Návod k obsluze

SAB 193, 233, 283 a 355
Šroubové kompresorové jednotky

Christian X’s Vej 201 · DK-8270 Hoejbjerg · Denmark
Phone + 45 87 36 70 00 · Fax + 45 87 36 70 05
www.sabroe.com

Návod k obsluze pro šroubové kompresory SAB 193, 233, 283 a 355
Podle účelu použití nebo požadavku uživatele mohou být šroubový kompresor a jednotka
vybaveny různými zařízeními. Některá tato zařízení jsou popsána v tomto návodu, ikdyž jimi není
vaše jednotka vybavena.

Jednotka č.

Kompresor
Typ kompresoru

Chladivo
Druh oleje

193

233

283

355

S

L

E

X

R717

HFC/HCFC ____

Ostatní: _________

Druh oleje: ________ . Teplota odpařování. _______ . Teplota kondenzace_______

Ovládání
Unisab II

Olejový filtr

Chlazení oleje

Výtlačný port

Jednoduchý

Žádné

Ostatní

Dvojitý
Olejový chladič chlazený
chladící vodou

Olejový chladič chlazený
chladivem
Vstřikování chladiva
do kompresoru

Samostatný
vývod

Standardní

Dvojitý
vývod

AC

Olejové čerpadlo
Systém s ekonomizérem
(EKO-systém)

Připojení ekonomizéru

Typ ekonomizéru _________

Certifikace (ATEX)
Motor 3 x _________V / _________ Hz
Napájení

Ovládání 1 x _________V / ________ Hz
Topné těleso (fáze) 1 x _________V / ________ Hz
IP23

Motor

IP55

Výkon ________ kw

Velikost IEC _________

Anti-kondenzační topné těleso
Max. rel. vlhkost = 85% (Std.)

Osvědčení

PED (97/23/EC)
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Úvod k návodu k obsluze

1. Úvod k návodu k obsluze
Cílem tohoto návodu k obsluze je popsat:
•

Nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních pokynů při provozu zařízení
a jeho příslušenství a při provádění úkonů údržby.

•

Jak začít pracovat se zařízením, jeho provoz a bezpečné zastavení.

•

Jak postupovat, vyskytne-li se během provozu problém.

•

Úkony údržby a jejich harmonogram.

Tento návod je určen především pro obsluhu zařízení.
•

Důležitým krokem je, aby byla obsluha zařízení a jeho příslušenství dobře seznámena
s obsahem tohoto návodu a dokázala zajistit správný a bezproblémový chod stroje.
Společnost Sabroe Refrigeration (YORK Denmark ApS) - dále zde uváděná jako Sabroe
Refrigeration - není zodpovědná za poruchy a poškození stroje, vzniklé v průběhu záruční
doby v důsledku nedodržení pokynů správné obsluhy stroje.

V tomto návodu není popsáno:

•

Systémy ovládání. Speciální návod k obsluze je dodáván přímo s kompresorem.

•

Bezpečnost při zacházení s chladícími kapalinami a oleji.

•

Instalace.

•

Servis a opravy včetně seznamu náhradních dílů.

Tento návod platí pro následující typy jednotek:
označení EU

označení US

RWF ІІ Model č.
SAB 193 S

RWF 100

SAB 193 L

RWF 134

SAB 233 S

RWF 177

SAB 233 L

RWF 222

SAB 233 E

RWF 270

SAB 283 S

RWF 316

SAB 283 L

RWF 399

SAB 283 E

RWF 480

SAB 283 X

RWF 546

SAB 355 L

RWF 676

SAB 355 E

RWF 856

SAB 355 X

RWF 1080

V popisu se mohou objevit oba způsoby značení.
Americké standardy jsou použity ve všech PI schématech.
Tento návod připravil:
Sabroe Refrigeration (York Denmark ApS)
Chr. X's Vej 201, P.O. Box 1810
8270 Hoejbjerg, Denmark
Phone +45 87 36 70 00
Fax +45 87 36 70 05
www.sabroe.com
Reg. No 19 05 61 71
Copyright © 2006 Sabroe Refrigeration
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Úvod k návodu k obsluze

Tento návod k obsluze nesmí být dále kopírován a poskytován třetí osobě bez písemného svolení
společnosti Sabroe Refrigeration. Porušení této podmínky může mít za následek podání trestního
oznámení.

1.1.1. Označení bezpečnostních pokynů použitých v tomto návodu k obsluze
Nebezpečí!
Upozorňuje na vznik nebezpečné situace, při které může dojít ke zranění nebo i k usmrcení
osob.
Varování!

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci nebo úkon, při kterém může dojít ke
zranění nebo i k usmrcení osob.
Pozor!

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci nebo úkon, při kterém může dojít
k poškození zařízení a/nebo k méně závažnému zranění.
Poznámka: Upozorňuje na úkon nebo postup, atd., který je celý, nebo jehož část
je potřeba zdůraznit.
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Použití šroubových kompresorových jednotek

2. Použití šroubových kompresorových jednotek
2.1.1. Použití
Aby nedošlo k poranění osob nebo k poškození přístroje vlivem jeho nesprávného použití, je
potřeba dodržovat následující pokyny:
• Tento kompresor může být použit pouze jako kompresor chladícího zařízení a provozován
při stanovených parametrech, uvedených v návodu k obsluze nebo písemně
v stanovených podmínkách společností Sabroe Refrigeration.
•

Tento kompresor může být použit pouze s chladícími médii a při otáčkách za minutu,
uvedených na výrobním štítku kompresoru. Ostatní chladící látky mohou být použity
pouze v souladu s pokyny Sabroe Refrigeration. Všechny ostatní typy plynů mohou být
použity pouze s písemným souhlasem společnosti Sabroe Refrigeration.

•

Tyto kompresory mohou být použity v aplikacích provozovaných v potenciálně
explozivním prostředí za předpokladu, že jsou vybaveny příslušenstvím, které je pro
tato prostředí přímo určeno. Toto zjistíte z Ex-štítku připevněného na každé jednotce.
Při všech prováděných úkonech údržby na kompresoru musí být použity nejiskřivé
nástroje.

Kompresor nesmí být použit:
•

K odvzdušňování a odstraňování vlhkosti z chladící soustavy.

•

K udržování chladící soustavy pod tlakem kvůli kontrole tlaku.

•

Jako vzduchový kompresor.

2.1.2. Použití spalovacích motorů
Jsou-li v prostorách chladící soustavy nebo v místech s chladícím potrubím a součástmi chladící
soustavy s obsahem chladícího média umístěny spalovací motory, zajistěte, aby v případě
netěsnosti v chladící soustavě mohl být pro sání spalovacích motorům přiváděn čerstvý vzduch
z jiného prostoru, bez obsahu chladícího plynu.
Při nedodržení tohoto doporučení může dojít ke smíchání mazacího oleje spalovacích
motorů a chladiva. V nejhorším případě může dojít ke korozi a poškození motoru.

Varování!
Sabroe Refrigeration nepřebírá zodpovědnost za zranění osob nebo poškození zařízení
vzniklých v důsledku použití zařízení k jiným než výše uvedeným účelům.
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Identifikace

3. Identifikace
3.1.1. Štítek jednotky

Štítek jednotky je umístěn na rámu. Štítek obsahuje následující informace:
Typ:

Popis typu zařízení výrobcem

Rok:
Identifikační č.:

Rok výroby.
Individuální č. pro určení soustavy potrubí.

Kód modelu:
Číslo ověření:
Tlaková soustava:
Kapalina/Skupina:
Maximální tlak, PS:

Návrhová teplota, TS:
Těsnostní/zkušební
tlak, PT:
CE xxxx:

Pro objednávky PED: EN 378-2. Pokud byla jednotka ověřena
oprávněnou osobou, kód vzhledu je uváděn zde.
Pokud byla jednotka ověřena oprávněnou osobou, číslo ověření
je uváděno zde.
Nízkotlaká soustava potrubí kompresoru je označována jako LP.
Vysokotlaká soustava potrubí kompresoru je označována jako HP.
Popis chladícího média podle ISO817 nebo skupina
kapalin podle směrnice 67/548/EEC.
Uvádí tlak, při kterém byla soustava potrubí testována na
netěsnosti.
Uvádí minimální a maximální teploty, na které je potrubí
včetně součástí stavěno.
Uvádí maximální povolený tlak vztažený k atmosférickému
tlaku, na který bylo potrubí navrženo.
Čtyři číslice znamenají registrační číslo těla pro určení modelů
tlakové nádoby.
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Identifikace

3.1.2. Štítek kompresoru

Štítek s názvem kompresoru je umístěn přímo na kompresoru. Štítek obsahuje následující
informace:
Model/sériové číslo:

Popis typu výrobcem a výrobní číslo kompresoru.

Chladivo
Objemový poměr:
Max. otáčky:
Objemový výkon při
maximálních otáčkách:
Maximální povolený tlak
Rok výroby:

Uvádí použitý typ chladícího média.
Uvádí výkon kompresoru.
Uvádí maximální počet otáček kompresoru
Uvádí maximální pracovní tlak kompresoru.
Uvádí maximální povolený tlak kompresoru.
Rok výroby.
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Identifikace

3.1.3. Štítek tlakové nádoby

Štítek tlakové nádoby je umístěn na plášti tlakové nádoby a obsahuje následující informace:
Číslo tlakové nádoby:
Rok:
Typ:
Kód modelu:
Číslo ověření./CAT:

Strana:
Kapalina:
Dovolený tlak, PS:

Dovolená teplota, TS:
Objem:
CE xxxx:

Číslo tlakové nádoby uváděné Sabroe Refrigeration.
Rok výroby.
Typ uváděný dle specifikace výrobce.
Uvádí kód modelu uváděný dle specifikace výrobce.

