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MIA 
Kontrolní průhledítko 

Technické údaje 

 
Nerozebíratelné průhledítko s ukazatelem vlhkosti MIA 
Obvykle používaná průhledítka jsou vyrobena z mosazi, bývají 
rozebíratelná a pro utěsnění kontrolního skla používají těsnění –
např. „O“ kroužek. MIA řada je zcela nové pojetí plně hermetické 
verze vyráběné díky moderní technologii bez nutnosti použití 
těsnění. 
Vlastnosti      
• Naprostá těsnost 
• Těleso vyrobené z nerezavějící oceli 
• Ukazatel vlhkosti s vysokou spolehlivostí a rozlišením  
• Velmi snadná kontrola obsahu vlhkosti v okruhu 
• Citlivý ukazatel s ověřenou čtyřbarevnou stupnicí (odpovídá 

požadavkům výrobců kompresorů ASERCOM 
• Dostatečný kontrolní průzor 
• Nízká hmotnost  (jen 60g MIA M06/014) 
• ODF rozšířená připojovací hrdla vhodná pro typovou řadu Cu 

trubek používaných v chladící technice 
• Pro R 22, R407C, R 134a,R410A,  R 404A & R507 spolu 

s mazivy jak minerálními, tak i POE 
• Nutnost chlazení při pájení omezena na minimum 
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Popis  
Spolu s rozšiřováním použití chladiv se zvyšují nároky na 
snížení úniku chladiv do ovzduší. 
Pomocí moderní výrobní technologie vyvinula společnost 
Alco Controls MIA průhledítka, první opravdu těsnou verzi, 
která spolu s účinností zjišťování vlhkosti nemá konkurenci.  
 
Konstrukce 
Při výrobě jsou kontrolní skleněný průzor i připojovací hrdla 
přivařena k nerezovému tělesu během jediné plynulé 
operace. Tím je zaručena dokonalá těsnost spojů. Díky 
kvalitním materiálům jsou MIA vysoce odolná korozi a 
dosahují přitom vyjímečně nízkou  hmotnost. Rozdílná 
tepelná vodivost nerezu a mědi umožňuje pájet hrdla 
průhledítka bez nutnosti chlazení tělesa, obvyklého u 
mosazných verzí. To snižuje montážní náklady a 
zjednodušuje práci. Navíc je dno průhledítka polokulového 
tvaru, což působí jako zrcadlo při kontrole průtoku chladiva a 
zvyšuje rozlišovací schopnost MIA.   
 
 

Ukazatel vlhkosti 
Řada běžně dodávaných průhledítek používá pro 
zobrazení vlhkosti zvláštní citlivý  papír. ALCO již 
tradičně montuje krystalický ukazatel, používaný i u typů 
MIA. Jeho přednosti byly mnohokrát prověřeny. Je to 
zejména stability a dlouhodobá spolehlivost zobrazení. 
Umožňuje zjistit vlhkost již od úrovně 50 ppm, 
požadované většinou výrobců kompresorů. (viz pravidla 
asercom říjen 2001 www.asercom.org ) 
Modro-červená stupnice jednodušeji rozlišuje úrovně 
vlhkosti chladiva. Základní  čtyři úrovně jsou popsány i 
na čelní straně průhledítka.  
Krystalický indikátor je chemicky zpracován pro 
dlouhodobou přesnost a životnost. Je vysoce odolný 
narušením vodou, nebo zplodinami vzniklými při spálení 
motoru kompresoru, mnohem odolnější, než obvyklý 
papírový ukazatel. Není tudíž nutné jej měnit po výměně 
dehydrátoru či opravě motoru.  
Postupné změny zabarvení popisuje dále uvedená 
tabulka. 

 
Technické údaje 
nejvyšší provozní přetlak   4,3 MPa  montážní poloha libovolná 

destrukční přetlak 
zkušební přetlak 

17,5 MPa 
5,4   MPa 

 připojení  ODF pájecí hrdla 
s vyhrdlením podle trubky  

 
vnější netěsnost  
(100% kontrola při výrobě  
heliovým spektrometrem) 

<3g / rok (1,8x10-5 cc/sec)  
použitelnost  

CFC, CHFC, HFC, 
minerální, alkyl benzeny a 
POE maziva 
(nepoužitelné pro hořlavé 
a výbušné látky)  předpis EN 12178 

provozní teplota   -40 to 100°C  tlaková ztráta zanedbatelná 
 
 
 

http://www.asercom.org/
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Určení obsahu vlhkosti podle zabarvení průhledítka 

  obsah vlhkosti v mg vody  na 1 kg chladiva (ppm) 

chladivo teplota 
kapaliny 

modrá 
suché 

fialová 
 

purpurová 
varování 

červená 
mokré  

 °C     
 25 25 40 80 145 

R22 38 35 65 130 205 
 52 50 90 185 290 
 25 15 33 60 120 

R404A / R507 38 25 50 110 150 
 52 45 60 140 180 
 25 20 35 90 130 

R134a 38 35 55 120 160 
 52 50 85 150 190 
 25 26 42 94 151 

R407C 38 40 68 144 232 
 52 64 109 230 371 
 25 30 50 110 165 

R410A 38 55 85 190 290 
 52 75 120 270 420 

           nutno vyměnit dehydrátor 
 
Rozměry    (mm) 

 
 

typ obj.číslo hrdlo pro Cu Ø výška  A (mm) délka B (mm) hmotnost (g) 
MIA 014 805 851 1/4’’ 25,5 98,0 60 
MIA 038 805 852 3/8’’ 35,5 109,0 80 
MIA 012 805 853 1/2’’ 35,5 113,0 90 
MIA 058 805 854 5/8’’ 35,5 108,5 95 
MIA 078 805 864 7/8“ 35,5 122,5 170 

MIA M06 805 846 6 mm 25,5 98,0 60 
MIA M10 805 847 10 mm 35,5 109,0 80 
MIA M12 805 848 12 mm 35,5 113,0 90 
MIA M16 805 854 16 mm 35,5 108,5 95 

 
 
 
 
 
 
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. 
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