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Návod k montáži 

kompresory Copeland DISCUS 
Obsah 
1.Úvod       str. 1 
2. Důležité informace     str. 1 
3. Základní bezpečnostní pravidla   str. 1 
4. Platnost tohoto návodu    str. 2 
5. Manipulace      str. 2 
6. Konstrukční údaje     str. 2 
7. Úkony před spuštěním kompresoru  str. 6 
8. Elektrické připojení     str. 7 
9. Značení kompresoru    str. 8 
10. Další požadavky na montáž   str.  8 
11. Přílohy      str. 9 
 

1. Úvod 
 Kompresory Copeland typu DISCUS lze používat jednostupňově v širokém rozsahu  vypařovacích  a 
kondenzačních teplot a to  i do nízkých vypařovacích teplot ( - 50°C) při zachování určitých pravidel se 
systémem chlazení par chladiva při kompresi metodou Demand Cooling (D.C.). Tato metoda používá 
elektronicky řízený vstřik chladiva do sacího prostoru kompresoru. Podle požadovaného provozního rozsahu je 
nutno kompresor vybavit odpovídajícími doplňky a specifikovat požadavky na provoz - regulaci výkonu, 
dodatečné chlazení hlav, ochrany kompresoru atp. 

2. Důležité informace 
 Montáže a opravy kompresorů DWM Copeland mohou provádět pouze osoby s platnou kvalifikací. 
Elektrická zapojení a měření mohou provádět pouze osoby elektrotechnicky znalé s kvalifikací podle platných 
předpisů elektro. Tento návod slouží pracovníkům provádějícím montážní a servisní práce. Další technické 
informace obsahují příslušné dokumenty: 
 Katalog kompresorů 
 Katalog náhradních dílů 
 Dodací podmínky Copeland 

3. Základní bezpečnostní pravidla 

 Chladivové kompresory DISCUS mohou být provozovány pouze s chladivy schválenými výrobcem. 
Většina těchto chladiv je uvedena v katalogu kompresorů spolu s technickými údaji - výkony a příkony 
kompresorů.  

Spouštět a zkoušet kompresory , které nejsou připojeny k chladicímu okruhu a nejsou pod přetlakem 
chladiva je zakázáno. Provoz bez chladiva, pouze se vzduchem může způsobit explozi směsi vzduchu s olejem 
v kompresoru při působení vysokých teplot stlačeného vzduchu. 
 Před jakýmkoliv spouštěním je nezbytné otevřít zcela výtlačný uzavírací ventil. Uzavření, nebo škrcení 
výtlaku může způsobit destrukci kompresoru s nebezpečím zranění osob.   

I při správném uvádění kompresoru do provozu může vysoká teplota výtlaku způsobit poranění - 
spáleniny při doteku teplých částí. 

Hodnoty nejvyššího provozního přetlaku, které jsou vytištěny na štítku kompresoru jsou závazné a 
nesmí být v žádném případě překročeny. 

Kompresor je součástí systému pracujícího pod přetlakem a proto podléhá všem bezpečnostním 
předpisům, které se vztahují na tlakové systémy. 
 
4. Platnost tohoto návodu 

Tento návod je platný pro kompresory vyrobené po 1.dubnu 1991, tj. od výrobního čísla 91D. Varianty 
také rozlišuje označení generace kompresorů pátým písmenem v kódu kompresoru, které je 3 - třetí generace. 
Platí pro všechna dále uvedená chladiva. Některé náhradní díly a příslušenství kompresorů D4D a D6D nejsou 
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záměnné. Byly změněny díly regulace výkonu a odlehčeného startu. Protože je kompresor součástí složitějšího 
celku, platí návody zejména pro základní provedení a běžné příslušenství.  

5. Manipulace s kompresorem 
 
 Při převzetí kompresoru je nutno se přesvědčit, zda je dodávka kompletní. Případné nedostatky je nutno 
uplatnit písemně. Základní provedení dodávky obsahuje: 

- sací a výtlačný uzavírací ventil 
- základní náplň oleje a hladinoznak 
- montážní sadu dílů 
- proudovou ochranu motoru 
- základní náplň neutrálního plynu - přetlak uvnitř kompresoru 
- u nízkoteplotních verzí ventilátor chlazení hlav a chladič oleje 

Balení kompresoru je dáno požadavky objednatele - většinou jsou kompresory dodávány na paletě s 
namontovanými doplňkovými díly, které však mohou být dodávány samostatně. Elektromagnetické ventily jsou 
baleny samostatně a případný ventilátor je dodáván v samostatné krabici.  

Kompresor musí být skladován v suchých místech s teplotou bez velkých extrémů. Obaly musí být 
suché - jejich poškození upozorňuje na možnost poškození kompresoru. Při skladování na sebe je možno 
umístit nejvýše 3 palety D2 nebo D3, kompresory D4 a větší nesmí být zatěžovány shora. 
 Transport kompresoru je možný pomocí přepravního oka zašroubovaného do nálitku na skříni 
kompresoru - viz obr. Náhradní způsob je zavěšení konopným lanem za část mezi svorkovnicí a hlavou - nikdy 
ne za svorkovnici. Kompresor D3D přepravován pomocí lana být nesmí - nebezpečí vyvléknutí. Kompresor se 
montuje na pružiny na rám nebo na pevný základ. Kompresor je na těchto pružinách přepravován, ale pružiny 
mají transportní ochranu - tu je nutno před připojováním hrdel kompresoru na potrubní systém vyjmout.  
 
6. Konstrukční údaje 
6.1. Pružné uložení 
 Každý kompresor je dodáván se čtyřmi barevnými pružinami pro pružné uložení. To umožňuje volnější 
pohyb tělesa kompresoru v okamžiku startu a zastavení a omezení přenosu vibrací do základu. Barvy pružin 
určují polohu jejich montáže - viz tabulka. Před montáží je nutno do pružin vložit pryžové vložky. 
 

Barva pružiny Typ A  
Mm 

B  
mm pod motor kompresor 

D2D* 30 35 Hnědá hnědá 
D3DA * 30 35 Hnědá hnědá 
D3DC - 750 30 35 Hnědá hnědá 
D3DC - 1000 30 35 Hnědá bílá 
D3DS - 1000 30 35 Hnědá bílá 
D3DS - 1500 34 44 žlutá zelená 
D4D* - 1000 34 44 žlutá zelená 
D4DA - 2000 34 44 žlutá zelená 
D4D* - 1500 34 44 žlutá zelená 
D4DH  - 2500 34 44 černá zelená 
D4DJ - 2000 34 44 černá zelená 
D4DT - 2200 34 44 černá zelená 
D4DJ - 3000 34 44 černá zelená 
D6DH - 2000 34 44 černá zelená 
D6DL - 2700 34 44 černá zelená 
D6DH - 3500 34 44 modrá červená 
D6D* 48 44 modrá červená 
D8D* 48 51 stříbrná černá 

 
Použití pružin není povinné. Jsou-li použity je vhodné připojit hrdla kompresoru na pružné hadice 
odpovídajícího rozměru. Zdvojené kompresory - TWIN jsou dodávány na lyžinách s pryžovými podložkami. 
Pružné uložení může být montováno až pod lyžiny.  
 