Uvádí číslo ověření tlakové nádoby přidělené oprávněnou
osobou, stejně tak jako kategorii dle směrnice
PED 97/23/EEC, Článek 9.
Uvádí vnitřní členění "Schránka" a "Trubka".
Uvádí specifikaci chladícího média dle ISO817.
Uvádí min. a max. hodnoty tlaku vztažené k atmosférickému
tlaku, na které je tlaková nádoba a její součásti stavěna.
Uvádí minimální a maximální teploty, na které je tlaková
nádoba stavěna.
Uvádí objem tlakové nádoby v litrech.
Čtyři číslice znamenají registrační číslo těla pro určení
modelů tlakové nádoby.
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Bezpečnostní pokyny

4. Bezpečnostní pokyny
4.1.1. Symboly
Všechny symboly, které najdete na vašem přístroji jsou uvedeny v následujícím
přehledu. Počet symbolů se může měnit v závislosti na typu výrobku.

Nebezpečná látka!

Nebezpečně vysoká hladina hluku,
použijte protihlukové ochranné
pracovní pomůcky!

Vysoký tlak uvnitř!

Vysoký tlak/Vysoké napětí

Vysoká povrchová
teplota (cca 70°C)

Nevstupujte

Zákaz přibližování osob s kardiostimulátorem
Rotor obsahuje silné magnety, jejichž magnetické pole
může negativně ovlivnit funkci kardiostimulátoru. Toto
magnetické pole může poškodit digitální zařízení, např.
hodinky nebo mobilní telefony. Demontáž, opravy nebo
údržbu rotoru nesmí provádět osoby s kardiostimulátorem nebo jiným elektronickým zdravotnickým
přístrojem.

Ochrana vnitřních částí
Bloky kompresoru a jednotek jsou většinou
dodávány bez chladiva a oleje.
Aby byly kompresory chráněny proti vnitřní korozi, jsou
dodávány v hermeticky uzavřeném balení, naplněném
dusíkem (N2) při tlaku 0.5 bar [7.3 PSI].
V těchto případech je na viditelném místě kompresoru
připevněna žlutá signalizační značka.
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Všeobecné

Tyto pokyny slouží pro doplnění bezpečnostních pokynů a upozornění uvedených v:
•

Všech ostatních návodech dodávaných ke kompresorům/jednotkám.

•

Místních výrobních a obchodních bezpečnostních pokynech a předpisech.

•

Národních bezpečnostních předpisech a směrnicích.

Před sestavením kompresoru, uvedením do provozu a před prováděním údržby a servisních úkonů
se seznamte s bezpečnostními pokyny. Řízením provozu kompresoru a prováděním servisních
úkonů pověřte jen proškolenou osobu, seznámenou se všemi funkcemi stroje.
Osoby obsluhující a provádějící údržbu stroje musí být dobře seznámeny se všemi varovnými
symboly a štítky, umístěnými na stroji.
•

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na kompresoru/jednotce.

•

Při provozu kompresoru noste protihlukové pracovní ochranné pomůcky.

•

Používejte ochranné pracovní pomůcky. Při manipulaci s částmi, které obsahují
chladivo nebo oleje, noste vhodné rukavice, stejně jako ochranu obličeje.

Poznámka: Tyto pokyny jsou pouze všeobecné. Provozovatel chladící soustavy je
zodpovědný za dodržování všech příslušných předpisů, směrnic a standardů.

4.1.2. Provozní bezpečnost

Varování!
Před uvedením do provozu musí být všechny bezpečnostní prvky stroje na svém místě a plně
funkční. Nikdy tyto prvky neobcházejte.
Větrání

Vždy před spuštěním jednotky zkontrolujte v místnosti kompresorové jednotky funkci
větracího systému a detektorů chladiva.

Otáčející se části

Varování!

Bezpečnostní zábrany, štíty a ochranné kryty zakrývající otáčející se části stroje nesmí být při
provozu kompresoru/jednotky demontovány.

Vibrace a hluk

Při provozu kompresorovou jednotku občas sledujte se zvýšenou pozorností. Zjistíte-li včas
výskyt nadměrných vibrací nebo nezvyklých zvuků, můžete včas tyto problémy odstranit
a předejít tak vážnějšímu poškození stroje.
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Tlak

Nebezpečí!
Součástí kompresorové jednotky je tlakový systém. Nikdy nepovolujte závitové spoje
a neotvírejte části tlakové soustavy, když je systém pod tlakem.

Systém chladící vody

Varování!

V uzavřené chladící soustavě se mohou vyskytovat chemické nebo biologické látky. Jako chladící
médium používejte ekologicky odbouratelné kapaliny.

4.1.3. Bezpečnost při údržbě
•

Obsluha stroje musí být řádně proškolena v souladu s národními předpisy
a směrnicemi o bezpečnosti práce, údržba musí být prováděna v souladu
s nařízením EN378.

•

Při provádění údržby musí být bezpečnostně zajištěn hlavní vypínač. Pokud není hlavní
vypínač zajištěn, všechna tlačítka uvádějící stroj do chodu musí být označena
nápisem “NESPOUŠTĚJTE”.

•

Ujistěte se, aby demontovaná součást nebyla pod tlakem nebo v kontaktu
s chladivem. Uzavřete všechny potřebné přerušovací ventily.

•

Používejte jen předepsané a doporučené nářadí. V provozech s certifikací ATEX
používejte specializované nářadí určené k tomuto účelu.

•

Používejte pouze originální náhradní díly Sabroe Refrigeration; náhradní díly jiných
výrobců mohou ohrozit bezpečnost kompresoru/jednotky.

Napájení

Nebezpečí!
VYSOKÉ NAPĚTÍ!
Před otevřením jakékoliv části stroje s elektrickou instalací nebo před prováděním prací na
elektroinstalaci stroje vždy přepněte hlavní vypínač kompresoru/jednotky do polohy "OFF"
a zajistěte jej. Vyjměte hlavní pojistky kompresorové jednotky.
Elektrickou soustavu musí vždy zkontrolovat elektrikář, aby prověřil, zda kondenzátory nebo
jiné součásti akumulující elektrický náboj, nezůstaly nabity. Tyto součásti musí být před
prováděním údržby buďto odpojeny nebo vybity.
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4.1.4. Maziva
Varování!
Při výměně oleje postupujte podle pokynů výrobce oleje. Vždy se vyhněte přímému kontaktu
s olejem, mohlo by dojít k vyvolání alergické reakce pokožky. Při výměně oleje a manipulaci s ním
noste vždy ochranné pracovní pomůcky, brýle a rukavice.
•

Minerální olej (M olej)

•

Alkyl benzenový syntetický olej (A olej)

•

Polyalfaolefinový syntetický olej (PAO olej)

•

Mix A a PAO oleje (AP olej)

•

Polyalkylen glykolový syntetický olej (PAG olej)

•

Esterový olej (E olej)

Doporučené oleje: viz. doporučení společnosti Sabroe, 0170-151.

Při výměně oleje v kompresoru nebo v zásobníku kompresorové soustavy vždy vypuštěný olej
skladujte s označením “použitý olej”. Použitý olej už znovu nepoužívejte.

Chladiva

Při manipulaci s chladící kapalinou dbejte opatrnosti a postupujte podle pokynů uváděných
výrobcem chladící kapaliny.
Nebezpečí!
Buďte si prosím vědomi, že větší únik chladiva s sebou přináší zvýšené riziko přidušení nebo
i udušení osob. Při zasažení pokožky tekutou chladící kapalinou může dojít k popálení nebo
poleptání.
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5. Měření hluku a hluková charakteristika
5.1.1. Hluková charakteristika
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny hodnoty hlukové charakteristiky kompresoru:
-

hladina akustického výkonu Lw

-

hladina akustického tlaku Lp

Hladina akustického výkonu je průměrná hodnota získaná na základě mnoha měření na více
jednotkách různých typů. Měření byla prováděna v souladu s ISO 9614-2.

Hodnoty akustického tlaku jsou rovněž průměrné z více měření, prováděných ve volné
vzdálenosti odrazové plochy 1 m od pomyslného rámu jednotky.
Za běžných podmínek se střední hodnoty akustického tlaku pohybují mezi hodnotami Lw a Lp.
Toto platí za předpokladu, že jsou známy akustické hodnoty místnosti, kde se jednotka nachází.

5.1.2. Hluková charakteristika šroubových kompresorů
Teplota výparu (Evaporating temperature - TE)
Teplota kondenzace (Condensing temperature - TC)
Chladící kapalina
Otáčky

-15°C
+35°C
R717/HCFC/HFC

2950 ot/min

Typ jednotky

Lw
(dBA)

Lp
(dBA)

SAB 193 S

103

84

SAB 193 L

104

84

SAB 233 S

105

86

SAB 233 L

106

86

SAB 233 E

107

86

SAB 283 S

106

88

SAB 283 L

107

88

SAB 283 E

108

88

SAB 283 X

108

88

SAB 355 L

109

89

SAB 355 E

110

89

SAB 355 X

111

89

Tabulka 1: Hluková charakteristika
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6. Instalace
Instalace chladící soustavy a potrubí, stejně jako elektrické zapojení a instalace bezpečnostních
prvků musí být provedena v souladu s místními předpisy a směrnicemi, a v souladu
s nařízeními EN378-3 a EN378-4.

Zajistěte, aby byla k dispozici veškerá dokumentace včetně potvrzení, certifikátů, identifikačních
štítků, návodů, která je místními předpisy a EN378 vyžadována.
Hlavní a nejdůležitější pokyny, které je při instalaci nutno dodržovat:
1.

Zvedání jednotky. Zvedejte jednotku pouze pomocí červeně označených držáků.

2.

Jednotku umístěte tak, aby kolem ní byl dostatek prostoru pro pohodlnou obsluhu
a provádění údržby.

3.

Jednotku umístěte na pevný podklad, odpovídající jejímu skutečnému zatížení
a vibracím. Na základě odhadovaných vibrací použijte antivibrační tlumiče či nikoliv.

4.

Sváry sacího potrubí, výtlačného potrubí nebo ostatních částí potrubí olejové chladící
soustavy. Návrh a uspořádání soustavy potrubí musí zohlednit její funkci, vibrace, tepelnou roztažnost a přepětí po svařování, aby nemohlo docházet při provozu kompresorové
jednotky k nadměrnému zatížení přírub.

5.

