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OM3 a OM4  
Elektronické jištění mazání 

Technické údaje 

Elektronické jištění mazání – hlídání hladiny maziva 
s možností hlášení poruchy a vypínání kompresoru. 
Vlastnosti 
• nové verze OM4 pro chladiva CO2 (R744) a R410A 
• krytí IP 65 díky těsným kabelovým koncovkám 
• 100% hlídání hladiny ve 3 pásmech prostřednictvím 

Hallova čidla, které hlídá i hladinu při napěnění maziva 
na rozdíl od optického snímání 

• schválení dle platných předpisů a značka CE 
• výstupní přepínací relé pro možnost vypínání kompresoru 

230V/3A 
• jednoduchá montáž nahrazením běžného hladinoznaku 

kompresoru 
• kompaktní přístroj s vestavěným elmg ventilem pro 

doplňování maziva 
• signalizace stavů LED kontrolkami ve 3 pásmech 
• napájení 24 V st 50/60 Hz 
• verze připojovací části podle typu kompresoru 
• zajištěná cívka pro vysokou spolehlivost provozu 
• doporučeno předními výrobci kompresorů 
 

 
 
 

 
OM3/OM4  

Elektronický systém hlídání hladina maziva 
 
Úvod 
Udržování správné hladiny maziva ( oleje) ve skříni chladivového kompresoru je jeden z nejdůležitějších požadavků 
zajišťujících dlouhou životnost a spolehlivost kompresoru. Tento požadavek je zvláště důležitý v sestavách více 
kompresorů, jako jsou například sdružené jednotky, nebo soustavy kompresorů napojených na společné chladivové 
potrubí. Jednoduchý způsob, jak dosáhnout vyrovnání hladiny oleje u paralelně zapojených kompresorů je vyrovnávací 
olejové potrubí. takovéto řešení se nazývá pasivní systém. V každém případě však pasivní systém vyžaduje řešení 
vyrovnávacího potrubí zcela přesně pro daný účel - řešení tzv. "na míru" a svůj účel plní spolehlivě pouze při ustálených 
provozních podmínkách na které je systém navržen. Řešení pasivního systému je však velmi náročné zejména v 
případech, kdy chladící zařízení pracuje s proměnlivým zatížením během provozu a využívá například odtávací cykly v 
různých částech okruhu. V takových případech je nevyhnutelné řešit problematiku spolehlivosti mazacího systému 
aktivním systémem. Kromě toho, že aktivní systém udržuje spolehlivě správnou hladinu maziva v jednotlivých 
kompresorech při proměnlivých provozních podmínkách, může zcela běžně kontrolovat okamžitý stav hladiny maziva a 
případně i jednotlivé kompresory jistit proti nedostatku maziva. To je zvláště výhodné v systémech s rotačními 
kompresory typu skrol, které nemají vlastní olejové čerpadlo, ani jistič tlaku oleje běžně se vyskytující u polohermetických 
pístových kompresorů. Systém TraxOil OM3/OM4 je soběstačný způsob řešení jak hlídání, tak i doplňování maziva v 
jakémkoliv kompresoru, spolu s funkcí jištění kompresoru proti nedostatku maziva - plně aktivní systém udržování hladiny 
maziva. 
Popis 
Zařízení OM3/OM4 TraxOil používá k měření úrovně hladiny maziva snímač typu Hall, jehož signál vyhodnocuje vnitřní 
elektronika přístroje a ovládá vestavěný elektromagnetický ventil, doplňující mazivo ze sběrače oleje do skříně 
kompresoru. Zařízení se montuje místo běžného olejoznaku kompresoru. Není-li dosažena požadovaná úroveň hladiny 
během vestavěného časového intervalu, přístroj spustí varovný signál a posléze zareaguje i jistící rele přístroje,  které 
může být využito k okamžitému vypnutí kompresoru. Uvnitř přístroje je snímací plováček s vestavěným magnetem, který 
pohybuje magnetem podle úrovně hladiny maziva v kompresoru. Změnu polohy magnetického pole sleduje snímač Hall. 
Vestavěná elektronika sleduje časové intervaly jistícího systému a ovládá elektromagnetický doplňovací ventil. 
Provoz 
Snímač je nastaven na výši hladiny maziva v úrovni 40% průměru olejoznaku – dolní hranice zeleného pásma. Při 
správné hladině svítí zelená kontrolka. Klesne-li hladina pod tuto úroveň po dobu delší než 10 vteřin, elektronika otevře 
elektromagnetický ventil, který mazivo do kompresoru doplní. Zároveň se na přístroji rozsvítí žlutá kontrolka, která 
signalizuje proces doplňování. Elektromagnetický ventil je otevřen ještě dalších 10 vteřin po dosažení nastavené snímané 
hladiny (rezerva maziva pro další úbytek). Po vypnutí ventilu zhasne i kontrolka. Tento děj je označen jako doplnění ve 
žlutém pásmu označujícím rozsah hladiny maziva 25 až 40 % hladinoznaku – pásmo varování. 
Jestliže hladina maziva nedosáhne své pracovní výše po dobu 120 vteřin, OM3/OM4 vyhodnotí tento stav jako 
poruchový, rozsvítí se se zpožděním 20 vteřin červená kontrolka přístroje a sepne poruchové relé, kterým lze kompresor 
zastavit, jsou-li jeho kontakty zapojeny v systému ochran kompresoru. Doplňování maziva však stále probíhá. Zmíněné 
zpožďovací funkce jsou významnou předností přístroje OMA TraxOil, protože zároveň jistí nadměrně dlouhé otevření cest 
z chladivového okruhu přímo do kompresoru přes olejové potrubí. Připojení olejového vstupu do přístroje je pomocí 
šroubení 7/16 " - 20 UNF ( návarek pro převlečnou matici a trubičku Cu 6 mm). Vstup je osazen vyjímatelným 
mechanickým sítkem pro čištění přiváděného maziva. U vysokotlakých systémů vracení oleje se do přívodu maziva ještě 
vestavuje škrtící dýza, která je součástí každého přístroje. 
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OM3 a OM4  
Elektronické jištění mazání 

