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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 

 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 ÚRAZU Tento symbol značí například místa s vysokou povrchovou 
teplotou, kde hrozí popálení osob, nebo vzplanutí hořlavých předmětů 
 
POZOR Nedodržení předepsaných postupů montáže může způsobit úraz – 
odstavec obsahuje pokyny pro správné úkony údržby. 
DŮLEŽITÉ Označení se vztahuje zejména ke kompresoru – správnému 
zacházení při přejímce a přepravě na místo instalace a dalším úkonům 

 
 
2 Popis výrobku 
 
2.1 Obecné informace o kompresorech skrol Copeland 
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 tandemy (dvojice) a tria (trojice) sestavené ze svislých verzí kompresorů skrol 
pro použití zejména v klimatizační technice a v tepelných čerpadlech ve velikosti od ZR 48K* do ZR 380K* a 
od ZP 36K* do ZP 485K*. 
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 kompresorů, jejich zodpovědnou montáž a uvedení do 
provozu. V samostatném odstavci jsou popsány i možné problémy a jejich řešení. Návody nenahrazují pokyny 
výrobce celého zařízení, jehož jsou kompresory 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: 

 
 
Podmínky pro stanovení vlastností podle ARI : 
 vypařovací teplota 7,2°C   podchlazení kapalného chladiva 8,3K 
 kondenzační teplota 54,4 °C   teplota okolí    35 °C 
 přehřátí v sání  11 K 
 
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.alfaco.cz  nebo výrobce  www.emersonclimate.eu  
 
Chladivo R22 R407C, R134a i R22 R410A 
Mazivo pro běžný provoz Suniso 3GS ICI Emkarate RL32-3MAF ICI Emkarate RL32-3MAF 

Mazivo na doplňování Suniso 3GS ICI Emkarate RL32-3MAF 
Mobil ALE Arctic 22CC ICI Emkarate RL32-3MAF 

 
 
2.4.2 provozní rozsah využití 
 

 
Obr.1 provozní rozsah kompresorů ZR pro chladivo R407C 
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Obr.2 provozní rozsah kompresorů ZP pro chladivo R410A 
 
Provozní rozsah kompresorů pro další chladiva – R134a a R22 je uveden v programu Copeland Select (viz výše). 
 
3. Montáž 
 

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

 
3.1 Zacházení s kompresory 
3.1.1 Doprava a skladování 
Zdvihání a přeprava kompresorů jsou možné pouze při použití 
vhodných manipulačních prostředků navržených pro hmotnost a 
rozměry kompresorů. Kompresory jsou balené samostatně a mohou 
být dodávány na různých paletách podle jejich velikostí a počtu 
kusů. Kompresory se nesmí zdvihat pouze za jedno manipulační 
oko. Balení kompresorů musí být vždy suché a čisté. 
Při skladování se nesmí vytvářet více než 1 vrstva palet. 

 
 

3.1.2 Usazení a upevnění 

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

 
U kompresorů, které jsou z výroby naplněny mazivem 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 
Kompresory musí být umístěny na dostatečně pevném a čistém základě. Ke kompresorům musí být umožněn 
přístup pro servis a údržbu. 
Protože mají tandemy (tria) propojovací potrubí mezi hladinoznaky maziva, je nutné sestavy vyrovnat do roviny, aby 
byla hladina maziva ve všech spojených kompresorech ve stejné úrovni. 
Tandemy – tria jsou dodávány na společném rámu – na lyžinách, které lze následně pružně připevnit k pevnému 
základu. Utahovací momenty spojů, ventilů a ke společným lyžinám jsou uvedeny v tabulce. 
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Obr.3 tandem 

 

 
 
Tab.1 
 

spoj označení moment  (Nm) 
M10 A 40 – 50 
olejoznak B 40 – 50   
Rotalock 1 ¼“ D 70 – 80  
Rotalock 1 ¾“ C/D 135 – 160  
Rotalock 2 ¼“ C 165 – 190  
olejoznak  15 – 20  
pružiny  Max 27 

 
 Utahovací momenty spojů

3.1.4 Montážní díly 
Pro snížení vlivu záběrového momentu při startu kompresoru se tandem upevňuje na pružné silentbloky, které 
zároveň tlumí přenos vibrací z a do kompresorů a snižují hlučnost kompresorů. Kovová vložka do pryžového 
silentbloku zabezpečuje správnou polohu pružného uložení. Vložka není určena k podpoře kompresorů a nadměrné 
utažení upevňovacích šroubů může vložku poškodit. Pro připevnění se používají šrouby. Utahovací moment  
šroubů by se měl pohybovat na hodnotě 27 ± 1 Nm. Je velmi důležité, aby nebyly pružné členy stlačeny natvrdo. 
Mezi podložkou šroubu a kovovou vložkou pružné podpory by měla být mezera zhruba 2 mm. 
 
 

 
Obr.4 Sestava pružného uložení kompresorů 

 
Tvrdé pružné uložení se objednává samostatně jako sada, případně jej lze po dohodě dodávat přímo s kompresory. 
 
kompresory ZR kompresory ZP sada pružného uložení 
ZR 48 –ZR 81 ZP 36 – ZP 54 803 13 95 

ZR 94 – ZR 190 ZP 90 – ZP 182 853 74 51 
ZR 250 – ZR 380 ZP 235 – ZP 485 804 07 46 
 
Tab.2 Pružné uložení pro tandemy – mezi lyžiny a pevný základ 
 
U největších kompresorů jsou v základně dvě sady otvorů – jedny pro pružné vložky a druhé pro připevňovací 
šrouby. Týká se kompresorů : ZR 250 až ZR 380 a ZP 235 až ZP 485. Na obrázku 5 je uveden způsob řešení 
sestav těchto kompresorů. 
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Obr.5 Montáž pružných vložek největších tandemů 
 
3.2 Připojení potrubí 
 

 
DŮLEŽITÉ Nebezpečí poškození 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. 