6.2 Hlavní konstrukční znaky 
 Všechny kompresory jsou osazeny pracovními ventily DISCUS - nerozebíratelné provedení. Pro 
zachování správných výkonových parametrů musí být v případě oprav vyměňována originální ventilová deska a 
těsnění. Tloušťka těsnění je uvedena v přehledu těsnění.Každá hlava válce je opatřena připojením pro 
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vysokotlaký jistič šroubením 1/8" NPT. Jističe musí být připojeny před spuštěním kompresoru. Jistič vypíná 
kompresor při dosažení nejvyššího nastaveného přetlaku ve výtlaku. Pojistné ventily, které chrání kompresor 
proti nadměrnému vnitřnímu rozdílu tlaků jsou montovány u jednostupňových kompresorů s výkonností přes 
50 m3/hod. Nastavení pojistného ventilu je 3 MPa. 
- nejvyšší provozní přetlak  výtlak  2,5  MPa 
- nejvyšší přetlak v době stání  sání  2,05 MPa 
Všechny kompresory DISCUS mají elektromotor chlazen nasávanými parami chladiva. 
V některých případech může být doporučeno nebo požadováno dodatečné nucené chlazení hlav kompresoru - to 
vyplývá ze skutečných provozních podmínek. Pásma použití dodatečného chlazení ventilátorem jsou popsána v 
diagramu. 
Nízkoteplotní použití vybraných typů kompresorů může vyžadovat dodatečné chlazení vstřikem chladiva do 
sání - Demand Cooling systém. Jeho použití řeší samostatný návod. D.C. systém je možný u typů:  
D2DL*-400  D3DS*-750  D4DL*-1500  D6DT*-3000 
D2DB*-500  D3DS*-1000  D4DT*-2200 
D3DA*-500  D4DF*-1000  D3DL*-2700 
6.3. Používaná maziva 
 DWM Copeland prověřil následující maziva : 
Minerální oleje : Fuchs KM, Suniso 3GS, Texaco Capella WF 32, Shell 22-12 
 Plnění a doplňování může být prováděno pouze prověřenými mazivy. 
Esterová maziva : Mobil EAL Arctic 22 CC,  ICI Emcarate RL 32S 
 
Kompresory s esterovou náplní jsou označovány typovou značkou X a mohou být používány i pro R22. 
Esterové mazivo musí být udržováno s vlhkostí pod 50ppm. 
 
6.4. Mazací systém 
 Mazání DISCUS kompresorů je nucené pomocí čerpadla, které pracuje v obou směrech otáčení 
elektromotoru. Čerpadlové víko je upraveno pro použití elektronické ochrany mazání SENTRONIC, nebo 
klasického mechanického jističe tlaku oleje -  FD 113 ZU. Jištění mazání kontroluje rozdíl mazacího tlaku a 
tlaku v sání kompresoru a při jeho poklesu pod nastavenou hranici kompresor vypíná. Při startu kompresoru 
jistič reaguje s nastaveným zpožděním. (Základní 120 sec) Uvedení do provozu po poklesu tlaku oleje je možné 
pouze po ručním vrácení jističe do původního stavu. Seřízení jističe : 
Spínací hodnota diference  90 kPa 
Vypínací hodnota diference  14  kPa 
Zpoždění    120 sec ± 15 sec 
 Olej, který se vrací sáním s parami chladiva přes sací filtr se ve skříni elektromotoru odděluje od 
chladiva a proudí přes regulační ventil v mezistěně mezi motorem a klikovou skříní do olejové vany, odkud jej 
nasává čerpadlo. Ventil jistí nežádoucí pokles tlaku ve skříni v okamžiku startu a omezuje tak pěnění oleje. 
Tlaky v obou částech jsou postupně při chodu srovnávány i prostřednictvím dalšího jistícího ventilu. Tento 
ventil propojuje sací prostor kompresoru s olejovou vanou. Vyrovnává totiž tlakové rozdíly prostřednictvím 
škrtící trysky ve ventilové desce. To rovněž omezuje tvoření olejové pěny a výpadek mazání. 
 
 Hladina oleje v kompresoru by měla dosahovat podle typu kompresoru polohy v olejoznaku podle 
obrázků. Náplň oleje je uvedena v tabulce. Hladina se kontroluje při chodu kompresoru v ustáleném stavu. 
Může být kontrolována i do 10 vteřin po zastavení kompresoru. 

 
 

 Normální tlak oleje v mazacím systému kompresoru by měl být o 105 až 420 kPa  vyšší, než tlak v 
klikové skříni kompresoru. Měření tlaku oleje je možno připojit na šroubení u čerpadla oleje, měření tlaku ve 
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skříni se připojuje místo zátky na čelní, nebo boční stěně kompresoru. Upozornění : jestliže je tlak ve skříni 
měřen na uzavíracím sacím ventilu, může dojít při škrcení ve ventilu nebo zanešení filtru ke zkreslení 
skutečných hodnot. 
 Copeland doporučuje m.j. jistič  ALCO  FD 113 ZU 
  seřízení   vypíná  63 ± 14 kPa 
      zapíná  90 ± 10 kPa 
     časová prodleva 120 sec 
 
7. Úkony před spuštěním kompresoru 
  
 Kompresor musí být osazen nezbytnými prvky nutnými pro bezporuchový provoz v souladu s 
technickou dokumentací Copeland. Vhodné doplňky a příslušenství jsou uvedeny v tabulkách. Utahovací 
momenty pro šrouby jsou stanoveny v souladu s tabulkou. 
 Všechna těsnění a těsnící kroužky s výjimkou Wolverine dílů je nutno před montáží namazat. 
Kompresory nesmí být nikdy provozovány mimo provozní rozsah tlaků a teplot stanovený výrobcem. Je-
li kompresor pod vakuem nesmí být ani spouštěn, ani zkoušeny izolační vlastnosti vinutí motoru. 
  
7.1 Těsnostní zkoušky 
 Při zkoušce musí být uzavřeny sací i výtlačný ventil, aby nedošlo k vniknutí vzduchu a vlhkosti do 
kompresoru. Provádí se těsnostní zkouška přetlakem a vakuem. Zkušební přetlak neutrálního plynu - doporučen 
suchý dusík, nesmí překročit 2,05 MPa, přičemž žádný připojený přístroj nebo díl ke kompresoru nesmí být 
dimenzován na nižší tlak. V opačném případě je zkušební přetlak roven nejvyššímu přetlaku nejslabšího dílu.  
Výrobce plní pro přepravu kompresory suchým vzduchem s přetlakem v rozmezí 100 až 250 kPa. 
Udržení přetlaku je také kontrola těsnosti kompresoru. Při otevírání kompresoru je proto potřeba dbát 
zvýšené opatrnosti - nebezpečí poranění, nebo znečištění olejem. 
Těsnostní zkouška vakuem by měla být prováděny při absolutním tlaku 30 Pa po dobu nejméně 8 hodin. 
 
7.2 Plnění chladivem 
 Plnění se provádí přes servisní dehydrátor v kapalinovém potrubí chladícího okruhu - u sběrače 
chladiva, nebo v jiném k tomu určeném místě. Směsi chladiv - R404A, R407C atp. se plní výhradně v 
kapalném stavu. Plnění se provádí až po vakuování celého okruhu na předepsaný tlak, pro systémy s esterovými 
mazivy v kompresoru alespoň na absolutní tlak 30 Pa. 
 
