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1 Bezpečnostní pokyny 
Kompresory jsou konstruovány v souladu s nejnovějšími platnými výrobními předpisy. Zvláštní 
důraz je kladen na bezpečnost při užívání. Kompresory jsou určeny pro systémy, které vyhovují 
platným evropským předpisům (EC). Lze je spouštět pouze jsou-li dodrženy veškeré pokyny 
výrobce a souvisejících bezpečnostních předpisů. Základními předpisy pro provoz jsou 
mezinárodní normy ČSN EN 378-1 až 4 a normy s nimi související. 
Na požádání lze dodat „Prohlášení o shodě“. 
Bezpečnostní pokyny se musí dodržovat v průběhu celé životnosti kompresoru. 

Požadujeme důsledné dodržování těchto návodů. 

1.1 Vysvětlení symbolů 
 POZOR tento symbol označuje pokyny pro 

úkony zabraňující poranění osob a vážné  
poškození dílů 

 POZOR tento symbol označuje pokyny pro 
úkony zabraňující poranění osob a poškození 
zařízení 

 VYSOKÉ NAPĚTÍ značka pro díly pod 
napětím s nebezpečím poranění elektrickým 
proudem 

 
DŮLEŽITÉ  symbol označující pokyny pro 
úkony zabraňující poškození kompresoru 

 NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO 
POPÁLENÍ  značení míst s uvedeným 
nebezpečím 

 
POZN Slovo zdůrazňující důležité doporučení pro 

správný a spolehlivý provoz 

 
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU symbol pro práce, 
při kterých by mohlo dojít k výbuchu 

  

1.2 Bezpečnostní pravidla 
• Chladivové kompresory lze používat pouze s chladivy, pro která jsou kompresory 

navrženy 
• Montáž může provádět pouze osoba s platnou odbornou kvalifikací v oboru 

chlazení  
• Veškerá elektrická připojení může provádět pouze osoba s odpovídající platnou 

kvalifikací elektro 
• Při montáži musí byt dodržovány veškeré vztažné předpisy a normy 
 Při práci musí být používány odpovídající vhodné ochranné pracovní pomůcky 

 
 

Používejte ochranné pomůcky. Bezpečnostní brýle, rukavice, 
ochranný oděv, pevná obuv, pokrývka hlavy apod. 
 

1.3 Základní pokyny 
 VAROVÁNÍ 

POZOR Do takto označených prostorů není doporučeno kompresory 
montovat. Je-li tímto symbolem označeno zařízení, znamená to určité 
nebezpečí úrazu, nejsou-li přísně dodržovány předepsané postupy a úkony. 
Nebezpečí zničení zařízení a poranění osob! Používat výhradně 
schválená maziva  a chladiva. 

 
 NEBEZPEČÍ ÚRAZU Tento symbol značí například místa s vysokou 

povrchovou teplotou, kde hrozí popálení osob, nebo vzplanutí hořlavých 
předmětů. 

 
 UPOZORNĚNÍ 

Přehřívání! Zničení ložisek! Kompresor bez chladiva a bez napojení na 
okruh se nesmí provozovat. 
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 DŮLEŽITÉ  
Nebezpečí poškození. Označení se vztahuje zejména ke kompresoru – 
správnému zacházení při přejímce a přepravě na místo instalace a dalším 
úkonům. 

2 Popis výrobku 

2.1 Obecné údaje o kompresorech Copeland Scroll™  
Vývoj  rotačních kompresorů typu skrol probíhá ve společnosti Copeland již od roku 1979. Tyto 
typy kompresorů jsou kompresory s velmi vysokou účinností a spolehlivostí a zároveň i s 
dlouhou dobou životnosti. Společnost Copeland kompresory vyvíjí zejména pro použití 
v technice chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel. 
Tato příručka se vztahuje na svislé verze kompresorů skrol pro použití zejména 
v klimatizační technice a v tepelných čerpadlech ve velikosti od ZB 15K* do ZB 220K* a od 
ZS 21K* do ZS 11M* a ZF09K* do ZF48K* včetně kompresorů se vstřikem chladiva. 
Uvedené kompresory mají jednu sadu rotorů poháněnou jednofázovým nebo třífázovým 
indukčním elektromotorem. Rotory jsou umístěny na horní části hřídele elektromotoru, jehož osa 
je svislá. 

2.2 Vysvětlivky k příručce 
Tyto návody jsou určeny pro zajištění správného chodu kompresoru, jeho zodpovědnou montáž 
a uvedení do provozu. V samostatném odstavci jsou popsány i možné problémy a jejich řešení. 
Návody nenahrazují pokyny výrobce celého zařízení, jehož je kompresor součástí. 
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2.3 Způsob značení 
Číselné a písmenné označení jednotlivých modelů popisuje jejich provedení a účel použití podle 
níže uvedeného systému: 

 
* ARI podmínky vysoké/střední teploty: R404A 
  vypařovací teplota        – 6.67°C  podchlazení kapaliny       0 K
  kondenzační teplota        48.90°C  teplota okolí     35°C
  teplota v sání                  18.33°C  

** ARI podmínky pro nízké teploty: R404A 
  vypařovací teplota      – 31.67°C  podchlazení kapaliny        0 K
  kondenzační teplota     40.56°C  teplota okolí     35°C
  teplota v sání              18.33°C 

2.4 Možnosti použití 
2.4.1 Použitelná chladiva a maziva 

 DŮLEŽITÉ za rozhodující je nutno považovat respektování teplotního skluzu 
při změně skupenství u směsí chladiv – zejména R407C při nastavování 
přehřátí v sání kompresoru a sacího tlaku. 

 
Náplň maziva v daném kompresoru je uvedena v technických podkladech kompresorů skrol a 
v návrhovém programu Select, který je volně ke stažení na stránkách www.emersonclimate.eu  

Kompresor ZB ZS, ZF ZFKVE 

Prověřená chladiva R404A, R407C, R134a, R22 R404A, R134a, R22 R404A 

Copeland® mazivo 
plněné výrobcem 

Emkarate RL 32 3MAF 

Mazivo pro servis Emkarate RL 32 3MAF, Mobil EAL Arctic 22 CC 

 

B
ez

pe
čn

os
tn

í 
po

ky
ny

 
Po

pi
s 

vý
ro

bk
u 

M
on

tá
ž 

Př
ip

oj
en

í e
le

kt
ro

 
Sp

ou
št
ěn

í &
 

pr
ov

oz
 

Ú
dr

žb
a 

&
 o

pr
av

y 
Po

ky
ny

 p
ro

 
lik

vi
da

ci
 

Tabulky 1: Prověřená chladiva a maziva 
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2.4.2 Provozní rozsah využití 

Rozsah možných provozních podmínek je uveden jen pro R404A. Pro jiná chladiva jsou ověřené 
provozní podmínky uvedeny v návrhovém programu Select, který je volně ke stažení na stránce 
www.emersonclimate.eu. 

 
             ZB15K* až ZB26K*                ZB30K* až ZB45K*              ZB56K* až ZB11M* 

 

 
 
 ZB220K*              ZS21K* až ZS45K*                          ZS56K* až ZS11M* 

 

 
 
              ZF09K4E až ZF48K4E              ZF13KVE až ZF18KVE             ZF24KVE až ZF48KVE 
 

 

        
 
Obr. 1: Provozní rozsah s R404A 
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3 Montáž 
 VAROVÁNÍ 

POZOR vysoký tlak! Nebezpečí úrazu! Kompresor je dodáván pod mírným 
přetlakem. Při otevírání kompresoru je nutno postupovat s náležitou 
opatrností. 

3.1 Manipulace s kompresorem 
3.1.1 Doprava a skladování 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečí nehody! Zranění osob! Zdvihání a přeprava kompresorů jsou 
možné pouze při použití vhodných manipulačních prostředků navržených pro 
hmotnost a rozměry kompresorů. Poloha vždy svislá základnou dole! 
Skládání palet na sebe pouze do hmotnosti 300 kg. Jednotlivé kartony se na 
sebe nepokládají. Obal musí být suchý za všech podmínek. 