 

 
DŮLEŽITÉ Nebezpečí vniknutí vlhkosti! Není vhodné nechávat otevřený kompresor do okolí. Vniknutí 
vlhkého vzduchu do systému může způsobit vážné problémy s POE mazivy a vymrzáním ve ventilech. 

 
Před pájením 

• 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 
 
Připojení hrdel kompresoru nebo ventilů 
Očištěný konec potrubí vsunout nebo nasunout na očištěné připojovací hrdlo. 
Ohřev začíná v části 1 na obrázku. Po dosažení dostatečné teploty konce 
potrubí se ohřívá spoj obou trubek kolem dokola rovnoměrně. Do rozehřátého 
spoje se přidá vhodná pájka a při stálém rovnoměrném ohřívání pájka spoje 2 
a rovněž části 3 zateče přídavný materiál do spoje. 
POZNÁMKA:. Doba pájení jednoho spoje by neměla být kratší než 3 minuty. 
Pozor však na přehřátí spoje. 

 

Rozebrání pájeného spoje 
Ohříváním části 2 a 3 dostatečně malou rychlostí se oba konce prohřejí a lze je vzájemně oddělit při dosažení 
vhodné teploty. 
 
Protože je ve výtlačném hrdle kompresoru vmontována zpětná klapka, musí být při ohřevu výtlačného hrdla 
postupováno s nejvyšší opatrností, aby se spojovací materiál nedostal do části hrdla se zpětným ventilem. 
To by mohlo omezit činnost ventilu. 
 
3.2.1 Propojení sacího a výtlačného potrubí 
Pro použití v sestavách dvou nebo tří kompresorů – tandemy a tria – jsou kompresory vhodně upraveny. 
Kompresory ZR 48 až ZR 81 a ZP 36 až ZP 54 mají koncový kód - 422 a mají navíc vůči běžným kompresorům 
zvláštní hrdla pro propojení skříní a prostoru maziva. Kompresory se mohou navzájem propojit přímo, nebo 
s použitím uzavíracích ventilů Rotalock na sání a výtlaku kompresorů. Způsob propojení kompresorů musí zajistit za 
všech provozních podmínek vracení maziva do skříně kompresorů. Nejnižší doporučené rychlosti v potrubí jsou 
4m/s pro vodorovné úseky a 8 m/s pro svislá potrubí. Je nutné mít na zřeteli i možnost regulace výkonu tandemu 
(tria) vypínáním jednotlivých kompresorů. S regulací výkonu souvisí i změna rychlosti proudění par chladiva 
v propojovacích potrubích i za sestavou.  
Doporučuje se, aby sací společné potrubí bylo níže, než je sací hrdlo kompresoru, výtlačné potrubí může být ve 
stejné rovině, jako výtlačné hrdlo. Typické uspořádání tandemů je na obrázcích. Propojovat lze i nestejně velké 
kompresory. Potom musí být rozdílné průřezy potrubí jednotlivých kompresorů brány v úvahu při konstrukci 
propojení zejména sací části. U některých kombinací je nutné nestejné výkony kompresorů zohlednit vložením 
škrticího členu do hrdla menšího kompresoru – viz tabulka. 
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obr. 7 Tandemy do ZRT162                      Tandemy ZRT 188 až 380  Tandemy nad ZRT 500 
                          do ZPT 108                                           ZPT 180 až 364      nad ZPT 470 
 
Umístění clony v sacím hrdle kompresoru popisuje obrázek 8.  
 
Rozměry škrtících clon v nestejných tandemových sestavách 
 

tandem kompresory poloha clony rozměr   (mm) 
ZRU 440 ZR 250 KCE + ZR 190 KCE není  
ZRU 550 ZR 310 KCE + ZR 190 KCE ZR 190 KCE – T-kus 34,93/28,35 
ZRU 560 ZR 310 KCE + ZR 250 KCE ZR 250 KCE – hrdlo  41,15/35 
ZRU 570 ZR 380 KCE + ZR 190 KCE ZR 190 KCE – T-kus 34,93/21,30 
ZRU 690 ZR 380 KCE + ZR 310 KCE ZR 310 KCE – hrdlo  41,15/30 
ZPU 417 ZP 235 KCE + ZP 182 KCE není  
ZPU 449 ZP 295 KCE + ZP 154 KCE ZR 154 KCE – T-kus 34,93/23,65 
ZPU 477 ZP 295 KCE + ZP 182 KCE ZP 182 KCE – T-kus 34,95/28,35 
ZPU 530 ZP 295 KCE + ZP 235 KCE ZP 235 KCE – hrdlo  41,15/35  
ZPU 567 ZP 385 KCE + ZP 182 KCE ZP 182 KCE – T-kus 34,95/21,30 
ZPU 680 ZP 385 KCE + ZP 295 KCE ZP 295 KCE 41,15/30 
ZPU 780 ZP 485 KCE + ZP 295 KCE ZP 295 KCE 41,15/35 ? 

