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1. Úvod 

Rotační kompresory Copeland typu skrol jsou vyráběny od roku 1979. Díky svým 
konstrukčním vlastnostem jsou kompresory skrol použitelné v širokém rozmezí teplot a tlaků, s 
různými chladivy a mazivy a to při zachování vysoké dopravní účinnosti, dlouhé životnosti a 
mimořádně nízké hlučnosti. Rotační pohyb nevyvozuje nadměrné vibrace, unikátní patentovaný 
systém pohyblivého uchycení rotorů snižuje citlivost kompresoru pro případ nasátí kapalného 
chladiva, nebo drobných mechanických nečistot. 
 
2. Důležité informace 

Montáže a servis kompresorů mohou provádět pouze osoby s platnou kvalifikací. Elektrická 
připojení mohou provádět pouze osoby elektrotechnicky znalé s kvalifikací podle platných předpisů 
elektro. Tento návod slouží především pracovníkům provádějícím montážní a servisní práce. Další 
technické informace obsahují příslušné dokumenty : 

Katalog kompresorů 
Katalog náhradních dílů 
Technické údaje ZS a ZF 
 

3. Základní bezpečnostní pravidla 
Chladivové kompresory skrol mohou být provozovány pouze s chladivy, které výrobce prověřil 

a schválil. Tato chladiva jsou uvedena v technických podkladech - v Katalogu kompresorů a v 
Technických údajích ZS/ZF. Kromě těchto základních chladiv lze kompresory provozovat s většinou 
CFC, HFC i HCFC chladiv vyjma jedovatých a hořlavých. Kompresory nelze použít na čpavek. 
Příslušná maziva pro jednotlivé druhy chladiv ověřená výrobcem jsou vyjmenována dále. 
Provozování kompresorů s jinými provozními hmotami není zakázáno, ale je bez záruk výrobce. 

Spouštět a zkoušet kompresory, které nejsou připojeny k chladícímu okruhu a nejsou pod 
přetlakem chladiva je zakázáno. Provoz bez chladiva, pouze se vzduchem může způsobit explozi 
směsi vzduchu s olejem v kompresoru při působení vysokých teplot stlačeného vzduchu. 
 Před jakýmkoliv spouštěním je nezbytné otevřít zcela výtlačný uzavírací ventil, pokud je použit. 
Uzavření, nebo škrcení výtlaku může způsobit destrukci kompresoru s nebezpečím zranění osob.  

I při správném uvádění kompresoru do provozu může vysoká teplota výtlaku způsobit 
poranění - spáleniny při doteku teplých částí. 

Hodnoty nejvyššího provozního přetlaku, které jsou vytištěny na štítku kompresoru jsou 
závazné a nesmí být v žádném případě překročeny. 

Kompresor je součástí systému pracujícího pod přetlakem a proto podléhá všem 
bezpečnostním předpisům, které se vztahují na tlakové systémy. 
 
4. Manipulace s kompresorem 

Při převzetí kompresoru je nutno se přesvědčit, zda je dodávka kompletní. Případné 
nedostatky je nutno uplatnit písemně. Základní provedení dodávky obsahuje: 

- díly pro pružné uložení kompresoru 
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- základní náplň oleje 
- vnitřní ochranu motoru 
- základní náplň neutrálního plynu - přetlak uvnitř kompresoru 

na samostatnou objednávku lze doplnit 
- přechody ze šroubení na pájecí hrdla 
- rohové adaptery k hrdlům kompresoru (90°) 
- uzavírací ventily sání a výtlaku 
- ohřev oleje ve skříni kompresoru 
- samostatný termostat výtlaku 
- pro kompresory ZF systém chlazení výtlaku – buď DTC ventil, nebo kapiláru podle typu 

kompresoru a druhu použitého chladiva 
- pro ZF s nástřikem kapilárou i doplněk – nadproudové relé a sadu pro filtraci chladiva 

Balení kompresoru je dáno požadavky objednatele - většinou jsou kompresory dodávány na paletce 
v kartónovém obalu s doplňkovými díly, které však mohou být dodávány samostatně.  

Kompresor musí být skladován v suchých místech s teplotou bez velkých extrémů. Obaly musí 
být suché - jejich poškození upozorňuje na možnost poškození kompresoru. Při skladování na sebe 
je možno umístit nejvýše 3 kompresory a nesmí být zatěžovány shora. 
 Transport kompresoru je možný i pomocí přepravního oka přivařeného na skříni kompresoru. 
Svorkovnice elektro neslouží k přepravě kompresoru. 
 