 
Obr. 2 

3.1.2 Usazení a upevnění 

 DŮLEŽITÉ  
Nebezpečí poškození! Užívejte pouze zdvíhací oka. Použití jiných částí 
může způsobit poškození kompresoru. 

 
Kompresory jsou z výroby naplněny mazivem a je nutné dbát na to, aby byly vždy zátky 
v hrdlech pevně uchyceny. Jinak může dojít ke ztrátě maziva a následně i k problémům 
v provoze. Pokud možno je žádoucí kompresory přepravovat a manipulovat s nimi ve svislé 
poloze. Nejdříve se vyjme zátka ve výtlačném hrdle, aby mohl být přetlak z kompresoru uvolněn. 
Otevře-li se dříve sací hrdlo, může mazivo vystříknout z kompresoru díky vnitřnímu přetlaku. 
Zároveň zamastí povrch hrdla a pájení je tím značně ztíženo. Zasunutí spoje, nebo nářadí do 
sacího hrdla je možné pouze do hloubky nejvýše 51 mm, jinak se poškodí sací filtr, případně i 
motor. 

3.1.3 Umístění 

Kompresor musí být umístěn na dostatečně pevném a čistém základě. 

3.1.4 Montážní díly 

Pro snížení vlivu záběrového momentu při startu kompresoru se kompresor upevňuje na pružné 
silentbloky, které zároveň tlumí přenos vibrací z a do kompresoru a snižují hlučnost kompresoru. 
Kovová vložka do pryžového silentbloku zabezpečuje správnou polohu pružného uložení. 
Vložka není určena k podpoře kompresoru a nadměrné utažení upevňovacích šroubů může 
vložku poškodit. S každým kompresorem jsou dodávány 4 pružné podložky. Pro připevnění se 
používají do otvorů průměru 8,5 mm šrouby M8. 

Utahovací moment šroubů by se měl pohybovat na hodnotě 13 ± 1 Nm. Je velmi důležité, aby 
nebyly pružné člena stlačena natvrdo. Mezi podložkou šroubu a kovovou vložkou pružné 
podpory by měla být mezera zhruba 2 mm 
 
Je-li z kompresorů sestavována dvojice – tandemové řešení – používá se tvrdé uložení (šrouby 
M9). Utahovací moment šroubů pro tandem je doporučen 27 ± 1 Nm. Tvrdé pružné uložení se 
objednává samostatně jako sada, případně jej lze po dohodě dodávat přímo s kompresory. 

C6.2.20/0308-0409/CZ 5 www.alfaco.cz   www.copeland.cz  



 

Montážní vůle 

                                                   2 mm  

Montážní díly: ZB15K* až ZB45K*, ZS21K* až ZS45K*, ZF09K* až ZF18K* - 
Měkké uložení 
 

                                        
 
Montážní díly : ZB56K* až ZB11M*, ZS56K* až ZS11M*, ZF24K* až ZF48K* - 
Měkké uložení 

 
Montážní díly : ZB220K* - Měkké uložení 
 

                                                            
 

Obr.  3 

3.2 Připojení potrubí 
 DŮLEŽITÉ 

Blokování! Zničení kompresoru! Užívejte při pájení neutrální plyn – dusík 
pro zamezení vzniku okují, které mohou při nasátí do kompresoru způsobit 
havárii. Okuje mohou poškodit i další díly jako jsou kapiláry, vstřikovací 
ventily, malé otvory a pod. 
Vnik vlhkosti! Porucha ložisek! Neodstraňovat ucpávky hrdel, pokud není 
kompresor připojován k potrubí. To snižuje možnost vniknutí vlhkosti do 
kompresoru a znehodnocení maziva. 

 
 
Kompresory Copeland Scroll™ mají hrdla plátovaná 
mědí. Hrdla jsou tak pevnější a tužší, než běžná trubka. 
Díky rozdílné roztažnosti vrstev může být postup pájení 
složitější než u spojování trubek.  

3 2 1

Z.8.14.00  
Obr.   4: Suction tube brazing 

Protože je ve výtlačném hrdle umístěn zpětný ventil, 
musí být dbáno na to, aby nebylo hrdlo přehřáto a ventil 
zničen – plamen směřovat od kompresoru. 

Obr. 4 zobrazuje správný postup pájení sacího a 
výtlačného hrdla kompresoru skrol. 

 konce spojovaných potrubí musí být dokonale čisté a zbaveny mastnot a nánosů 
 protože se různé materiály při spojování různě roztahují teplem, je nutno pružně 

přizpůsobovat i způsob pájení 
 doporučuje se používat stříbrné pájky s obsahem alespoň 5% Ag, v případech spojování 

materiálů s dobrými pájecími vlastnostmi není tato podmínka nezbytná 
 používá se dvojitý hořák na část 1 
 jakmile se dostatečně prohřeje, přejde se na část 2 
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 část 2 se prohřívá otáčením hořáku dookola a posouváním podél pro rovnoměrný ohřev. 
Přídavný materiál se rovnoměrně nanáší na celý obvod spoje tak, aby dobře zatekl 
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 jakmile se spojovací materiál dostane do spoje, přihřívá se I část 3, čímž se docílí zatečení 
přídavného materilálu dostatečně hluboko. Doba ohřevu části 3 by měla být co nejkratší.   

 Jako i v jiných případech – přehřívání spojů výrazně snižuje kvalitu pájení 
 
Vyletování : 
 ohřívat spoje  2 a 3 pomalu a rovnoměrně až se přídavný materiál uvolní a trubku lze 

vysunout ze spoje 

Opětné připojení : 
 doporučuje se používat stříbrné pájky s obsahem alespoň 5% Ag. Díky rozdílné roztažnosti 

vrstev může být postup pájení složitější než u spojování trubek. 

Protože je ve výtlačném hrdle umístěn zpětný ventil, musí být dbáno na to, aby nebylo 
hrdlo přehřáto a přídavný materiál nevnikl do ventilu. 

3.3 Kompresory Copeland Scroll™ se vstřikem kapaliny 
Při použití typu ZF pro nízké tepoty je pro snížená teploty výtlaku používán systém chlazení par 
v průběhu stlačování pomocí přistříkávání kapalného chladiva mezi rotory. 

3.3.1 Údaje o vstřiku u kompresorů ZF09K4E až ZF18K4E  

Nástřik chladiva zabezpečuje ventil DTC (Discharge Temperature Control). Stejný ventil je použit 
pro všechny velikosti kompresorů a všechna ověřená chladiva.  

Kompresory ZF (koncovka 556) mají v hlavě teploměrnou jímku pro tykavku ventilu a zátku. 
Ventil Copeland® DTC má tykavku odpovídající rozměry jímce v hlavě kompresoru. Tykavka 
snímá teplotu par chladiva v bezprostřední blízkosti výtlaku v kompresoru. Ventil nastřikuje 
pouze nezbytné množství chladiva a jev v okamžiku, kdy je to nezbytné. Připojení kapaliny je 
trubičkou 6mm – pájecí hrdlo. 

Do přívodního potrubí chladiva k ventilu DTC je nutno používat filtr pro zamezení ucpání ventilu 
nečistotami. 

DTC ventil je nastaven na teplotu: 89.4°C ± 2.4°C. 

 
Obr. 5: DTC ventil - montáž 

3.3.2 Údaje o vstřiku u kompresorů ZF24K4E až ZF48K4E 

Tyto kompresory jsou osazeny přívodním hrdlem 6 mm pro připojení kapiláry. Nástřik chladiva 
se provádí přímo kapilárou ve smyslu obrázku 6. uvnitř kompresoru je chladivo přivedeno dvěma 
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otvory v rotoru kompresoru v místě, kde to nemá vliv na podmínky v sání. Nastříknuté chladivo 
zvyšuje hmotnostní průtok chladiva v kondenzátoru. 