 
Clona - dýza 

 
obr.8 Poloha clony v sacím potrubí 

 
3.2.2 Propojení skříní - mazání 
Aby byly jednotlivé kompresory správně mazány je propojení prostoru maziva velmi citlivé na správné provedení. Je 
nutné dodržet shodný tlak v obou kompresorech, aby nedocházelo k přetahování maziva z jednoho kompresoru do 
druhého. U kompresorů, které nemají hladinoznak maziva je plášť kompresoru opatřen pomocným vyrovnávacím 
propojením a mazivo se srovnává malým potrubím v části shromažďování maziva. 
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Kompresory opatřené olejoznakem – průhledítkem se vzájemně propojují potrubím dostatečného průměru, které je 
šroubováno na hrdlo hladinoznaku maziva. 
Doporučené průměry propojovacích potrubí jsou v tabulce  
 
propojení ZRT 96 – ZRT 162 

ZPT 72 – ZPT 108 
ZRT 188 – ZRT 320 
ZPT 180 – ZPT 308 

ZRT 380 
ZPT 364 

ZRT 500 – ZRT 760 
ZPT  470 – ZPT 970 

mazivo Ø 3/8“ = 10 mm - - - 
sací prostor pláště Ø 7/8“ = 22 mm - - - 
společné propojení - Ø 1 1/8“ = 28 mm Ø 7/8“ = 22 mm Ø 1 1/8“ = 28 mm 
 

         
obr. 9 Způsoby srovnávání hladin maziva 

 
 
3.3 Uzavírací ventily a adaptéry 
 

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

 
Kompresory skrol Copeland typu ZR a ZP jsou dodávány s pájecími hrdly zaslepenými pryžovými záslepkami. 
Některá provedení jsou dodávána se šroubovacímu hrdly pro montáž ventilů Rotalock. Pájecí hrdla nebo i 
šroubovací hrdla lze pomocí adaptérů upravit na hrdla druhého provedení. Pro sací i výtlačnou stranu lze dodat 
vhodné uzavírací ventily Rotalock a odpovídající těsnění do spoje hrdlo – ventil. Adaptéry mohou být přímé nebo 
rohové. Adaptéry se rovněž dodávají na hladinoznaky maziva – převlečná matice 1 ¾“ se vsuvkou 22 nebo 28 mm. 
 

 
 

Obr.10 Uzavírací ventily, adaptéry a jejich utahovací momenty 
 
Rozměry hrdel jednotlivých velikostí kompresorů jsou uvedeny v technické dokumentaci a v programu Select. 
Vhodné ventily jsou doporučeny v seznamu náhradních dílů pro kompresory skrol ZP a ZR. Ventily lze volit 
s různými průměry hrdel – podle propojovacího potrubí mezi kompresory v tandemu. U tandemů bez uzavíracích 
ventilů se doporučuje používat ventily ve společném potrubí mezi tandemem a chladicím okruhem. 
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3.4 Odlučovač chladiva v sání                                                                     
 

 
POZOR  Nebezpečí poruchy mazání! 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 

Při rozhodování o použití odlučovače kapalného chladiva může projektant vycházet z doporučení výrobce 
kompresorů a z podkladů o zkouškách při nadměrné vlhkosti chladiva v sání kompresoru. Skroly Copeland mají 
obecně dobrou odolnost proti náhodnému kapalnému rázu a obvykle není odlučovač nezbytný. V případě tepelných 
čerpadel používajících pro škrcení chladiva pouze dýzu je nebezpečí nasátí mokrých par zvýšeno a kompresor se 
může zadřít vymýváním maziva chladivem z ložisek. Použití vstřikovacího ventilu s vnějším vyrovnáním toto 
nebezpečí výrazně omezuje. 
V případě návrhu odlučovače v sání se vychází z doporučení, že by měl být odlučovač schopen zachytit až od 50% 
do 70% náplně chladiva v okruhu. U tepelných čerpadel provozovaných při teplotě pod -18°C se doporučuje objem 
odlučovače kolem 70% až 75% náplně okruhu. 
Průměr redukční trysky pro vracení maziva do kompresoru se doporučuje u okruhu s kompresory ZR18K* až 
ZR81K* a ZP23K/* až ZP83K* v rozmezí 1 až 1,4 mm a u větších typů kolem 2 mm. 
Je-li použit odlučovač chladiva a kompresor nemá ohřev maziva, měl by být zajištěn odvod chladiva z odlučovače 
v době odstavení kompresoru. 
 

 
POZOR  Nebezpečí vzniku zanesení mazacího filtru! Přerušení mazání! Filtr pro čištění maziva by měl 
mít oka větší než 0,6 mm2. Hustší filtr by se mohl snadno ucpat a přerušit mazání. 

 
Testy prokázaly, že příliš malý a hustý mazací filtr způsobuje ucpání cesty vracení maziva do kompresoru a jeho 
následné zadření. 
 