Tlaková zkouška a kontrola netěsností musí být provedena v souladu s místními předpisy
a směrnicemi. Při tlakové zkoušce oddělte kompresorovou jednotku nebo odpojte tlakový
snímač a pojistný ventil. Nikdy nepřekračujte zkušební tlak uvedený na výrobním štítku
jednotky.

6.

Podle schémat proveďte elektrické zapojení (motor kompresoru, olejové čerpadlo
(volitelné) a ovládací systém).

7.

Proveďte závěrečnou kontrolu všech komponent systému, spojů, elektrických
kontaktů, bezpečnostních funkcí (pojistný ventil, bezpečnostní přetlakový oddělovač
(ventil minimálního průtoku a překročení 0.9 násobku maximálního přípustného tlaku)
a bezpečnostní zařízení místnosti.

8.

Vyprázdněte jednotku.

9.

Nalijte olej (typ oleje podle doporučení Sabroe Refrigeration).

10.

Nalijte chladivo.

11.

Připojte k přívodu elektrické energie.

12.

Podle návodu ovládacího systému nastavte ovládací systém včetně kalibrace.

13.

Zkontrolujte směr otáčení motoru kompresoru a olejového čerpadla (volitelné).

14.

Připojte spojky potrubí.

Podrobný popis naleznete v Návodu k instalaci.
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7. Pokyny k obsluze
Před uvedením jednotky do provozu si přečtěte kapitolu Bezpečnostní pokyny.

7.1.1. Popis jednotky
Ovládací systém
Kompresorová jednotka je ovládána elektronickým ovládacím systémem. Tento
ovládací systém je popsán v samostatném návodu dodávaném s jednotkou.
Schéma složení kompresorové jednotky

Obr. 1: Schéma A. Rozmístění ventilů a součástí jednotky.

Obr. 2: Schéma B. Rozmístění ventilů a součástí jednotky.
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PI Schéma uspořádání prvků kompresorové jednotky

Obr. 3: PI Schéma 1
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PI SCHÉMA, VOLITELNÉ DVOJITÉ
OLEJOVÉ FILTRY A OLEJOVÉ ČERPADLO
KE KOMPRESORU

ODLUČOVAČ

RUČNÍ
EXPANZNÍ
VENTIL

VOLITELNÉ OLEJOVÉ
ČERPADLO
VOLITELNÉ
DVOJNÁSOBNÉ
OLEJOVÉ FILTRY

VÝTLAK CHLADÍCÍHO MÉDIA
NEBO VODY

DESKOVÝ CHLADIČ
TSOC/WCOC

VSTUP CHLADÍCÍHO MÉDIA
NEBO VODY

LEGENDA (Platí pro všechny PI schémata v tomto návodu)
C
CV
DP
FG
HV
HTR
LG
LSLL
M
1MC
2MC
NOS
OF
OP
P
PAH
PAHH
PAL
PALL
PD AH
PDI
PDSLL
PE
PI
PIC
PM
PS
PSV
SP
STR
TAH
TAHH
TAL
TALL
TC
TCV
TE
TI
TS

KOMPRESOR
ZPĚTNÝ VENTIL
VÝTLAČNÝ TLAK
PRůHLEDÍTKO PRŮTOKU
RUČNÍ VENTIL
TOPNÉ TĚLESO
PRůHLEDÍTKO HLADINY
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ - NÍZKÁ HLADINA OLEJE V ODLUČOVAČI
MOTOR
OVLÁDACÍ JEDNOTKA MOTORU
OVLÁDACÍ JEDNOTKA MOTORU
SPÍNAČ - ŽÁDNÝ OLEJ
OLEJOVÝ FILTR
TLAK OLEJE
ČERPADLO
ALARM VYSOKÉHO TLAKU
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ PŘI VYSOKÉM TLAKU
ALARM NÍZKÉHO TLAKU
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ PŘI NÍZKÉM TLAKU
ALARM VYSOKÉHO ROZDÍLOVÉHO TLAKU
INDIKÁTOR VYSOKÉHO ROZDÍLOVÉHO TLAKU
ODPOJENÍ KOMPRESORU PŘI NÍZKÉM ROZDÍLOVÉM TLAKU
SNÍMAČ TLAKU
INDIKÁTOR TLAKU
OVLÁDÁNÍ INDIKÁTORU TLAKU
MOTOR ČERPADLA
OVLÁDÁNÍ TLAKOVÉHO SPÍNAČE
BEZPEČNOSTNÍ VENTIL VYSOKÉHO TLAKU OLEJE
SACÍ TLAK
FILTR
ALARM VYSOKÉ TEPLOTY
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNÁNÍ PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ
ALARM NÍZKÉ TEPLOTY OLEJE
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNÁNÍ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ OLEJE
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
KONTROLNÍ VENTIL TEPLOTY
TEPELNÝ PRVEK
INDIKÁTOR TEPLOTY
TEPELNÝ SPÍNAČ

SPÍNAČ ALARMU VYSOKÉ TEPLOTY
TSH
TEPLOMĚRNÁ NÁDRŽ
TW
OVLÁDÁNÍ Vi
VI
LOŽISKO NA VSTUPU A VYROVNÁVACÍ PÍSTEK
SB-2
LOŽISKA NA VÝTLAKU A TĚSNĚNÍ
SB-3
ŠKRTÍCÍ KLAPKA - VÝTLAKU
SC-1
ŠKRTÍCÍ KLAPKA - SÁNÍ
SC-2
POHYBLIVÉ UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ
SC-3
POHYBLIVÉ UZAVÍRACÍ ŠOUPĚ
SC-4
VSTUPNÍ TLAK
SC-5
VÝTLAČNÝ TLAK
SC-6
PROPUSTNÉ TĚSNĚNÍ
SC-7
VÝVOD PRO VYPOUŠTĚNÍ OLEJE
SC8
KRYT PŘÍVODU VYPOUŠTĚNÍ OLEJE
SC-9
VÁLEC VYPOUŠTĚNÍ OLEJE
SC-13
ELEKTRICKÝ KONEKTOR
SE-1
ELEKTRICKÝ KONEKTOR
SE-2
VSTŘIKOVÁNÍ KAPALINY - NÍZKÝ Vi
SL-1
VSTŘIKOVÁNÍ KAPALINY - VYSOKÝ Vi
SL-2
HLAVNÍ VSTŘIKOVÁNÍ OLEJE
SM-1
JAZÝČEK A DRÁŽKA VSTŘIKOVÁNÍ PAR
SV-1
OTVOR S O-KROUŽKEM VE SLUČOVAČI (STR THD)
SD-1
TEPLOMĚRNÁ NÁDRŽ
TW-1
ČIDLA TLAKU SIGNALIZUJÍ
PE-1 TLAK OLEJE (HLAVNÍ POTRUBÍ)
PE-2 TLAK OLEJE PŘED FILTREM
PE-3 VÝTLAČNÝ TLAK
PE-4 SACÍ TLAK
ČIDLA TEPLOTY SIGNALIZUJÍ
TE-1
TEPLOTA NASÁVANÉHO PLYNU
TE-2
TEPLOTA PLYNU NA VÝTLAKU
TE-3
TEPLOTA OLEJE
TE-4
TEPLOTA OLEJE V ODLUČOVAČI
FUNKCE SOLENODNÍCH VENTILŮ
YY-1 OVLÁDÁNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKY ODLEHČEN
YY-2 OVLÁDÁNÍ ŠKRTÍCÍ KLAPKY ZATÍŽENÍ
YY-3 SNÍŽENÍ OBJEMOVÉHO POMĚRU
YY-4 ZVÝŠENÍ OBJEMOVÉHO POMĚRU
YY-9 SOLENOID DVOJNÁSOBNÉHO VSTŘIKOVÁNÍ KAPALINY

Obr. 4: PI Schéma 2
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PI SCHÉMA, VSTŘIKOVÁNÍ KAPALINY - JEDNODUCHÉ
KOMPRESOR - NÍZKÝ Vi
EKONOMIZER, NEBO
ZASLEPENÝ ZÁVIT

POTRUBÍ

FILTR

SOLENOIDOVY
VENTIL

EXPANZNÍ VENTIL
S MOTOREM

KAPALNÉ CHLADÍCÍ
MÉDIUM Z NÁDRŽE
KAPALINOVÉ
POTRUBÍ

PRůHLEDÍTKO

PI SCHÉMA, VSTŘIKOVÁNÍ KAPALINY - DVOJNÁSOBNÉ

SACÍ TLAK
KOMPRESORU
KOMPRESOR
NÍZKÝ Vi

KOMPRESOR
VYSOKÝ Vi

K ODLUČOVAČI

SOLENOIDOVY
VENTIL
FILTR
KAPALNÉ CHLADÍCÍ
MÉDIUM Z NÁDRŽE
KAPALINOVÉ
POTRUBÍ

POTRUBÍ

EXPANZNÍ VENTIL
S MOTOREM

PRŮHLEDÍTKO

Obr. 5: PI Schéma 3
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Pozice ventilů při provozu

Číslo pozice
Popis
101
Sací uzavírací ventil
102
Uzavírací ventil za odlučovačem oleje
(výtlačný ventil vč. ventilu stud. startu)
103
Střídací ventil
104 / PSV1
Pojistný ventil
105 / PSV 1
Pojistný ventil
106
Servisní ventil pro vypuštění oleje
107
Odvzdušňovací ventil
108
Servisní ventil - “odčerpání”/nalití oleje
109
Uzavírací ventil- zpětný tok oleje
112
Regulační ventil- zpětný tok oleje
113
Servisní ventil - tlakový snímač
114
Uzavírací ventil
119
Uzavírací ventil před olejovým filtrem
121
Servisní ventil - olejový filtr
122
Servisní ventil - tlakový snímač
123
Uzavírací ventil za olejovým filtrem
124
Regulační ventil (průtok oleje)
125
Servisní ventil - tlakový snímač
127
Pojistný ventil kompresoru
128
Řídící ventil pozice 127
134
Servisní ventil
Dvojitý olejový filtr (volitelný):
135 / 136
Uzavírací ventil před
olejovým filtrem
123 / 138