5. Provozní zásady 

Protože jsou kompresory skrol odlišné konstrukčně od pístových mají některé odlišné 
vlastnosti i požadavky na použití. V chladících okruzích se běžně používají díly pro správnou funkci 
systému, které nejsou pro kompresory skrol nezbytné. 
5.1. Odlučovač chladiva v sání kompresoru 

Kompresory Copeland skrol mají pružný 
systém Compliant, který snižuje riziko 
poškození kompresoru kapalným rázem. Není 
proto nezbytně nutné odlučovače používat. V 
případech, kdy se však často v době stání 
kompresoru objevuje ve skříni kompresoru 
kapalné chladivo je vhodné odlučovač zařadit. 
Průběžné vypuzování chladiva z kompresoru v 
době stání je možné i ohřevem oleje. Použitím 
odlučovače se vždy bezpečnost systému 
zvyšuje. To platí ale pouze v případě správné 

instalace odlučovače chladiva. Příklad 
propojení odlučovače je na obrázku. 

 
obr. 1 

5.2. Ohřev oleje 
Obvykle při teplotách okolí kompresoru přes + 5 °C není nutno olej v kompresoru ohřívat. Z 

hlediska možného výskytu kapalného chladiva ve skříni kompresoru doporučuje výrobce použít ohřev 
oleje v případech, kdy celková náplň chladiva v systému překročí následující meze : 
4,5 kg u kompresorů ZS 15 až ZS 45 / ZF 09 až ZF 18 
10 kg pro kompresory ZS 56 a ZS 75 / ZF 24 a ZF 33 
7,7 kg u kompresorů ZS 92 a ZS 11 a ZF 40 a ZF 48 
Teploty oleje a tím i pláště kompresoru mají určité hranice. Podle vypařovací teploty je nutno teplotu 
pláště kontrolovat, aby nebyla v nedovolených mezích. Oblast teplot popisuje diagram na obr.2. 
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obr.2 
Kompresory skrol používají vnější ohřev oleje 
ve skříni kompresoru, který lze montovat i 
dodatečně bez nutnosti demontáže čehokoliv. 
Ohřev zajišťuje topný pás umístěný nade dnem 
kompresoru ve výši ca 10 – 40 mm podle typu 
kompresoru. Činnost ohřevu oleje může být 
elektricky zapojena jako ohřev v době stání 
kompresoru, nebo i trvalý – vzhledem 
k minimálnímu příkonu topného kabelu. 

 

 

                                              
 

Polohu topného kabelu zobrazuje 
zjednodušený obrázek č.3. 
Topné kabely jsou dodávány podle topného 
výkonu a použitého napětí sítě. 

   obr.3 
 
kompresor typ parametry 

8025761 230V, 40 W 
8030836 380V, 40 W 
2982633 230V, 70 W 

 
do ZS 45 / ZF 18 

8025512 380V, 70 W 
8013479 230V, 70 W od ZS 56 / ZF 24 
8013491 380V, 70 W 

 
5.3 Spouštění kompresoru v odsátém stavu (pump-down) 

Zpětný ventil montovaný výrobcem ve výtlaku skrol kompresorů je ochrana proti obrácenému 
roztočení kompresoru výtlačným tlakem. Jeho těsnost je téměř srovnatelná s těsností pracovních 
ventilů pístových kompresorů ale při odsávání při systému pump-down se tlaky ve skříni pomalu 
srovnají, není-li použit další zpětný ventil za kompresorem. Srovnávání tlaků má za následek opětný 
start kompresoru bez zatížení ale někdy při příliš nízkém tlaku - větší počet opakování snižuje jeho 
životnost. Doporučuje se nepodkročit tlak v sání pod 0 kPa přetlaku. 
5.3. Střídavý provoz 

U systémů s reverzací chodu - okruh pracuje jednou jako chladící a po druhé jako tepelné 
čerpadlo, doporučuje výrobce nepřekročit při návrhu čtyřcestného ventilu výkon ventilu 1,5 násobný 
vůči jmenovitému výkonu kompresoru. Vzhledem k nepatrnému škodlivému prostoru skrolu je 
výkonnost menší, než u srovnatelného pístového typu, a proto musí být návrh systému přesnější. 
Zároveň by neměl za klidu kompresoru reverzační ventil přepínat. Kompresor jinak vydává při vypnutí 
varovné zvuky způsobené zpětnou rotací rotoru, protože se přes kompresor vyrovnávají tlaky v 
okruhu. Rovněž tak je doporučeno používat odlučovač chladiva v sání skrolu – zejména u typů od ZS 
56 výše m.j. i proto, aby se při přepínání reverzačního ventilu vyloučila možnost, že kompresor nemá 
na určitý krátký okamžik reverzace k dispozici žádný objem k odsátí. To může způsobit nežádoucí 
zvýšení kompresního poměru a snížení životnosti kompresoru. 
5.4. Mazání 

Všechny kompresory jsou dodávány se základní náplní maziva. Kompresory jsou označeny 
symbolem "E" v kódu kompresoru (např. ZS 26 K4E …) a jsou plněny prověřenými estery. Po 
instalaci a několika provozních hodinách je nutno stav maziva v kompresoru prověřit. Kompresory 
jsou ve výrobě plněny mazivem : 