7.3. Čistota okruhu 
 Při připojování částí chladícího systému je pro pájení nezbytné provádět práce pod neutrální atmosférou. 
Materiál potrubí, těsnění a armatur, stejně jako spojovací materiál musí vyhovovat požadavkům na chladící 
zařízení zejména při použití ekologických chladiv. Je zcela nezbytné, aby veškeré nečistoty - špony po řezání, 
letovací pasty, zbytky po pájení, mechanické nečistoty a pod byly z okruhu odstraněny ještě před vakuováním. 
Mnoho nečistot je menších, než hustota sacího filtru kompresoru a doporučuje se proto předřadit výměnný filtr 
do sání kompresoru. Nečistoty mohou způsobit i ucpání filtru kompresoru s jeho následným poškozením 
rozdílem tlaků. Vnější filtr odstraňuje nutnost demontáže víka kompresoru pro vyčištění jeho vnitřního filtru. 
 
8. Elektrické připojení 
  Každá svorkovnice kompresoru obsahuje na vnitřní straně víka schema zapojení a ovládání. Před 
připojením motoru je nutno zkontrolovat správnost napájecího napětí a frekvenci v souladu s údaji na štítku 
kompresoru. Vývody vinutí motoru musí být zapojeny v souladu s použitou metodou startu. Schemata různých 
připojení jsou v příloze. 
 
8.1. Přímé připojení 
 Všechny kompresory mohou být spouštěny na přímo. 
 
8.2. Spouštění hvězda - trojúhelník (Y/D) - označení motorů E 
 Je-li přívodní napětí shodné s napětím jmenovitým při zapojení D, může být motor spouštěn i v Y (do 
hvězdy). V tom případě jsou propojovací můstky ve svorkovnici odstraněny. Bezproblémový start Y/D je 
zaručen pouze v případě dodatečné montáže odlehčeného rozběhu - není součástí základní dodávky. Sestava 
dílů pro odlehčený rozběh je uvedena v příloze. 
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8.3. Dvojí vinutí - dvojitá hvězda - hvězda  (YY/Y) - označení motorů A 
 Motory označované AWM mají dvě souběžná vinutí nestejně velká (2/3 + 1/3) která jsou spojena do 
hvězd. Pro přímé spouštění je nutno obě vinutí propojit. To lze provést přiloženým můstkem. Při startu YY/Y 
jsou na obě vinutí připojeny samostatné stykače s časovým zpožděním 1 ± 0,1 sec. Nejdříve se připojí větší 
vinutí (2/3) - svorky 1-2-3. To omezí záběrový proud. Je nezbytně nutné, aby byla obě vinutí propojena se 
stejnými fázemi. V tom případě se nepoužívá můstek. Bezproblémový start YY/Y je zaručen pouze v případě 
dodatečné montáže odlehčeného rozběhu - není součástí základní dodávky. Sestava dílů pro odlehčený rozběh 
je uvedena v příloze 
8.4. Nové provedení dvojího vinutí pro 8 válcové kompresory - označení motorů B 
 Toto provedení se dodává od ledna 1994. Ve srovnání s verzí A je posílen záběrový moment motoru při 
obou zapojeních. Navíc je dělení vinutí pozměněno na 3/5 + 2/5 - svorky 1-2-3 a 7-8-9. Hodnoty proudů ve 
vinutí při zabržděném motoru i nejvyšší provozní zůstaly nezměněny. Při zapojení YY/Y na svorky 1-2-3 je 
záběrový proud cca 68% proudu na přímo, zatím co při zapojení 7-8-9 pouze 54%. Rozdělení proudu na obě 
vinutí je v poměru 60/40%. 
8.5. Ochrana elektromotoru 
 Každý kompresor je vybaven nadproudovou ochranou vinutí motoru a nevyžaduje dodatečné jištění. Ve 
vinutí motoru jsou seriově zapojeny tři termistory a jejich vývody jsou připojeny do svorkovnice k 
vestavěnému jistícímu modulu. Kompresory D4D až D8D mají dva termistorové okruhy. Nadproudová ochrana 
je standartně určena pro napájení 220-240V st jednofázové 40-60 Hz. Na zvláštní požadavek lze kompresor 
osadit i modulem pro jiné napájení. Nejvyšší zkušební napětí termistorů jsou 3 V. Ve studeném stavu by měl 
být odpor jednoho termistorového okruhu menší nebo roven 750 Ω.  
8.6. Krytí svorkovnice 
 V základním provedení je běžné krytí svorkovnice IP 54. Na zvláštní požadavek lez za příplatek dodat 
svorkovnici v krytí  IP56. Stupeň krytí ovlivňují i kabelové průchodky. Průchodky montované výrobcem snižují 
krytí na IP 41. 
 
9. Značení kompresoru 
 Veškeré důležité informace o kompresoru obsahuje typový štítek kompresoru. Druh použitého chladiva 
by měla doplnit organizace, která kompresor uvádí do provozu. Datum výroby obsahuje letopočet, měsíc je 
vyznačen písmenem v řadě :  
A-leden, B-únor, …. L-prosinec. Kompresory D2D a D3D mají pro vyznačení měsíce políčko se symbolem *. 
Ostatní kompresory mají kód měsíce ve výrobním čísle. U zdvojených kompresorů - TWIN je na společném 
štítku vyznačen pouze rok výroby, ostatní údaje jsou uvedeny v samostatných štítcích na každém kompresoru. 
 
D3DS 150X  HAWM/D 000
1   2 3  4                  5     6                 7  8   9     10     11 
 
1 DWM Copeland   7 rozsah MODULOAD 
2 počet válců    8 typ vinutí motoru  
3 discus     9 typ elektronické ochrany 
4 kód výkonnosti   10 kód napětí motoru 
5 velikost motoru   11 zákaznické provedení 
6 typ maziva (X-ester) 
 
10. Další požadavky na montáž a provoz kompresoru 
Při prvním spouštění kompresoru používejte vždy kontrolní manometry a teploměry! 
Kompresor v ustáleném režimu může spínat nejvíce 10 x za hodinu - nejvíce 10 startů. Prodleva mezi 
zastavením a opětným startem by měla být nejméně 2 minuty. Doporučuje se dodržovat tyto hodnoty i v 
případě servisních úkonů. 
Potrubí chladiva a oleje v chladicím okruhu musí být navrženy s ohledem na skutečný provoz, jinak může dojít 
k průvodním jevům, které způsobí poruchy kompresoru. Připojovací rozměry hrdel uzavíracích ventilů neříkají 
nic o tom,  jaký rozměr připojovacího potrubí je správný.  
Kompresor nesmí být nikdy spouštěn bez chladiva nebo v odsátém stavu ! 
Topné těleso maziva nesmí být zapínáno bez ponoření do maziva.  
Před prvním plnění chladivem je doporučeno ponechat vakuovaný kompresor 24 hod pod vakuem pro zjištění 
netěsností. 
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11. Přílohy 
1 Doplňky a vybavení 
2 Připojovací místa 
3 Utahovací momenty 
4 Montáž doplňkového ventilátoru 
5 Odlehčení startu 
6 Regulace výkonu 

7 Zdvojené kompresory TWIN 
8 Ohřev oleje 
9 Olejové čerpadlo 
10 Jištění tlaku oleje SENTRONIC 
11 Elektrické připojení 
12 Hlavní příčiny poruch 

 
Příloha č.1           NM DISCUS 

Doplňky a vybavení 
 

regulace 
výkonu 

odlehčení startu ohřev 
oleje 

náplň 
oleje. 

