
 

ASF_D_3500-_R00 Alfaco s.r.o., 465 473 005-6; alfaco@chocen.cz; www.alfaco.cz                        1/3           29.7.2009 

ASF / ASD 
Filtry a filtrdehydrátory do sání 

Technické údaje 

 
ALCO ASF jsou hermetické nerozebíratelné filtry do sání, 
filtrdehydrátory ASD jsou kombinací mechanického filtru a 
dehydrátoru pro použití v sacím potrubí chladiva. 

Vlastnosti       
• Kompaktní provedení vložky z jemného textilu – ASF 
• Kombinace jemného textilu a molekulového síta – zeolitu – ASD 
• Hermetické provedení 
• Robustní ocelový plášť 
• Uklidněný průtok bez turbulencí při proudění 
• Velmi malé tlakové ztráty při proudění par chladiva 
• Pájecí verze s měděnými hrdly pro snadné pájení 
• Kontrolní odběry tlaku (Schrader ventily) na vstupu i výstupu 

z filtru pro kontrolu tlakových ztrát 
• Epoxydový nekorosivní nátěr 
• Vysoká účinnost filtrace mechanických nečistot do 10μm 
• Vysoká jímavost vlhkosti (ASD) 
• Výborná pohltivost kyselých látek (ASD) 
• Mechanické čištění předřazené sušení pro vyšší účinek procesu
• Vhodné pro všechna chladiva i maziva  vyjma hořlavých a 

výbušných 
• Podle předpisu PED 97/23 EC článku 3.3 neodpovídají nutnosti 

značení CE 
• Nejvyšší provozní přetlak 2,75 MPa 

 
 
 
 

 

Sací filtr ASF / ASD 
 

 
Úvod 
Filtry - filtrdehydrátory do sacího potrubí jsou 
označovány za prostředky ochrany soustavy, protože 
odstraňují mechanické nečistoty a škodlivé látky z 
obíhajícího chladiva a maziva dříve, než by mohly 
poškodit zařízení a způsobit vážnou poruchu. 
Bez ohledu na to, jaká opatření při výrobě a montáži 
zařízení jsou přijata, najdou si škodliviny svůj způsob, 
jak do systému vniknout. Tyto látky mohou být jak pevné 
částice – zbytky po čištění, pájení a řezání  nebo prach, 
tak rozpustné – vlhkost, chemikálie, či vosk nebo pasty 
po pájení. 
Provedení  
Mechanický filtr je osazen velmi jemnou textilií, která má 
vysokou účinnost zachycování mechanických nečistot – 
do 10 mikronů. Filtrdehydrátory má kromě 
mechanického filtru ještě sušící vložku. Aktivní sušící 
látka je vytvořena v tvaru bloku ze zvláštní hlíny - 
zeolitu. Stlačení do bloku je provedeno pomocí 
mechanického tlaku. Mechanický filtr jednak zachycuje 
pevné částice proudící s chladivem, jednak stabilizuje 
proudění. 
ALCO ASD filtrdehydrátory obsahují látku, která je 
zvláště přizpůsobena a namíchána z molekulárního síta 
a aktivního kysličníku hliníku, což umožňuje zachycovat 
opravdu velký objem vlhkosti a kyselých složek 
vyskytujících se v okruhu chladiva. Filtry ASD je možné 
používat i do potrubí kapalného chladiva. 
Schopnost pohlcování vlhkosti 
Nejdokonalejší a nejspolehlivější sušicí látka, která se v 
současnosti používá pro odstranění vlhkosti z chladiva  
a maziva je molekulární síto. To může pohltit až čtyřikrát 

více vlhkosti než běžně používané a na trhu dostupné typy 
adsorbentů. Toto molekulární síto je vyjímečně porézní a 
má vysokou schopnost vázat na sebe molekuly vody – 
jednotlivé póry jsou všechny rozměrově téměř shodné, 
mají velikost 3 Angströmy. Uvedené řešení je vhodné pro 
většinu chladiv používaných v současnosti (FC, CFC, 
HCFC) i pro maziva minerální nebo syntetické povahy 
(estery, alkylbenzeny..). 
Množství pohlcené vlhkosti filtry ALCO ASD se udává v 
gramech vody při normou daných podmínkách. 
Takto udávané hodnoty jsou  skutečné množství vlhkosti 
pohltitelné po zamontování do systému, bez ohledu na to, 
kolik zbytkové vlhkosti obsahuje dehydrátor po výrobě ve 
výrobním závodě ALCO. 
Schopnost odstranit kyselé látky 
Při částečném rozkladu chladiva a maziva v soustavě se  v 
okruhu  tvoří určité množství kyselých látek. Mezi hlavní 
vlivy působící na vznik kyselých složek a na rychlost jejich 
vývinu patří zejména vysoká teplota chladiva. Je velmi 
důležité, aby byly kyselé látky zlikvidovány – pohlceny 
neprodleně po jejich vzniku. 
Je všeobecně známo, že syntetická maziva (POE) jsou 
velmi citlivá na vlhkost zejména při vyšších teplotách. 
Důsledkem chemické reakce s vlhkostí jsou organické 
kyseliny s nízkou molekulární hmotností, které korosivně 
působí na kovy. Zároveň vznikají i pevné soli, které 
poškozují pohyblivé části v zařízení – například ložiska a 
hřídele. Pro pohlcování organických kyselin je molekulární 
síto z aktivním hliníkem nejvýhodnější řešení. 
 