22MMPOE      výrobce ICI   EAL Arctic 22 CC  výrobce Mobil 
EMKARATE RL 32CF  výrobce ICI 
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5.5. Snížení teploty výtlaku nástřikem chladiva do kompresoru 
Aby byla udržována teplota výtlaku v předepsaných mezích je nutné při některých provozních 

podmínkách uměle teplotu par chladiva snížit. Tato možnost je základním rozdílem typů kompresorů 
ZF od ZS. Kompresory ZF mají vnitřní systém rozvodu chladiva mezi rotory veden do prostoru , 
v kterém je chladivo již částečně stlačeno. Zvláštním vstupem je do kompresoru během komprese 
vstřikováno kapalné chladivo nebo chladivo ve formě par, jehož působením se páry při stlačování 
ochladí na přijatelnou teplotu. Kompresory ZS tuto úpravu nemají. Stav, při kterém je chlazení  

 
6. Ochrany kompresoru 
6.1. Ochrana přehřátí kompresoru 

Vysoké teploty výtlaku mohou způsobit poškození kompresoru. Výrobce chrání skroly vnitřními 
jistícími prvky proti nadměrným výtlačným teplotám vypínajícími kompresor v případě nebezpečí. 
Typy ZS 15 K4 až ZS 45 / ZF 06 až ZF18  mají ve výtlaku zvláštní dvojkovovou destičku, která při 
přehřátí výtlaku přepustí tlak k vypínacímu jističi motoru. 
Kompresory ZS 56 / ZF 24 a větší jsou vybaveny vnitřní elektronickou ochranou vinutí a 
samostatným čidlem teploty výtlaku nastaveným na 140 °C. V případě přehřívání vypínají jednotlivá 
čidla elektromotor. Kompresor lze opět spustit až po poklesu teploty pod ca 85 °C.  
 

 
obr. 4 

Ochlazení trvá obvykle kolem 30 minut – není to porucha, pouze jištění kompresoru. 
6.2. Ochrana elektromotoru 

Kompresory typu ZS 15 až ZS 45 a ZF 06 až ZF 18 mají běžnou vestavěnou ochranu přetížení 
vinutí, která vypíná kompresor při překročení jmenovitých hodnot (Klixon). 
Vnitřní ochrana elektromotorů u ZS 56 až ZS 11 a ZF 24 až ZF 48 je zajištěna termistory (PTC čidla) 
snímanými elektronickým modulem. 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 čtyři čidla s 
nastavením na 140 °C jsou 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 a při signálu 
kteréhokoliv motor vypíná. Po ochlazení čidla modul opět sepne motor ale se zpožděním ca 30 
minut. 
Před prvním spuštěním by měl být modul s čidly prověřen. Postup je následující : 

- odpojit přívod elektro 
- odpojit čidla od modulu - svorka S1 nebo S2 
- zapnout přívod - motor nesmí pracovat 
- vrátit do původního stavu - při zapnutí se musí motor rozeběhnout 

 
Kontrolní údaj při max 3V : odpor jistící smyčky (S1 - S2) při +25 °C je ≤ 1,25 kΩ  

 
typ  Kriwan INT 69 SC připojení 6,3 mm konektory 

model 52A196       obj.č.:8500592 výstup rele 5 A   300 V           IP00 
napájení 230 V   50/60 Hz     max 3VA počet cyklů 106 

okolí -20 až + 60 °C zpoždění 30 minut 
Další moduly používané pro motory TWD: 
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Carel THP00A0001, 24V 50 Hz 
Carel THP00C0001, 230/240 V 50 Hz 
Kriwan INT 69 SC, 31A  196, 24 V st, 50/60 Hz obj.číslo 8503081 
Kriwan INT 69 SC, 22A  196, 120-240 V 50/60 Hz obj.číslo 8503843 
Texas Instrument 30AA, 203E, 120-240 V 50/60 Hz obj.číslo 8502237 

 
Obr. 5  Schema připojení jistícího modulu 

N  nulový vodič    S1, S2 svorky tepelné ochrany 
L1  fáze     M1, M2 řídící okruh 
K1 stykač kompresoru   V1  vypínač 
P1 vnější ochrany (presostaty….) R  ohřev oleje 
F1  pojistka 
 

 
 

6.3. Tlumič rázů v sání, nebo ve výtlaku 
Proudění par chladiva dodávaného kompresorem skrol je velmi plynulé, má relativně malé změny 

tlaku. Tlumiče pulzací, které bývají někdy nutné u pístových kompresorů nejsou pro rotační 
kompresory požadovány. Pravidlo neplatí zcela obecně, je nutno vhodnost tlumiče posoudit podle 
konkrétního případu. 
6.4. Provoz kompresoru pří nízkých teplotách okolí 

Ochrana kompresoru proti nízkým teplotám okolí není obvykle nezbytná, ani v případě použití 
kompresoru pro tepelné čerpadlo. Provozu však neškodí a bezpečnost zvyšuje. 
6.5. Jištění tlaku chladiva 