Technické údaje 

 

 
 
tab.1 

LED činnost 
•zelená  stav maziva v pořádku (40 – 60%) 

•zelená •žlutá mírně snížená hladina maziva – doplňuje 

 •žlutá mazivo pod 40% normálu – doplňování v chodu 

•červená •žlutá příliš nízká hladina – do 25% -  doplňováni v chodu

 

  Řídící pásma hladiny v olejoznaku 
 
 
Použití 
Zařízení OM3/OM4 TraxOil je použitelné jak v 
nízkotlakém, tak i vysokotlakém systému ovládání 
hladiny maziva v kompresorech. Obvykle se využívá 
nízkotlaký systém vracení maziva, přičemž pro 
vysokotlaký je zařízení doplněno škrtícím prvkem 
vestavěným do olejového potrubí. 
Nízkotlaký způsob doplňování maziva 
Nejrozšířenější systém vracení oleje do kompresoru je 
nízkotlaký, který používá nízkotlaký sběrač oleje. 
Odlučovač oleje je samostatný a je doplněn sběračem 
oleje, do kterého je odloučený olej přepouštěn. Tlak v 
olejovém prostoru musí být o něco vyšší, než je tlak ve 
skříni kompresoru, aby bylo možno olej do kompresoru 
doplnit. K tomu účelu slouží zvláštní přetlakový ventil - 
obdoba pojistného ventilu, nebo zpětné klapky, který 
udržuje zvolený rozdíl tlaků mezi sacím a olejovým 
potrubím. Páry chladiva vytlačované kompresorem 
procházejí vysokotlakým odlučovačem, kde jsou 
zbavovány olejové složky a proudí dále do kondenzátoru. 
Odloučený olej (nebo jiné mazivo) je pomocí systému 

