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FD 113 
Jistič mazání 
Technické údaje 

 
FD 113 ALCO je diferenční tlakový spínač určený zejména 
pro jištění mazání chladivových kompresorů. 
 
Vlastnosti   
• nejvyšší provozní diference do 1,2 MPa 
• zkušební přetlak 2,3 MPa 
• výrobce nastavuje jmenovité tlaky pro běžné dodávky 
• provedení s a bez časového relé 
• ruční reset 
• verze s pevným nastavením  
• nastavení zpoždění od 20 do 150 vteřin 
• přesné nastavení a stálost hodnot tlaků 
• samostatné výstupy pro provoz a pro poruchy 
• vhodné pro napájení 24 až 240 V st/ss 
• připojení tlaku 7/16“-20UNF; ¼“ SAE 
 
Vyhovuje předpisům 
• CE podle předpisu pro nízké napětí 
• Výroba a zkoušky podle VDE 

 

 
FD 113 

 
Úvod  
Presostaty ALCO FD 113 jsou mechanicky stavitelné 
přístroje jistící mazací soustavu kompresorů pro použití v 
chladící a klimatizační technice – případně u tepelných 
čerpadel. 
Presostaty mohou sloužit jako jistící v těch případech, kdy 
je kompresor vybaven nuceným mazáním. Přístroj hlídá 
potřebný rozdíl tlaku v mazacím okruhu a tlaku chladiva 
kompresoru – obvykle v prostoru náplně maziva, kde je 
většinou sací tlak. Protože jsou při spouštění kompresoru 
tlaky vyrovnány je možno jistící funkci přístroje zpozdit 
pomocí vestavěného časového relé. 
Zatím co jsou řídící funkce otázkou návrhu systému z 
hlediska správného chodu a ekonomického provozu, 
ochranné funkce bývají často vyžadovány legislativou – 
předpisy. Národní i mezinárodní normy a nařízení 
pomáhají při zajištění nejvyšší bezpečnosti zařízení. 
Normalizace je trvalý proces probíhající v zemích EU, 
přičemž jsou mezinárodní normy aplikovány do 
národních. Naše normy jsou přebírány průběžně pod 
označením původních norem s doplňkem ČSN – 
například ČSN-EN 378. (Bezpečnostní požadavky) 
Příslušné normy uvádějí například požadavky na ochranu 
proti úniku chladiva ve vztahu k jističům tlaku.  Jiné 
předpisy zase zpřesňují způsob prověrky a ověření 
přístrojů (ČSN-EN 12263).  
Ve výrobním programu ALCO je řada přístrojů 
vyhovujících požadavkům různých bezpečnostních norem 
– DIN 8901, DIN 8975, DIN 32733 a pod. 
Snímání tlaku 
Veškeré hodnoty tlaků uváděných v tabulkách jsou rozdíly 
vůči atmosférickému tlaku – přetlak, nebo podtlak. 
Snímacím členem tlaku je membrána, která se deformuje 
působením rozdílů tlaků pod a nad membránou vůči sobě. 
Pohyb membrány je přenášen na výstupní relé, které 
spíná nebo rozpíná jistící systém. 
Připojení tlaku 
Vstup pro připojení tlaků do presostatu může být 
proveden různě. Základní připojení je vnější závit 7/16” – 
20 UNF pro vyhrdlenou trubičku 6 mm (1/4“). Jiné 
připojení je například s kapilárou a převlečnou maticí B6 - 

kapilára (dodává se samostatně) se našroubuje na 
příslušný výstup presostatu.  
Elektrické kontakty  
ALCO presostaty jsou osazeny  odolnými  přepínacími 
kontakty zabezpečujícími mžikové spínání a spolehlivou 
funkci. Všechny přepínače presostatů jsou se třemi 
kontakty -  Single Pole Double Throw (SPDT) kontakty. 
Jeden kontakt může být použit jako ovládací a druhý 
kontrolní – nebo alarmový. 
Nastavení pracovního tlaku 
FD 113 jsou stavitelné pomocí vnitřní hřídelky – nastavuje 
se spínací hodnota diference. Presostaty specielní  
nemají diferenci stavitelnou. Otáčením stavěcí hřídelky se 
nastaví hodnota rozdílu tlaků podle stupnice vyznačené 
na přístroji. 
Činnost kontaktů 
Kontakty presostatu typu FD 113 jsou značeny v souladu 
s obrázkem. Kontakty 11 – 14 jsou určeny k zapojení do 
jistícího okruhu. Přístroj sepne kontakty 11 – 14 v případě, 
kdy mazací systém kompresoru pracuje v souladu 
s nastavením – rozdíl tlaků mazání a chladiva je vyšší, 
než nastavený. Kontakty 21 – 24 slouží k signalizaci 
poruchy mazání. Pokud nedojde k sepnutí 11 – 14 ( 
systém nemaže) časové relé R rozepne kontakty 21 – 22 
a sepne 21 – 24. Pro uvedení do činného stavu je nutno 
přístroj resetovat tlačítkem na horní části přístroje. 
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Připojení tlaků ke vstupům do FD 113 je značeno přímo 
na přístroji : HP – vstup tlaku vyššího – mazacího a LP – 
vstup tlaku nižšího – sacího. Systém pracuje v souladu 
s obrázkem – při vzniku dostatečného rozdílu tlaků mezi 
vstupy přepne relé kontakty z jedné polohy do druhé a 
sepne tak jistící okruh, který umožní chod jištěného 
zařízení. 

 

 
Přehled provedení 

 
 
Technické údaje 

 
 
Rozměry   (mm) 
 

 
 
Příslušenství 

 
  montážní konzola úhlová        montážní konzola přímá  prodloužení 
  obj.číslo 803 799    obj.číslo 803 801   obj.číslo 803 800 
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kapilára 1,5 m s převlečnými maticemi   sada těsnění Cu na vstupní hrdla 
obj.číslo 803 804     obj.číslo 803 780 (100ks) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění : 
ALCO CONTROLS neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době 
vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - jsou vydávány nové podklady.  Podklady slouží pouze osobám s 
potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní zodpovědnost. ALCO CONTROLS neručí za nesprávné použití ani za následné 
škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se zařízením. 
 