Pro zabránění provozu s příliš vysokým výtlačným tlakem je požadováno jištění kompresoru 
proti překročení nejvyššího provozního přetlaku, přičemž pro třífázové verze je jištění přetlaku 
povinné. Modely ZS15 až ZS 45 / ZF 06 - ZF 18 mají vestavěný vnitřní pojistný ventil, který otevírá při 
rozdílu tlaků mezi sáním a výtlakem 2,8 ±0,3 MPa. Pro chladicí okruhy s nízkými vypařovacími 
teplotami se doporučuje také jistit kompresor proti nízkému tlaku v sání - na nejnižší provozní přetlak 
30 kPa. Kompresory ZS 56 / ZF 24 a větší vnitřní pojistné ventily nemají. 
6.6. Zastavení kompresoru 

Protože je rotační skrol kompresor zároveň i dobrým expanzním prvkem, mohl by se 
kompresor při zastavení rozeběhnout krátce obráceným směrem díky rozdílu tlaků až do jejich 
vyrovnání, přičemž vydává nežádoucí zvuky. Proto je přímo ve výtlaku kompresoru zabudována 
zpětná klapka, která kompresor jistí proti zpětnému chodu - zpoždění činí cca 1 až 2 vteřiny. Tento 
krátkodobý zpětný pohyb neovlivňuje spolehlivost a životnost kompresoru a je zcela běžný. 
Kompresory ZS / ZF mají zabudovánu zvláštní tlumící "kapalinovou brzdu", která snižuje nepříjemný 
hluk při zastavení, i když jej zcela neodstraní. Protože je však tím zároveň zpomaleno vyrovnávání 
tlaků chladiva v kompresoru pro další odlehčený start, je nutno dodržet nejméně dvouminutový 
interval (lépe 5 min) mezi zastavením a novým startem. 
6.7. Spuštění kompresoru 

V průběhu velmi krátkého intervalu roztočení rotoru elektromotoru je možno zaslechnout 
krátký kovový zvuk způsobení dosednutím spirál kompresoru na sebe. Tento zvuk je zcela normální - 
neznamená žádnou poruchu. 

Díky konstrukčnímu řešení nazvanému Compliant, rozbíhá se kompresor vždy s vyrovnanými 
vnitřními tlaky a to i v případě, kdy vnější systém vyrovnané tlaky nemá. Díky odlehčenému startu 
mají kompresory skrol vyjímečně nízké záběrové proudy při rozběhu. 
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Kvůli cyklování provozu je doporučeno dodržet nejkratší interval mezi dvěma starty min ca 5 

až 15 minut – čím delší, tím vyšší životnost nebo omezit počet startů pod 10 za hodinu provozu. 
6.8 Ochrana proti vysokým teplotám výtlaku 
 U kompresorů ZS a ZF je doporučeno používat 
jistící termostat výtlaku nazývaný Therm-O-Disc 
objednací číslo 2981196 umístěným na výtlačné 
potrubí kompresoru ve vzdálenosti ca 120 mm za 
hrdlem kompresoru. Vypínací teplota termostatu je 
nastavena na 99 °C ± 4K a zpětné sepnutí na teplotní 
rozdíl 28 ± 5K. To znamená, že termostat vypíná 
kompresor při dosažení teploty výtlaku ca 100 °C a 
opět sepne při ochladnutí na teplotu ca 70 °C 

 
obr. 6 

7. Snížení teploty výtlaku u ZF kompresorů 
Kompresory ZF jsou konstrukčně řešeny tak, že je možno při vysokých teplotách výtlaku průběh 

komprese ovlivnit tím, že se do mezirotorového prostoru přistřikuje chladivo ve formě par, nebo 
kapaliny. Pro přistřikování slouží buď přesně navržená kapilára podle typu kompresoru a použitého 
chladiva, nebo specielní vstřikovací ventil DTC. Pro připojení přívodu nástřiku je kompresor ZF 
opatřen samostatným šroubovacím hrdlem. 

Schema zapojení nástřiku je uvedeno na obrázku. V určitých případech je možné s výhodou 
použít nastřikované chladivo pro zvýšení chladicího výkonu soustavy tím, že se před nástřikem 
využije pro podchlazení kapalného chladiva v ekonomizéru. 

 
Do potrubí kapaliny pro nástřik je doporučeno používat samostatný dehydrátor ADK 036, 

průhledítko a elektromagnetický ventil, ovládaný kompresorem. Při použití ekonomizéru je nutno 
zapojit výstup z výměníku z nejnižší části, aby bylo zaručeno vracení maziva do kompresoru. Je-li 
pro nástřik chladiva použita kapilára, je dodávána v sbaleném stavu ve zvláštním pouzdře, které se 
montuje na příslušné hrdlo. Provedení – délku a průměr pro dané chladivo tohoto dílu je možno zvolit 
z tabulky – doporučení výrobce. Při vlastním návrhu nástřiku je nutno zajistit optimální množství 
chladiva tak, aby byly provozní stavy v souladu s doporučením výrobce Copeland. 

