
Správné mazání pro správné chlazení
Elektronické jištění mazání
Typová řada OM3 



Proč je mazivo v chladícím okruhu
Životnost chladivového kompresoru závisí na správném
mazání. Mazivo se shromažďuje ve skříni kompresoru
Při chodu kompresoru je mazivo spolu s chladivem
unášeno do celého chladícího okruhu a na některých
místech zůstává určitou dobu. Přítomnost maziva
v okruhu snižuje jeho výkon a ovlivňuje i správný chod
kompresoru. Nedostatek maziva zvyšuje tření pohyblivých
částí kompresoru, zvyšuje teplotu dílů a jejich opotřebení.
To může způsobit i poruchu kompresoru. Vysoké teploty
napomáhají i rozpadu maziva (POE)- vznikají voda a
kyselé složky, což rovněž poškozuje celý chladící okruh.

Závěr 
Řízení hladiny maziva v kompresoru je velmi důležité
z hlediska spolehlivosti a životnosti chladícího zařízení.

Proč automatické řízení hladiny maziva?
Pro zamezení úniku maziva z kompresoru do okruhu a tím 
i zhoršení vlastností zařízení se často používá odlučovač
maziva ve výtlaku kompresoru. Odloučené mazivo se 
v něm zachytává a vrací zpět do kompresoru. Je však
nezbytné zajistit, aby v kompresoru nebylo ani příliš málo
ani příliš mnoho. Udržování správné hladiny maziva je
základní úloha regulátoru hladiny maziva OM3.



Kontrolky LED 
Hladina maziva většiny kompresorů bývá ve středu
hladinoznaku. OM3 tuto optickou kontrolu umožňuje
také. Navíc má tři kontrolky, které signalizují okamžitý
stav hladiny : svítí-li zelená, je vše v pořádku. Žlutá LED
znamená varování a otevření elmg ventilu pro doplnění
maziva zpět do kompresoru. Červené světlo oznamuje
nízkou hladinu a vysílá poruchový signál. Při zapojení
poruchového relé do systému jištění může OM3 vypnout
kompresor a předejít tak poruše.

Shrnutí přínosů OM3 v porovnání s původním 
provedením OMA
• zvýšené krytí pro venkovní montáž - IP65

zvýšená těsnost
• předem zhotovené kabely s koncovkami v délkách

3 a 6 m
• poruchové relé pro  230V / 3A
• jednoduchá a rychlá montáž i ve stísněných podmínkách

s vhodnými šrouby a přírubami
• různé adaptery podle typu kompresoru
• menší rozměry
• nejvyšší provozní přetlak 3,1 MPa

Proč je použit pro snímání hladiny plovák
a ne optické čidlo? 
Za chodu kompresoru vzniká ve skříni pěna z maziva.
Optický snímač hladiny je velmi citlivý na pěnu a nečistoty
a mohlo by se stát, že by vůbec nerozeznal úroveň
hladiny maziva v kompresoru.
Mechanický plovák tyto nevýhody nemá a není ani 
ovlivňován světlem - například slunečními paprsky.
Snímá tudíž vždy skutečnou hladinu maziva za všech 
provozních podmínek.

Nový elektronický systém hlídání hladiny
maziva OM3 od ALCO Controls
Nová generace elektronického hlídání hladiny maziva
v kompresoru OM3 splňuje všechny požadavky na 
spolehlivý chod ve všech chladících soustavách.

Vlastnosti 
Elektronický jistič hladiny OM3 se montuje přímo do
skříně kompresoru místo hladinoznaku. Slouží zároveň
jako optická kontrola hladiny. Vestavěný plováček snímá
hladinu maziva ve skříni a informace předává vyhodnocovací
jednotce, která řídí činnosti OM3. Vestavěný elmg.
ventil ovládá vracení maziva z odlučovače a v případě
nedostatku maziva OM3 oznámí závadu.

Použití 
Vícekompresorová zařízení s olejovým hospodářstvím
a odlučovačem maziva
1 = kompresory
2 = sací potrubí
3 = OM3
4 = odlučovač maziva
5 = výstup do kondenzátoru
6 = vracení maziva
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Použití odlučovačů maziva OS pro správnou
činnost OM3
ALCO nabízí celou řadu vhodných odlučovačů maziva
jako doplněk olejového hospodářství k regulátoru hladiny
maziva OM3.

Způsob činnosti odlučovače
Směs chladiva s mazivem vstupuje do odlučovače
přes vstupní fitr a její rychlost proudění se citelně sníží.
Malé i velké kapičky maziva se v proudu neudrží a
padají ke dnu odlučovače, kde se shromažďují.
Jehlový plovákový ventil zajišťuje, aby se do kompresoru
vracelo jen kapalné mazivo a nikoliv chladivo. Páry
chladiva jsou dále vytlačovány do kondenzátoru ke
zkapalnění. 
Odlučovače maziva jsou dodávány ve třech různých 
provedeních - hermetické, nebo s přírubou nahoře či
dole s objemem od 1,8 do 7,8 litru.
Antikorozní práškový epoxydový nátěr spolu s nerezovým
plováčkem a ventilkem zajišťují dlouhodobou životnost
odlučovače. Permanentní magnet zachytává kovové
částečky z maziva a nepustí je do kompresoru.
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