivo     R134a 
• chladící výkon   60,0 kW 
• vypařovací teplota    - 10 °C 
• nejnižší kondenzační teplota +40°C 
• výkon obtoku = regulovaný výkon 20 kW 
 
 
 
 
 

Výpočet : 
1. opravný součinitel 

oprava pro teploty :       KByp    = 0,93 
2. přepočet skutečného výkonu 

podle výše uvedené rovnice 
Qob x Kt  = Qjm  
20,0 x 0,93 = 18,6 kW 
Pro tento výkon lze zvolit ventil CPHE-3,5 nebo 
CPHE-4 s vyšší výkonem
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Opravné součinitele pro přepočet výkonů 

 
 
Přehled těles ventilu – spodní část 
 

rohové přímé pájecí připojení 
mm                      palcové 

typ obj.číslo typ obj.číslo vnitřní vnější vnitřní vnější 
pro ventil 

C 501 - 5 803 232 9761 - 3 803 240   3/8 x 5/8  
C 501 – 5 MM 803 233 9761 – 3MM 803 241 10 x 16    

C 501 - 7 803 234 9761 - 4  803 350   ½ x 5/8  
C 501 – 7 MM 803 235 9761 - 4 MM 803 243 12 x 16    

  6346 - 17 803 330 16 x 22    
A 576 803 238     5/8 x 7/8 7/8 x 1 1/8 

A 576  - MM 803 239   16 x 22 22 x 28   

CPHE-1 
CPHE-2 

 
10331 803 338 10332 803 324 22 x 22 28 x 28 7/8 x 7/8 1 1/8 x 1 1/8  CPHE-3 

 
9153 803 244 9152 803 286   7/8 x 7/8 1 1/8 x 1 1/8  

9153 MM 803 245 9152 MM 803 287 22 x 22 28 x 28   
CPHE3,5 až

CPHE-5 
 

9149 803 284 9148 803 283 22 x 22 28 x 28 7/8 x 7/8 1 1/8 x 1 1/8  CPHE-6 
 

 
rohové těleso   přímé těleso 

Příslušenství 
 typ obj.číslo balení ks 
matice 7/16“-20UNF B6 800 663 30 
sada těsnění X13455-1 027 579 24 
bronzové šrouby pro CPHE1-2 BZ 32 803 575  
bronzové šrouby pro ostatní  BZ 48 803 576  
ocelové šrouby pro CPHE1-2 ST 32 803 573  
ocelové šrouby pro ostatní  ST 48 803 574  
nářadí – klíč na seřízení trysky X99999 800 005 1 

 
 