 
Přiřazení kapilár ke kompresorům ZF 

rozměr kapiláry  l x d (palce) objednací číslo R404A/R507 R134a R22 
0,036 x 100 8039435    
0,036 x 60 8039446    
0,042 x 70 8029649 ZF 09 ZF09  
0,042 x 50 8029650 ZF 11 ZF 11  
0,042 x 40 8029661 ZF 13 ZF 13  
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rozměr kapiláry  l x d (palce) objednací číslo R404A/R507 R134a R22 

0,042 x 30 8029672 ZF 15 ZF 15 ZF 09, ZF 11 
0,042 x 20 8029683 ZF 18 ZF 18  
0,042 x 10 8030336   ZF 13 
0,042 x 5 8030325   ZF 15 

0,050 x 30 8516989 ZF 24   
0,050 x 17,5 8509943 ZF 33   
0,050 x 10 8509932    
0,050 x 5 8509954   ZF18, ZF24, ZF33 

0,070 x 30 8519284 ZF 40, ZF 48  ZF 40 
0,070 x 10 8527405   ZF 48 

Místo kapiláry lze pro kompresory ZF 09 až ZF 18 použít vstřikovací ventil DTC, pro jehož tykavku je 
kompresor ZF upraven v horní části – má vestavěnou teploměrnou jímku v prostoru výtlaku (obr.9). 

 
obr. 9 

Ventil DTC se šroubuje na stejné hrdlo kompresoru jako kapilára, jeho výhodou je přesné dávkování chladiva, 
které kapilára neumí. Proto je pro kapiláru nutno používat elektromagnetický ventil pro ovládání průtoku 
chladiva kapilárou do kompresoru. 
 
8. Připojení elektro 

Nezávisle na vnitřních ochranách kompresoru je nutno jistit přívod elektro pojistkami 6 až 8 (obr.10 a 11). 
Dimenzování jističů musí být v souladu s platnými předpisy elektro a technickými údaji kompresorů. Třída 
izolace motorů kompresorů do velikost ZS 45 a ZF 17 je B a kompresorů od ZS 56 / ZF 24 a větších třídy H 
(DIN 57530). Pro usnadnění návrhu zapojení je možno vycházet z dále uvedených schémat. Silový obvod je 
připojen na výstupy ve svorkovnici a je jištěn jističem F6, případně F6 až F8. Ovládací obvod má samostatné 
jištění jističem F1. 
Důležité je zapojení elektromagnetického ventilu pro přívod chladiva do kapiláry u kompresorů ZF. Zapojením 
do různých fází vůči jistícímu relé K35 může dojít k problémům při řízení nástřiku. 
Obrázky 12 a 13 popisují ovládací a jistící obvody elektro kompresorů. 

           
 

obr. 10      obr.11 
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V obrázcích 10 a 11 značí jednotlivé symboly : 
F jističe    K35  nadproudové relé pro nástřik chladiva u ZF – musí být ve 
K1 stykače    stejné fázi jako ovládací elektromagnetický ventil nástřiku 
Q1 hlavní vypínač 
 

 

                 
   obr. 12        obr. 13 
 
V obrázcích 12 a 13 značí jednotlivé symboly : 
R2 ohřev maziva v kompresoru A1 modul u verzí TWD 
B1 termostat výtlaku   Y5 elektromagnetický ventil nástřiku ZF 
S1 vypínač ovládání 
 

Provedení svorkovnice       obr.14             
 

Tab. 3. Používané kabelové koncovky 
 

typ TFD modul typ TW* modul 
ZS 15 / ZF 06 A / B - ZS 56 / ZF 24 C / D B 
ZS 19 / ZF 08 A / B - ZS 75 /ZF 33 C / D B 
ZS 21 / ZF 09 A / B - ZS 92 / ZF 40 C / D B 
ZS 26 /  ZF 11 A / B - ZS 11 / ZF 48 C / D B 
ZS 30 / ZF 13 A / B -    
ZS 38 / ZF 15 C / D -    
ZS 45 / ZF 18 C / D -    

 

 
obr. 15 
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Připojení svorkovnice kompresorů lze provést pomocí výše uvedených koncovek - autokonektorů, 
nebo kabelových ok.  
 
9. Montáž kompresoru 
9.1 Kompresory pro chladící zařízení je doporučeno montovat tak, aby se jejich vibrace a hluk 
nepřenášely dále na chladící systém a do okolí. Pro tento účel je součástí základní výbavy 
kompresorů skrol sada tlumičů vibrací, na které se kompresor montuje. Tlumiče zmenšují přenos 
startovního pohybu na základ a snižují hlukové parametry kompresoru. Kovové jádro tlumiče má za 
účel centrovat upevňovací šroub a stabilizovat. tlumič. Tlumič není pevnostní prvek, nadměrné 
zatížení zejména krutem jej může poškodit. Vnitřní průměr jádra je určen pro šroub M8. Utahovací 
moment na tento šroub je nejvýše 13 ± 1 Nm. Tlumič nesmí být v žádném případě trvale stlačen - 
doporučená vůle mezi koncem jádra a pryžovou částí během provozu jsou 2 mm. Pro montáž 
kompresorů v sestavách - " tandemy ", sdružené jednotky a pod. se doporučuje pevnější uchycení 
(C,D), které na požádání výrobce Copeland dodává pro typy ZS i ZF malé a větší . 
 