hrdla uzavíracích 
ventilů 

 
Typ 
kompresoru % elmg. 

ventil 
zpětná 
klapka 

W litrů sání 
mm 

výtlak 
mm 

D2DC - 500 - 200RB6T5 ∅ 22 70 2,3 35 22 
D2DD - 500 - 200RB6T5 ∅ 22 70 2,3 35 22 
D2DL - 400 - 200RB6T5 ∅ 22 70 2,3 35 22 
D2DL - 750 - 200RB6T5 ∅ 22 70 2,3 35 28 
D2DB - 500 - 200RB6T5 ∅ 22 70 2,3 35 22 
D2DB - 750 - 200RB6T5 ∅ 22 70 2,3 35 28 
D3DA - 500 MODULOAD 240RA9T7 ∅ 22 70 3,4 35 22 
D3DA - 750 MODULOAD 240RA9T7 ∅ 28 70 3,4 35 28 
D3DC - 750 MODULOAD 240RA9T7 ∅ 28 70 3,4 35 28 
D3DC - 1000 MODULOAD 240RA9T7 ∅ 28 70 3,4 35 28 
D3DS - 1000 MODULOAD 240RA9T7 ∅ 28 70 3,4 35 28 
D3DS - 1500 MODULOAD 240RA9T7 ∅ 28 70 3,4 42 28 
D4DA - 1000 50 705RA001 ∅ 22 100 4,5 42 28 
D4DF - 1000 50 705RA001 ∅ 22 100 4,5 42 28 
D4DA - 2000 50 705RA001 ∅ 22 100 4,0 42 28 
D4DH - 1500 50 705RA001 ∅ 22 100 3,6 42 28 
D4DL - 1500 50 705RA001 ∅ 22 100 3,6 42 28 
D4DH - 2500 50 705RA001 ∅ 22 100 4,0 54 28 
D4DJ - 2000 50 705RA001 ∅ 22 100 4,0 54 35 
D4DT - 2200 50 705RA001 ∅ 22 100 4,0 54 35 
D4DJ - 3000 50 705RA001 ∅ 28 100 4,0 54 35 
D6DH - 2000 33 + 66 705RA001 ∅ 28 100 4,3 54 35 
D6DL - 2700 33 + 66 705RA001 ∅ 22 100 4,3 54 35 
D6DH - 3500 33 + 66 705RA001 ∅ 28 100 4,3 54 35 
D6DT - 3000 33 + 66 705RA001 ∅ 22 200 7,4 54 35 
D6DJ - 3000 33 + 66 705RA001 ∅ 28 200 7,4 54 35 
D6DJ - 4000 33 + 66 705RA001 ∅ 28 200 7,4 54 35 
D8DL - 3700 50 + 75 705RA001 ∅ 28 200 7,7 64 42 
D8DH - 5000 50 + 75 705RA001 ∅ 42 200 7,7 64 42 
D8DT - 4500 50 + 75 705RA001 ∅ 28 200 7,7 76 42 
D8DJ - 6000 50 + 75 705RA001 ∅ 42 200 7,7 76 42 

 
U zdvojených kompresorů TWIN je doporučeno používat zpětné klapky se zesílenou pružinou. 
Odlehčení startu a výkonová regulace jsou dodávány na přání za zvláštní příplatek 
Na přání je možno dodat kompresory s větší olejovou vanou. 
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Příloha č.2           NM DISCUS 

Připojovací místa kompresorů 
SL hrdlo sacího ventilu 
DL hrdlo výtlačného ventilu 
1 zátka sání      1/8" - 27 NPTF 
2 zátka výtlak      1/8" - 27 NPTF 
3 zátka plnění oleje      1/4" - 18 NPTF 
4 připojení jističe tlaku oleje - olejová strana   1/4 "  6 mm 
5 připojení jističe tlaku oleje - sací strana   1/4" - 18 NPTF 
6 připojení olejového manometru    7/16" - UNF Schrader 
7 vestavěný olejový filtr 
8 zátka pro topné těleso oleje ve skříní 70W  3/8 " - 18 NPSL 

(A) zátka pro topné těleso oleje ve skříní 100 W  1/2" -  14 NPTF 
 (B) zátka pro topné těleso oleje ve vaně    1/2" 
9 zátka výtlačná strana     1/8" - 27 NPTF 
10 zátka s magnetem D2 a D3    1/8" - 27 NPTF 
 zátka s magnetem D4 až D8    1"    - 16 UN 
11 montážní otvory D2D     14 mm 
 montážní otvory ostatní      18 mm 
12 připojení SENTRONIC jištění oleje, nebo OPS1 
13 zátka sání      3/4" - 14 NPTF 
14 zátka sání      1/8" - 27 NPTF 
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Příloha č.3           NM DISCUS 

Utahovací momenty šroubových spojů 
Díl kompresoru typ kompresoru moment Nm rozměr klíče 
Sací uzavírací ventil 2D / 3D 63 - 76 19 
Sací uzavírací ventil 4D / 6D 72 - 81 19 
Sací uzavírací ventil 4D / 6D 122 - 149 24 
Výtlačný uzavírací ventil 2D 29 - 30 13 
Výtlačný uzavírací ventil 3D 63 - 76  19 
Výtlačný uzavírací ventil 4D - 8D 72 - 81 19 
Zátky č. 1, 2, 9, 14 2D - 8D 22 - 25 13 
Zátky č. 3 a 5 2D / 3D 45 - 50 18 
Zátky 3 a 5 4D - 8D 27 - 34 18 
Zátka 8 - topné těleso 2D / 3D 55 - 60 22 
Zátka 13 2D 60 -70 27 
Zátka 13 3D 45 - 55 27 
Zátka 13 4D - 6D 55 - 60 27 
Olejoznak 2D / 3D 7 - 8 11 
Olejoznak 4D - 8D 4 - 5 11 
Zaslepovací příruba olejoznaku 2D / 3D 14 -17 11 
Zaslepení olejového filtru 2D / 3D 27 - 30 13 
Olejové čerpadlo 2D - 8D 35 - 39 13 
Zátka s magnetem 2D / 3D 22 - 35 13 
Zátka s magnetem 4D - 8D 136 - 203 25 
Hlava válce 2D 55 - 60 14 
Hlava válce 3D - 8D 58 - 69 14 
Spodní víko 2D 50 - 54 14 
Spodní víko 3D - 8D 58 - 69 14 
Upevňovací patky 2D 50 - 54 14 
Upevňovací patky 3D 58 - 69 14 
Upevňovací patky 4D - 8D 40 - 45 14 
Kryt statoru 2D 50 - 54 14 
Kryt statoru 3D 58 - 69 14 
Kryt statoru 4D - 6D 72 - 81 19 
Kryt statoru 8D 122 - 149 19 
Ložiskové víko 2D 50 - 54 14 
Ložiskové víko 3D - 8D 58 - 69 14 
Kabelové vývodky 2D - 8D 3 - 4 9 
Kabelové vývodky 2D - 8D 5 - 6 11 



DWM COPELAND                                                                       ALFACO Choceň 
 
Příloha č.4           NM DISCUS 
 

Montáž doplňkového ventilátoru pro chlazení hlav 
 
1 matice     5 podložka pružná 
2 šestihranná matice   6 přesná podložka  
3 konzola     7 šroub kompresoru 
4 matice     8 šroub ventilátoru 
 

 
 

 

 
 