Uzavírací ventil za
olejovým filtrem

137
Servisní ventil - olejový filtr
Olejové čerpadlo (volitelné):

Pozice při provozu
Otevřený
Otevřený
Otevřený k bezp. vent. - č.1 nebo č.2
(Uzavřený) Pevně nastavený
(Uzavřený) Pevně nastavený
Uzavřený
Uzavřený
Uzavřený
Otevřený
Otevřený (částečně) seřízení dle náv.
Otevřený
Otevřený
Otevřený
Uzavřený
Otevřený
Otevřený
Otevřený (částečně) seřízení dle náv.
Uzavřený
(Uzavřený) Ovládání řídícím ventilem
(Uzavřený) Pevně nastavený
Uzavřený
Olejový filtr 1:
Otevřený 135 - 123
Uzavřený: 136 - 138
Olejový filtr 2:
Otevřený 123 - 135
Uzavřený: 138 - 136
Uzavřený

Vstřikování kapaliny (volitelné):
Jednoduché
165
170
Dvojnásobné
165
170
172
173
175

Uzavírací ventil kapaliny
Uzavírací ventil

Otevřený
Otevřený

Uzavírací ventil kapaliny
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil

Otevřený
Otevřený
Otevřený
Otevřený
Uzavřený

Tabulka 2: Pozice během provozu
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7.1.2. Popis hlavních součástí a systémů
Tato šroubová kompresorová jednotka se skládá z následujících součástí:
•

Ovládací systém

•

Kompresor

•

Mazací soustava kompresoru

•

Odlučovací soustava oleje kompresoru

•

Hydraulická soustava kompresoru

•

Systém chlazení oleje kompresoru

•
Systém snadného spuštění kompresoru
Informace uvedené v této části návodu k obsluze popisují postup správného
spuštění a provozu šroubové kompresorové jednotky.

Před uvedením kompresorové jednotky do provozu je nutné, aby si obsluha přečetla
a porozumněla této kapitole návodu.

7.1.3. Kompresor
U rotačního šroubového kompresoru jsou použity šroubové párové asymetrické rotory, které
zajišťují nepřetržitý průtok výparů chladící kapaliny. Tento kompresor je možno využít
v nízkotlakých i vysokotlakých chladících soustavách. Charakteristika a vlastnosti kompresoru:
•

Odolná kuličková ložiska pro rozložení radiálního zatížení v sací i výtlačné části
kompresoru.

•

Odolná, 4-kontaktní šikmá kuličková ložiska pro přenesení a rozložení axiálního
zatížení na výtlačné straně kompresoru.

•

Vyrovnávací písty, umístěné v sací části kompresoru. Jejich funkce spočívá ve snížení
axiálního zatížení axiálních ložisek a prodloužení jejich životnosti.

•

Pohyblivé šoupátko zajišťující ovládání výkonu kompresoru v rozmezí od 100%
do přibližně 10%.

•

VOLUMIZER® pro ovládání variabilního objemového poměru v rozmezí 2.2 až 5.0
za provozu kompresoru.

•

Hydraulický dekompresní válec pro snadnou obsluhu šoupátka a zarážky šoupátka..

•

Všechen olej od ložisek a ovládacích prvků chlazen a odvětráván samostatně do
uzavřeného prostoru kompresoru, místo do sacího potrubí, aby nemohlo docházet
k přehřívání nasávaného vzduchu.

•

Hřídelová těsnění konstruována pro udržení provozního tlaku těsnění pod úrovní
výtlačného tlaku a tím prodloužení životnosti.

•

Vstřikování oleje do rotoru pro udržení optimální objemové účinnosti a minimálních
ztrát i při vysokém kompresním zatížení.

•

Směr otáčení hřídele shodný se směrem otáčení hřídele kompresoru, viz. Obr. 6.
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Obr. 6: Směr otáčení hřídele

Směr otáčení kompresoru je ve směru hodinových ručiček. Viz. Obr. 6. Směr otáčení
kompresoru nesmí být nikdy opačný. V takovém případě hrozí poškození ložisek.
•

Integrovaný filtr sacího potrubí u modelů 100-480 (193-283).

•

Externí filtr u modelů 496-1080 (355).

7.1.4. Mazací soustava kompresoru
Mazací soustava šroubové kompresorové jednotky zajišťuje několik funkcí:
•

Zajišťuje mazání ložisek a těsnění.

•

Vytváří pružnou výplň mezi rotory a minimalizuje tak hluk a vibrace.

•

Pomáhá chladit kompresor a zabraňuje jeho přehřátí.

•

Zajišťuje hydraulický pohon šoupátka a zarážky šoupátka.

•

Udržuje tlak oleje pro vyvážení vyrovnávacích pístů pro zvýšení životnosti ložisek.

•

Zajišťuje utěsnění rotorů olejovou vrstvou, aby nedocházelo k jejich vzájemnému
kontaktu nebo obtékání plynu.

Kompresorová jednotka může být vybavena mazací soustavou buďto bez olejového čerpadla
nebo s čerpadlem. Oba systémy mohou být ještě navíc doplněny:
•

Dvojitými filtry oleje a vstřikováním kapaliny

•

Vodním nebo termosifonovým chladičem oleje v kompresoru

7.1.5. Mazací soustava bez olejového čerpadla
Šneková kompresorová jednotka je konstruována jako samomazná. Olej přiváděný do
kompresoru z odlučovače oleje je pod stálým hydrostatickým tlakem. Olej prochází v kompresoru ke všem mazacím místům a hromadí se zpět v tělese kompresoru v místech s nižším
tlakem. Kompresorová jednotka se při běžném provozu chová jako vlastní olejové čerpadlo.
Všechen olej procházející rotory jednotky je jimi vytlačován zpět do olejového odlučovače.
Pro běžný vysokotlaký (high-stage) provoz jednotky není vyžadováno olejové čerpadlo.

7.1.6. Mazací soustava s olejovým čerpadlem
Tento systém je konstruován pro zajištění stálého mazání kompresoru u jednotek, kde je velmi
malý rozdíl tlaku mezi sáním a výtlakem oleje u některých vysokotlakých soustav a podle
požadavků také u booster aplikací.
Při spuštění jednotky vyhodnotí ovládací systém rozdíl tlaku ve výtlačné části a v místě
vstřikování oleje. Pokud tento rozdíl je menší než 2.5 bar [35 psi], olejové čerpadlo začne čerpat,
dokud není dosaženo rozdílového tlaku 3 bar [45 psi].
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Poznámka: Popis alarmu a parametrů pro odstavení jednotky najdete v samostatně
dodávaném návodu ovládacího systému.

7.1.7. Odlučovací soustava oleje
Kompresor jednotky je šroubový kompresor s přisáváním oleje. Většina oleje obsaženého ve
vytlačovaném plynu je oddělena a zachycena v zásobní nádržce (oil charge) odlučovače oleje
(separator). Určitý podíl oleje je však společně s plynem vytlačován v podobě aerosolu, který se
v olejové nádržce nezachytí. Tento olej je pak zachycován a shlukován do malý kapiček
v jednom nebo více slučovacích filtrech (coalescent filter) a je shromažďován na dně ve
slučovací vložce odlučovače oleje. Viz. Obr. 7. U vysokotlakých systémů i booster aplikací je
zpětné nasávání tohoto oleje do kompresoru ovládáno škrtící klapkou (throttling valve).
Poznámka: Škrtící klapku otevírejte pouze do té míry, aby na konci sekce odlučovací vložky
nezůstával žádný olej.

Při běžném provozu by skleněné průhledítko u dna odlučovací vložky odlučovače mělo zůstávat
prázdné. Jestliže je na průhledítku patrná hladina oleje, vyskytl se problém v systému zpětného
nasávání oleje nebo činnosti kompresoru. V kapitole Údržba najdete informace a popis
odstranění závady.
Poznámka: Hladina oleje při běžném provozu by měla dosahovat do poloviny průhledítka
umístěného přibližně ve středu odlučovače.

Obr. 7: Odlučovací soustava oleje

7.1.8. Systém studeného startu
Jednotka je vybavena speciálním výtlačným ventilem pro "studený start" (Obr. 8). Tento ventil
zajišťuje okamžité dosažení požadovaného tlaku oleje pro mazání kompresoru již při rozběhu,
aniž by bylo zapotřebí čerpadla, a to i při nízkých okolních teplotách.
Vysokotlaké jednotky
U vysokotlakých jednotek je ventil studeného startu vybaven velkou pružinou, zajišťující
pro mazání kompresoru v odlučovači oleje tlak 2.0 bar [30 psi] (více než hodnoty sacího tlaku).

Jakmile je kompresor spuštěn, začne se vytlačovat plyn do chladiče u spoje P2. Postupným zahříváním chladiče narůstá tlak a tlak sání kompresoru začne klesat. Jakmile se vytvoří rozdílový
tlak mezi chladičem a sáním, tyto tlaky začnou působit přes pístek uvnitř ventilu studeného
startu na pružinu. Jakmile dosáhne rozdílový tlak hodnoty 2.0 bar [30 psi], pístek překoná odpor
pružiny a ventil se při velmi mírném poklesu tlaku úplně otevře.
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Booster aplikace
U booster aplikací je ventil vybaven slabší pružinou, která je před úplným otevřením ventilu
nastavena na odpor větší o 0.5 bar [7 psi] než je hodnota sacího tlaku. V tomto systému musí být
pro zajištění požadovaného mazání kompresoru použito olejové čerpadlo.

Jednotka je rovněž vybavena zpětným obtokovým ventilem sání. Po vypnutí jednotky olej
z odlučovače pomalu vyteče, čímž dojde ke snížení sacího tlaku. Následující start jednotky je
pro hnací motor kompresoru mnohem snazší, a výtlačný kontrolní ventil je pevněji uzavřen.
Více informací viz. část Zpětný ventil obtoku sání.
Poznámka: Popis alarmu a parametrů pro odstavení jednotky najdete v samostatně
dodávaném návodu ovládacího systému.

Obr. 8: Ventil studeného startu

7.1.9. Hydraulická soustava kompresoru
Hydraulická soustava kompresoru ovládá šoupátko (MSV), čímž řídí zatížení kompresoru. Řídí
rovněž pohyb zarážky šoupátka (MSS), které zvyšuje, či snižuje objemový poměr kompresoru
(Vi).