typ číslo provedení typ číslo provedení 
ZS 15 až 45 A ZS 56 až 11 B 
ZF 06 až 18 

8000822 
 ZF24 až 48 

8502895 
 

tandemy malé 8030450 C tandemy velké 8522911 D 
 

 
obr. 16 

 
9.2. Připojení potrubí chladiva 

Kompresory skrol ZS i ZF jsou dodávány standartně se šroubovacími hrdly, na které lze 
našroubovat uzavírací ventily typu Rotalock, nebo připojit potrubí rozebíratelně. Pro rozebíratelný 
spoj je možno si objednat i přechod šroubovací hrdla - pájecí vsuvka. Pro kvalitní pájené spojení 
potrubí jsou ocelová hrdla kompresoru plátována mědí, což umožňuje jednak velmi snadné pájení, 
jednak dosáhnout výborné těsnosti a pevnosti spoje.  

Pro pájení potrubí je doporučeno používat pájku s minimálně 5% obsahem stříbra a pájení se 
neliší od běžného spojování měděných trubek. Důležitou roli hraje čistota pájených ploch a neutrální 
atmosféra dusíku při pájení. Rovněž je doporučeno používat dvojitý hořák pro rovnoměrný ohřev 
obvodu hrdla a potrubí, jehož otáčením kolem hrdla lze dosáhnout rychlého prohřátí celého spoje. 

 
obr. 17  Adaptery pro připojení hrdel kompresoru 

 
Kompresory skrol ZS/ZF jsou označeny koncovkou 551.  
Na potrubí je možno připojit pájecí adapter pro šroubovací spoj typu A, na šroubovací hrdla je 

možno přímo našroubovat ventily, nebo použít přechod B – přímý přechod pro připojení trubky, nebo 
rohový přechod C. Vsuvky jsou dodávány v různých rozměrech. Přechody a uzavírací ventily jsou 
dodávány v sadách včetně těsnění. Pro snazší objednávání je v tabulce uveden přehled přímých 
adapterů, a ventilů. Ventily Rotalock jsou opatřeny výstupními přípojkami 7/16"  20 UNF pro připojení 
snímání tlaku. Na přání je možno objednat jiná hrdla uzavíracích ventilů Rotalock. Hrdla v tabulce 
jsou hrdla kompresoru, nikoliv hrdla ventilů – ta mohou být odlišná podle požadavku. 
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 Přehled ventilů Rotalock 

šroubení hrdla mm typ 
sání výtlak 

ventily ventily 
sada sání výtlak 

ZS 15 až ZS 45 
ZF 06 až ZF 18 

1 1/4"  
1" 
1“ 

803 2989 
8032025 
8032014 

8025772 
 

8034883 

22  
16 
12 

ZS 56 a ZF 24 1 3/4"  
1 1/4" 

2837131 
8032058 

6309534 28  
16 

ZS 75 s ZS 92 
ZF 33 a ZF 40 

1 3/4"  
1 1/4" 

2837120 
2837164 

6309545 35  
22 

ZS 11 a ZF 48 2 1/4"  
1 3/4" 

8517357 
2837121 

8511928 42  
28 

sání/výtlak 

 
Utahovací momenty pro připojení hrdel a ventilů jsou : 
pro hrdla 1 1/4"  34  ±  7 Nm 
pro hrdla 1 3/4"  48  ±  7 Nm 
pro hrdla 2 1/4"  60  ±  7 Nm 
 
Samostatně lze doobjednat i těsnění pro šroubovací spoje : 
 

hrdlo závit 1" závit 1 1/4" závit 1 3/4" závit 2 1/4" 
kód těsnění 249 5928 249 5939 205 0772 850 6819 

 
Při připojování částí chladícího systému je pro pájení nezbytné provádět práce pod neutrální 
atmosférou. Materiál potrubí, těsnění a armatur, stejně jako spojovací materiál musí vyhovovat 
požadavkům na chladící zařízení zejména při použití ekologických chladiv. Je zcela nezbytné, aby 
veškeré nečistoty - špony po řezání, letovací pasty, zbytky po pájení, mechanické nečistoty a pod 
byly z okruhu odstraněny ještě před vakuováním. I když jsou kompresory skrol méně citlivé na 
mechanické nečistoty než pístové, doporučuje se používat sací filtry - např. ALCO ASF nebo BTAS. 
9.3 Provedení potrubí 

Rotační kompresory ZS/ZF vydávají velmi nízkou hladinu hluku a malé chvění. V určitých 
vlastnostech se hluk i chvění liší od pístových kompresorů. Někdy lze při nevhodné kombinaci více 
vlivů docílit i nežádoucí zvýšení hladiny hluku, které může být nepříjemné zejména v klimatizačních 
systémech. Tento efekt se projevuje nejvíce v pásmu nízkých frekvencí hluku a může se přenášet 
potrubím do okolí. Odstranění nebo omezení tohoto jevu je možné eliminací jednotlivých frekvencí, z 
kterých se výsledný hluk skládá. Jinou možností vzniku hluku je hluk slyšitelný při startu kompresoru 
a zesílený nevhodným řešením připojovacího potrubí.  