 



 

ASF_D_3500-_R00 Alfaco s.r.o., 465 473 005-6; alfaco@chocen.cz; www.alfaco.cz                        2/3           29.7.2009 

ASF / ASD 
Filtry a filtrdehydrátory do sání 

Technické údaje 

 
 
Volba filtru - filtrdehydrátoru 
1. Podle správné velikosti potrubí a způsobu připojení lze zvolit odpovídající provedení a podle požadavku na 

požadovanou sušící schopnost pak velikost jednotlivé verze. 
2. Filtr by měl mít rovněž dostatečnou průtočnou  plochu, aby nezpůsoboval místní tlakovou ztrátu při proudění chladiva. 

Poznámka :  tlaková ztráta může způsobit například škrcení chladiva a tím pokles sacího tlaku spojený s poklesem 
chladícího výkonu 

3. použití filtrdehydrátorů ASD bývá častější v případě předchozího znečištění chladivového okruhu například elektrickým 
zkratem motoru kompresoru, v běžných případech je pro odstranění vlhkosti z okruhu určen dehydrátor v potrubí 
kapalného chladiva (např. ADK ALCO) 

Poznámka : Většina výrobců kompresorů doporučuje nejvyšší hodnotu vlhkosti ve skříní kompresoru s POE do  50 ppm 
 
Způsob výběru 
Pro použitý průměr potrubí se zvolí příslušné provedení filtru. 
1. skutečný výkon při daných teplotách se vynásobí opravným součinitelem z tabulky a výsledek je tabulkový výkon 
2. doporučuje se volit filtr s výkonem nejblíže vyšším  
 
Přehled filtrů a filtrdehydrátorů 

 
 

Jmenovité podmínky jsou uváděny při vypařovací teplotě +4°C (sytá pára) a tlakové ztrátě při průtoku filtrem 21 kPa. Pro jiné 
vypařovací teploty je nutno výkon přepočítat pomocí vztahu : 
Qn = Qo x Kt  Qn = jmenovitý výkon  
   Qo = požadovaný výkon 
   Kt  = opravný součinitel pro tlakové ztráty odpovídající poklesu syté teploty o 1K 
 

Vypařovací teplota  (°C) +4 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 
Opravný součinitel Kt 1,00 1,12 1,35 1,75 2,00 2,50 3,00 3,75 5,00 6,60 
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Technické údaje 
nejvyšší provozní přetlak 2,75 MPa  pájecí hrdla  Cu, ODF – vnitřní ∅ 
zkušební /destrukční přetlak 3,1 MPa  / 17 MPa  šroubovací hrdla  SAE 
teplota chladiva  °C -45 až +50  nátěr epoxydová prášková barva 
teplota okolí    °C -45 až +50  zkouška odolnosti 500 hodin solný test 
filtrační schopnost nad 10 mikronů  balení   kartony i jednotlivě 
použitelnost  CFC, HCFC, HFC, minerální i  

esterová maziva  * 
 montážní poloha libovolná  – směr viz šipky  

plášť ocel  schválení podle UL, HP 
*) ALCO ASF / ASD jsou nevhodné pro hořlavá, výbušná a jedovatá chladiva 
 
Jímací schopnost  filtrdehydrátorů ASD 

jímavost vody       (gram) 
teplota kapalného chladiva +24°C teplota kapalného chladiva +52°C 

Typ 
R22 R134a R404A 

R507 R407 R410A R22 R134a R404A 
R507 R407 R410A 

jímavost 
kyselin 
(gram) 

ASD-28 5,7 11,8 12,2 9,1 8,0 3,6 10,0 9,7 6,7 5,6 3,0 
ASD-35 7,0 14,5 15,0 11,2 9,9 4,4 12,3 12,0 8,2 6,9 3,6 
ASD-45 8,8 18,0 18,6 13,9 12,3 5,5 15,3 14,9 10,2 8,6 4,5 
ASD-50 10,4 21,4 22,2 16,5 14,6 6,5 18,2 17,7 12,1 10,2 5,4 
ASD-75 15,4 31,5 32,6 24,3 21,5 9,6 26,7 26,0 17,8 15,0 7,9 
 
Rozměry  (mm) 
  

 A  
(mm)

B  
(mm)

C 
(mm)

D  
(mm)

E 
(mm)

ASD/ASF-28 S3 142 120 11 105 94 
ASD/ASF-28 S4 144 119 13 105 94 
ASD/ASF-35 F5 192 - - 121 94 
ASD/ASF-35 S5 166 134 16 121 94 
ASD/ASF-45 S6 197 165 16 141 94 
ASD/ASF-45 S7 202 164 19 141 94 
ASD/ASF-50 S9 225 179 23 156 94 
ASD/ASF-75 S11 308 262 25 210 94 
ASD/ASF-75 S13 309 252 29 210 94 

 

 
 
 
Upozornění : 
ALCO CONTROLS neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době 
vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - jsou vydávány nové podklady.  Podklady slouží pouze osobám s 
potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní zodpovědnost. ALCO CONTROLS neručí za nesprávné použití ani za následné 
škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se zařízením. 
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