Každý kompresor a použité chladivo vyžaduje správnou délku a průměr použité kapiláry. 
Kapilára je smotána do spirály umístěné v kovovém pouzdře. Tento díl je dodáván I s příchytkou 
pro uchycení k hrdlu nástřiku. Pokud je použit jiný – vlastní systém nástřiku, je nutno vycházet z 
údajů v tabulce 2. 

Do přívodu chladiva je nutno vestavět elektromagnetický ventil – například ALCO 110 RB 2T2. 
sedlo ventilu by mělo být nejméně 1,4 mm a ventil by měl být bez napětí zavřen. Uzavření 
ventilu je nutné v těchto případech : 

 při zastavení kompresoru 
 během odtávání horkými parami 
 během odsávání výparníku (pump-down) 

Rovněž je nezbytné používat do přívodu filtr - například ALCO ADKPlus 036MMS nebo ADKPlus 
032S aby se ani elektromagnetický ventil, ani kapilára neucpaly. V případě vypnutí kompresoru 
vnitřní ochranou je nutné elmg ventil uzavřít také. 

 
R404A/R507 R22 

Model vnitř.průměr 
palce 

délka 
palce 

vnitř.průměr
palce 

délka
palce

ZF24K4E 0.050" 30" 0.050" 5" 
ZF33K4E 0.050" 17.5" 0.050" 5" 
ZF40K4E 0.070" 30" 0.070" 30" 
ZF48K4E 0.07" 30" 0.07" 10" 
Tabulka 2: vlastnosti kapiláry 
 

 
Obr.  6: nástřik kapaliny 

3.4 Kompresory Copeland Scroll™ se vstřikem par chladiva 
Kompresory Copeland Scroll™ určené pro nástřik par jsou osazeny připojením pro použití 
ekonomizéru. Zvýšení účinnosti systému může být uskutečněno použitím okruhu s dochlazením 
kapalného chladiva – obdobně obrázku 7. Tento způsob zvyšuje chladící výkon a účinnost 
zařízení. 

Schéma na obrázku zobrazuje zapojení systému podchlazení. Pro podchlazení je použit 
výměník tepla, který sníží teplotu kapalného chladiva před výparníkem. Nižší teplota chladiva při 
vstupu do výparníku znamená vyšší chladicí výkon soustavy. 

Páry chladiva vzniklé při podchlazování se odsávají kompresorem do mezistupně a zároveň 
chladí stlačované páry v kompresoru – výhodní zejména při vyšším kompresním poměru. 
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POZNÁMKA: podrobnější informace jsou uvedeny v Technických informacích C7.19.1 
"Kompresory skrol se vstřikem par pro chlazení". 

 
Obr.  7: schéma nástřiku par chladiva 

3.5 Uzavírací ventily a adaptéry 
 POZOR  

Možnost zničení! Nebezpečí vzniku netěsností! Doporučuje se pravidelně 
kontrolovat šroubované spoje na dostatečné dotažení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.  8 
 
Kompresory Copeland Scroll™ jsou dodávány s vestavěným zpětným ventilem ve výtlačném 
hrdle. Všechna hrdla jsou zaslepena pryžovými zátkami. Sací i výtlačné hrdlo je šroubovací. Na 
přání je možno dodat uzavírací ventily Rotalock, nebo adaptery pro přechod na pájecí připojení. 

Pájecí hrdla lze upravit pomocí vhodných adapterů na šroubované připojení. Adaptery jsou 
přímé nebo rohové. Nabízeny jsou jak pro sací, tak pro výtlačná hrdla. Uzavírací ventily Rotalock 
jsou dodávány s různými pájecími hrdly při stejných šroubovacích hrdlech. 

Z.8.09.01

Z.8.08.01
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Utahovací momenty uzavíracích ventilů : 

Typ ventilu utahovací moment
Rotalock ¾”-16UNF 40-50 
Rotalock 1” -14UNF 70-80 
Rotalock 1 ¼” – 12UNF 110-135 
Rotalock 1 ¾” – 12UNF 135-160 
Rotalock 2 ¼” – 12UNF 165-190 
Tabulka 3 
 
POZNÁMKA: Vhodné ventily jsou doporučeny v seznamu náhradních dílů pro 
kompresory skrol "Spare parts list". 

3.6 Odlučovače chladiva do sání 
 POZOR 

Nedostatečné mazání! Zničení ložisek! Odlučovač snižuje možnost nasátí 
kapalného chladiva kompresorem. Chladivo může zředit, nebo zcela vymýt 
mazivo z třecích ploch. 

 
Bez ohledu na náplň chladiva v systému může vzniknout ředění maziva chladivem, jestliže 
opakovaně vniká kapalné chladivo do kompresoru. To může nastat zejména : 

• v době odstavení kompresoru 
• v průběhu odtávání 
• při změnách zatížení soustavy 
 

V takovém případě se musí odlučovač použít, aby snížil nasátí mokrého chladiva na bezpečnou 
úroveň. Použití odlučovače rovněž záleží na způsobu řešení okruhu. Je-li odlučovač použit, 
tryska pro vracení maziva musí být mezi 1 a 1.4 mm v průměru pro typy ZB15K* až ZB45K*, 
ZS19K* až ZS45K*, ZF06K* až ZF18K* a 2.0 mm pro modely ZB56K* až ZB11M*, ZS56K* až 
ZS11M*, ZF24K* až ZF48K* v závislosti na velikosti kompresoru a nebezpečí vniku kapaliny. 

Velikost odlučovače souvisí s provozními podmínkami, velikosti podchlazení s tlaky v okruhu při 
provozu.  

3.7 Screens 
 UPOZORNĚNÍ 

Zacpání síta! Porucha kompresoru! Otvory síta musí být o rozměrech 
nejméně 0,6 mm. 

 
Jemnější síto než 0,6 mm velikosti oka kdekoliv u kompresoru může způsobit selhání mazání. 
Nemá se tedy používat. Testy prokázaly, že příliš malý a hustý mazací filtr způsobuje ucpání 
cesty vracení maziva do kompresoru a jeho následné zadření. 

3.8 Tlumiče výtlaku 
Tlumiče pulzací, které bývají někdy nutné u pístových kompresorů nejsou pro rotační 
kompresory Copeland skrol požadovány  

Pravidlo neplatí zcela obecně, je nutno vhodnost tlumiče posoudit podle konkrétního případu. 
Podle potřeby je možné jednotlivé řešení prověřit z hlediska snížení hluku. Pro omezení hladiny 
hluku lze použít tlumič výtlaku s větším průřezem – poměr průřezu tlumiče k průřezu vstupního 
hrdla do tlumiče se doporučuje v rozmezí 20 : 1 až 30 :1 

Jednoduchý tlumič bez vestavby pracuje poměrně spolehlivě. Umísťuje se nejméně 150 mm, 
nejvíce 450 mm za výtlačným hrdlem kompresoru – delší vzdálenost je účinnější. Délka tlumiče 
bývá od 100 mm do 150 mm. 

10  C6.2.20/0308-0409/CZ 



 

B
ez

pe
čn

os
tn

í 
po

ky
ny

 
Po

pi
s 

vý
ro

bk
u 

M
on

tá
ž 

Př
ip

oj
en

í e
le

kt
ro

 
Sp

ou
št
ěn

í &
 

pr
ov

oz
 

Ú
dr

žb
a 

&
 o

pr
av

y 
Po

ky
ny

 p
ro

 
lik

vi
da

ci
 

3.9 Hluk a vibrace v sacím potrubí 

 
 
Obr.  9: tvary sacího potrubí 

Obecně mají kompresory Copeland skrol nízkou 
hladinu hluku a vibrací. V některých ohledech se 
samozřejmě od hluku pístové verze liší a ve 
vyjímečných případech může docházet k vytváření 
neočekávaných hlukových projevů. Jedním 
důvodem je to, že charakter vibrací skrolu, které 
jsou nízké, obsahuje  dvě u sebe blízké frekvence, 
které se mohou projevit. Jedna z těchto frekvencí je 
obvykle utlumena vnitřním pružným uložením dílů 
kompresoru a na plášť kompresoru se nepřenáší. 
Někdy může tato frekvence, která je běžná u všech 
kompresorů, vyvolávat vibrace s nízkou frekvencí, 
jež se projeví za určitých okolností jako hluk 
přenášený potrubím do okolí – do objektu. 
Odstranění tohoto jevu lze zajistit zeslabením 

souvisejících frekvencí některým z dále uvedených řešení. Protože se kompresor skrol pohybuje 
při provozu ve více směrech je nutné uvolnit jeho pohyb ve všech směrech, aby se vibrace 
nepřenášely dále – do pevně upevněných potrubí systému. 

