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SPRĘŻARKI TŁOKOWE MANEUROP®

Sprężarki tłokowe Maneurop® NTZ 
pro�ukowane przez Danfoss Com-
mercia� Compressors, są spec��a�nie 
zapro��ektowane �o pracy z nis-
kimi temperaturami o�parowania.  
W pełni zastępu��ą sprężarki LTZ. 
Sprężarki NTZ są spec��a�nie zapro-
��ektowane �o insta�ac��i niskotem-
peraturowych, zoptyma�izowane ��a 
temperatury -35°C, z rozszerzonym 
zakresem temperatury parowania 
o� -45°C �o -10 °C. Sprężarki mogą 
pracować przy temperaturze zasysa-
nych gazów �RGT�� 20°C nawet przy 
niskich temperaturach parowania. 
System wtryskiwania ciekłego czyn-

nika nie ��est wymagany. Wysokie�� 
��akości komponenty sprężarki za-
pewnia��a ��e�� �ługą żywotność.
Sprężarki NTZ charakteryzu��ą się 
�użą o���ętością wewnętrzną, co za-
�ezpiecza ��e prze� ryzykiem u�erzeń 
cieczowych. 
Si�niki sprężarek NTZ są chło�zone 
wyłącznie zasysanymi parami czyn-
nika chło�niczego. Oznacza to, że 
nie wymaga��ą one �o�atkowego 
chło�zenia i mogą �yć całkowicie 
osłonięte otu�iną �źwiękochłonną 
w ce�u o�niżenia poziomu głośności 
�ez ryzyka przegrzania sprężarki.

Charakterystyka

Oznaczenia 
(widoczne na tabliczce  
znamionowej sprężarki)
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WPROWADZENIE

Numery kodowe  
(zamawianie)

*     In�ywi�ua�ne: ��e�nen pro�ukt zapakowany w karton in�ywi�ua�ny 
**   Z�iorcze: in�ywi�ua�nie opakowane pro�ukty zapakowane w karton z�iorczy 
*** Przemysłowe: okreś�ona i�ość pro�uktów zapakowana w opakowanie z�iorcze ��ez opakowań in�ywi�ua�nych��

Opakowania

Numery ko�owe hermetycznych 
sprężarek tłokowych Maneurop® NTZ 
są zgo�ne ze stan�ar�em Danfoss. 
Poniższe ta�e�e zawiera��ą numery 
ko�owe ��a sprężarek NTZ zarówno 
w opakowaniach In�ywi�ua�nych ��ak 

i Przemysłowych. W chwi�i o�ecne�� 
�ostępne są ��e�ynie sprężarki z ko�em 
zasi�ania si�nika 4. Prze� zamówieniem 
sprężarek z innym ko�em zasi�ania 
si�nika prosimy o wcześnie��sze spraw-
�zenie ich �ostępności.