OM3/OM4 TraxOil vracen zpět do jednotlivých kompresorů 
podle aktuální úrovně oleje ve skříni daného kompresoru. I 
když je každý OM3/OM4 vybaven vlastním čistícím sítkem, 
doporučuje se vložit do společného olejového potrubí 
samostatný čistitelný olejový filtr. Rozdíl tlaků maziva a 
sacího pro spolehlivou činnost vracení maziva je 
doporučen v rozsahu od 140 kPa do 350 kPa. Vhodný 
ventil ODP-33A je uveden v příslušenství. 
Vysokotlaký způsob doplňování maziva 
Vysokotlaký systém vracení oleje využívá možnosti 
kombinovat odlučovač se sběračem do jednoho prvku - 
olej je neustále pod výtlačným tlakem. Toto řešení 
zjednodušuje okruh. Tento systém je poněkud provozně 
citlivější. Proto systém OM3/OM4 TraxOil, který byl přímo 
pro vysokotlaké použití vyvinut používá vestavěné trysky v 
olejovém potrubí pro redukci tlaku na tlak oleje ve skříni 
kompresoru. Odlučovač maziva musí mít dostatečnou 
zásobu maziva, aby nemohlo chladivo proudit zpět do 
kompresoru. To by mělo za následek zvyšování teplot, 
poruchy mazání a snížení výkonu kompresoru. 
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Přehled provedení  (Jiné příruby na přání) 
 
Typ obj.číslo 

  OM3      OM4 
kompresor hmotnost 

 
 
OM_-CUA 
3 nebo 4 šrouby 805 030 805 060

Arctic Circle                   G2, G4, G6 
Bitzer                             4VC, 4TC, 4PC, 4NC,4J, 4H, 4G, 6J.6H,6G,6F,8GC,8FC 
Bock                              HA, HG vyjma níže uvedené      
Copeland                       D2,D3,D4,D6,D9,4CC,6CC 
Dorin                              řady KP, K (vyjma níže uvedené) 
Frascold                         řady A,B,D,F,S,V,Z 

 
 
 

0,91kg 

 
 
OM_-CBB 
Závit 1 1/8“-18UNF 805 032 805 062

Bitzer                             2KC,2JC,2HC,2GC,2FC,2EC,2DC,2CC,4FC,4EC,4DC,4CC
Bock                               HA12/22/34, HG12/22/34 
Dorin                           řada H,K100,K150,K180,K200CC,K230CS,K235CC,K240SB 
                                      K40CC,K50CS,K75CC/CS 
L´Unite Hermetique       TAH,TAG 
Maneurop                      LT,MT,SM,SZ 

 
0,86 kg 

OM_-CCA 
Závit ¾“ –14NPTF 805 033 805 063 Bitzer                             ZL,ZM 

Copeland                       ZB,ZF,ZS 
0,85 kg 

OM_-CCB 
Závit 1 1/8“-12UNF 805 034 805 064 Copeland                       DK,DL 0,87 kg 

OM_-CCD 
Závit 1 ¾“ –12UNF  805 031 805 061 Copeland                      ZR 90 až ZR 19 

                                     ZR 250 až ZR 380 
0,93 kg 

OM_-CCC 
3 děrová příruba 805 035 805 065 Copeland                      D8D, D8S-vyjma D8SJ,D8SK-pouze na jednu stranu díky 

                                      vysoké hlavě válců 
0,92 kg 

 
Přehled připojovacích kabelů 
Typ obj.číslo připojení k části teplotní rozsah použití délka m hmotnost
OM3-P30 805 151 3 0,24 kg 
OM3-P60 805 152 

napájení a cívka 
6 0,25 kg 

OM3-N30 805 141 3 0,13 kg 
OM3-N60 805 142 

jistící relé 

 
 

-25 až +80 °C 
6 0,14 kg 

 
Příslušenství  a náhradní díly 
Typ obj.číslo použití hmotnost
ECT-523 804 332 trafo 230V/24V st, 20VA, pro 1 ks OM3/OM4 0,82 kg 
ECT-623 804 421 trafo 230V/24V st, 50VA, pro až 3 ks OM3/OM4 1,20 kg 
ODP-33A 800 366 ventil rozdílu tlaků 350 kPa, vstup 5/8“ vnitřní, výstup 5/8“ vnější 0,14 kg 
ASC 24V st 802 052 cívka 24V  50Hz 15VA  
OM0-CUA 805 037 přírubový adaptér 3 – 4 děrový  
OM0-CBB 805 038 závitový adaptér 1 1/8“-18UNF  
OM0-CCA 805 039 závitový adaptér 3/4“ – 14NPT  
OM0-CCB 805 040 závitový adaptér 1 1/8“-12 UNF  
OM0-CCC 805 041 přírubový adaptér 3 děrový  
OM0-CCD 805 042 závitový adaptér 1 ¾“ –12 UNF pro Rotalock na olejoznak  
OM3-K01 805 036 sada dílů pro opravy- těsnění,pojistka cívky,sklo olejoznaku, sítko do přívodu 0,26 kg 
 