Vyrovnávání provozního objemu chladiva 
Při různých provozních stavech proudí okruhem různé množství chladiva. Náplň okruhu musí uvažovat se všemi 
provozními stavy a tak část chladiva se shromažďuje v některých místech v okruhu, aniž by se účastnila procesu 
chlazení. Aby tato část nezůstávala ve výměnících tepla, používá se v okruhu sběrač chladiva, nebo nádoba pro  
vyrovnávání změn v pracovním objemu chladiva – obdoba expanzomatu. V anglosaské literatuře se nazývá 
kompenzátor náplně chladiva. Například u tepelného čerpadla s termostatickým vstřikovacím ventilem je chladivo 
přesně do výměníků dávkováno a přebytečné by zůstávalo ve vysokotlakém výměníku a zvyšovalo by tak tlak 
v okruhu a zmenšovalo aktivní teplosměnnou plochu. Při použití kompenzátoru se chladivo shromažďuje v této 
nádobě a výměník je využit dostatečně. Kompenzátor je obvykle nádoba s jedním vstupem připojená k potrubí par 
výtlaku a je ochlazována například umístěním ve venkovní jednotce nebo kompenzátorem prochází potrubí chladiva 
z venkovní části jako chlazení shromažďovaných par. Velikost nádoby je navrhována podle rozdílů v obíhajícím 
množství chladiva v celém provozním rozsahu zařízení. Je nutné brát zřetel na to, že při reverzním chodu okruhu je 
v kompenzátoru chladivo – i kapalné, která se v této fázi vyskytuje ale v sacím potrubí kompresoru a hrozí 
nebezpečí kapalného rázu. Konstrukční řešení kompenzátoru v takovém případě by mělo zamezit kapalnému rázu 
a odvod chladiva z nádoby by měl bát kontrolován v závislosti na teplotě v sacím hrdle kompresoru – teplota 
kompresoru v oblasti maziva by měla být vždy nejméně o 3K vyšší než odpovídající vypařovací teplota. 
 

                        
Obr.11 Umístění odlučovače v sání    Obr.12 Teplota dna kompresoru 
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3.5 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 40 mm do 150 mm. 
 
3.6 Střídací čtyřcestné ventily 
 
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 až 2 násobný vůči jmenovitému výkonu 
kompresoru. Vzhledem k nepatrnému škodlivému prostoru skrolu je jeho 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. Zpětný chod krátkodobě kompresoru nevadí, ale způsobený hluk vyvolává 
nepříznivý dojem. Rovněž tak je doporučeno používat odlučovač chladiva v sání skrolů – zejména u typů od ZR 94 / 
ZP90 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.  
 
3.7 Hluk a vibrace v sacím potrubí 
 

 
Obr.13 Sací 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 větší záběrový 
moment. I tento jev lze omezit opatřeními popsanými dále. Popsané jevy nejsou spojeny obvykle se systémy 
s reverzací chodu, protože ten používá čtyřcestné ventily s mnoha vstupy a výstupy s koleny a oblouky, které 
přenos vibrací značně snižují. 
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 
 
4 Připojení elektro 
 
4.1 Základní doporučení 
Svorkovnice kompresorů mají 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 zapojení 
Izolační materiál motoru kompresorů je v provedení pro třídu „B“, nebo u motorů TWD pro třídu „H“. Označení tříd je 
v souladu s předpisy ČSN EN 34-1, VDE 0530 nebo DIN 57530. 
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Obr.14 Zapojení třífázového motoru TFD 

 

 
Obr.15 Zapojení obvodu elektro u verze TWD 

 
4.2.1 Svorkovnice 
Krytí svorkovnice kompresoru, v kterém není použit jistící modul – tj. u provedení TFD je IP 21. Kompresory 
s modulem – verze TWD mají svorkovnici s krytím IP 54. Varianty kompresorů s koncovkou  - 650 mají IP 66. 
 
4.2.2 Vinutí elektromotoru 
Kompresory skrol typu ZR/ZP pro tandemy jsou dodávány v třífázovém provedení indukčních elektromotorů 
v závislosti na jejich velikosti. Všechny třífázové verze mají zapojení cívek motoru do hvězdy a to stejným 
způsobem. Při výměně kompresoru není pak nutno systém elektro měnit. 
 
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. 
 
4.2.4 Ohřev maziva 
 

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

 

 
Obr.16 Poloha topného pásu 
 

 
Pro kompresory skrol je doporučeno používat vždy ohřev maziva, je-li 
náplň chladiva v okruhu vyšší než hodnoty uvedené v tabulce. Povinné 
použití ohřevu maziva je v případech, kdy je náplň chladiva 120% limitů 
uvedených v tabulce. To bývá v případech delších rozvodů chladiva a 
větších výměníků tepla. V provozu se může chladivo dostávat do 
chladného maziva v době stání kompresoru a při spuštění následně 
vytvoří chladivo s mazivem pěnu,která nemaže a může způsobit 
zadření kluzných ploch kompresoru. Zároveň vzniká i hluk 
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doprovázející spouštění a chod motoru. Použití ohřevu maziva odstraňuje problémy s mazáním i hlukové projevy, 
nebo i někdy stmívání světel při startu, způsobené studeným spouštěním s vyšším záběrovým momentem. 
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Tab.  

Model Mezní náplň chladiva 
ZR 48K* až ZR 81K* / ZP 36K* až ZP 83K* 4,5 kg 

ZR 94K* až ZR 190K* / ZP 90K* až ZP 182K* 7,0 kg 
ZR 250K* / ZP 235K* 11,3 kg 

ZR 310K* a ZR 380K* / ZP 295K* a ZP 385K* 13,6 kg 
 
Předehřev maziva v kompresoru je doporučen nejméně 12 hodin před spuštěním kompresoru a vždy v době stání 
kompresoru. Příslušné topné kabely jsou v tabulce. 
 