A detail uchycení  1) s regulací výkonu 
 
Připojení elektro ventilátoru 60 W 
 
A skříň svorkovnice       B     svorkovnice  C vinutí motoru 
D ochrana vinutí motoru       E     ovládací obvod  
 
 
 
 



DWM COPELAND                                                                       ALFACO Choceň 
 

 
Parametry ventilátorů 

 
zapojení V fází Hz V ± % A W 

∆ 220- 240 1 50 0,50 105 
∆ 220 - 240 3 50 0,50 100 
Y 380 - 420 3 50 0,30 100 
∆ 220 - 240 3 60 0,45 120 
Y 380 - 420 3 60 0,25 120 
Y 500 - 550 3 50 

 
 

+20 / -10 

0,24 100 
 
 
Příloha č.5           NM DISCUS 

Odlehčení startu kompresoru 
Kompresory D2 a D3 

Kompresory velikosti D2 a D3 mohou být na přání vybaveny vnějším odlehčením rozběhu. Na 
požadavek uživatele je možno kompresory dodat s odlehčením startu již z výrobního závodu. V tom případě se 
dodatečně montuje u uživatele cívka elektromagnetického ventilu a do výtlačného potrubí se vsadí zpětný ventil 
podle obrázku. 
 Odlehčení startu je možno montovat i dodatečně - výrobce dodává soupravu, která se skládá z 
následujících dílů: 
1 ks elektromagnetický ventil s potrubím  pos. 1 
1 ks nástavec na ventil (Rotalock)   pos. 2 
1 ks těsnění k hrdlu ventilu    pos. 3 
1 ks těsnění pod přírubu k hlavě kompresoru pos. 4 
1 ks těsnění příruby ventilu   pos. 4 
1 ks  cívka ventilu     pos. 5 
1 ks  zpětná klapka     pos. C 
2 ks šroub 1/2" - 13 UNC  x 2 3/4" 
 
Vysvětlivky : A výtlačný uzavírací ventil kompresoru  - DL 
  B pružné potrubí 
  C zpětná klapka 
  D připojení ke kondenzátoru 
  13 zátka sání 
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Montáž 
 Zátka v sacím prostoru kompresoru se vyšroubuje a zašroubuje se ventilový nástavec pos. 2.  
Odmontuje se příruba výtlačného ventilu Rotalock od hlavy kompresoru, odstraní se zbytek těsnění  a vyčistí se 
styčné plochy. Nová těsnění se namastí a sestava dodávaná pro odlehčený rozběh se podle schematu smontují. 
Do výtlačného potrubí se vsadí zpětná klapka a celý systém se zkontroluje na těsnost.  
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Kompresory D4 až D8 

Kompresory velikosti D4 až D8 mohou být na přání vybaveny vnitřním systémem odlehčení při startu 
již z výrobního závodu. Kompresor je pak dodán se zvláštními hlavami válců a samostatně je dodána souprava 
vhodné zpětné klapky a elektromagnetického ventilu. 
 Odlehčení startu je možno montovat i dodatečně - výrobce dodává soupravu, která se skládá z 
následujících dílů: 
1 ks  hlava válců pro odlehčený start "U" 
1 ks ventilová deska a souprava těsnění 
1 ks elektromagnetický ventil 705 RA 001 
2 ks montážní šrouby 
Souprava neobsahuje těsnění pod ventilovou desku, které musí být objednáno zvlášť. Velikost těsnění je na 
něm vyznačena.v místě označeném *. 
 
Montáž 
 Umístění odlehčeného startu záleží na provedení kompresoru - s chladičem oleje, nebo s regulací 
výkonu a pod. výkonová regulace smí být montována jen na určená místa. 
Souprava odlehčení startu se vyjme z přepravního balení, které obsahuje i schema montáže. Podle schematu se 
namontují jednotlivé díly sestavy. 
 

 
 
 
 
Příloha č.6           NM DISCUS 

Regulace výkonu kompresoru 
 
Jestliže kompresor pracuje s regulací výkonu, mění se oblast jeho použití. 
Kompresor může být na přání dodáván s regulací výkonu podle zadání již z výrobního závodu. Regulace se liší 
podle typu kompresoru. Rozsah provozu kompresoru při regulaci je uveden v dokumentaci Copeland. 
Provozovat kompresor se sníženým výkonem pomocí regulace je dovoleno při trvalém chodu nejvýše 5 hodin, 
poté musí být kompresor na nejméně 5 minut opět provozován na plný výkon a plynulý chod s regulací může 
pokračovat dalších 5 hodin. Tento cyklus zajišťuje správnou funkci mazacího systému kompresoru. 
Pro vyloučení možnosti poškození kompresoru při dopravě a manipulaci jsou elektromagnetické ventily 
dodávány samostatně a hlavy kompresoru jsou opatřeny přepravními záslepkami Ty musí být před montáží 
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odstraněny. Ventily se namontují místo přepravních záslepek s použitím těsnění dodávaného v sadě. Utahovací 
moment šroubu je 58 - 69 Nm. 
Výkonovou regulaci je rovněž možno montovat dodatečně.V tom případě dodává Copeland zvláštní sadu dílů 
pro regulaci. Souprava neobsahuje těsnění pod ventilovou desku, které musí být objednáno zvlášť. Tlouštka 
těsnění je na něm vyznačena.v místě označeném *. 
 
Kompresory D3D 

Kompresory typu D3D mohou být doplněny regulací výkonu MODULOAD,  která pracuje na principu 
přepouštění chladiva z výtlaku do sání kompresoru. Kompresory pro nízké teploty se systémem DEMAND 
COOLING nemohou regulaci výkonu používat. Dodávaná souprava dílů obsahuje jak návod k montáži, tak 
seznam potřebných dílů. 
 
Označení souvisejících dílů je v tabulce 
Kompresor znak píst č. R134a R22 R404A 
D3DA-50X H 0360-03H HM   
D3DA-75X H 0360-02H HH  HM 
D3DC-75X H 0360-01H HM   
D3DC-100X H 0360-01H HH  HM 
D3DS-100X H 0360-00H HM   
D3DS-150X H 0360-00H HH  HM 
D3DA-50X L 0361-01H L(Z)  LXZ 
D3DC-75X L 0361-01H L(Z)  LXZ 
D3DS-100X L 0361-01H L(Z)  LXZ 
D3DA-750 H 0360-02  HM  
D3DC-1000 H 0360-01  HM  
D3DS-1500 H 0360-00  HM  
 
Kompresory D4D až D8D 

Kompresory typu D4D až D8D mohou být doplněny
provozu - sací prostor v hlavě válce je zablokován pomocí řídí
vnitřní ventil v hlavě kompresoru. Pod zaslepovací přírubou je
této zaslepovací  musí být namontována příruba elektromagneti
slepé příruby způsobuje nesprávnou funkci kompresoru. Tvar tě
 
Souprava pro dodatečnou montáž obsahuje: 
1 ks hlava válců s úpravou pro regulaci výkonu 
1 ks ventilová deska se sadou těsnění 
1 ks sada elektromagnetického ventilu ( 703 RB 001 ) 
2 ks montážní šrouby 
 
Montáž 
 Je- li dodán kompresor bez využití regulace výkonu, je
zajištění 100% výkonu. V případě montáže regulace mu
elektromagnetickým ventilem. Hlavy opatřené regulací výkonu 
určité poloze - viz obrázek. 
D4D 50% hlava je montována na straně kompresoru se svor
D6D 33% hlava je montována na straně kompresoru se svor
D6D 66% druhá hlava se montuje na horní dvojici válců 
D8D 25% spodní hlava je montována na straně kompresoru
D8D 50% montuje se na spodní hlavu na straně výtlačného 
 