Pro odstranění  výše popsaného jevu lze použít 
sifon v sacím potrubí, které má větší světlost, než 
výtlačné a přenos vibrací je silnější. Uzavírací ventil je 
možno montovat na pevnou konzolu mimo vlastní 
kompresor. Další možností je použití pružných hadic v 
potrubí, nebo tlumiče sání. Většinou ale další 
komplikace potrubí nejsou nezbytné. U systémů s 
reverzací funkce výměníků tepla bývá běžně potrubí k 
čtyřcestnému ventilu navrženo tak, že se automaticky 
sifony vytvářejí a další kombinace nejsou nutné. 

 
 
 

obr. 18 

 
 

9.4. Těsnostní zkoušky 
 Při zkoušce musí být uzavřeny sací i výtlačný ventil po dobu odsávání okruhu, aby nedošlo k 
vniknutí vzduchu a vlhkosti do kompresoru. Provádí se těsnostní zkouška přetlakem a vakuem. 
Zkušební přetlak neutrálního plynu - doporučen suchý dusík, nesmí překročit 2,8 MPa na výtlačné 
straně a 1,7 MPa na sací straně, přičemž žádný připojený přístroj nebo díl ke kompresoru nesmí být 
dimenzován na nižší tlak. V opačném případě je zkušební přetlak roven nejvyššímu přetlaku 
nejslabšího dílu. 
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Výrobce plní pro přepravu kompresory suchým vzduchem s přetlakem v rozmezí 100 až 250 
kPa. Udržení přetlaku je také kontrola těsnosti kompresoru. Při otevírání kompresoru je proto 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti - nebezpečí poranění, nebo znečištění olejem. 
Těsnostní zkouška vakuem by měla být prováděny při absolutním tlaku 30 Pa po dobu nejméně 8 
hodin. 
9.4   Plnění chladivem 
Rychlé plnění okruhu sací stranou za klidu kompresoru může způsobit zablokování rotorů vlivem 
nadměrného tlaku v sání. Protože jsou rotory vzájemně pohyblivé, přetlak v sání bez příslušného 
protitlaku ve výtlaku dotlačí rotory na sebe tak. že může dojít vlivem tření k jejich blokaci po dobu, 
dokud se tlaky v plášti kompresoru nesrovnají. Proto je doporučeno plnit chladivový okruh při stojícím 
kompresoru současně z obou stran - do výtlaku i do sání. Pokud se plní chladivo klasickým 
způsobem - v kapalné fázi přes dehydrátor do kapalinového potrubí za chodu kompresoru, pracuje 
zařízení jako při běžném provozu. Při plnění je však nutno dbát na to, aby se kompresor příliš 
nepodsával (dolní mez 30 kPa). Plnění se s výhodou provádí přes servisní dehydrátor v kapalinovém 
potrubí chladícího okruhu - u sběrače chladiva, nebo v jiném k tomu určeném místě. Směsi chladiv - 
R404A, R407C atp. se plní výhradně v kapalném stavu. Plnění se provádí až po vakuování celého 
okruhu na předepsaný tlak, pro systémy s esterovými mazivy v kompresoru alespoň na absolutní tlak 
30 Pa. 
 
10. Úkony před trvalým spuštěním kompresoru 
10.1. Prověrka funkce kompresoru  

I když rotační kompresory skrol nemají sací pracovní ventily, ani klasické výtlačné , které by 
mohly být eventuelně v provozu poruchové, doporučuje výrobce provádět funkční test při prvním 
spouštění pro ověření správného výrobního provedení. Po naplnění okruhu chladivem se zkouší 
dosažitelný tlak v sání při uzavřeném sacím Rotalock ventilu. Měl by dosáhnout min 30 kPa 
absolutně. Před tímto testem se však kontroluje : 
 Odpovídající napětí sítě údajům na štítku kompresoru 

U kompresorů s elektronickým modulem funkce dle odstavce 6.2. Po vypnutí kompresoru 
ochranou v modulu je nutno kompresor nechat zchladnout 
Odpory vinutí jednotlivých fází - zkrat na kostru, nebo mezi závity 
Správná funkce příslušných výměníků tepla - provoz ventilátorů nebo čerpadel. 
Prověrka tlaků v systému po rozběhu kompresoru - musí odpovídat okolním teplotám. 
S tímto bodem souvisí i správný smysl rotace rotoru - musí naběhnout výtlačný tlak a 
kompresor nadměrně nehlučí a nechvěje se. 
Funkce zpětného ventilu - kompresor se nesmí točit obráceně při zastavení. 
Za chodu změřit proud ve fázích a srovnat s tabulkovými hodnotami pro ověření zatížení 
motoru, případně změřit celkový příkon. 