Tab.  

kompresor objednací číslo parametry 
8025761 230V, 40 W 
8030836 380V, 40 W 
2982633 230V, 70 W ZR 48K* až ZR 81K* / ZP 36K* až ZP 83K* 

8025512 380V, 70 W 
8013479 230V, 70 W ZR 94K* až ZR 190K* / ZP 90K* až ZP 182K* 8013491 380V, 70 W 

ZR 250K* / ZP 235K* 8050996 240 V, 120 W 
ZR 310K* a ZR 380K* / ZP 295K* a ZP 385K* 8051046 240 V, 150 W 

 
 
4.3 Jištění přetlaku 
4.3.1 Vysokotlaká pojistka 
Doporučuje se nastavovat jištění nejvyššího provozního přetlaku na vysokotlaké straně na hodnotu 2,88 MPa pro 
kompresory ZR a na hodnotu 4,3 MPa pro kompresory řady ZP. 
Pro vyšší bezpečnost provozu je také doporučeno používat vysokotlaké presostaty s ručním resetem. 
 
4.3.2 Nízkotlaká pojistka 

 

DŮLEŽITÉ  
Únik chladiva ! Nebezpečí poškození kompresoru! Nebezpečí zadření! Jištění nejnižšího provozního 
tlaku je důrazně doporučováno z důvodu kontroly úniku chladiva z okruhu. Vyřazení, nebo přemostění 
nízkotlaké ochrany je nebezpečné. 

 
I přesto, že kompresory ZR a ZP mají vnitřní jištění teploty výtlaku, způsobuje únik chladiva přehřívání a cyklování 
kompresoru. Delší chod v takovém stavu způsobuje poruchy mazání a následné zadření ložisek. 
 
Nedoporučuje se nastavovat nízkotlakou ochranu níže než na přetlak 200 kPa u kompresorů ZR v klimatizaci a 50 
kPa u kompresorů ZR v tepelných čerpadlech. Pro řadu ZP jsou nejnižší doporučené hodnoty přetlaků v sání 
kompresoru 440 kPa v klimatizaci a 200 kPa u tepelných čerpadel. 
 
Provoz v blízkosti teploty v sání (měřené teplotou sytých par chladiva) -28°C – tj. přetlaku 50 kPa pro R407C a 200 
kPa u R410A je mimo doporučený provozní rozsah kompresorů. Někdy se však vzhledem k místním podmínkám 
provozu zejména tepelných čerpadel do uvedené oblasti kompresor krátkodobě dostane. Takový stav lze připustit, 
pokud teplota výtlaku nepřekročí hodnotu 130 °C. 
 
Podobné stavy lze zaznamenat v systémech s reverzací chodu v průběhu přepínání režimu čtyřcestným ventilem, 
nebo při spuštění kompresoru s odsátým výparníkem a vysokou teplotou kondenzace (TČ). 
V takových případech lze připustit krátkodobé zpoždění činnosti nízkotlaké ochrany (pod 60 vteřin) a umožnit tak 
start a chod kompresoru. 
 
Použití nízkotlaké ochrany rovněž jistí kompresor před poruchami vstřikovacího prvku, zůstane-li v zavřené poloze, 
nebo před nedostatku odvodu tepla z výparníku (přerušení průtoku chlazené látky), případně při zanesení filtru nebo 
uzavření některých částí potrubí chladiva. Přerušení průtoku chladiva způsobující pokles tlaku v sání kompresoru 
může mít následky v poruše kompresoru. 
 
Pro vyšší bezpečnost systému lze používat nízkotlakou pojistku s ručním resetem. 
 
4.4 Hlídání teploty výtlaku 
Kompresory ZR48K* až ZR81K* a ZP36K* až ZP83K* mají vestavěnou tepelnou ochranu par chladiva ve výtlaku ve 
formě bimetalu (thermo-disc). Tato ochrana otevírá při zvýšené teplotě par chladiva průchod z výtlačného prostoru 
do sání do blízkosti ochranného prvku motoru, který se následně parami přehřeje. Přehřátí tepelné ochrany motoru 
způsobí rozpojení elektrického obvodu motoru a jeho zastavení. Opětné uvedení do provozu je možné až po 
ochladnutí ochrany na teplotu okolí (ca 30 min). 
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Kompresory ZR94K* až ZR190K* a ZP90K* až ZP182K* od výrobní řady 10/2004 (kód 04J) mají zdokonalenou 
ochranu proti vysoké teplotě výtlaku (označení ASTP). Princip činnosti ochrany je podobný – zvýšená teplota par 
chladiva způsobí přehřátí citlivého prvku, který způsobí, že se rotory kompresoru od sebe navzájem osově oddálí a 
kompresor nedodává chladivo do okruhu, i když motor běží. Bez chlazení motoru nasávanými parami chladiva se 
tepelná ochrana motoru přehřeje a motor se zastaví. 
 

 
Obr. 17 Štítek ASTP 

 
Vybavení kompresoru ochranou ASTP je popsáno štítkem na plášti kompresoru nad svorkovnicí. Ochlazení 
ochrany po vypnutí kompresoru vysokou teplotou výtlaku trvá kolem 1 hodiny. 
 
U kompresorů ZR250K až ZR380K* a ZP235K* až ZP358K* je jištění vysoké teploty výtlaku zajištěno termistorem 
umístěným přímo ve výtlačném prostoru pevného rotoru. Zvýšená teplota par chladiva ve výtlaku je vyhodnocována 
elektronicky v jistícím modulu kompresoru. Termistor výtlaku je elektricky zapojen do série ochran teploty vinutí 
elektromotoru. 

              
Obr. 18 Umístění termistoru ve výtlaku                            Obr. 19  Připojení modulu INT 

 
Jako ochranu proti přehřátí lze použít termostat výtlaku 2981196, který se nasadí přímo na výtlačné potrubí ca 100 
mm za hrdlo a zapojí do systému ochran kompresoru. Termostat je seřízen na teplotu 100 ± 5°C 
 
4.5 Ochrany motoru 
U kompresorů ZR48K* až ZR190K* a ZP36K* až ZP182K* je pro ochranu vinutí použita běžná vnitřní tepelná 
ochrana, která při přehřátí vypíná napájení motoru. 
 