Hydraulický válec umístěný u sacího zakončení SGC kompresoru plní dvě funkce. Je rozdělen
pevnou přepážkou na dvě části. Část s pohyblivým šoupátkem (MSV) je vlevo od přepážky
a vpravo je část s pohyblivým uzavíracím šoupětem. Obě části jsou v podstatě dvoučinné hydraulické válce, v kterých se působením tlaku pohybují písty oběma směry.
Obě části jsou ovládány dvoučinnými, čtyřcestnými solenoidovými ventily, které jsou
ovládány příslušným mikroprocesorem. Ventily V1, V2, SC1, SC3, a SC4 jsou vždy otevřeny.
Jednočinný chod - Vysokotlaký
•

Uzavřete ventil u SC2

•

Otevřete ventil u BP (obtokový)

Zatížení vysokotlakého kompresoru. Kompresor je zatěžován při otevření MSV solenoidu YY2
a olej odtéká z nenaplněné strany válce ven otvorem SC1 a prochází přes otvory ventilu A a Tk
sání kompresoru. Současně působí výtlačný tlak na šoupátko.
Odlehčení vysokotlakého kompresoru. K odlehčení kompresoru dochází při otevření MSV
solenoidu YY1 a olej protéká olejovým potrubím k otvorům P a A do otvoru válce SC1 na
nenaplněnou stranu válce. Současně dochází k vytlačování plynu na naplňované straně válce
k otvoru SC2 a ventilu BP do sání kompresoru.
Poznámka: Poměr mezi počtem zatížení a odlehčení se řídí délkou cyklu jednotlivých fází,
proporčním pásmem a mezními hodnotami pásma ovládací soustavy. Další ovládání je možné
přiškrcením ventilů SC2 nebo BP.
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Dvoučinný chod - Booster aplikace
•

Otevřete ventil u SC2

•

Uzavřete ventil u BP (obtokový)

Zatížení booster kompresoru. K zatížení kompresoru dochází při otevření MSV solenoidu a olej
protéká olejovým potrubím k otvorům P a A do otvoru válce SC2 na naplňovanou stranu válce.
Současně dochází k vytlačování oleje na nenaplněné straně válce k otvoru SC1 zkrze otvory
ventilů A a T k sání kompresoru.
Odlehčení booster kompresoru. K odlehčení kompresoru dochází při otevření MSV solenoidu
YY1 a olej vytéká z olejového potrubí k otvorům P a A do otvoru válce SC1 na nenaplněnou stranu
válce. Současně dochází k vytlačování oleje z otvoru kompresoru SC2 na naplňované straně válce
přes otvory ventilů B a T k sání kompresoru.
Poznámka: Poměr mezi počtem zatížení a odlehčení e řídí délkou cyklu jednotlivých fází,
proporčním pásmem a mezními hodnotami pásma ovládací soustavy. Další ovládání je možné
přivřením ventilů SC2 nebo BP.
Poznámka: Chcete-li zmenšit pohyb ventilů - zatížení, odlehčení a změny Vi - přivřete ventil 2.

Obr. 9: Ovládání objemového poměru kompresoru

Pozor!

Při provozu kompresoru NIKDY současně neotevírejte ventily BP a SC2.

7.1.10. Ovládání objemového poměru kompresoru
Poznámka: Viz. Obr. 10 - přehled otvorů.
•

Otevřete ventil u SC3

•

Otevřete ventil u SC4. (Není použit u modelů 496, 676, 856, 1080 (355L, 355E, 355X))

Zvýšení Vi kompresoru. K zvýšení objemového poměru kompresoru Vi dojde, když je otevřen
MSS solenoidový ventil YY3 a olej vytéká z olejového potrubí přes otvory ventilů P a A do otvoru
kompresoru SC3 na zvětšenou stranu válce a překonává odpor pružiny. Současně olej protéká
z otvoru SC4 přes otvory ventilu B a T k sání kompresoru. U modelů 496, 676, 856, 1080 (355L,
355E, 355X)) není ventil SC4 použit. U vnitřní strany pístu zarážky šoupěte je tlak roven sacímu
tlaku.
Snížení Vi kompresoru. Ke snížení objemového poměru kompresoru Vi
dojde při otevření MSS solenoidového ventilu YY4 a olej vytéká z olejového potrubí přes otvory
ventilů P a B k otvoru kompresoru SC4 na zmenšenou stranu válce. Současně olej protéká
z otvoru SC3 přes otvory ventilů A a T k sání kompresoru. U modelů 496, 676, 856, 1080 (355L,
355E, 355X)) není ventil SC4 použit. U těchto modelů je otevírán ventil YY4, což umožňuje
protékání oleje z otvoru A do otvoru T s pomocí vytlačovací pružiny. Změnu objemového
poměru Vi můžete provádět přivřením kuželového ventilu u otvoru SC3.
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7.1.11. Systém chlazení oleje kompresoru
Jednotka může být vybavena jedním z několika dostupných systémů řízení teploty oleje
v kompresoru. Jsou to chladiče s buďto jednoduchým nebo dvojnásobným vstřikováním
kapaliny, nebo chladiče s chladivem (termosifon) nebo vodou. Každý systém je ovládán automaticky, nezávisle na pracovní fázi kompresoru.

V chladícím systému by měla být u typů R-717 a HCFC/HFC udržována teplota oleje
v rozmezí dle následující tabulky
Chlazení oleje
vstřikováním kapaliny
55-77°C
[130-170°F]

Externí chlazení oleje*
49-71°C
[120-160°F]

Tabulka 3: Chlazení oleje

*

Chlazení oleje pomocí chladiva (Termosifon) - (TSOC) nebo vodní chlazení oleje (WCOC.)

Obr. 10: Hydraulická soustava kompresoru
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Jednoduché vstřikování kapaliny. Systém jednoduchého vstřikování kapaliny je navržen tak,
aby umožňoval vstřikování chladící kapaliny do jednoho místa na kompresoru v zadaném
okamžiku a pracuje dle následujícího postupu.
Solenoidový ventil YY5 dostává příkaz od mikroprocesoru, když tepelný senzor, instalovaný ve
výtlačné části kompresoru, překročí nastavenou hodnotu LICO (přerušení vstřikování). Chladící
kapalina je pod vysokým tlakem přiváděna k ovládacímu ventilu teploty (TCV). Více informací
naleznete v části popisující PI schémata a nákresy.
Dvojnásobné vstřikování kapaliny. Systém dvojnásobného vstřikování má zajistit maximální
výkon kompresoru při vysokých i nízkých kompresních poměrech pomocí vstřikování chladící
kapaliny do jednoho ze dvou optimálně zvolených míst na kompresoru. Tím jsou minimalizovány
ztráty výkonu způsobené chlazením oleje vstřikováním kapaliny.

Systém dvojnásobného vstřikování kapaliny je složen ze stejných částí jako jednoduchý systém,
s tím rozdílem, že u systému s dvojnásobným vstřikováním je použit dvoučinný solenoidový
ventil YY7, systém pracuje následovně.
Solenoidový ventil YY5 dostává příkaz od mikroprocesoru, když tepelný senzor, instalovaný na
olejovém potrubí, překročí nastavenou hodnotu LICO (přerušení vstřikování). Chladící kapalina
je pak přiváděna přes ovládací ventil teploty (TCV) k dvoučinnému solenoidovému ventilu YY7.
Na základě provozního objemového poměru kompresoru (Vi) pak mikroprocesor vyhodnotí a
zvolí průtok chladící kapaliny ke každému mazacímu místu SL-1 nebo SL-2 na kompresoru, bez
ohledu na to, která varianta je účinnější.
Pokud kompresor pracuje při hodnotách pod 3.5 Vi, chlazení kapaliny zajišťuje bod SL - 1. Pokud
však vzroste (Vi) na 3.5 Vi, chlazení kapaliny zajišťuje bod SL-2.
Seřízení vstřikování kapaliny. Nastavenou teplotu výtlaku a parametry PID regulátoru
najdete v návodu ovládacího systému. Hodnota teploty výtlaku je nastavena podle teploty oleje.
Viz. kapitola Systém chlazení oleje kompresoru.

7.1.12. Zpětný ventil obtoku sání
Kompresorová jednotka je vybavena velice citlivým zpětným ventilem obtoku sání, který je
umístěn přímo na plášti kompresoru. Jednotky s uzavíracím ventilem o velikosti 8" nebo větším
budou připojeny k potrubí podle níže vyobrazeného nákresu. Během běžného provozu je ventil
NV-1 uzavřen. Tento ventil slouží k odstranění chladícího média před prováděním servisních
operací. Ventil NV-2 musí být ve většině systémů po celou dobu otevřen. Za normálních
okolností by měl být tento ventil mírně pootevřen, aby mohl olej z odlučovače pomalu vykapat
pro snížení sacího tlaku v systému při vypnutí jednotky (mírným pootevřením tohoto ventilu
usnadníme motoru spuštění, po něm ventil sám těsně dosedne). Pokud se při startu začne
pohon kompresoru točit obráceně, začněte ventil uzavírat, dokud se pohon nezastaví. Jestliže se
při vypnutí jednotky na hladině oleje v odlučovači nadměrně tvoří pěna, ventil NV-2 by měl být
mírně přivřen. Pokud trvá po vypnutí jednotky vyrovnání sacího tlaku příliš dlouho (20 - 30
minut), ventil NV-2 by měl být mírně otevřen. Viz. Obr. 11.
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Obr. 11: Zpětný ventil obtoku sání

Zpětný ventil CV-4 je instalován u všech jednotek, které pracují při sacím tlaku nižším než
je hodnota atmosférického tlaku nebo u jednotek s instalovaným ekonomickým systémem
u soustav s několika kompresory.
U booster systémů by měl být zpětný ventil CV-4 instalován s pružinou o odporu 3.1 bar [45
psi], aby nedocházelo ke zpětnému unikání z nádoby ekonomického systému do kompresoru.
U vysokotlakých systémů by měl být zpětný ventil CV-4 instalován s pružinou o odporu 1.7
bar [25 psi], aby nemohlo docházet k unikání vzduchu do systému, pokud poklesne sací
tlak pod hodnoty atmosférického tlaku.