Ventilové desky kompresoru jsou pro regulaci opatřeny dodateč
 
Symbol C na desce znamená regulaci výkonu, podle tvaru těsnění se
 regulací výkonu vyřazováním dvojic válců z 
cího elektromagnetického ventilu, který ovládá 
 použito těsnění příslušející k regulaci a místo 

ckého ventilu. Nevhodné díly, nebo zapomenutí 
snění pro regulaci je uveden na obrázku. 

 těsnění pod zaslepovací přírubou upraveno pro 
sí být těsnění zaměněno a systém doplněn 
nemohou být montovány libovolně, ale pouze v 

kovnicí 
kovnicí 

 se svorkovnicí 
ventilu 

nými otvory X - existují 4 různé typy desek. 

 pozná, zda je regulace funkční. 
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Příloha č.7           NM DISCUS 

Zdvojené kompresory TWIN 
 
Čtyřválcové a větší kompresory Copeland Discus mohou být zdvojovány do víceválcových verzí označených 
zdvojením čísla počtu válců  v typovém kódu, tj. i na společném štítku kompresoru. Sací komora zdvojených 
kompresorů je společná. Starší provedení kompresorů bylo dodáváno s otvory v rotoru, které sloužily pro 
proudění par chladiva do sacího prostoru klikové skříně. (Na obrázku označeno číslicí 2) Nové provedení D4D 
a D6D kompresorů má ve skříni statoru předlity kanálky pro průchod par chladiva. (Číslice 1 na obrázku) Nová 
úprava snižuje ztráty prouděním par chladiva a zvyšuje účinnost kompresoru. 
 
Kompresory TWIN vyžadují proto nové sací skříně s předlitými kanálky. Jestliže je TWIN kompresor 
opravován u uživatele, musí být skříně objednávány podle výrobního čísla, aby byla použita správná 
verze. 
 
Použití nové sací skříně pro kompresory vyrobené před zavedením úprav je rovněž možné, protože jsou skříně 
záměnné. Pro upřesnění jsou čísla odlitků uvedena v tabulce. Tato čísla nejsou objednací kódy skříní, ale slouží 
jako doplněk pro správné rozlišení jednotlivých verzí. 
 
Typ TWIN původní označení odlitku nové označení odlitku 
D44DF - 2000 
D44HH - 3000 
D44DA - 2000 
D44DA - 4000 

 
019 - 0042 - 99 

 
019 - 0050 - 99 

D44DL - 3000 
D44DH - 5000 
D44DJ - 4000 
D44DJ - 6000 
D66D* - * 

 
 

019 - 0004 - 99 

 
 

019 - 0049 - 99 
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Příloha č.8           NM DISCUS 

Ohřev oleje kompresoru 
 
Základní provedení kompresorů D2D, D3D, D4D a D6D má nálitek se šroubením s teploměrnou jímkou pro 
možnost montáže topného tělesa pro ohřev oleje ve skříni kompresoru. Výkon topného tělesa je 70 nebo 100 
W. Kompresory D6DJ, D6DT a D8D mají navíc zvláštní otvor v prohloubené olejové vaně pro topné těleso 200 
W. 
 Prostor mezi topným tělesem a vnitřní stěnou teploměrné jímky by měl být vyplněn konzervačním a 
vodivým prostředkem pro zlepšení přestupu tepla a zamezení kondenzace vlhkosti v jímce. Topné těleso je 
možno dodatečně montovat, vyměňovat, nebo prověřovat bez nutnosti otevírání strany chladiva kompresoru. 
 

připojení Rozměry   mm Typ kompresoru Výkon 
W A B C D E G H J 

D2D , D3D 70 3/8" 3/8" 112 163 710 900 19 22 
D4D,  D6D 100 1/2" 1/2" 125 190 600 750 22 27 
D6DJ/T , D8D 200 ∅ 14 ∅ 12,62 103 126 700 900 200 50 
 
1 zátka s magnetem   3 topné těleso 200 W 
2 držák     4 hluboká olejová vana 
 

Topné těleso 70 nebo 100 W a jímka 

 
 

Topné těleso 200 W 

 
 

Příloha č.9           NM DISCUS 
Olejové čerpadlo 

 
Mazací čerpadlo kompresorů DISCUS je od roku 1991 upraveno i pro použití elektronického systému hlídání 
mazání SENTRONIC, od roku 2000 pro OPS1, přičemž je nadále možné používat klasické jištění pomocí 
presostatu ALCO FD 113 ZU. Připojení trubičky Cu 6 mm k olejové straně presostatu se provádí k šroubení 3, 



DWM COPELAND                                                                       ALFACO Choceň 
přičemž poloha A ventilku je u kompresorů D4D a větších a poloha B u typů D2D a D3D. v tom případě 
zůstává zátka 5 utažena. (Na obrázku vpravo připojení chladiče oleje) 
 
1 víko čerpadla    5 zátka připojení SENTRONIC/OPS1 
2 oběžné kolo čerpadla   6 pojistný ventil tl.oleje 420 kPa 
3 připojení tlaku oleje k FD  7 upevňovací šrouby víka 
4 Schrader ventil   8 upevňovací šrouby čerpadla 

      - nepovolovat 

 
Přípravek 
 Nová čerpadla oleje jsou používána pro všechny typy kompresorů, u nichž je elektromotor chlazen 
nasávanými parami chladiva. Protože mají tyto kompresory rozdílné průměry klikového hřídele, musí být 
požíván pro některé typy přípravek, který umožní uvedené zjednodušení.  Pro vystředění olejového čerpadla se 
používá přípravkový kroužek podle obrázku.  

Kroužek se nasazuje na těleso čerpadla na stranu čepu - viz obrázek. Pro uchycení ke skříni má kroužek 
výstupek (A), který zapadne do zápichu na tělese čerpadla (B). K sobě náležející části klikového hřídele a 
hřídele náhonu čerpadla musí být vzájemně vyrovnány - písmeno C. 

 
Těsnění pod olejové čerpadlo 
 Těsnění pod olejové čerpadlo v provedení s elektronickým jištěním mazání SENTRONIC  může být 
použito i pro ostatní provedení  čerpadla. Naopak to ale neplatí - těsnění pod čerpadlo oleje v původním 
provedení nelze použít pro systém SENTRONIC. 
 

Typ kompresoru průměr přípravku D   mm materiál těsnění 
D2D/D3D 40,4 wolverine 

D4D, D6D, D8D 49,2 wolverine 
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Příloha č.10           NM DISCUS 

Jištění tlaku oleje  
 
Copeland montuje na požádání vlastní elektronický systém jištění tlaku maziva SENTRONIC, nebo OPS1.  

