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Základní údaje 
Dehydrátory s vyměnitelnou vložkou typové 
řady ADKS a FDS/FDH jsou určeny k čištění 
chladiva a odstraňování vlhkosti, případně 
kyselých složek vzniklých spálením vinutí 
motoru z chladiva. 

!   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 otevřením jakékoliv části okruhu je 
nutno vnitřní tlak vyrovnat s 
atmosférickým  - chladivo nelze vypouštět 
do atmosféry 

• Nikdy se nesmí překročit zkušební přetlak 
• Teploty se musí pohybovat v předepsaném 

rozmezí  
• Nepoužívejte jiné než schválené pracovní 

látky – nevyjmenovaná chladiva musí být 
konzultována s výrobcem. Změna pracovní 
látky může mít důsledek v zařazení 
výrobku do jiné výrobkové skupiny 
s odpovídajícím zařazením v souladu 
s předpisy EU o tlakových zařízeních – 
PED 97/23/EC 

• Při montáži zařízení s vážně 
kontaminovanými provozními látkami je 
nutno se vyvarovat nadýchání par  zplodin 
a i přímého kontaktu  látek s pokožkou, 
neboť může dojít ke zdravotnímu 
poškození  

• Dehydrátory lze používat pouze k účelům, 
pro které jsou určeny 

 
Montážní poloha  
• Nad víkem dehydrátoru musí být dostatečný 

prostor pro výměnu vložek z pláště 
dehydrátoru – viz obr.1 

1.Umístění v kapalinovém potrubí 
• Dehydrátor by měl být co nejblíže 

vstřikovacímu ventilu v kapalinovém potrubí 
– pořadí by mělo být dehydrátor – 
elektromagnetický ventil – průhledítko – 
vstřikovací ventil 

• Poznámka: je nutno chránit dehydrátor před 
vibracemi a přímým osáláním  

2.Použití dehydrátoru v sacím potrubí 
• Dehydrátor by měl být co nejblíže sacímu 

hrdlu kompresoru ale před případným 
pružným dílem proti přenosu vibrací 
z kompresoru 

• Poloha tělesa dehydrátoru je svislá, případně 
šikmá – viz obr.2, aby bylo zaručeno vracení 
maziva do kompresoru 

• Vlastní postup čištění okruhu je vhodné 
konzultovat s výrobcem kompresoru nebo 
zařízení 

Montáž  
• Odstraňujte záslepky hrdel až těsně před 

vlastním pájením – ochrana proti vlhkosti 
• Dodržujte směr proudění chladiva uvedený na 

štítku, opačný směr snižuje schopnost čištění, 
zvyšuje tlakové ztráty a může i poškodit 
vnitřní díly 

• Při pájení není nutné rozebírat dehydrátor 
• Při pájení je nutno směřovat plamen od tělesa 

dehydrátoru. Používejte ochranu tělesa – 
například vlhký textil 

• Používejte správný spojovací materiál. ADKS 
a FDS mají měděná hrdla, FDH ocelová 
plátovaná  – teplota plamene při pájení by 
neměla překročit 675 °C 

• Pájení by mělo probíhat v neutrální atmosféře 
– např. dusíku jako ochrana proti okysličování 
spoje. Profukování potrubí dusíkem zároveň 
nedovolí vniku nečistot do potrubí. Nečistoty 
by mohly ucpat díly v okruhu. 

• Pokud by v  provozu byla hrdla dehydrátoru 
mechanicky namáhána, je nutné těleso upevnit 
na vhodný držák. 

Zkouška těsnosti spojů 
• Po ukončení montáže je nutno provést 

těsnostní zkoušku v souladu s předpisem 
97/23/EC, jestliže systém pod tuto normu 
spadá. 

• V ostatních případech se zkouška provádí 
nejvyšším provozním přetlakem 

• Nesprávné provedení zkoušek může způsobit 
poranění osob a poškození dílů zařízení 

• Zkoušku smějí provádět pouze osoby znalé 
s platným oprávněním 

Výměna vložek 
Před otevřením dehydrátoru je nutno snížit tlak 
na tlak atmosférický. Obal vložky se nesmí 
otevřít dříve než těsně před vsazením vložky do 
tělesa, v opačném případě může vzdušná 
vlhkost vložku znehodnotit. 
Verze FDS s rychlouzávěrem – viz obr. 3 a 4, 6 
• U dehydrátorů s rychlouzávěrem povolit 

centrální matici o dvě otáčky a pootočit víko 
dehydrátoru směrem proti chodu hodinových 
ručiček.  

• Následně lze víko sejmout a vyjmout vnitřní 
díly. 

• Sestavit vnitřní vložku do držáku a zasunout 
do pláště. 

• Po výměně vložky vždy zkontrolovat správné 
nasazení těsnění. 

• Nasadit víko na plášť, zatlačit pružinu a 
pootočit víkem do výchozí polohy označené 
červenými značkami směrem podle 
hodinových ručiček 

• Dotáhnout centrální matici – utahovací 
moment pro FDS 24 je 27 Nm, pro FDS48 je 
34 Nm 

Verze se šrouby ADKS/FDH – viz obr.6 
• Povolit šrouby víka, víko sejmout, vložku 

vyjmout. 
• Rozebrat vnitřní sestavu držáků. 
• Vyjmout použité vložky a zlikvidovat 

odpovídající cestou. 
• Vyčistit vnitřní plochu pláště dehydrátoru. 
• Sestavit nové,vložky s těsněním ve správném 

směru proudění. Sestava odpovídá obr.6 – 
sestavu držáku opět smontovat. 