10.2. Kontrola nasávání mokrých par chladiva 
Kontroluje se přehřátí chladiva v sání kompresoru - nejméně 10 K ve vzdálenosti 150 mm od 

pláště kompresoru. Zároveň se měří teplota pláště v oblasti olejové náplně - spodní strana 
kompresoru, která má být cca o 22 K vyšší, než vypařovací teplota. Měří se rovněž výtlačná teplota 
na výtlačném hrdle kompresoru - měla by být o 33 K vyšší, než kondenzační teplota. Při nižším 
rozdílu je nebezpečí nasátí kapaliny kompresorem. Jsou-li rozdíly malé a nelze je zvýšit, je nutno 
použít odlučovač kapalného chladiva do sacího potrubí. Někdy lze tento jev odstranit zmenšením 
náplně chladiva v okruhu, protože příliš mnoho chladiva může způsobovat výskyt kapalného chladiva 
v sání kompresoru. Obvykle lze okruh přeplnit až o  15 %  nad potřebnou náplň bez provozních 
potíží. Vhodným doplňkem pro případ potíží při výskytu kapalného chladiva v sacím potrubí, nebo při 
provozu kompresoru v prostředí o teplotě pod +10 °C je ohřev oleje topným kabelem dodávaným 
výrobcem na přání. 
10.3. Zkouška vinutí vysokým napětím 

Výrobce zkouší každý kompresor v rámci výrobního cyklu v souladu s normou VDE 0530, 
odstavec 1. Při instalaci nového kompresoru je možno test provést na místě - je nutno odpojit 
veškerá elektronická zařízení (modul atd.) a lze po dobu nejdéle 4 vteřin připojit zdroj napětí 1000 V 
+ 2 x jmenovité napětí. Vysokým napětím  se zkouší jednotlivě každé vinutí ke kostře. Nejvyšší 
hodnota proudu je 10 mA. Tato zkouška se nesmí provádět u kompresoru pod vakuem. Případná 
opakovaná zkouška už nesmí být stejně vysokým napětím. 
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10.4. Další zásady 

Při prvním spouštění kompresoru používejte vždy kontrolní manometry a teploměry! 
Kompresor v ustáleném režimu může spínat nejvíce 10 x za hodinu - nejvíce 10 startů. Prodleva 
mezi zastavením a opětným startem by měla být nejméně 2 minuty (lépe 5 min). Doporučuje se 
dodržovat tyto hodnoty i v případě servisních úkonů. 
Potrubí chladiva a oleje v chladicím okruhu musí být navrženy s ohledem na skutečný provoz, jinak 
může dojít k průvodním jevům, které způsobí poruchy kompresoru. Připojovací rozměry hrdel 
uzavíracích ventilů neříkají nic o tom,  jaký rozměr připojovacího potrubí je správný. Potrubí musí 
zajistit vracení oleje do kompresoru, ale nesmí vytvářet žádné možnosti shromažďování oleje nebo 
kapalného chladiva. Rovněž ve výparníku by mělo zbývat co nejmenší množství oleje. Tyto 
skutečnosti jsou zvláště důležité při návrhu potrubí pro zdvojené - tandem kompresory, které mohou 
být regulovány výkonově 0 - 50 -100%. 
Kompresor nesmí být nikdy spouštěn bez chladiva nebo v odsátém stavu ! 
Topné těleso maziva může pracovat trvale - příkon je malý a povrchová teplota nízká. 
Před prvním plnění chladivem je doporučeno ponechat vakuovaný kompresor 24 hod pod vakuem 
pro zjištění netěsností. 
Po určité době provozu je vhodné zkontrolovat hladinu maziva v kompresoru a olej do okruhu doplnit 
o část, která se rozptýlí v potrubí a výměnících. Množství maziva v kompresorech ZS 15 až ZS26 (ZF 
06 až ZF11) je ca 1,1 litru, ZS 30 a ZS 38 2 litry (ZF 13 a ZF 15), ZS 45 (ZF 18) ca 1,7 litru a od ZS 
56 (ZF 24) ca 4 litry. Obvykle se do okruhu doplní asi ¼ náplně kompresoru. U krátkých – 
kompaktních systémů není doplňování nezbytné. 
 
11. Provozní rozsah použití 

Kompresory Copeland skrol řady ZS a ZF jsou použitelné pro většinu běžných chladiv. 
Kompresory nejsou schváleny pro provoz s výbušnými a hořlavými chladivy. Pracují i s různými 
náhradními chladivy, technické parametry však nejsou s těmito chladivy změřeny. Každé chladivo 
umožňuje díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem použitelnost kompresorů jen v určitém 
rozsahu. Rozsah použití je nejlépe patrný v návrhovém programu společnosti Copeland nazvaném 
Select, který je volně k dispozici na webových stránkách výrobce (i v českém jazyce) : 

eCopeland.com 
tc - kondenzační teplota  to - vypařovací teplota  
A - teplota v sání 25 °C  B - přehřátí v sání do 11 K 
 

 
 
, 
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