Další rozdíl skrolů Copeland je v tom, že startovní moment motoru může za určitých podmínek 
vyvolat přenos zachvění při startu do sacího potrubí. To bývá zřetelnější u třífázových verzí 
motorů, protože ty mají záběrový moment. Uvedené jevy souvisejí s tím, že vnitřní části 
kompresoru nejsou odpruženy. I tento jev lze omezit opatřeními popsanými dále. 

Doporučené opatření : 
- úprava sacího potrubí  smyčka v potrubí – sifon 
- uzavírací ventily rohové připojení ke kompresoru nebo jednotce 
- tlumič v sání  není vyžadován 
 
Případně jiné řešení : 
- úprava sacího potrubí  smyčka v potrubí – sifon 
- uzavírací ventily přímé připojení ke kompresoru nebo jednotce 
- tlumič v sání  doporučen – sníží přenos hluku 
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4 Připojení elektro 

4.1 Základní doporučení  
Svorkovnice kompresoru má na vnitřní straně víčka nelepené schéma zapojení svorek 
kompresoru. Před připojením je nutné zkontrolovat vlastnosti sítě elektro, zda odpovídá danému 
provedení elektromotoru kompresoru. Údaje o napájení jsou uvedeny na hlavním štítku 
kompresoru – napětí, frekvence, počet fází. 

4.2 Elektrické připojení 
Jednofázové (PF*) kompresory: 
Silový obvod         Řídící obvod 

 
Obr.  10 
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Třífázové kompresory  (TF*) s vnitřní ochranou motoru : 
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Pro kompresory ZB15K* až ZB45K*, ZS19K* až ZS45K*, ZF06K* až ZF18K* TF* jsou použita 
následující schémata zapojení : 
Silový obvod         Řídící obvod 

 
 
Obr.  11 
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Třífázové kompresory (TW*) s vnější ochranou motoru INT69SCY2: 

Pro kompresory ZB56K* až ZB220K*, ZS56K* až ZS11M*, ZF24K* až ZF48K* TW* jsou použita 
následující schémata zapojení : 
Silový obvod         Řídící obvod 

 
 
Obr.  12 

4.2.1 Svorkovnice 

Krytí svorkovnice IP21 je u všech typů bez elektronické ochrany (tj., TF*/PF*) a IP54 u všech 
ostatních modelů s elektronickou ochranou (tj., TW*). 

4.2.2 Vinutí motoru 

Kompresory skrol jsou dodávány buď v jednofázovém nebo třífázovém provedení indukčních 
elektromotorů v závislosti na jejich velikosti. Všechny třífázové verze mají zapojení cívek motoru 
do hvězdy, jednofázové verze vyžadují pro chod motoru běhový kondenzátor. 

Izolace motorů je třídy "B" (TF*) nebo "H" (TW*) u šech popisovaných typů. 

4.2.3 Ochranné prvky 

Nezávisle na vnitřních ochranách motoru a kompresoru musí být použito i vnější jištění motoru 
kompresoru. Vhodné jističe musí být v souladu s příslušnými předpisy, zejména ČSN EN 60-
269-1, případně VDE 0635, DIN 57635, IEC 269-1. 
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4.2.4 Nadproudové relé pro kompresory s nástřikem kapaliny nebo par chladiva. 

.
Z.4.18.00

40

Nadproudové relé se používá jen u typů ZF kompresorů od ZF09K* do ZF18K* s nástřikem 
kapaliny nebo par chladiva pomocí kapiláry. 

V případě povelu vnitřní ochrany motoru, která jistí kompresor proti kapalnému rázu, musí být 
uzavřen elektromagnetický ventil nástřiku (obr.6). Pro výše uvedené ZF typy se dodává na přání 
relé KRIWAN INT215, typ K35. 

Nadproudové relé se musí umístit na shodný vodič jako elektromagnetický ventil nástřiku. Jako 
příklad: “L1” v obr. 10, 12 a 13 je vždy stejný vodič. Zapojení relé musí sledovat směr: ke 
kompresoru “L” a ke stykači “K”. 

 

 
Kriwan INT 215 K35 

Teplota okolí  20 až +60°C 
Spínací výkon 115/230 V st max 50/60Hz 

0,5 A  cos ϕ = 0,4 
12 až 40 VA 

Přídržný proud Lmin = 0,05A 
Krytí IP67 

 
 
 
 
 
 

 
Obr.  13: Nadproudové relé 

4.2.5 Ohřev maziva 

 DŮLEŽITÉ  
Nebezpečí poškození kompresoru! Nebezpečí zadření! Předehřev maziva 
v kompresoru je doporučen nejméně 12 hodin před spuštěním kompresoru. 

 
Pro zamezení vniku chladiva do kompresoru v klidu je vyžadováno použití ohřevu maziva vždy, 
překročí-li náplň chladiva v okruhu hodnoty uvedené v tabulce 4. Díky schopnostem skrolů 
Copeland pracovat i s určitým malým množstvím chladiva ve skříni je náplň chladiva omezena. 

Model 
středoteplotní nízkoteplotní 

mez náplně 
chladiva 

ZB15K* to ZB26K* / ZS21K* to ZS26K* ZF09K* to ZF11K* 3.6 kg 
ZB30K* to ZB45K* / ZS30K* to ZS45K* ZF13K* & ZF18K* 4.5 kg 
ZB56K* to ZB11M* / ZS56K* to ZS11M* ZF24K* to ZF48K* 7.5 kg 

ZB220K*  11.3 kg 
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Tabulka 4 
Je-li použit ohřev maziva, doporučuje se zapínat jej 
před spuštěním kompresoru nejméně 12 hodin a 
vždy v době stání kompresoru. To sníží možnost 
vnikání chladiva do kompresoru před startem a 
problémy s mazáním. 

Topný pás se umístí pod ventilek Schrader maziva v 
dolní části pláště  (viz Obr.  14). 

 
Obr.  14: Poloha ohřevu maziva 
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4.3 Jištění přetlaku 
4.3.1 Jištění vysokého tlaku 

Doporučuje se nastavovat jištění nejvyššího provozního přetlaku na vysokotlaké straně na 
hodnotu 2,8 MPa pro kompresory. 
Pro vyšší bezpečnost provozu je doporučeno používat vysokotlaké presostaty s ručním resetem. 

4.3.2 Jištění nízkého tlaku 

Nejnižší vypínací přetlak je 30 kPa u kompresorů ZF s chladivem R404A, a 0 kPa u těchto 
kompresorů s chladivem R22. U kompresorů ZB a ZS se nastavuje nízkotlaká pojistka na 
použitelnou nejvyšší hodnotu. Jmenovité minimum je přetlak 260 kPa. 

Pro vyšší bezpečnost provozu je také doporučeno používat nízkotlaké presostaty s ručním 
resetem. 

4.3.3 Vnitřní pojistný ventil 

Kompresory ZB15K* až ZB45K*, ZF09K* až ZF18K* a ZS21K* až ZS45K* mají vestavěný vnitřní 
pojistný ventil, který je nastaven na rozdíl tlaků 2,8 MPa ± 0,3 MPa mezi vysoko a nízkotlakou 
stranou. Konkrétní předpisy mohou vyžadovat vysokotlaké jištění kompresoru, které se vždy 
vyplatí, protože při zareagování pojistného ventilu může docházet k výkyvům tlaku I následně. 
Vnitřní pojistný ventil není vysokotlaké jištění, je to ochrana kompresoru a  není navržen na 
opakované vícenásobné otevírání. Může se stát, že při násobných otevřeních nezajistí těsnost 
mezi oběma tlakovými stranami uvnitř kompresoru. 