• Sestavit vložky a vsunout i s víkem do tělesa. 
Těsnění víka musí být správně umístěno 
v drážce víka – je vhodné jej namazat. 

• Stlačit víkem vnitřní pružinu a přichytit víko 
dvěma šrouby – dotáhnout jemně na sedlo 
víka. 

• Nejprve zachytit šrouby s podložkami (pouze 
u FDH), aby zůstaly v závitech. 

1. Šrouby dotahovat nejdříve volně (u FDH s 
podložkou) po usazení dotáhnout 
křížovým způsobem s utahovacím 
momentem 35 Nm. 

• Víko dehydrátoru je opatřeno zátkou se 
závitem ¼ NPT. Po vyjmutí zátky lze do 
závitu zašroubovat plnící ventilek, který pak 
slouží ke kontrole tlaku a případně zanášení 
dehydrátoru. 

• Po zkoušce těsnosti a spuštění zařízení je 
nutno zkontrolovat vlhkost v okruhu pomocí 
kontrolního průhledítka (AMI / MIA). 

• Není-li dosaženo dostatečně nízké vlhkosti 
chladiva – kontrola po ca 12 hodinách, musí 
se vložky vyměňovat opakovaně za nové 
dokud vlhkost v okruhu neklesne na 
odpovídající úroveň. 

 
Upozornění  
• Povrchová teplota tělesa dehydrátoru může 

být v určitých případech dosti vysoká 
• Rozměry FDS 48 jsou shodné s rozměry 

ADKS Plus 48 
Doporučení 
Povrchová ochrana pláště dehydrátoru je 
provedena práškovou technologií. Doporučuje 
se provádět pravidelné kontroly poškození a 
koroze pláště, případně nátěr opravit ve smyslu 
předpisu EN-378. 

 
 
 
Technické údaje Typ: FDS-24.. ADKS-48 / FDS-48.. ADKS-96.. ADKS-144.. ADKS-192.. FDH-48 FDH-96 
max provozní přetlak Ps 

MPa : -10°C… +65°C 
 

34.5 bar 
 

34.5 bar 
 

34.5 bar 
 

34.5 bar 
 

34.5 bar 
 
- 

 
- 

MPa: -10°C … +10°C 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 46 bar 46 bar 
MPa: -45°C … -10°C 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 25.9 bar 

vnitřní objem                    lt 1 2.1 3.8 5.4 7 2.1 3.8 
použití pro látky třídy II II II II II II II 
 CFC, HCFC, HFC 
připojení                           mm 10…28 mm 16…67 mm 22…54 mm 28…54 mm 35…54 mm 22…35 mm 22…42 mm 
počet vložek F/H/S/W-48 1 (S/H/W/F-24) 1 2 3 4 1 2 
kategorie bezpečnosti PED 97/23/EC nevztahuje se I I I II I I 
schválení HP, UL  ,UL  ,UL  ,UL  0036, UL  ,UL pend.  ,UL pend.
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 A B C D 
FDS-245 277 199 65 23 
FDS-247 278 200 67 23 
FDS-249 286 208 66 32 
FDS 485 231 154 96 29 
FDS 487 236 159 95 34 
FDS 489 237 160 98 35 
FDS 4811 240 163 101 38 
ADKS-PLUS 485T 231 154 96 29 
ADKS-PLUS 487T 236 159 95 34 
ADKS-PLUS 489T 237 160 98 35 
ADKS-PLUS 4811T 240 163 101 38 
ADKS-PLUS 4813T/MM 241 164 102 39 
ADKS-PLUS 4817T 246 169 116 44 
ADKS-PLUS 967T 379 302 95 34 
ADKS-PLUS 969T 380 303 98 35 
ADKS-PLUS 9611T 383 306 101 38 
ADKS-PLUS 9613T/MM 384 307 102 39 
ADKS-PLUS 9617T 389 312 116 44 
ADKS-PLUS 1449T 523 446 98 35 
ADKS-PLUS 14411T 526 449 101 38 
ADKS-PLUS 14413T/MM 527 450 102 39 
ADKS-PLUS 14417T 532 455 116 44 
ADKS-PLUS 19211T 668 591 101 38 
ADKS-PLUS 19213T/MM 669 592 102 39 
ADKS-PLUS 19217T 674 597 116 44 
FDH-487T 236 159 95 34 
FDH-489T 237 160 98 35 
FDH-969T 387 303 101 35 
FDH-9611T 390 306 102 38 

 
 

obr. 3: 
Typ L 
ADKS/FDS-48… 170 mm 
ADKS-96… 310 mm 
ADKS-144… 450 mm 
ADKS-192… 590 mm 
FDS-24… 220 mm 

 
obr. 4: 

 
 
obr. 6 
  

 
ADKS/FDH FDS 48 FDS 24 FDS

Ø 122-115

Ø 50-5

Ø 62-27

Ø 67-50

Ø 96-88

Ø 95-50

Ø 95-75

Ø 95-50

Ø 95-75

Ø 110-99

Ø 22-18
Ø 19-16

Ø 19-16

Ø 19-16

S24

H48

H48

H48

S24

FDH
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