OPS1 

 
 
Připojení OPS1 na jistící obvody kompresoru je následující : 
 

 
 

Systém Sentronic je popsán dále a sestává z : 
1 vlastního jistícího modul  3 těsnícího kroužku 
2 snímače tlaku    4 těsnění 

 
Zapojení SENTRONIC na elektrický obvod kompresoru je zobrazeno na dalším obr. 
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V obrázku značí: 
A připojení alarmu    
L připojení napětí řídícího obvodu  
M ovládání     
2 nulový vodič     

L1 připojení napětí 220 V 50 Hz 
A2 propojení se snímačem tlaku 
A5 svorkovnice kompresoru 
(  ) číslo svorky ve svorkovnici 

 
Technické údaje 
Vypíná  55 ± 10 kPa   časové zpoždění 120 ± 15 vteřin 
Spíná  90 ± 10 kPa   max. zatížení  720 VA 240 V 
Ruční reset     max. teplota okolí + 66 °C 
Možnost připojení vnějšího hlášení poruchy 
 
Popis funkce 
 Rozdíl tlaku oleje a tlaku ve skříni kompresoru je snímán čidlem a převeden na elektronický signál. 
Jestliže přetlak oleje poklesne na hodnotu 55 ± 10 kPa kompresor se zastaví po uplynutí zpoždění 120 vteřin. 
Během této doby, kdy tlak oleje nedosáhne spínací hodnotu 90 ± 10 kPa přístroj kontroluje tlakový rozdíl bez 
přerušení chodu kompresoru. Po uplynutí 120 vteřin přístroj kompresor zastaví. Jestliže tlak oleje stoupne nad 
spínací hodnotu a udrží se nejméně 4 minuty, přístroj se automaticky vynuluje - čas nastaví na počátek. Po 
vypnutí kompresoru jističem oleje je nutné ručně vrátit přístroj do původního nastavení stiskem tlačítka 
RESET. V případě výpadku napájení přístroje si SENTRONIC uchovává naměřená data ještě 1 minutu v 
paměti. 
 
Montáž 
 Přístroj je montován na nosný plech dvěma šrouby s pojistnými podložkami - utahovací moment 2,5 
Nm. Nosný plech se připevní na ložiskové víko kompresoru pomocí samojistících matic - utahovací moment 25 
Nm. Čidlo tlaku se zašroubuje do čerpadlového víka místo zátky, přičemž stávající těsnění se vymění za nová . 
Utahovací moment čidla je 105 Nm. Následně se připojí čidlo elektricky k modulu přístroje.  

Při montáži napájení modulu je nutno celek zemnit. Přístroj obsahuje vnitřní trafo, které slouží k 
napájení pracovních obvodů jističe. Jednotlivé vodiče je nutno připojit v souladu se schématem. Svorka A 
umožňuje vyvést signál poruchy do libovolného kontrolního místa. 
 
Prověrka funkce jističe 
 SENTRONIC je možno prověřit následujícím postupem: 
1 vypnout napájení jističe 
2 odpojit připojení čidla tlaku 
3 zapnout napájení jističe 
4 po uplynutí 120 ± 15 vteřin (zpoždění funkce jističe) by měly být kontakty  L a M jističe  rozepnuty a 

kontakty L a A sepnuty. 
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5 při vypnutém napájení se zkratují svorky A2 připojení čidla u jističe a jistič se aktivuje tlačítkem 

RESET. Při následném zapnutí jističe by jistič neměl spínat ani po uplynutí zpoždění 
 
Čidlo může být prověřeno i pomocí měření jeho odporu ohmmetrem. Čidlo se odpojí od jističe a změří se 
vzájemný odpor mezi výstupy. Při stojícím kompresoru by měl být odpor nekonečný a při běžícím kompresoru 
se správným tlakem oleje nulový. Tlak oleje se měří mezi ventilkem 4 na čerpadle a skříní kompresoru. Tento 
rozdíl tlaků zhruba odpovídá hodnotě měřené čidlem. 
 
Místo elektronického jištění mazání je možno použít diferenční jistič tlaku maziva ALCO FD 113 ZU (A22-
057). Jistič snímá sací a mazací tlaky a hlídá jejich vzájemný rozdíl. 
Nastavené hodnoty : 
Vypínací tlak 64 kPa ± 14 kPa 
Spínací tlak 90 kPa ± 10 kPa 
Zpoždění vypínání  120 vteřin ± 15 vteřin 
 

  

1 připojení sání 7/16“-20UNF 
2 připojení mazání 7/16“-20UNF 
3 tlačítko resetu 
4 montážní otvory 

 
Zapojení elektro jističe FD se liší podle typu kompresoru. 

 
 

Připojení jističe tlaku oleje ALCO 
N nulový vodič    A2 svorkovnice jističe 
11 napájení 220 V    A5 svorkovnice kompresoru 
21 jistící obvod    R časové rele 
22 jistící obvod    24 výstup k hlášení poruchy 
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Příloha č.11           NM DISCUS 

Elektrické připojení kompresoru 
 

Elektromotory byly zvláště vyvinuty pro použití v chladivových kompresorech. Používají vysoce 
kvalitní izolační materiály vinutí, protože je motor zatěžován ve velmi širokém rozsahu provozních podmínek a 
vinutí přichází dostyku s různými chladiva a maziva. Izolační třída vinutí motoru kompresoru i ventilátoru je B 
podle VDE 0530. V běžných podmínkách teplota vinutí motoru nedosahuje hranice 130 °C. 
 Technická dokumentace a typový štítek kompresoru uvádí jmenovité napětí , nebo rozsah použitelného 
napětí pro napájení motoru. Je povoleno rozmezí ± 10 % uvedené hodnoty. 
 
 Příklad:  Kompresor typu D2DL * - 750 EWL 
Na štítku je uvedeno  220 - 240 ∆ / 380 - 420 Y 
Napájení může být ± 10 % a motor může pracovat v zapojení do hvězdy nebo  do trojúhelníka. Skutečné napětí 
může kolísat : 
220 V - 10% = 198 V   do 240 V + 10% = 264 V zapojení ∆ 
380 V - 10% = 342 V   do 420 V + 10% = 462 V zapojení Y 
 
Kompresory DISCUS mohou být provozovány v sítích 50 i 60 Hz za předpokladu, že použité napětí odpovídá 
dané frekvenci : 
50 Hz 380 V  odpovídá 60 Hz 456  V 
60 Hz 420 V odpovídá 50 Hz  350V 
 
Kompresory jsou dodávány se zamontovaným jištěním INT 69 ve svorkovnice motoru. Jistící termistory jsou 
připojeny na svorkovnici, hlavní svorky musí být připojeny na síť podle schemat ve svorkovnici a rovněž musí 
být při montáži zapojen kontrolní obvod. 
Základní stupeň krytí je IP 54. 
Svorkovnice s krytím IP 56  neobsahuje můstky (z prostorových důvodů). Svorkovnice kompresorů D2D a 
D3D v provedení IP 56 není dodávána s jistícím modulem INT69, který  musí být montován dodatečně. V tom 
případě musí být propojovací vodiče k modulu vedeny odděleně od silových vodičů. Silové vodiče mohou při 
provozu ovlivňovat správnou funkci jištění, zejména z hlediska měření teplot vinutí motoru. Odpor vedení k 
modulu by neměl překročit 2,5 Ω.  