Pokud by mělo olejové čerpadlo běžet delší dobu, je rovněž důležité uzavřít ventil NV-2,
aby nemohlo dojít k nahromadění oleje až k úrovni sání.

7.1.13. Provoz při nízkých okolních teplotách
Při provozu při nízkých teplotách okolního prostředí je doporučeno, aby byl odlučovač oleje
tepelně izolován a nedocházelo k rychlé ztrátě tepla, vytvořeného v olejových výměnících.
Tepelná izolace je rovněž důležitá kolem odlučovací vložky odlučovače oleje, aby nedocházelo ke
kondenzaci chladící kapaliny.
U systémů umístěných ve venkovním prostředí nebo v nevytápěných prostorách, kde je možné
předpokládat pokles teploty pod 5°C, je doporučena izolace a/nebo nebo vyhřívání mazací
soustavy kompresoru.
V případech, kde lze předpokládat teploty pod -7°C , je doporučeno, aby olejové potrubí, filtry
a chladiče byly vyhřívány a izolovány.

U systémů chlazených vodou je nutné přimíchat do chladící soustavy nemrznoucí směs.

7.1.14. Regulátor tlaku pro vyrovnávací píst
Regulátor tlaku pro vyrovnávací píst je u některých typů (496-1080 (355) vyžadován
pro snížení nevyrovnanosti tlaku, vytvářené pístem při částečném zatížení .
Schéma olejového potrubí u High-stage SB-2, Obr. 12 znázorňuje použití třech níže
popsaných doplňků, uspořádaných paralelně.
Regulační tlakový ventil: Výtlačný tlak určuje výtlačná charakteristika kompresoru. Vhodné
nastavení regulačního tlakového ventilu je 3.5 bar [50 psi] pod hodnotou VÝTLAČNÉHO tlaku.
Solenoidový ventil: Aktivace nebo otevření solenoidového ventilu zajišťuje přitlačení
vyrovnávacího pístu plným tlakem oleje z olejového potrubí, obtékajícím regulační tlakový ventil
A4ALE. Deaktivace nebo uzavření solenoidového ventilu zajišťuje přitlačení vyrovnávacího pístu
regulovaným tlakem oleje regulačním tlakovým ventilem A4ALE.
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Solenoidový ventil je ovládán z ovládacího panelu (výstupní modul 12 na mikropanelu).
Solenoidový ventil by se měl otevírat při otevření šoupátka na 70% nebo větším, a zavírat při
otevření šoupátka na 65% a méně.

TRYSKA: Tryska zajišťuje přívod oleje k ložiskům sací části při náročných fázích provozu např.
při spuštění.

Obr. 12: Schéma olejového potrubí u High-stage SB-2 (pouze pro SAB 355)

7.1.15. Spuštění
Příprava před spuštěním
1.

Zapněte hlavní vypínač a vypínač ovládání. Zkontrolujte bezpečnostní tlačítko Stop.

2.

Zkontrolujte hladinu oleje v odlučovači oleje, tj. hladinu viditelnou v horním průhledítku.

3.

Zkontrolujte, aby byly všechny ventily nastaveny podle Tabulky 2 Poloha při provozu,
včetně sekundární strany chladiče oleje.

4.

Resetujte všechny alarmy podle pokynů pro ovládací systém.

5.

Na ovládacím displeji zkontrolujte, aby ovládací systém výkonu kompresoru byl
v minimálním nastavení 0-4%.

Postup prvního spuštění

Obsluha, která bude zajišťovat spuštění a provoz celé soustavy musí být náležitě proškolena
a seznámena s provozem chladící soustavy. Před vlastním spuštěním musí být provedena
"kontrola před spuštěním".
Po provedení všech bodů kontroly po instalaci a před spuštěním je kompresorová jednotka
připravena pro spuštění. Pro první testovací spuštění je potřeba, aby bylo k dispozici dostatečné
množství chladící látky pro provoz za běžných podmínek. Během prvního spuštění by měly být
dodrženy následující pokyny.
•

Během prvního spuštění jednotky musí být bezpodmínečně otevřen ručně ovládaný
expanzní ventil hlavního vstřikovacího olejového potrubí, aby byl zajištěn odpovídající
průtok oleje. V kompresoru je nicméně instalována tryska, zajišťující maximální průtok
oleje. Při prvním spuštění kompresoru musí být naplno otevřen ruční expanzní ventil. Po
prvním spuštění jednotky by měl být ruční expanzní ventil seřízen.
První způsob.

Nejlepším způsobem pro stanovení požadované teploty výtlaku je spuštění programu
CoolWare™/Comp 1. Run CoolWare™/Comp 1 nebo ScrewSelect s provozním
nastavením kompresoru. Tento program vám ověří teoretickou teplotu výtlaku
kompresoru. Jakmile budete znát tuto teplotu, můžete seřídit ruční expanzní ventil. Optimální teplota při výtlaku se pohybuje v rozmezí +2.7°C až -2.7°C od teoretické teploty
výtlaku. Seřiďte ventil na hodnoty požadované teoretické teploty výtlaku.
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Druhý způsob
Neuspějete-li se zjišťováním teplotu u programů CoolWare™/Comp 1 nebo ScrewSelect,
vhodná teplota výtlaku pro vysokotlaký čpavkový kompresor je 82°C. Booster soustavy
a kompresory, u kterých jsou používány chladící kapaliny typu HFC a HCFC, mohou
pracovat při nižších teplotách. Kompresory pracující při vyšších hodnotách výtlaku mohou
mít teploty vyšší.
První způsob je použit u kompresorů s externím chlazením oleje (přímé chlazení
chladícího média (termosifon), chlazení vodou nebo glykolem.
Před prvním spuštěním kompresoru úplně uzavřete ruční expanzní ventil. Otevřete kryt
ventilu a spočítejte počet otáček do jeho úplného otevření. Po prvním spuštění přivřete
ventil tak, aby jste dosáhli hodnoty teploty výtlaku přibližně 82°C nebo hodnoty zjištěné
programem CoolWare. Při provozu kompresoru ventil nikdy úplně neuzavírejte.
Druhý způsob se používá u kompresorů s chlazením oleje vstřikováním kapaliny.
U tohoto systému nebudete schopni správně seřídit průtok oleje pomocí výtlačné teploty,
protože teplota výtlaku je ovládána tepelným expanzním ventilem vstřikování kapaliny.
Před prvním spuštěním kompresoru úplně uzavřete ruční expanzní ventil. Otevřete kryt
ventilu a spočítejte počet otáček do jeho úplného otevření. Po prvním spuštění uzavřete
ventil z 1/2. Pokud je k úplnému otevření ventilu potřeba 10 otáček, otevřete ventil na 5
otáček. Pokud je k úplnému otevření ventilu potřeba 7 otáček, otevřete ventil na 3½
otáčky. Dále už ventil více než na polovinu otáček úplného otevření neuzavírejte. Vlivem
nesprávného seřízení tohoto ventilu může docházet k celkovému nárůstu hluku
neBo k vibracím kompresoru a jednotky, předčasnému opotřebení ložisek,
zatížení rotorů kapalinou a závažným poruchám kompresoru.
•

Pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu kompresoru je potřeba
dodržovat stanovené hodnoty výtlaku a otáček. Překročení těchto parametrů může
způsobit problémy.

•

Před prvním spuštěním promažte a protočte ložiska motoru podle doporučení výrobce.

•

Po prvních třech hodinách provozu seřiďte vstřikování kapaliny olejového chlazení.
Pokud je u jednotky chlazení oleje řešeno vodním chlazením, seřiďte ovládací ventil ke
chladiči.

•

Měla by být kalibrována lineární čidla zarážky šoupátka.

•

Disponujete-li příslušným měřícím zařízením, zkontrolujte míru vibrací jednotky.

Postup běžného spuštění
1.

Zkontrolujte/proveďte Přípravu před spuštěním

2.

Překontrolujte, aby stav systému umožňoval spuštění kompresoru.

3.

Stiskněte tlačítko [RUN].

4.

Spusťte kompresor a nechte jej v běhu stabilizovat.

5.

Zkontrolujte u kompresorové jednotky těsnost potrubí, šroubových spojů a ventilů.
Zkontrolujte rovněž známky netěsnosti olejového potrubí a úniku chladící kapaliny.
Objevíte-li při této kontrole netěsnosti, vypněte kompresor a závadu odstraňte.
Dodržujte přitom všechny uvedené bezpečnostní pokyny.

Restart kompresorové jednotky po přerušení přívodu elektrické energie.
•

Zkontrolujte všechny nastavitelné hodnoty a seřiditelné prvky.

•

Pokračujte běžným spuštěním jednotky.
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7.1.16. Zastavení

Krátkodobé zastavení

Kompresor je možno zastavit při jakémkoliv nastavení a režimu provozu. Nicméně je ale
doporučeno, aby byl před zastavením výkon kompresoru nastaven na minimum.
Všechny ventily ponechte v provozním nastavení. Neodpojujte kompresor od přívodu
elektrické energie, protože ohřevný výměník oleje musí být pro udržení teploty oleje stále
v provozu.