Elektronická ochrana motoru, používaná u typů ZR250K* až ZR380K* a ZP235K* až ZP485K* je v označení motorů 
kompresorů uvedena prostředním písmenem W. Systém používá prvky, které mění elektrický odpor na základě 
jejich teploty (označení PTC termistor). Termistory měří teploty vinutí ve více místech – ve čtyřech, s malým 
zpožděním, protože jsou k vinutí připevněny mechanicky. Elektronický modul vyhodnocuje údaje ze snímačů teplot 
vinutí a výtlaku a provádí zásahy v závislosti na skutečných provozních stavech. 
Údaje jistícího modulu 
Typ     Kriwan INT69SC 
Napájení    115/120 Vst; 208/240 Vst – 50/60 Hz 
Řízení     60 VA, 25A Inrush  30/375 VA; 25/15A 
Odpor PTC    250 až 1000 Ohm 
Vypínací odpor    >4500 ± 20% Ohm 
Odpor pro reset    < 2750 ± 20% Ohm 
Zpoždění pro opětovné sepnutí  30 minut ± 5 min 
Hlídání podpětí    ne 
Hlídání pořadí fází   ne 
Doporučené zpoždění po startu  0,5 vteřiny 
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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. 
 
4.6 Kontrola činnosti ochran a zjištění závad 
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 (mezi 150 až 1250 Ohm) 
 
Zjištění závady ochrany INT 
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! 
Je-li naměřen vyšší odpor teplotní smyčky (nad 2,75 kΩ), je teplota motoru stále příliš vysoká pro měření a musí být 
snížena. Je-li odpor smyčky neměřitelný, je smyčka přerušena a kompresor by se měl nahradit, protože je zřejmě 
zkratován. Odpor nekonečně velký znamená, že je smyčka rozpojena a kompresor by měl být vyměněn. Není-li 
zjištěna závada systému čidel a není-li závada stykače, nebo vypadlý přívod lze zkontrolovat modul. Nejdříve je 
nutno odpojit napětí k modulu a připojení M1 a M2. Při odpojení od svorek M1 a M2 lze kontrolní obvod prověřit 
ohmmetrem, nebo jiným vhodným přístrojem : 

- při odpojených čidlech od svorek S1 a S2 se tyto svorky propojí pomocným můstkem, připojí se 
napájení modulu a relé musí sepnout – objeví se propojení M1 s M2 

- odstraní se přemostění S1 s S2, relé by mělo vypnout a mezi svorkami M1 a M2 není žádný signál 
- opět se připojí můstek mezi S1 a S2 při připojeném napájení a relé musí zůstat rozepnuté – mezi M1 a 

M2 není propojení 
- vypne se napájení na dobu asi 4 vteřiny a opět se zapne, relé by mělo sepnout a svorky M1 aM2 by 

měly být propojeny 
Pokud některá činnost modulu není v souladu s popisem, je modul vadný a měl by být nahrazen novým. 
Poznámka : v průběhu testu by měl být přívod napájení vypínán tak, aby nemohlo dojít ke zkratu a nebo poranění 
osob elektrickým proudem. Prověrka modulu by měla být prováděna při každém vynutí zařízení jističem v řídícím 
obvodu. To zajistí, že kontakty modulu budou funkční (nedojde k jejich deformaci). 
 
4.7 Zkouška vysokým napětím 

 
POZOR silové vodiče! Nebezpečí úrazu! Vždy odpojte zdroj proudu před testem vysokým napětím! 

 

 
POZOR  Vnitřní zkrat! Zničení motoru! Nikdy nelze provádět test vysokým napětím, je-li kompresor 
pod vakuem.  

 
Výrobce kompresorů Emerson Climate Technologies podrobuje všechny kompresory skrol 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 napětí. Je nutné odpojit veškerá 
elektronická zařízení – tj. jistící modul kompresoru, regulátory otáček, řídící přístroje apod. před zahájením zkoušky. 
 
5 Spouštění a provoz 
 

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

 

 

DŮLEŽITÉ  
Ztráta mazacích vlastností ! Nebezpečí zadření! Ohřev maziva je nutné zapínat nejpozději 12 hodin 
před spuštěním kompresoru. 

 
5.1 Tlaková zkouška pevnosti 
Pevnostně je kompresor zkoušen ve výrobním závodě. Není nezbytné provádět pevnostní zkoušku kompresoru 
opět u uživatele. Kompresor se zkouší na těsnost v rámci zkoušky těsnosti celého okruhu. 
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5.2 Tlaková zkouška těsnosti 

 

POZOR   
Je nutné zajistit bezpečnost osob. Výše tlaku pro zkoušku musí odpovídat dimenzování jednotlivých 
dílů okruhu. 

 

 
POZOR   
Nebezpečí znečištění systému! Používat pouze suchý dusík, nebo suchý vzduch. 

 

 
VAROVÁNÍ  Zničení kompresoru! Nebezpečí zranění osob! Nelze používat jiné průmyslové plyny. 

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

 
VAROVÁNÍ  Zničení kompresoru! Kompresor pod vakuem! 