4.4 Hlídání teploty výtlaku 
Teplota výtlaku uvnitř kompresoru dosahuje při 
určitých provozních podmínkách (např. při úniku 
chladiva, poruše nástřiku nebo při vysokých 
kompresních poměrech) nežádoucí vysoké hodnoty, 
což může způsobit poruchu kompresoru. 

Pro kompresory ZF09K* až ZF18K* a ZS21K* až 
ZS45K* Emerson Climate Technologies doporučuje 
THERMODISC termostat 37TJ31 X 1976E. Tento 
termostat je nastaven na vypínání při 99°C ± 4 K se 
spínací diferencí 28 ± 5 K a montuje se asi 120 mm 
za ventil ve výtlačném hrdle (viz obr. 15). 

Aby termostat správně snímal teplotu je doporučeno 
jej tepelně izolovat (viz “X” v obr.  15). 

Kompresory ZB15K* až ZB45K* nevyžadují termostat 
výtlaku. U těchto kompresorů je použit vnitřní 

bimetalický termostat umístěný v blízkosti výtlačného otvoru. Při přehřátí bimetal otevře cestu 
malému množství horkých par z výtlaku na vnitřní tepelnou ochranu motoru, která kompresor 
vypne. 

 
Obr.  15: Poloha termostatu výtlaku     

X 

Vnitřní termostat je nastaven na otevírací teplotu 146°C ± 4 K a zavírací 91°C ± 7 K. 

Kompresory typu ZB56K* až ZB11M*; ZS56K* až ZS11M*; ZF24K* až ZF48K* a ZB220K* mají 
čidlo teploty (termistor) umístěné do  výtlačného otvoru pevného skrolu. Zvýšená teplota výtlaku 
je snímána elektronicky do jistícího modulu, který vypíná. Tento termistor je zapojen do série s 
ochrannými čidly ve vinutí motoru. 
 

NAT = 140°C 

Obr.  16: Umístění vnitřního jistícího čidla výtlaku 
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4.5 Ochrany motoru 
U kompresorů ZB15K* až ZB45K*, ZS21K* až ZS45K*, ZF09K* až ZF18K* je pro ochranu vinutí 
použita běžná vnitřní tepelná ochrana, která při přehřátí vypíná napájení motoru. 

Elektronická ochrana motoru, používaná u typů ZB56K* až ZB220K*, ZS56K* až ZS11M*, 
ZF24K* až ZF48K* je v označení motorů kompresorů uvedena prostředním písmenem W. 

cký odpor na základě jejich teploty (označení PTC 
e více místech – ve čtyřech, s malým zpožděním, 

protože jsou k vinutí připevněny mechanicky. Elektronický modul INT 69SCY2 vyhodnocuje 
údaje ze snímačů teplot vinutí a výtlaku a provádí zásahy v závislosti na skutečných provozních 
stavech 

Technické údaje modulu 
Typ :...............................................Kriwan INT69SCY2 
Napájení….....................................115 – 230V/120 – 240V AC 50/60 Hz , -15%...+10%, 3VA 
Normální odpor PTC :.. .................<1.8 kΩ 
Vypínací odpor : ...........................4.50 kΩ ± 20% 
Resetový odpor :. ..........................2.75 kΩ ± 20% 
Zpoždění pro reset…………………30 minut ± 5 minut 
Zpoždění pro opětovný start …..….přerušení napájení / porucha – ca 5 vteřin 
Hlídání pořadí fází ………………….ano 
Rozsah teplot okolí :……….……….-30°C…+70°C 

 
Modul 
Typ INT69SCY2 ochrana hermetického 
motoru odpovídá IEC/EN 60335. 

Modul zajistí, že chladící okruh bude stále 
bezpečný i při výskytu dvou závad. Vnitřní 
vazba zaúčinkuje, jestliže první ochrana 
nezareaguje. Do systému se vsazuje druhý 
jistící prvek – stykač. 

Ve vinutí motoru v části na horní (sací) 
straně jsou zapojena tři čidla nastavená na 
80°C - v každé fázi jedno (pro případ 
zablokování motoru) a čtvrté čidlo s 
nastavením na 140 °C je ve spodní části  - 
dolní hlavě vinutí. Páté teplotní čidlo (140°C) 
je vsunuto v pevném rotoru a jistí přímo 
výtlačnou teplotu par chladiva. Čidla jsou 
zapojena v sérii ke svorkám S1 a S2 a při 
signálu kteréhokoliv motor vypíná. Opětné 
zapnutí je možné až po vychladnutí příslušné 
části –obvykle se zpožděním 30 minut. 

4.6 Hlídání pořadí fází 
Hlídání pořadí fází pomocí modulu INT69SCY2 znamená, že je sledováno postupné pořadí fází  
L1, L2, a L3. Pořadí fází u třífázových motorů musí zajistit správný smysl otáčení motoru 
kompresoru. Jestliže modul INT69SCY2 zjistí výpadek v pořadí, do 5 minut zaúčinkuje. Jsou-li 
všechny tři fáze správné, pokračuje motor v chodu, pokud nikoliv, motor se zastaví.  

Po 10 neúspěšných pokusech opakovaně spustit motor vypne modul definitivně motor. Nový 
start je možný až po úplném vypnutí napájení a odstranění závady. 

4.7 Kontrola činnosti ochran a zjištění závad 
Před prvním spuštěním by měl být modul s čidly prověřen : 

 odpojit přívod elektro 
 odpojit čidla od modulu - svorka S1 nebo S2 
 zapnout přívod - motor nesmí pracovat 
 odpojit přívod elektro 
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Systém používá prvky, které mění elektri
termistor). Termistory měří teploty vinutí v
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T1/T1  napájení 
L1/L2/L3 hlídání fází  
S1/S2  smyčka termistorů 
M1/M2  relé řídícího obvodu  
Obr.  17: Zapojení jistícího modulu 
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 vrátit do původního stavu - při zapnutí se musí motor rozeběhnout 

ě T 

ní by měly být odpojeny termistory k S1 a S2 modulu a měří se odpor mezi vývody. 
Ω. 

kΩ± 20%), je teplota motoru stále příliš 

e 
á, že je smyčka rozpojena a kompresor by 
čidel a není-li závada stykače, nebo vypadlý 

jit napětí k modulu a připojení M1 a M2 a 
osti – ohmmetrem 

  svorka S1 nebo S2 
 zapnout přívod - motor nesmí pracovat, jsou ro a M2 
 vrátit do původního stavu - při zapnutí se mu

propojeny 
 vypnout napájení na dobu ca 5 vteřin a opět y m1 a M2 

jsou spojeny 

Pokud některá činnost modulu není v souladu s po
novým. 

POZNÁMKA  : v průběhu testu by měl být přívo ak, aby nemohlo dojít 
ke zkratu a nebo poranění osob elektrickým 
prováděna při každém vynutí zařízení jističem
modulu budou funkční (nedojde k jejich deform

4.8 Zkouška vysokým napětím 

 
Zjišt ní závady ochrany IN
Jestliže se během zkoušky funkce motor nerozeběhne, znamená to možnou závadu na modulu. 
Kontrola je následující : 
• vypnout napájení 
• prověřit připojení smyčky termistorů k modulu ve svorkovnici 
• prověřit připojení napájení a kontrolního obvodu, není li přerušeno 
• zkontrolovat odpor smyčky termistorů – vždy ve studeném stavu, po vychladnutí motoru 
Upozornění : měřící napětí nesmí překročit hodnotu 3V! 
 