Odstavení na delší dobu

Postupujte dle pokynů jako u krátkodobého zastavení a:
•

Odpojte výhřevný výměník oleje

•

Uzavřete sací a výtlačný ventil
(a potrubí pro systém ECO a vstřikování kapaliny) (volitelné)

K provádění servisních úkonů a oprav je nutné uzavřít všechny potřebné ventily.
Pro snížení pravděpodobnosti poškození ložisek je doporučeno jednou za měsíc mírně pootočit
motorem kompresoru do nové polohy. Je-li šroubový kompresor vystaven během dlouhodobější
odstávky vibracím, tento interval by se měl zkrátit.
K vysokému zatížení vibracemi by nemělo docházet.
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8. Řešení problémů
V tabulce níže je uveden popis a postup při řešení běžných problémů vzniklých při provozu
jednotky. Detailní popis řešení problémů při provozu chladící soustavy najdete v konkrétních
návodech k obsluze nebo v dostupné literatuře o chladících soustavách. Podrobný popis řešení
problémů najdete v Servisním manuálu jednotky. Specifické problémy ovládání jednotky najdete
v návodu Ovládací soustavy.
Kompresorová chladící jednotka - obecně
Problém

Sací tlak velmi nízký

Výtlačný tlak velmi vysoký

Pravděpodobná příčina
Řešení
Zatížení chlazení nižší než je
Snižte výkonu kompresoru.
výkon kompresoru
Ztráta tlaku ve vysokotlakém potrubí Zkontrolujte ventily a filtry.
Porucha výparníku.
Zkontrolujte výparník (zanesení,
nahromadění oleje, atd.), expanzní
ventil kapaliny, filtr v kapalinovém
potrubí, množství chladícího média.
Bezpečnostní vypnutí
Zkontrolujte nastavení alarmu
je nastaveno na příliš
a varování (ovládací. systém)
nízké hodnoty.
a samostatný presostat.
Ztráta tlaku ve vysokotlakém potrubí. Zkontrolujte
ventily Porucha chladiče.
Zkontrolujte chladič, vypusťte
chladič, příliš chladící kapaliny,
příliš vysoká vstupní teplota, nízký
průtok vody/vzduchu.
Zavzdušnění systému.
Odvzdušněte chladiče.

Tabulka 4: Kompresorová chladící jednotka - obecně

Návod k obsluze - SAB šroubové kompresory
0000347- cz 2006.12.

32/45

Řešení problémů

Kompresorová chladící jednotka - obecně
Problém

Kompresor nelze
spustit

Pravděpodobná příčina
Přívod el. energie
Alarm ovládacího systému

Nízká hladina oleje.
Kompresor jde
Porucha mazací soustavy
spustit, ale v zápětí (teplota, tlak, hladina)
se vypne
Vysoký rozdíl tlaku Zanesený olejový filtr
u olejového filtru
Ventily olejové soustavy nejsou
úplně otevřeny
3-cestný ovládací ventil teploty
oleje. (Vodní chlazení nebo chlazení
chladivem (termosifon).
Nedostatečný výkon chladící
soustavy oleje (vodní chlazení)
Příliš vysoká teplota
oleje (a vysoká
Nedostatečný výkon chladící
teplota výtlaku)
soustavy oleje (přímé chlazení
chladivem)

Nedostatečný výkon chladící
soustavy oleje (vstřikování
kapaliny)
Protéká nebo netěsní
pojistný ventil kompresoru
Příliš nízká teplota
výtlaku. Nízká
teplota oleje
a pěnění oleje
v odlučovači

Vysoký sací tlak
a nedostatečná
chladící výkon

Nadměrné množství kapaliny
v sacím potrubí / městnání
kapaliny.
Velké množství vstřikované
kapaliny (volitelné).

Protéká nebo netěsní pojistný
ventil kompresoru
Ventil vracení oleje je
úplně otevřený.
Zanesený sací filtr

Řešení
Zkontrolujte hlavní vypínač a pojistky.
Resetujte bezpečnostní vypínač.
Zaregistrujte alarm, opravte a
resetujte (viz. návod Ovládacího
systému).
Doplňte olej
Zkontrolujte hladinu oleje.
Zkontrolujte polohu ventilů.
Vyměňte olejový filtr
Zkontrolujte uzavírací ventily a
polohu otevření olej. reg. ventilu
Zkontrolujte funkci, vyměňte
senzor
Zkontrolujte chladič oleje, případné
zanesení, teplotu vody (příliš
vysoká), průtok vody (nízký).
Zkontrolujte/vypusťte nahromaděný
olej v chladiči. Zkontrolujte
naplnění chladícího systému
Zkontrolujte nastavení ovládacího
systému, ventily a filtr ve
vstřikovacím potrubí.
Zkontrolujte nastavení
presostatu výtlaku, řídícího
ventilu a ochranného ventilu.
Zkontrolujte výparník (a ekonomizér
(volitelný)) a funkci expanzního
ventilu. Snižte teplotu odpařování.
Zkontrolujte nastavení ovládacího
systému (zvyšte nastavenou hodnotu).
Zkontrolujte stabilitu vstřikování.
Zkontrolujte nastavení presostatu
výtlaku, řídícího ventilu
a ochranného ventilu.
Seřiďte nastavení regulačního
ventilu podle návodu.
Vyčistěte filtr.

Tabulka 5: Kompresorová chladící jednotka - obecně
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Kompresorová jednotka - odlučování oleje
Problém

Postupné ubývání
oleje, hladina
dosahuje výšky
průhledítka v sekci
odlučovací vložky

Náhlý úbytek
oleje, hladina oleje
nedosahuje výšky
průhledítka v sekci
odlučovací vložky

Netěsnost ucpávky

Pravděpodobná příčina
Příliš vysoká hladina oleje

Chladivo unáší příliš oleje
nebo nadměrné vstřikování oleje.
Nefunkční předehřev sání.
Kontaminace oleje, poškozené nebo
netěsnící prvky filtru odluč. vložky.
Uzavřený zpětný ventil odluč. vložky.
Zanesený filtr vracení oleje
z odlučovací vložky.
Při vypnutí jednotky se neuzavírá
zpětný ventil sacího potrubí
Příliš otevřen zpětný ventil obtoku
sání.
Povoleny nebo špatně
usazeny odlučovací vložky.

U jednotky s ekonomizérem: nepracuje zpětný ventil ekonomizéru.
Netěsnost překračuje povolenou
propustnost 7 kapek za minutu.

Řešení
Snižte hladinu oleje otevřením/
seřízením ventilu vracení oleje.
Opravte a seřiďte funkci.
Seřiďte přívody výparníku.
Vyměňte olej a odlučovací vložku.
Otevřete zpětný ventil.
Vyčistěte filtr.
Opravte ventil.
Uzavřete ventil.
Opravte nebo vyměňte.
Opravte nebo vyměňte.
Vyměňte těsnění.

Tabulka 6: Kompresorová jednotka - odlučování oleje

Blok Kompresoru
Problém

Nadměrný hluk a
zvýšené vibrace

Pravděpodobná příčina
Hlavní ventil vstřikování oleje
může být uzavřen.
Hlavní ventil vstřikování oleje může
být příliš otevřen.
Nadměrné opotřebení ložiska.
Špatně kalibrované šoupátko/
zarážka šoupátka.
Povolena spojka na hřídeli.

Řešení
Otevřete ventil.

Seřiďte.
Vyměňte ložisko.
Proveďte správnou kalibraci.
Dotáhněte spojku.
V případě potřeby vyměňte.
Opravte systémovou závadu.

Zpětný tok chladiva
(Městnání kapaliny).
Nedostatečný tlak oleje.
Zkontrolujte tlak oleje.
Zaseknuté šoupátko
Solenoidové cívky mohou být spálené. Vyměňte.
nebo zarážka šouNesprávné nastavení ventilů
Zkontrolujte podle popisu
pátka. Zamezeno
hydraulické soustavy
hydraulické soustavy.
zatížení, odlehčení
.
Špatná
funkce řídícího
Zkontrolujte podle popisu
nebo obojí
čtyřcestného ventilu šoupěte.
hlavních součástí.
Tabulka 7: Kompresor
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Soustavy s olejovým čerpadlem (volitelné)
Problém

Čerpadlo
nedokáže čerpat
olej
s dostatečným
tlakem pro
spuštění
kompresoru
Při spuštění kompresoru tlak oleje
náhle poklesne.
Spustí se alarm.

Řešení
Zkontrolujte.
Otevřete ventil.
Zkontrolujte tlak před a za
filtrem.
Filtr může být zanesen.
Vyčistěte filtr.
Zaseknutý nebo příliš málo otevřený Seřiďte nebo opravte
regulační ventil oleje
Pravděpodobná příčina
Směr otáčení čerpadla
Uzavřen servisní ventil.
Zanesené vložky filtru.

Spálené čerpadlo.

Opravte nebo vyměňte.

Příliš otevřen škrtící ventil
vstřikování nebo špatně seřízený
regulační ventil.

Seřiďte oba ventily.

Proveďte potřebné seřízení
Předimenzované vstřikování
kapaliny nebo její zpětný tok.
nebo opravy.
Zanesený filtr čerpadla.
Vyčistěte filtr.
Velké množství vstřikované kapaliny. Seřiďte
Hluk a vibrace
vstřikování. Spálené čerpadlo.
Opravte nebo vyměňte.
Pokud únik oleje překročí
Z odvzdušňovacího Běžný únik, přestane krátce po
prvním použití. Tmavě zbarvený
přípustnou mez 7 kapek za minutu,
otvoru po straně
olej vycházející z tohoto otvoru
čerpadla uniká
vyměňte těsnění.
signalizuje opotřebení těsnění.
mazivo
Zanesení filtru.
Vyměňte filtr.
Příliš vysoký rozdíl
Příliš nízká teplota oleje.
Umožněte zahřátí oleje.
tlaku na hlavním
Servisní ventil na výstupu z filtru je Úplně otevřete ventil.
tlakovém filtru
částečně uzavřen.
Kolísání tlaku oleje

Tabulka 8: Soustavy s olejovým čerpadlem (volitelné)
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9. Pokyny k provádění údržby
9.1.1. Údržba kompresorové jednotky
Před prováděním údržby kompresorové jednotky si důkladně prostudujte kapitolu
Bezpečnostní pokyny.

Pro zajištění bezproblémového provozu a dlouhé životnosti kompresorové jednotky je nutno
provádět pravidelnou údržbu a dodržovat následující pokyny.
Denní údržbu provádí obsluha jednotky. Další údržbu a servisní úkony, které vyžaduje chladící
soustava musí provádět oprávněná a proškolená osoba.
Údržba je rozdělena do 3 fází:
1.

Denní údržba (minimálně dvakrát týdně)
Denní údržba se skládá z vizuální kontroly.
•

Zkontrolujte, zda je hluk a vibrace jednotky v běžných mezích.

•

Pro budoucí srovnání je doporučeno zjištěné provozní hodnoty zaznamenávat,
viz. tabulka Provozní záznamník. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty všech
provozních funkcí v přípustných mezích. Porovnávejte je s dříve zjištěnými
hodnotami.