 
 
Před prvním spuštěním je nutno prověřit technické vlastnosti navrženého systému. Je-li to možné je vhodné 
zkontrolovat výpočty, výkresy, zapojení elektro apod. 
Je ideální používat předem připravený kontrolní list, ale v každém případě je nutno prověřit zejména : 

• prohlédnout veškeré přístroje elektro a jejich připojení, jištění, svorkovnice apod. 
• prohlédnout potrubní rozvody z hlediska možné netěsnosti, propojení armatur, připevnění snímačů, tykavek 

ventilu apod. 
• hladinu maziva v kompresoru 
• nastavení nízkotlaké a vysokotlaké pojistky a pojistných ventilů, případně dalších jistících prvků 
• nastavení regulátorů tlaku a teplot 
• polohy všech uzavíracích ventilů v okruhu 
• stav měřících přístrojů – manometrů, teploměrů atd. 
• stav náplně chladiva v okruhu 
• izolační stav připojení elektro kompresoru 

 
5.4 Plnění chladivem 
Kompresor nesmí být spuštěn, pokud v okruhu není dostatečné množství chladiva – tlak v okruhu je nejméně 50 
kPa a to i v sání kompresoru. 
Nelze spouštět kompresor s přiškrceným sáním. 
Nízkotlaký jistič nesmí být vyřazen z činnosti. 
Pokles sacího tlaku pod hranici 50 kPa po dobu delší než několik vteřin může způsobit přehřátí mechanických částí 
kompresoru a případné zadření. 
Kompresor se nesmí používat pro zjišťování činnosti vysokotlaké ochrany a její nastavení. 
Ložiska kompresoru jsou v prvních hodinách provozu více náchylná k poškození nebo k zadření, dokud se kluzné 
plochy navzájem nepřizpůsobí. 
Plnění chladivem je doporučeno v kapalném stavu do sběrače chladiva, nebo do kapalinové větve. Pro plnění je 
doporučeno používat montážní – plnící dehydrátor. Protože jsou chladiva R407C a R410A směsi chladiv, je nutné 
plnit chladivo i do nízkotlaké strany v kapalném stavu současně s vysokotlako stranou tak, aby byl zaručen tlak 
v sání vždy nad požadovanou hodnotou ještě před spuštěním. Rozhodující objem náplně je vždy ve vysokotlaké 
straně. Je nutné také zajistit aby bylo mazivo v ložiscích i při prvním startu kompresoru. To je možné tím, že je 
chladivo v celém okruhu. 
 
5.5 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. Protože je možnost 50 % na 50 %, že dojde 
k nesprávnému zapojení 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 po startu rychle měnit – výtlačný tlak stoupá a sací klesá – 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 
automaticky opět rozeběhne. Opakování tohoto jevu může kompresor zničit. 
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Všechny třífázové kompresory mají stejný smysl vinutí motoru. To znamená, že při výměně kompresorů bude i 
nadále smysl otáčení motoru shodný s předchozím kompresorem, pokud nedojde k přehození přívodů elektro 
k motoru. 
 
5.6 Uvedení do chodu 
V okamžiku startu lze někdy velmi krátce uslyšet kovový zvuk, který je způsoben dosednutím rotorů kompresoru na 
sebe – to je zcela běžné. 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. 
 
5.7 Provoz při hlubokém vakuu 
Kompresory skrol Copeland se nikdy nesmí používat k vakuování (odsávání) okruhu. Kompresorem lze 
odsávat chladivo v zařízení až na hranici provozních tlaků povolených výrobcem. Nižší tlak než povolený může 
způsobit přehřívání kompresoru a trvalé zničení kompresoru zadřením ložisek. Kompresory ZR a ZP mají vnitřní 
ochranu proti nízkému tlaku, plovoucí těsnění odlehčí tlakové rozdíly při vzestupu kompresního poměru na hodnotu 
kolem 10 : 1. 
 
5.8 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 velmi zřídka a může to být způsobeno závadou 
některých částí okruhu, jako jsou ventilátory nebo čerpadla výparníku nebo kondenzátoru, nebo výrazný únik 
chladiva z okruhu a závisí to i na způsobu řízení nástřiku chladiva do výparníku. Je nutné dbát na to, aby se 
nemohla poškodit žádná část zařízení, pokud by se mohla dostat do kontaktu s takto horkými díly kompresoru. 
 
5.9 Provoz s odsáváním chladiva 
Někdy se využívá pro vyšší bezpečnost startu odsávání chladiva z výparníku (pump-down systém). Použití tohoto 
provozu může způsobit nedostatečný předehřev maziva v kompresoru je-li kompresor zároveň ochlazován 
vzduchem ze vzduchem chlazeného kondenzátoru. 
Při tomto způsobu provozu je rovněž vhodné montovat dodatečně další zpětný ventil do potrubí výtlaku 
kompresoru. Zpětný ventil,který je součástí kompresoru, brání především zpětné rotaci rotoru rozdílem tlaků při 
zastavení. Vestavěný zpětný ventil není často dostatečně těsný, aby zamezil zvýšení tlaku v sání, které by mohlo 
způsobit opakovaný start kompresoru i v době stání. Protože je nízkotlaká část okruhu odsáta, může cyklování 
kompresoru při nízkém tlaku způsobit jeho poškození. Cyklování se zabrání dostatečně vysokou diferencí 
nízkotlakého presostatu ovládajícího systém odsávání. V nízkotlaké části musí být pro start dostatečný objem par 
chladiva, aby nemohlo dojít k poruše kompresoru. 
Nastavení nízkotlaké pojistky : Hodnota tlaku nesmí být nikdy mimo provozní rozsah kompresoru doporučovaný 
výrobcem. Aby se zabránilo problémům způsobeným nízkým tlakem v sání je žádoucí,aby nebyla nízkotlaká 
pojistka nastavena více jak 12 až 15K (vyjádřeno tlakem) pod nejnižším provozním tlakem v sání daným žádaným 
provozním stavem – požadovanou vypařovací teplotou. 
 