Příklad pro objednání 
Pro kompletní sadu nízkotlakého odlučování maziva např. kompresoru D6 Copeland je zapotřebí : 
1. OM4-CUA 805 060 hlídání hladina maziva 
2. OM3-P30 805 151 vodiče s koncovkami pro napájení a cívku dlouhé 3m 
3. OM3-N30 805 141 připojovací vodič jištění kompresoru 3 m 
4. ECT-523 804 332 trafo pro jeden OM3/OM4  240V/24 V 50 Hz, 20 VA 
5. ODP-33A 800 366 ventil hlídající rozdíl tlaků maziva v odlučovači vůči skříni kompresoru 350 kPa 
 
Připojení elektro 
Pozn.: ALCO doporučuje udržovat OM3/OM4 stále pod napětím a to i v klidu zařízení. 
 
1 – modrý, při poruše rozpíná 
2 – černý – společný vodič 
3 – hnědý – při poruše spíná – hlášení poruchy 
 
připojení ovládání kompresoru se doporučuje přes pomocný kontakt 



 

OM34_35054_ R03 Alfaco s.r.o.  465 473 005-6    alfaco@ohocen.cz

 

       www.alfaco.cz       4 23.3.2007 

OM3 a OM4  
Elektronické jištění mazání 

Technické údaje 

 
 
 
Technické údaje 
 

 
 
 
 
 
 
připojení elektro 
 
 
 

vyhovuje předpisům 
nízké napětí 
elektromagnetická kompatibilita 

 
73/23EC se změnou 93/68EC 
89/336/EC a 91/263EC, 92/31EC 

poloha 
provozní rozsah hladiny maziva 

vodorovná s odchylkou ± 1° 
40 až 60 % olejoznaku 

verze 
nejvyšší provozní přetlak 
zkušební přetlak 
destrukční tlak 

OM3                         OM4 
3,1 MPa                   4,3 MPa 
3,5 MPa                   4,8 MPa 
17,5 MPa                24   MPa 

 
použité předpisy 

EN 12284, EN378, EN 61010,  
EN 61326 

napájení 24V st 50/60Hz,+10/-15%; 0,7A průtok při Δp=350 kPa voda 0,9 lt/min  20°C 
elmg.cívka ASC 24V/ 50Hz, 15 VA 
nejvyšší rozdíl tlaků na ventil 2,4 MPa 

zpoždění hlášení poruchy 
zpoždění spínání doplňování maziva 

20 vteřin 
10 vteřin 

odolnost vibracím max 4g, 10 až 250 Hz hmotnost 850 až 930 g 
teploty pracovní látky 
teploty okolí 

-20 až +80 °C 
-20 až +50 °C 

přepínací relé max 3 A, 230 V st 
suchý SPDT kontakt 

použitelné pro HFC, HCFC, minerální i esterová 
maziva 

materiál tělesa 
šrouby 
kryt průhledítka 

hliníková slitina (EN AW6060) 
nerez (ISO 4762) 
Ni plátovaná ocel 

krytí IP65 připojení 7/16“-20UNF vnější + filtr + „O“ 
 
 
 

 
Rozměry  (mm) 

 
 
Pozn.: jistič hladina maziva OM3/OM4 musí být montován naprosto vodorovně pro správné snímání hladina maziva. 

Přípustná odchylka je ±1°
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Adaptéry 
 
 
OMO-CUA (805 037) přírubový adaptér s různým počtem otvorů 
pro OM3-CUA (805 030) 

• 3 x ∅ 6,9 mm rozteč 47,62 mm 
• 4 x ∅ 6,9 mm rozteč 50 mm 

45°45°40

60

90°
112°

34°

45°

 
 
 
 
OMO-CCA (805 039)  šroubovací ¾“-14 NPTF 
pro OM3-CCA (805 033) 
používá pomocnou přírubu pro připojení k OM3 

 
 
 
OMO-CCB (805 040) šroubovací 1  1/8“-12 UNF 
pro OM3-CCB (805 034) 
používá pomocnou přírubu pro připojení k OM3 

 
 