•

Zkontrolujte hladinu oleje v odlučovači.

•

Zkontrolujte náplň chladící látky.

•

Pozorujte úniky chladící látky (např. pachem výrazný R717), oleje nebo vody.

•

Zkontrolujte mechanické těsnění v láhvi odpadního oleje.

•

Zkontrolujte varovné hlášení ovládacího systému (WARNINGS/ALARMS).

2.

Pravidelná údržba
Mazání motoru a ostatní obvyklé úkony údržby jsou většinou prováděny
na základě počtu provozních hodin, viz. plán údržby.

3.

Větší opravy nebo generální oprava
Větší nebo generální opravy konzultujte s pracovníkem Sabroe Refrigeration.
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(d) Booster aplikace: 20000 h., Vysokotlaké soustavy/klimatizace: 10000 h.

(c) Kontrola kalibrace šoupátka, zarážky šoupátka a snímačů tlaku.

(b) Kontrola dotažení všech svorek v řídícím panelu a panelu spuštění podle specifikace uvedené na krytu.

85000

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

90000
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65000
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95000

podle směrnice EN 378, roční kontrola bezpečnostního vypínače a kontrola pojistných ventilů jednou za 5 let.

Bezpečnostní zařízení: Kontrola bezpečnostních prvků (bezpečnostní vypínače a pojistné ventily) podle národních předpisů. Minimální požadavky

Kontrola netěsností: Podle národních předpisů nebo podle minimálních hodnot směrnice EN 378-2 (Minimální roční míra netěsnosti < 1% látky za rok)

jednou za 6 měsíců nebo častěji, pokud intenzita vibrací narůstá. Nebo je možná generální oprava po max. 30000 h.

(f) Pro optimální preventivní kontrolu ložisek musí být prováděno pravidelné měření vibrací. Není-li prováděna pravidelná kontrola, pak kontrolovat

(e) Neplatí pro motory s přírubou.

80000

Podle analýzy oleje
Každých 6 měsíců
x
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x
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x
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x
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Každoročně bez ohledu na počet hodin provozu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Každých 6 měsíců, nebo častěji pokud intenzita vibrací narůstá
Pokud intenzita pronikání překročí 7 - 8 kapek za minutu

55000

Počet hodin provozu (max.)
45000

(a) Kontrola šroubů, vymezovacích podložek, středových mezikusů, klínků a dotažení matek a šroubů.

Výměna těsnění hřídele

Analýza vibrací (f)

Kontrola kalibrace senzorů (c)

Kontrola elektrických kontaktů (b)

Kontrola spojky (a)

Kontrola vyrovnání (e)

Výměna a vyčištění filtru sacího potrubí

Výměna odlučovací vložky (d)

Vyčištění kapalinového sítka

Vyčištění ol ejového sítka

Výměna filtrů

Analýza oleje

Výměna oleje

Plán údržby
25000

Intervaly pravidelné údržby

Pokyny k provádění údržby

Tabulka 9: Intervaly pravidelné údržby
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9.1.2. Provozní záznamník
Pro zajištění spolehlivého provozu je doporučeno provádět záznamy následujících údajů.
Servisní technik bude tyto informace potřebovat pro vyplnění tzv. Zprávy o poruše. Vedle údajů
uvedených v následující Tabulce 10, musí být ještě podle normy EN378 do Záznamníku uvedeny
všechny ostatní prováděné servisní úkony a údržby.
Typ kompresoru/ č.:
Chladící médium:
Druh oleje:

_______________
_______________
_______________

Seznam

Běžná hodnota
Od
Do

Datum a čas

Sací tlak (bar)
Teplota sání (°C)
Předehřívání, plyn sání (K)
Výtlačný tlak (bar)
Výtlačný teplota (°C)
Tlak oleje, kompresor (bar)
Rozdílový tlak oleje, filtr (bar)
Teplota oleje (°C)
Hladina oleje (horní/dolní průhledítko)
Množství oleje (litry)
Doba provozu (hodiny)
Objemový poměr kompresoru
Výkonová zátěž, %
Další informace
Únik chladící kapaliny
Únik oleje
Nádoba odpadního oleje (těsnění)
Vibrace/hluk
Řídící panel Unisab II: varování,
alarm (WARNING/ALARM)
Ostatní servisní úkony
nebo opravy
Tabulka 10: Sledování provozu jednotky
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9.1.3. Olej
Odlučovač oleje šroubové kompresorové jednotky je vybaven integrovaným zásobníkem oleje.
Tento olej je využit k mazání, chlazení, těsnění a regulaci škrtící klapky výkonu.
•

Používejte pouze druhy olejů doporučené od Sabroe Refrigeration.

•

Olej je doplňován pomocí olejového čerpadla/ventilu.

•

Kontrolujte hladinu oleje v odlučovači. Nesmí dosahovat výše než k hornímu
průhledítku. Pokud hladina oleje poklesne na úroveň spodního průhledítka, olej dolijte.
Skutečná hladina oleje lze zjistit pouze při provozu jednotky.

•

Pokud je hladina oleje příliš nízko, zkontrolujte únik oleje a případné nedostatečné
vracení oleje z chladící soustavy.

•

Při doplnění uvedeného množství, vzroste hladina oleje přibližně o 10 mm, viz.
Tabulka 11.

Výměna oleje
Po určitém počtu provozních hodin nebo pokud analýza oleje prokáže jeho špatnou kvalitu,
musí být olejová náplň vyměněna. Doporučujeme vám svěřit výměnu oleje odbornému
servisu Sabroe Refrigeration a nechat zároveň vyměnit všechny filtry v jednotce.

Typ jednotky

Základní náplň

Základní náplň

Množství oleje na

10 mm
Litry

Gal.

Litry

Množství oleje na

10 mm
Gal.

SAB 193 S

150

40

8

2

SAB 193 L

150

40

8

2

SAB 233 S

340

90

12

3

SAB 233 L

340

90

12

3

SAB 233 E

450

120

15

4

SAB 283 S

450

120

15

4

SAB 283 L

450

120

15

4

SAB 283 E

490

130

17

5

SAB 283 X

490

130

17

5

SAB 355 L

830

220

25

7

SAB 355 E

830

220

25

7

SAB 355 X

830

220

25

7

Tabulka 11: Množství olejové náplně
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Čerpadlo pro plnění olejové náplně
Plnění olejové náplně jednotky se provádí pomocí plnícího čerpadla podle následujícího
postupu, viz. Obr. 13:
1.

Připojte vysokotlakou hadici (7) k plnícímu ventilu na jednotce (24) přes jednosměrný
ventil (12). Použijte správné redukční spojky, viz. Obr. 14.

2.

Volný konec sací hadice čerpadla (1), společně s obtokovou hadicí (2) ponořte do
nádoby s olejem.

3.

Kulový ventil (9), a plnící ventil (24) se otevřou a čerpadlo (5) začne čerpat.

4.

Olej nyní bude cirkulovat, dokud se ze soustavy nevytlačí všechen vzduch a neuzavře
se ventil (9). Poté bude olej přečerpán do jednotky.

5.

Po přečerpání požadovaného množství oleje se čerpadlo vypne a uzavře se ventil (24).

6.

Opatrně otevřete kulový ventil (9), aby se tlaky pozvolně vyrovnaly. Poté může být
hadice odpojena.

7.

Opatrně uvolněte jednocestný ventil, aby se tlaky pozvolně vyrovnaly.
Nezapomeňte zpět nasadit krytku plnícího ventilu a dotáhnout víko nádoby s olejem,
pokud v ní ještě nějaký olej zbyl.

Obr. 13: Plnění oleje

Obr. 14: Schéma plnění oleje
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9.1.4. Motor
Mazání motoru

U elektrických motorů je velice důležité pravidelně mazat ložiska a používat doporučený
mazací prostředek.
Více informací naleznete v návodu k použití motoru a/nebo na výrobním štítku motoru.
Výměna ložisek motoru

Obraťte se prosím na servisní organizaci Sabroe Refrigeration.
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10. Závěrečné informace
10.1.1. Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!
Před demontáží soustavy si pozorně přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Demontáž chladící jednotky, určené k vyřazení z provozu musí být prováděna s opatrností.
V první fázi demontáže musí být přítomna oprávněná osoba se znalostí chladících systémů
a zařízení.
Před demontáží jednotky musí být do vhodné nádoby vypuštěn olej a chladící kapalina. Odpojte
jednotku od všech přívodů elektrického proudu a vyjměte pojistky z hlavní spínací skříňky.
Během demontáže musí být všechny součásti tříděny pro následnou likvidaci. Všechny zbytky
po demontáži musí odstraněny v souladu s místní legislativou.

Nebezpečí!
Při zacházení s nářadím jako jsou úhlové brusky nebo plamenové hořáky dbejte opatrnosti,
v potrubí mohou být zbytky oleje, které se mohou vznítit. Zbytky chladících kapalin představují
rovněž riziko. Chladící látky typu HFC a HCFC uvolňují při zahřátí toxické plyny. Dávejte pozor na
hromadění teplého vzduchu v uzavřených částech, může zde narůstat tlak.

10.1.2. Likvidace
•

Součásti zařízení
Při demontáži jednotky je důležité třídit součásti pro následnou likvidaci. Kompresor, rám,
nádrže, atd., patří do železného odpadu a musí být zajištěn jejich odvoz do sběrného
dvora, který zajistí jejich odpovídající likvidaci v souladu s legislativními normami.

•

Olej a chladící média
Olej a chladící média musí být odvezena k likvidaci v souladu s legislativními normami
o zacházení s nebezpečnými odpady. Toto platí i o likvidaci olejových filtrů.

•

Elektrické součásti
Elektrické a elektronické součásti, kabely, panely, hardware, atd., musí být rovněž
dovezeny k likvidaci v souladu s legislativními normami pro zacházení s daným typem
odpadu.

•

Baterie
Použité baterie musí být odvezeny k likvidaci.
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11. Přílohy
Zde jsou uvedeny všechny informace týkající se výrobků dodávaných subdodavateli.
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