Při měře
Odpor musí být nižší než 1800 
Je-li naměřen vyšší odpor teplotní smyčky (nad 2,75 
vysoká pro měření a musí být snížena.  
Je-li odpor smyčky pod <30 Ω, je smyčka p
zřejmě zkratován. Odpor nekonečně velký 

řerušena a kompresor by se měl nahradit, protože j
znamen

měl být vyměněn. Není-li zjištěna závada systému 
přívod lze zkontrolovat modul. Nejdříve je nutno odpo
prověřit, že skutečně není modul pod napětím a že je modul schopen činn
nebo signalizací. 
 

 odpojit přívod elektro a odpojit čidla od modulu -
zpojeny svorky M1 
sí motor rozeběhnout, svorky M1 a M2 jsou 

zapnout; relé musí sepnout; svork

pisem, je modul vadný a měl by být nahrazen 

d napájení vypínán t
proudem. Prověrka modulu by měla být 
 v řídícím obvodu. To zajistí, že kontakty 
aci). 

VA ÁNÍ 
il

ROV
ové ezpečí úrazu! VždyS vodiče! Neb

 
 odpojte zdroj proudu před testem 

vysokým napětím! 
 

UPOZORNĚNÍ 
Vnitřní zkrat! Zničen

 
í motoru! Nikdy nel

je-li kompresor pod vakuem. 

b on Climate Technologies podrobuje všechny kompresory skrol 

tí. Je nutné 

ze provádět test vysokým napětím, 

 
Výro ce kompresorů Emers
zkoušce vysokým napětím po závěrečné montáži. Každá cívka motoru je zkoušena v souladu 
s předpisy EN 0530 nebo VDE 0530, část 1 rozdílem napětí 1000V plus dvakrát jmenovité 
napětí. Protože tento test má vliv na stárnutí izolace vinutí není podobný další test doporučen. 
 
Je-li to však nezbytně nutné, aby byl test opět proveden, musí být použito nižší napě
odpojit veškerá elektronická zařízení – tj. jistící modul kompresoru, regulátory otáček, řídící 
přístroje apod. před zahájením zkoušky 
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5 Spouštění & provoz 
 VAROVÁNÍ 

Dieselový jev! Zničení kompresoru! Směs maziva a vzduchu při vysoké 
teplotě může způsobit výbuch. Nedoporučuje se provozovat kompresor se 
vzduchem. 

 
 DŮLEŽITÉ 

Ztrá
zapínat nejpozději 12 hodin před spuštěním kom

ta mazacích vlastností ! Nebezpečí zadření! Ohřev maziva je nutné 
presoru. 

mpresor se zkouší na těsnost v rámci zkoušky těsnosti 

5.1 Tlaková pevnostní zkouška 
Pevnostně je kompresor zkoušen ve výrobním závodě. Není nezbytné provádět pevnostní 
zkoušku kompresoru opět u uživatele. Ko
celého okruhu. 

5.2 Tlaková zkouška těsnosti 
 VAROVÁNÍ 

Vysoký tlak! Nebezpečí zranění! Je nutné zajistit bezpečnost osob. Výše 
tlaku pro zkoušku musí odpovídat dimenzování jednotlivých dílů okruhu. 

 
 VAROVÁNÍ 

Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí zranění osob! Nelze používat jiné 
průmyslové plyny. 

 
 NĚNÍ 

  musí zbavit plynů – musí se odsát. Správná hodnota 
n ovídá hodnotě 50 ppm. V průběhu počátečního odsávání 

ntily na sacím a výtlačném hrdle zavřeny. Doporučuje se používat další pomocné 
uzavírac sti. 
Tlaky v o měření vakua v místě pomocného ventilu, 
ikoliv u vývěvy. To zajistí objektivní zjišťování tlaku v okruhu s vyloučením chyby propojovacího 
otrubí k

ván uštění 
kompres va) v kompresoru se může díky rozdílům tlaku posunout 
o uzavírací polohy, kdy jsou tlaky v sacím a výtlačném prostoru kompresoru rozdílné a díky 

 a 

5.4 Plnění chladivem 
Kompresor nesmí být spuštěn, pokud v okruhu není dostatečné množství chladiva – 
přetlak v okruhu je nejméně 30 kPa a to i v sání kompresoru. 
Nelze spouštět kompresor s přiškrceným sáním. 
Nízkotlaký jistič nesmí být vyřazen z činnosti. 

UPOZOR
Nebezpečí znečištění systému! Zničení ložisek! Používat pouze suchý 
dusík, nebo suchý vzduch. 

 
Při použití tlakového suchého vzduchu je nutné kompresor před vzduchem uzavřít. Nikdy se 
nesmí používat do tlakového plynu chladivo pro zjišťování netěsnosti. 

5.3 Odsávání okruhu  
Před uvedením do provozu se systém
úrov ě zbytkové vlhkosti v systému odp
jsou ve

í ventily kdekoliv v okruhu – v sacím nebo kapalinovém potrubí odpovídající veliko
systému se měří zvláštním přístrojem pr

n
p  vývěvě. 

Odsá í okruhu pouze ze sací strany kompresoru skrol může způsobit zablokování spo
oru. Vnitřní plovoucí sedlo (hla

d
tomuto rozdílu se kompresor nerozeběhne, pokud se tlaky nesrovnají. Zbytkový tlak v soustavě 
by neměl překročit 30 Pa absolutně. 

Po odsátí okruhu se otevřou uzavírací ventily připojeného kompresoru a vypustí se ochranná 
tmosféra kompresoru do okolí. Následně se opět okruh, nyní již i s kompresorem odsajea

zbaví se zbytkového dusíku plněného ve výrobním závodě jako ochrana kompresoru. Nejvyšší 
pozornost je nutno věnovat těsnosti celého systému – používat odpovídající kontrolu netěsnosti  
(ve smyslu ČSN EN 378). 
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Pokles sacího tlaku pod hrani
přehřátí mechanických částí ko

ci 30 kPa po dobu delší než několik vteřin může způsobit 
mpresoru a případné zadření. 

ompres í používat pro zjišťování činnosti vysokotlaké ochrany a její 
en

Ložiska ní nebo 
k zadření, dokud se klu

lnění c doporučeno v kapalném stavu do sběrače chladiva, nebo do kapalinové 
e. Pr  chladiva 

R4* smě časně 
s vysoko nou hodnotou ještě 

 spu ně je vždy ve vysokotlaké straně. Je nutné také zajistit 
b m startu kompresoru. To je možné tím, že je chladivo 

 před spuštěním 

K
nastav

or se nesm
í. 
kompresoru jsou v prvních hodinách provozu více náchylná k poškoze

zné plochy navzájem nepřizpůsobí. 
 
P
v

hladivem je 
o plnění je doporučeno používat montážní – plnící dehydrátor. Protože jsou
si chladiv, je nutné plnit chladivo i do nízkotlaké strany v kapalném stavu sou
tlako stranou tak, aby byl zaručen tlak v sání vždy nad požadova

ětv

před štěním. Rozhodující objem nápl
aby ylo mazivo v ložiscích i při první
v celém okruhu. 

5.5 Kontroly
 POZOR 

Provoz ve vakuu! Zničení kompresoru! 

řed prv . Je-li to 
možné je

e ideální po ředem připravený kontrolní list, ale v každém případě je nutno prověřit 
ejména 

• p  
• p ní rozvody z hlediska možné netěsnosti, propojení armatur, 

p čů, tykavek ventilu apod. 
• h
• n  dalších 

j

•  v okruhu 
• í elektro kompresoru 

L2 a L3. Protože je možnost 50 % na 50 %, že dojde k nesprávnému zapojení 

po startu rychle měnit – výtlačný tlak stoupá a sací klesá – 

utomaticky opět rozeběhne. Opakování tohoto jevu může kompresor 

chozím kompresorem, pokud 

 
P ním spuštěním je nutno prověřit technické vlastnosti navrženého systému

 vhodné zkontrolovat výpočty, výkresy, zapojení elektro apod. 