5.10 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 diferenci řídícího termostatu, 
může způsobit poruchu mazání a následné zničení kompresoru. 
 
5.11 Zvukové projevy při vypnutí 
Kompresory skrol jsou opatřeny systémem pro zabránění zpětného otáčení motoru. Krátkodobé otočení, které lze 
někdy zaslechnout, nemá na životnost kompresoru vliv a je zcela běžné. 
 
5.12 Zkouška na mokrý provoz 
Zkoušet kompresor s přítomností kapalného chladiva v sání kompresoru vyžaduje zkušebnu. Provoz při 
podmínkách stálého nasávání kapalného chladiva do kompresoru (při nízkých teplotách okolí) je nebezpečný. Musí 
se měřit teploty pláště kompresoru na sací i výtlačné straně i teplota uprostřed dna kompresoru a teplotní čidla musí 
být izolována od okolí. Snímané hodnoty musí odpovídat skutečným teplotám v měřených místech a proto je měřící 
systém náročný na přesnost. Při měření lze systém přeplavit o zhruba 15% pro simulaci možných skutečných 
podmínek. 
Soustava vzduch – voda by měla být zkoušena při teplotách okolí, které mohou nastat – tj. vnitřní teplota +21°C a 
venkovní teplota pod -18°C v režimu vytápění. Všechny teploty a tlaky musí být zaznamenávány včetně tlaků a 
teplot uvnitř kompresoru. Venkovní chladič vzduchu je nutno nechat zcela zamrznout (i případně pomocí vodní 
sprchy), aby byla teplota vypařovací pod -23°C. Teplota spodní části kompresoru musí být vždy nad teplotou 
vypařovací – viz obr.12, pokud ne – je nutné provést změny v řešení okruhu. Možné úpravy jsou zvětšení  
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teplosměnných ploch, zvýšení objemového průtoku teplonosných látek, snížení náplně chladiva, změna 
vstřikovacího prvku apod. 
Jiné možnosti zkoušení kompresoru v simulovaných podmínkách uvádí příslušná dokumentace výrobce. 
 
6 Údržba a opravy 
 
6.1 Výměna chladiva 

• Prověřená chladiva a maziva jsou uvedena v odstavci 2.4.1. 
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 tabulkovými 
hodnotami. 
Pokud je nezbytné chladivo vyměnit, je nutno použít vhodné zařízení pro vyčištění okruhu a nové naplnění. 
Při záměně chladiva R22 za chladivo R407C je nutno obvykle vyměnit i mazivo. Chladivo R407C není určeno pro 
provoz s minerálními oleji. Pravidla výměny jsou shodná s pro všechny výměny chladiv HCFC za HFC 
(nechlorovaná). 
 
6.2 Ventily Rotalock 
Uzavírací ventily Rotalock v okruhu by měly být průběžně kontrolovány na funkčnost a těsnost. 
 
6.3 Výměna kompresoru 
 

 

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 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 nepříznivé podmínky 
pro spuštění kompresoru. Důvodem je rychlý nárůst tlaku v sacím prostoru bez odpovídajícího zvýšení tlaku ve 
výtlačné části, který může způsobit posun rotoru v osovém směru tak, že se znemožní odlehčení rotorů při startu. 
Důsledek je vyvolání odporu rotorů proti 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 50 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 manipulaci s kompresorem, případně zničení kompresoru provozem bez náplně 
chladiva. Nikdy se nesmí kompresor spouštět je-li okruh pod vakuem. Může dojít k vnitřnímu zkratu motoru při 
startu ve vakuu a k jeho spálení s následným znečištěním celého okruhu zplodinami spáleného motoru. 
 
6.4 Výměna maziva 
 

 
POZOR Chemické reakce! Zničení kompresoru!  Nelze směšovat maziva esterová s minerálními nebo 
alkyl benzenovými při použití nechlorovaných chladiv (HFC). 

 
Kompresor je dodáván se základní náplní maziva. Běžná náplň maziva pro chladiva R407C/R410A/R134a je 
polyolester (POE), u Copelandu označen 3MAF (32cSt). Srovnatelná náhradní maziva jsou : 
ICI Emkarate RL 32CF 
Mobil ALE Arctic 22CC 
Pro chladivo R22 je výchozím mazivem Suniso 3GS. 
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Na štítku kompresoru je velikost a druh náplně uvedena. Při výměně  maziva je množství nového maziva nižší o asi 
0,05 až 0,1 litru. 
Hlavní nevýhodou maziv POE (esterových) je skutečnost, že jsou mnohem více schopna pohlcovat vlhkost, než 
maziva minerální. (Viz obr.20). I krátké působení okolního vzduchu může způsobit sycení 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 odstranit například vakuováním. Kompresory dodávané 
Emerson Climate Technologies obsahují mazivo s minimálním obsahem vlhkosti, která se však může zvýšit 
v průběhu montáže kompresoru do zařízení. Proto je důležité, aby byl v okruhu s POE používán dostatečně velký 
dehydrátor. To by mělo umožnit udržovat hladinu vlhkosti v okruhu pod hodnotou 50 ppm. 
 

 
Obr.20 Porovnání pohlcování vlhkosti esterovým a minerálním mazivem 

 
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 

 
POZOR  
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. 

 
Před otevřením 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. 
 
7 Likvidace 
 

 

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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