 
Do svorkovnice se montují kabelové vývodky do předem předlisovaných otvorů. Z otvoru je nutno vyloupnout 
ochranné záslepky. Při odstraňování záslepek je možno použít plochý šroubovák, který se zastrčí do drážky 
předlisované v místě otvorů. Nikdy se nesmí šroubovák používat napříč drážek. Vstup do svorkovnice je možný 
ze všech stran. 
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Připojení jistícího modulu INT 

L napájení přívod 220 V  1 a 2  připojení termistorů 
N nulový vodič   14  ovládací obvod 
11 ovládací obvod   T1 (T2)  termistorový obvod  
12 výstup k hlášení poruchy při +20°C R= 90 -750 Ω 
 

 
 

 
Připojení elektromotoru kompresoru 
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Příloha č.12           NM DISCUS 

Hlavní příčiny poruch 
 

1. Problémy mazání 
Kompresory jsou dodávány se základní náplní odpovídajícího oleje - hladina oleje musí odpovídat obrázku. 
Přesto mohou nastat některé problémy, jako například: 

- Výpadek olejového čerpadla v důsledku častého cyklování chodu kompresoru, povoleno je nejvýš 
10 startů za hodinu. Starty mohou způsobit vyházení oleje ze skříně do okruhu a tím nedostatek 
oleje ve skříni. Krátká doba chodu nestačí pro vrácení oleje ze systému. 

- Chybné stanovení rozměrů potrubí chladiva v okruhu. Je nutno vzít v úvahu, že olej zůstává na 
stěnách potrubí a v místech s malou rychlostí proudění chladiva. Viskozita oleje se mění s teplotou a 
může zůstávat v okruhu větší množství oleje, než bylo předpokládáno. Pro stanovení rozměrů 
potrubí není směrodatný rozměr hrdla kompresoru, ale skutečné provozní podmínky, zejména ty 
nejméně příznivé. 

- Malé rychlosti proudění par chladiva, které se mění se zatížením systému, nebo při regulaci výkonu, 
které nezajistí strhávání oleje s chladivem zpět do kompresoru. 

- Nesprávně navržený systém vracení oleje - odlučovače, sběrače atp. 
- Nesprávně navržené potrubí - sifony, spády, převýšení atp. 
- Netěsnosti - únik mimo chladící zařízení 

    Během provozu kompresoru vedou poruchy mazání k poškození hlavních pohyblivých částí. Mechanický 
jistič tlaku oleje chrání kompresor proti nízkému mazacímu tlaku, jestliže trvá po určitou dobu. Nejlepší 
ochrana je SENTRONIC, která zaznamenává veškeré nenormální stavy olejového systému. Typický následek 
vady mazání je porucha - zadírání hlavního ložiska na opačném konci hřídele od čerpadla. 
 
2. Ředění oleje chladivem 

Během stání kompresoru je vždy určité množství chladiva ve skříni kompresoru a tím i v olejové vaně. Toto 
množství záleží na teplotě a tlaku ve skříni kompresoru. Pro názornost je možno uvést příklad : 
Tlak ve skříni kompresoru je 803 kPa - to odpovídá teplotě sytých par chladiva R22  22 °C. v tom případě 
může být ve skříni směs 35 % R22 a 65 % oleje. Rychlý pokles tlaku ve skříni v okamžiku startu má za 
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následek vypařování chladiva z oleje a tvoření olejové pěny. To lze pozorovat v olejoznaku. Olejové 
čerpadlo zpěněný olej dostatečně nenasává a to má za následek nízký tlak oleje. Jestliže se takové stavy 
opakují, nebo trvají dlouho, může dojít k zadření kluzných částí. Vhodná ochrana proti takovému problému 
je vyhřívání oleje v kompresoru topným tělesem, nebo odsávání chladiva ze skříně při každém vypnutí 
kompresoru. 

 
3. Stěhování chladiva 

Jestliže je kompresor odstaven po delší dobu může chladivo ve skříni kompresoru zkondenzovat, zejména 
je-li těleso kompresoru výrazně chladnější, než jiné části chladicího okruhu. Tento jev nastává běžně v 
případech, kdy je kompresor umístěn v chladném místě. Ohřev oleje, nebo odsávání skříně při vypnutí 
výrazně tuto možnost omezují. 
 

4. Příliš nízké přehřátí v sání 
Přehřátí v sání kompresoru nesmí nikdy klesnout pod hodnotu 10 K. Nízké přehřátí způsobuje poškození 
dílů pracovních ventilů, pístů, povrchu stěny válců a ložisek ojničních i klikových. Nízké přehřátí může 
vzniknout nesprávným nastavením vstřikovacích ventilů chladiva, chybnou montáží tykavek vstřikovacích 
ventilů, nebo neúměrně krátkým či nevhodně navrženým potrubím chladiva. V případě krátkého potrubí se 
doporučuje využít vnitřní výměnu tepla, nebo odlučovač v sacím potrubí. 
 

5. Vznik kyselých složek v chladivu 
Kyselé látky vznikají uvnitř chladivového systému v důsledku přítomnosti vlhkosti, nebo jiných 
nevhodných látek v okruhu. Mezi škodlivé vlivy patří kyslík, kovové kysličníky, případně jiné složky 
reagující s chladivem nebo mazivem. Nežádoucí chemické reakce jsou urychlovány zvýšenou teplotou par 
chladiva. Maziva a kyselé složky spolu navzájem chemicky reagují. 
Vznik kyselých látek má za následek poškození povrchů pohybujících se součástek a v nejhorším případě i 
shoření vinutí elektromotoru. 
Je možno chránit kompresor před poškozením pravidelnou kontrolu stavu kyselosti náplně chladícího 
zařízení. Pro kontrolu jsou dostupné různé zkušební soupravy, které na vzorku maziva prokáží přítomnost 
kyselých látek. 
Pro odstranění kyselých látek je vhodné vyměnit úplně náplň maziva včetně olejových filtrů a náplně v nich 
a v odlučovačích oleje - případně i opakovaně. Doporučuje se použít zvláštní filtry do sání kompresoru i do 
kapalinového potrubí. 
I některé běžné dehydrátory mají účinnou schopnost odstraňovat kyselé složky z chladiva (např. ALCO 
ADK, ADKS s vložkami W48) 
 

6. Přehřívání kompresoru 
U některých typů a provedení kompresorů v závislosti na provozních podmínkách je přirozené chlazení 
zejména hlav válců nedostatečné a výrobce doporučuje, nebo vyžaduje montáž dodatečného ventilátoru na 
chlazení hlav. 
 

7. Vysoká teplota výtlaku 
Nejvyšší přípustná teplota vytlačovaných par chladiva měřena v bezprostřední blízkosti výtlačného 
uzavíracího ventilu je 120 °C. 
Průvodní jevy vysoké výtlačné teploty mohou být např. vysoký výtlačný tlak a s tím spojené vypínání 
vysokotlakou ochranou (vada na kondenzační straně), nebo karbonizace oleje ve válci kompresoru, 
tmavnutí maziva, vznik kyselých složek v chladivu a oleji s následkem špatného mazání kompresoru. 
Důvodem může být i příliš nízká vypařovací teplota, nebo příliš vysoké přehřátí par chladiva v sání 
kompresoru. 
 

8. Shoření motoru vlivem slabého hlavního stykače 
Je-li stykač příliš namáhán na hranici své použitelnosti, může dojít ke svaření kontaktů a tím vlastně k jeho 
vyřazení z činnosti. Následkem může být úplné shoření všech fází motoru, i když další ochranný systém je 
funkční. Opačný extrém je opět chybný. Mění-li se oblast použití kompresoru, je nutno opětně hlavní stykač 
prověřit. Stejně tak je nutno kontrolovat, zda jsou potřebné přístroje opravdu správně zapojeny a spolehlivě 
jistí elektromotor. 

   


	OPS1
	Připojení elektromotoru kompresoru