 
OMO-CBB (805 038) šroubovací 1  1/8“-18 UNF 
pro OM3-CBB (805 032) 
používá pomocnou přírubu pro připojení k OM3 

 
 
 
OMO-CCD (805 042) šroubovací 1 ¾“ UNF 
Jedna sada sestává ze dvou částí : OMO-CCA a k tomu adaptér pro Rotalock 1 
¾“-12UNF 

 
 
 
OMO-CCC (805 041) přírubový adaptér se 3 otvory 

• 3 x ∅ 6,9 mm 

34
°

124°

112°

34°

12
4°

40

60

 
 
 
ODP-33A (800 366) ventil rozdílu tlaků pro plnící potrubí 

• Δp = 350 kPa 
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Některé příklady použití 
 

 
 

 
 
 
 
Legenda : 

1. zpětný ventil 
2. odlučovač maziva řady OS 
3. sběrač maziva 
4. filtr 
5. průhledítko – ALCO AMI nebo MIA 
6. ventil rozdílu tlaků ODP-33A 

7. jistič hladiny OM3/OM4 
8. potrubí maziva 
9. propojení středního tlaku 
10. odlučovač chladiva v sání 
11. výtlačné potrubí 
12. sací potrubí 
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Uspořádání systému u dvoustupňových kompresorů 
Dvoustupňové kompresory s oběma stupni v jedné skříni mají 
mazací tlak na úrovni středního tlaku. Je proto nutné propojit 
vyrovnávací potrubí s ventilem rozdílu tlaků ODP-33A do 
prostoru kompresoru se středním tlakem. Do sání se 
vyrovnávací potrubí v žádném případě nepropojuje. 
 
Dvoustupňový okruh se samostatným prvním a druhým 
stupněm 
Tento systém používá samostatnou sestavu kompresorů na 
prvním stupni, z jejichž společného výtlaku je připojeno sání 
kompresorů druhého stupně. Vyrovnání tlaků z odlučovače 
maziva druhého stupně je propojeno do mezistupně – do sání 
druhého stupně. Odlučovač maziva je umístěn pouze ve 
výtlaku vyššího stupně a mazivo je rozvedeno do všech 
kompresorů prvního i druhého stupně. Pro chlazení výtlaku 
prvního stupně a ochraně druhého stupně před nasátím 

kapalného chladiva je v sání druhého stupně vsazen 
odlučovač kapaliny. 
Sběrač maziva 
Ve sběrači maziva musí být vždy určité množství maziva, aby 
vyrovnávalo změny v obíhajícím množství maziva za provozu. 
U vysokotlakého systému odlučování je to nezbytné, neboť by 
mohlo dojít k zpětnému proudění par chladiva z výtlaku do 
kompresoru. Při nízké hladině maziva v kompresoru jistič 
OM3/OM4 otevírá totiž cestu do skříně kompresoru bez ohledu 
na stav maziva v odlučovači. 
Montáž 
Pro rychlou montáž jsou jednotlivé typy jističe mazání 
OM3/OM4 opatřeny vhodnými adaptéry určenými vždy pro 
konkrétní typ kompresoru. Pokud je montován samostatně 
adaptér a k němu teprve jistič mazání, je na přírubě jističe 
značka správné vzájemné polohy. Jistič je opatřen třemi otvory 
pro montážní šrouby, které nemají stejnoměrnou rozteč. 

 

Diagram 1  
Každé poruchové relé 
OM3/OM4 TraxOil je 
připojeno k samostatnému 
vstupu pro poruchy u 
regulátoru sdruženky (např. 
ALCO EC3.6xx). v případě 
poruchy tak lze snadno 
najít závadu. 
 
OM3-Nxx vodič: 
A = modrý 
B = černý 
C = hnědý 

 

Diagram 2 
Všechny relé OM3/OM4 
jsou připojeny v sérii 
k regulátoru sdruženky. 
Napájení je připojeno k 
výstupu EC3  
 
OM3-Nxx  vodič: 
A = modrý 
B = černý 
C = hnědý 

 
 
ALCO CONTROLS nezodpovídá za chybné výtisky zejména v části technických údajů. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci 
podléhají změnám, které mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době 
zpracování. Výrobce předpokládá, že s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídající  vzděláním a zkušenostmi. Za 
nesprávné pochopení a použití nepřebírá ALCO Controls zodpovědnost.  
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