J užívat p
: z
rohlédnout veškeré přístroje elektro a jejich připojení, jištění, svorkovnice apod.
rohlédnout potrub
řipevnění sníma
ladinu maziva v kompresoru 
astavení nízkotlaké a vysokotlaké pojistky a pojistných ventilů, případně

istících prvků 
• nastavení regulátorů tlaku a teplot 
• polohy všech uzavíracích ventilů v okruhu 
• stav měřících přístrojů – manometrů, teploměrů atd. 

stav náplně chladiva
izolační stav připojen

5.6 Smysl otáčení 
Kompresory typu skrol, jako i jiné rotační kompresory stlačují páry chladiva pouze v jednom 
směru otáčení. Jednofázové motory mají smysl otáčení dán a není jej nutné prověřovat. 
Třífázové motory se mohou otáčet v obou smyslech otáčení v závislosti na pořadí fází 
elektromotoru L1, 
fází, je nutné upozorňovat obsluhu vhodným způsobem na správný způsob provozu – pokyny 
pro obsluhu, návody, štítky, tabulky umístěnými viditelně v blízkosti provozovaného 
zařízení. 
 
Jednoduchá kontrola správného smyslu otáčení je měření sacího a výtlačného tlaku u 
kompresoru. Pokud se tlaky začnou 
je smysl otáčení správný. Opačný smysl otáčení po krátkou dobu kompresorům skrol Copeland 
nevadí. Doba by neměla překročit ca 1 hodinu. Může však docházet ke ztrátě maziva – tomu je 
možné předejít úpravou sacího potrubí, které lze vyvést asi 15 cm nad kompresor. Po několika 
minutách provozu kompresoru v obráceném směru vypne obvykle tepelná ochrana motoru 
kompresor, protože se motor přehřeje. Důsledkem je ztráta výkonu a zařízení nepracuje. Po 
ochladnutí se kompresor a
zničit. 
 
Všechny třífázové kompresory mají stejný smysl vinutí motoru. To znamená, že při výměně 
kompresorů bude i nadále smysl otáčení motoru shodný s před
nedojde k přehození přívodů elektro k motoru. 
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Kompresory ZB56K* až ZB220K*, ZS56K* až ZS11M* a ZF24K* až ZF48K* mají vestavěnou 
jistící elektronickou ochranu (INT69SCY2), která neumožní provoz kompresoru s obráceným 

, který je způsoben dosednutím 

Kompre nikdy nesmí používat k vakuování (odsávání) okruhu. 
 v zařízení až na hranici provozních tlaků povolených 

ýrobcem lak než povolený může způsobit přehřívání kompresoru a trvalé zničení 
res itřní ochranu proti nízkému tlaku, plovoucí 

snění o resního poměru na hodnotu kolem 20:1 u 

 velmi 
zříd
čerp
způ u utné dbát na to, aby se nemohla poškodit 
žád

5.10

Někdy odsávání chladiva z výparníku (pump-down 
sys  předehřev maziva v kompresoru 
je-li uchem ze vzduchem chlazeného kondenzátoru. 
Ves zamezil zvýšení tlaku v sání, které by mohlo 
způsobit opakovaný start kompresoru i v době stání. Proto je možné používat systém odsávání 

di tilů. 
ku chladiva do maziva v době stání při nízké teplotě skříně kompresoru 

ci řídícího termostatu, může způsobit poruchu mazání a následné zničení kompresoru 

životnost kompresoru vliv a je zcela běžné. 

smyslem otáčení.  
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5.7 Uvedení do chodu 
 okamžiku startu lze někdy velmi krátce uslyšet kovový zvuk

po
ky

ny
 

V
rotorů kompresoru na sebe – to je zcela běžné. Zvláštní spouštěcí pomůcky nejsou zapotřebí. 
Díky konstrukčnímu řešení kompresorů skrol Copeland je rozběh skrolu vždy odlehčený a to i 
v případě, kdy tlaky v okruhu vyrovnané nejsou. Odlehčení má za následek i nižší záběrový 
moment elektromotoru – nízkonapěťová startovní charakteristika je velmi příznivá. Pokud jsou 
elektrické podmínky při spouštění nevyhovující, ochrany kompresoru motor vypnou. 

5.8 Provoz při hlubokém vakuu 

Po
pi

s 
vý

ro
bk

u 

sory skrol Copeland se 
Kompresorem lze odsávat chladivo
v
komp

. Nižší t
oru zadřením ložisek. Kompresory mají vn
dlehčí tlakové rozdíly při vzestupu komptě

kompresorů ZS a ZF a 10 : 1 u kompresorů ZB. 

M
on

tá
ž 5.9 Teplota pláště kompresoru 

Horní část pláště kompresoru a výtlačné potrubí může rychle a i opakovaně dosáhnout teploty 
až °177 C, jestliže kompresor cykluje na základě činnosti vnitřních ochran. Stává se to

ka a může to být způsobeno závadou některých částí okruhu, jako jsou ventilátory nebo 
adla výparníku nebo kondenzátoru, nebo výrazný únik chladiva z okruhu a závisí to i na 

ýparníku. Je nsob  řízení nástřiku chladiva do v

Př
ip

oj
en

í e
le

kt
ro

 

ná část zařízení, pokud by se mohla dostat do kontaktu s takto horkými díly kompresoru. 

 Provoz s odsáváním chladiva 
se využívá pro vyšší bezpečnost startu 

tém). Použití tohoto provozu může způsobit nedostatečný
 kompresor zároveň ochlazován vzd
tavěný zpětný ventil je dostatečně těsný, aby 

Sp
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chla va bez dalších ven
Vzhledem k možnosti vni
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se doporučuje v tomto systému používat ohřev maziva. Odsávání chladiva z výparníku může i 
ohřev maziva nahradit. 
U kompresorů ZB, které mají nastavené vnitřní odlehčení na poměr tlaků 10:1 nemůže být tlak 
po odsátí příliš nízký, aby nebyl kompresor přetěžován. Protože se při vypnutí chodu dostane 
část chladiva z prostoru výtlaku do sací části, je nutno úroveň tlaku po odsátí prověřit a vhodně 
nastavit.  
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5.11 Nejkratší doba chodu 
Emerson Climate Technologies doporučuje nejvíce 10 startů během jedné hodiny. Není 
předepsána nejkratší doba stání, protože se kompresory skrol rozbíhají odlehčené i při rozdílech 
tlaků v okruhu. Nejkritičtější je doba chodu, která musí zajistit mazání a vracení maziva z okruhu 
do kompresoru. Zjistit nejkratší dobu chodu lze u kompresoru, který je vybaven olejoznakem. 
Doba chodu musí být tak dlouhá, aby se mazivo v olejoznaku objevilo po předchozím zmizení při 
startu. U vícekompresorového zařízení je nutno prověřit nejdelší rozvod chladiva tak, aby se 
mazivo stačilo vrátit. Cyklování kompresoru na kratší doby chodu – například při malé teplotní 
diferen
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5.12 Zvukové projevy při vypnutí 
Kompresory skrol jsou opatřeny systémem pro zabránění zpětného otáčení motoru. Krátkodobé 
otočení, které lze někdy zaslechnout, nemá na 
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6 Údržba & opravy 

6.1 Záměna chladiva 
ěř  jsou uvedena v odstavci 2.4.1. 

tabulkovými 
otami. 

6.3 Výměna kompresoru 

Prov ená chladiva a maziva

Pokud není prokazatelně chladivo znehodnoceno, není jeho výměna nutná. Zjistit čistotu 
chladiva je možné pouze pomocí specielních přístrojů – obvykle v laboratorních podmínkách. 
Nepřímo lze vlastnosti chladiva posoudit pomocí měření teplot a tlaků chladiva přesnými přístroji 
a porovnání s tabulkovými hodnotami příslušného chladiva. To se provádí obvykle po vypnutí 
zařízení v místech výskytu kapalného chladiva při změně skupenství při ustálené teplotě. To 
znamená přesné změření tlaku a teploty vypařovací a kondenzační a porovnání s 
hodn

Pokud je nezbytné chladivo vyměnit, je nutno použít vhodné zařízení pro vyčištění okruhu a 
nové naplnění. 

