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OPS2 se skládá ze dvou částí : snímače tlaku a elektronického 
spínače. Tlakové čidlo je vždy zašroubováno přímo do 
čerpadlového víka kompresoru. Vnitřní kanálky propojují 
snímač ke tlakům maziva na vstupu a výstupu z čerpadla. 
K přístroji nevedou žádná vnější potrubí. Na snímači je přímo 
umístěn spínač. Elektronicky spínač může být nasazen a 
sejmut s čidla bez rozdělání kompresoru a bez úniku chladiva. 
Jistič je snadné jej připojit na jistící okruh a tím je nebezpečí 
úniku chladiva při montáži zcela vyloučeno. 
Rozdíl tlaků mezi mazivem a skříní kompresoru měří čidlo a 
převádí jej na elektronický signál. Poklesne-li tlak oleje pod 95 
kPa ± 15 kPa, rozsvítí se červená kontrolka na jističi a 
kompresor vypne po zpoždění 120 ± 5 vteřin. Během doby 
kolísání tlaku maziva zjišťuje vyhodnocovací jednotka tlak, je-li 
tlak pod spínací hodnotou 95 ± 15 kPa ale nad 80 kPa. Je-li 
nedostatečný tlak oleje (pod 80 kPa) po dobu delší než 2 
minuty kompresor vypíná, v případě vyššího tlaku (mezi 80 a 
95 kPa), kdy se po dobu 4 minuty tlak srovná, vypne přístroj 
časování zpoždění a kompresor nevypíná. Opětné uvedení do 
provozu je možné až po ca 3 min stlačením tlačítka resetu na 
OPS2. 

!   bezpečnostní pokyny:  
• Prostudujte pečlivě návod. Chybné použití může 

způsobit vážné poruchy zařízení i poranění osob.  
• Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající 

kvalifikací a zkušeností   
• Před zahájením montáže musí být všechny zdroje napětí 

odpojeny 
• Teploty se musí pohybovat v předepsaném rozmezí  
• Připojení musí odpovídat platným předpisům elektro 
• Dokud není zcela zdroj elektricky připojen, nelze jej 

připojit pod napětí 
 
Montáž 

• odsát kompresor a uzavřít uzavírací ventily ve smyslu návodů 
pro celé zařízení 

• odstranit záslepku na víku čerpadla a vyčistit závit 
• zašroubovat snímač tlaku (spodní část) s těsnícím O kroužkem 

a měděným těsněním do závitu. Utahovací moment je ca 75 
Nm. 

• připevnit elektronickou část OPS2 na horní závit snímače a 
dotáhnout pouze rukou (ca 10 Nm) – přívodní kabely přitom 
směřovat vhodným směrem k napájení 

• připojit vodiče v souladu s návodem k příslušným částem elektro 
• opět odsát kompresor, připustit část chladiva do kompresoru a 

prověřit těsnost spoje na únik chladiva a maziva do okolí 
 
Zkouška činnosti 
• otevřít uzavírací ventily a spustit zařízení podle příslušného 

postupu až do dosažení provozního stavu 
• sledovat tlak maziva, pokud stoupne během 120 vteřin na 

hodnotu vyšší, než je spínací tlak (95 kPa) OPS2 nevykazuje 
žádnou činnost 

• v případě, že se tlak nezvýší, rozsvítí se červená kontrolka na 
OPS2 a kompresor za 2 min vypne. Reset je možný až za dobu 
ca 3 min. 

• Signalizace LED 
• 2 x při spuštění 
• 1 x po 2 x po spuštění – připraven k provozu 
• trvale svítí – porucha – není rozdíl tlaků 
• 10 x za vteřinu – porucha čidla nebo napájení 
• 1 x za vteřinu – opětný start snímače 
• nesvítí – tlak v pořádku 
 
Technické údaje 
napájení 115-230 V 50/60Hz ± 10%, 3VA 
rozsah teplot okolí -30 až + 70 °C 
zpoždění činnosti 120 s ± 5 s 
zpoždění resetuí 3 s  ± 1 s 
spínací diference  95 ± 15 kPa 
nejvyšší tlak 3 MPa 
zatížení 250V; 2,5A   720 VA ind 
krytí IP 54 s vodičem dolů 
reset ruční 
připojení 6 žílový vodič 1 m 0,75 mm2

hmotnost 210 g 
 
Schema zapojení OPS2 a INT        Rozměry (mm) 
 

                      
Elektronický jistič OPS2 se zapojuje spolu s ochranou motoru do jistícího obvodu zařízení s kompresorem. 
 
K1  stykač kompresoru   LP nízkotlaký presostat 
F1-4 jističe     HP vysokotlaký presostat 
PTC termostat výtlaku    °C  termostat 
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