6.2 Ventily Rotalock 
Uzavírací ventily Rotalock v okruhu by měly být průběžně kontrolovány na funkčnost a těsnost. 

 POZOR 
Nebezpečí zadření kompresoru! Nedostatečné mazání! Při výměně 
kompresoru bývá nutné vyměnit i odlučovač v sání – zejména po spálení 
motoru. Otvor pro přisávání maziva v odlučovači může být zanesen a 
mazivo se tak do kompresoru nevrací. Nedostatečné mazání může způsobit 
poruchu i vyměněného kompresoru. 

6.3.1 Náhrada kompresoru 

V případě spálení motoru kompresoru se většina zplodin vzniklých zkratem odstraní spolu 

nepříznivé podmínky pro spuštění kompresoru. Důvodem je rychlý nárůst tlaku v sacím prostoru 
 ve výtlačné části, který může způsobit posun rotoru v osovém 
hčení rotorů při startu. Důsledek je vyvolání odporu rotorů proti 

 
anipulaci s kompresorem, případně zničení kompresoru 
 nesmí kompresor spouštět je-li okruh pod vakuem. 

s kompresorem. Zbylé kyselé složky zkratu lze odstranit vhodným filtrem v sacím nebo 
kapalinovém potrubí. Doporučuje se používat filtry se 100% aktivním oxidem hliníku. Filtr v sání 
by měl být vyměněn nejpozději po 72 hodinách provozu. Důrazně se doporučuje vyměnit 
odlučovač chladiva v sání kompresoru, pokud je použit. Systém přisávání maziva do 
kompresoru z odlučovače může být zanesen a může dojít ke zničení dalšího kompresoru. Pokud 
je nahrazovaný kompresor použit v tandemu nebo ve vícekompresorové zařízení, zůstává hlavní 
část maziva v dalších kompresorech a znečistí tak i nové mazivo. Pokud zůstalo mazivo 
v systému, může dojít k přeplnění nového kompresoru mazivem a následně ke zvýšené 
spotřebě energie přeplavením kompresoru mazivem. Na životnost zařízení to však vliv mít 
nemusí. 

6.3.2 Spouštění nového vyměněného kompresoru 

Rychlé plnění chladivem do sací strany systému s kompresorem skrol může dočasně vyvolat 

bez odpovídajícího zvýšení tlaku
směru tak, že se znemožní odle
rotaci dokud se tlaky v obou částech kompresoru nevyrovnají. Nejsnazší cesta, jak se tomuto 
jevu vyvarovat je plnění okruhu z obou stran zároveň tak, aby k obrácenému rozdílu tlaků 
nedošlo. 

Během plnění chladivem se doporučuje nepodkročit nejnižší přetlak v sání kompresoru 175 kPa. 
Umožnit pokles na hranici přetlaku 30 kPa po dobu více než několika vteřin může vyvolat 
přehřátí skrolu a následné zadření ložisek. Je zakázáno provozovat kompresor bez náplně 
chladiva, nebo plnit okruh bez trvalého dohledu. Rovněž není povoleno spouštět nebo 
provozovat kompresor s uzavřenými ventily a bez dostatečné ochrany elektrickým jištěním.
Jištění by mělo zabránit neoprávněné m
provozem bez náplně chladiva. Nikdy se
Může dojít k vnitřnímu zkratu motoru při startu ve vakuu a k jeho spálení s následným 
znečištěním celého okruhu zplodinami spáleného motoru. 
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6.4 Výměna maziva   

 VAROVÁNÍ 
! Zničení kompresoru!  Nelze směšovat maziva esterová 
o alkyl benzenovými při použití nechlorovaných chladiv 

minerální. (viz obr.18). I krátké působení okolního vzduchu může způsobit sycení 

nit například vakuováním. Kompresory dodávané Emerson Climate 
nolo azivo s minimálním obsahem vlhkosti, která se však může zvýšit 
b soru do zařízení. Proto je důležité, aby byl v okruhu s POE používán 

 

Chemické reakce
s minerálními neb
(HFC) 

 
Kompresor je dodáván se základní náplní maziva. Běžná náplň maziva pro chladiva 
R404A/R407C/R134a/R22 je polyolester (POE), u Copelandu označen Emcarate RL-32 3MAF 
(32cSt). Při provozních podmínkách lze využívat i Mobil EAL Arctic 22 CC. Náplň maziva je na 
štítku kompresoru a plní se o asi 0,05 až 0,1 lt méně. 

Hlavní nevýhodou maziv POE je skutečnost, že jsou mnohem více schopna pohlcovat vlhkost, 
než maziva 
maziva vzdušnou vlhkostí a mazivo je pak pro mazání chladivového kompresoru nepoužitelné. 
Protože maziva POE váží vlhkost mnohem pevněji než minerální oleje, je obtížnější vlhkost 
z maziva odstra
Tech gies obsahují m
v prů ěhu montáže kompre
dostatečně velký dehydrátor. To by mělo umožnit udržovat hladinu vlhkosti v okruhu pod
hodnotou 50 ppm. Mazivo doplňované do kompresoru nesmí mít vyšší obsah vlhkosti než 
50ppm. 

 
Obr.  18: Pohlcování vlhkosti esterem a minerálním mazivem v ppm hmotnosti při 25°C a 50% relativní vlhkosti 
(h=hodin) 
 
Pokud dosáhne úroveň vlhkosti v mazivu nepřijatelné hodnoty, dochází ke korozi vnitřních částí 
okruhu a k poměďování kluzných ploch kompresoru. Okruh by měl být vakuován na hodnotu 
tlaku pod 30 Pa absolutně. Není-li úroveň vlhkosti v okruhu zcela jistá, je vhodné podrobit vzorek 
maziva laboratorním zkouškám z hlediska vlhkosti a mazacích vlastností. Doporučuje se 
používat v okruhu průhledítka s ukazatelem vlhkosti pro určení přítomnosti vlhkosti v chladivu, 
neměří přesnou hodnotu. Skutečná úroveň vlhkosti v mazivu bývá vyšší, než ukáže ukazatel 
vlhkosti v chladivu. To je proto, že mazivo POE má vyšší jímavost vlhkosti než chladivo. Přesné 
hodnoty vlhkosti lze však zjistit pouze laboratorně. 

6.5 Vyletování dílů 
 VAROVÁNÍ 

Nebezpečí vzplanutí! Výbušné!  Směs chladiva s mazivem je vysoce 
hořlavá. Před otevřením okruhu je nutno chladivo z okruhu odsát. Plamen 
pájecí soupravy musí být chráněn u okruhu s chladivem. 
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vřením okruhu je důležité odsát veškeré chladivo ze zařízení – z nízkotlaké i 
vysokotlaké strany. Je-li u zařízení se skrolem odsáta jen vysokotlaká strana, může se stát že si 
rotory vlivem vyššího tlaku v sání na sebe velmi těsně sednou a znemožní vyrovnání tlaku 
kompresorem. To způsobí vyšší tlak v sací straně než ve výtlačné. Při použití plamene na část 
okruhu, která je pod tlakem může směs chladiva a maziva o vyšším než atmosférickém tlaku 
vzplanout, jakmile se dostane do kontaktu se vzduchem. Tomu lze zabránit důslednou kontrolou 
tlaků v systému před zahájením servisních prací. Tato upozornění se musí zapracovat do 
příslušné dokumentace zařízení. Pokud je nutno vymontovat kompresor, doporučuje se potrubí 
spíše odříznout než vyletovat hrdla kompresoru. 
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7 Pokyny pro likvidaci 
Odstranění maziva a chladiva: 
Nikdy nevypouštět do okolí 
Používat správné způsoby likvidace a odpovídající nářadí 
Oddělit chladivo od maziva a likvidovat samostatně 
Znehodnotit kompresor v souladu s odpovídajícími předpisy 
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