Sprężarki NTZ w opakowaniach 
in�ywi�ua�nych*

Sprężarki NTZ w opakowaniach 
przemysłowych**

Typ 
sprężarki

Nr kodowy
Ko� zasi�ania si�nika

1 3 4 5 6 7 9

Napięcie nomina�ne
208-

230/1/60
200-

230/3/60
460/3/60 
400/3/50 230/1/50 230/3/50 575/3/60 

500/3/50 380/3/60

NTZ048 120F0001

NTZ068 120F0002

NTZ096 120F0003

NTZ108 120F0004

NTZ136 120F0005

NTZ215 120F0006

NTZ271 120F0007

Typ 
sprężarki

Nr kodowy
Ko� zasi�ania si�nika

1 3 4 5 6 7 9

Napięcie nomina�ne
208-

230/1/60
200-

230/3/60
460/3/60 
400/3/50 230/1/50 230/3/50 575/3/60 

500/3/50 380/3/60

NTZ048 120F0008

NTZ068 120F0009

NTZ096 120F0010

NTZ108 120F0011

NTZ136 120F0012

NTZ215 120F0013

NTZ271 120F0014

Typ 
sprężarki

Indywidualne* Zbiorcze** Przemysłowe***

Waga 
�kg��

Wymiary 
�mm�� I�ość Waga 

�kg��
Wymiary 

�mm��
Skła�owanie 
i�ość warstw I�ość Waga 

�kg��
Wymiary 

�mm��
Skła�owanie 
i�ość warstw

NTZ048 21 �ł: 330 
szer: 295 
wys: 385

6

142 �ł: 1000 
szer: 600 
wys: 510

4

12

279 �ł: 1200 
szer: 800 
wys: 500

4

NTZ068 23 151 295

NTZ096 35

�ł: 395 
szer: 365 
wys: 455

221

�ł: 1115
szer: 800 
wys: 500

8

302

�ł: 1200 
szer: 800 
wys: 550

NTZ108 35 221 302

NTZ136 35 227 302

NTZ215 62 �ł: 485 
szer: 395 
wys: 600

396 �ł: 1200 
szer: 1000 
wys: 730

6

398 �ł: 1200 
szer: 800 
wys: 650NTZ271 64 420 410
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Typ 
sprężarki O���ętość 

skokowa 
cm3/o�r.

Wy�a��ność o���ętościowa Wartości nomina�ne*

I�ość 
cy�in�rów

I�ość 
o�e��u 

�itr

Waga 
kg

50 Hz 
2900 o�r/min 

m3/h

60 Hz 
3500 o�r/min 

m3/h

400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz

Wy�a��ność 
chło�nicza 

W

COP 
W/W

Wy�a��ność 
chło�nicza 

W

COP 
W/W

NTZ048 48 8.4 10.1 995 1.15 1190 1.13 1 0.95 21

NTZ068 68 11.8 14.3 1515 1.12 1870 1.10 1 0.95 23

NTZ096 96 16.7 20.2 2002 1.15 2395 1.16 2 1.8 35

NTZ108 108 18.7 22.6 2369 1.11 2788 1.10 2 1.8 35

NTZ136 136 23.6 28.5 3225 1.11 3739 1.12 2 1.8 35

NTZ215 215 37.5 45.2 4948 1.19 5886 1.19 4 3.9 62

NTZ271 271 47.3 57.0 6955 1.24 8058 1.21 4 3.9 64

SPECYFIKACJA

 Specyfikacja techniczna i wartości nominalne

Sprężarki Maneurop® NTZ posia�a��ą 
następu��ące mię�zynaro�owe �o-
puszczenia i certyfikaty. 

Zakres pracy 
R404A / R507

�*�� Warunki pracy: R404A, Temp. parowania: -35°C, Temp. skrap�ania: 40°C, RGT: 20°C, SC: 0K

Atesty i dopuszczenia

CE 
�European Directive�� Wszystkie mo�e�e

UL  
�Un�erwriters La�oratories�� Mo�e�e z ko�em zasi�ania si�nika 4

CCC  �China Compu�sory 
Pro�uct Certification��

Mo�e�e z ko�em zasi�ania si�nika 4  
w trakcie zatwier�zania

Gost  
certificate �for Russia�� Wszystkie mo�e�e

Dostępne wyposażenie:
R1: Przyłącza Roto�ock na �inii  ssania 

i tłoczenia, 3/8" króciec wyrównania 
poziomu o�e��u, wziernik

W ce�u uzyskania pełnych �anych 
�otyczących wy�a��ności chło�niczych 
sprężarek NTZ na�eży skorzystać  krea-

tora kart kata�ogowych ��ostępny na: 
www.�anfoss.p� ��.

Wersje

Wykaz certyfikatów zna���u��e się w 
kartach kata�ogowych sprężarek.
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HM8-40

23
15

Stopka tłumiąca wibracje

�

1-cylindrowe

WYMIARY, PODŁĄCZENIA

Przyłącze zaworu Rotolock Przyłącze rurowe Zawór Rotolock

Ssanie Tłoczenie Ssanie Tłoczenie Ssanie Tłoczenie

NTZ048
NTZ068 1”1/4 1” 5/8” 1/2” V09 V06
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HM8-40

23
15

Stopka tłumiąca wibracje

�

WYMIARY, PODŁĄCZENIA

2-cylindrowe

Przyłącze zaworu Rotolock Przyłącze rurowe Zawór Rotolock

Ssanie Tłoczenie Ssanie Tłoczenie Ssanie Tłoczenie

NTZ096
NTZ108 1”3/4 1”1/4 7/8” 3/4” V07 V04

NTZ136 1”3/4 1”1/4 1"1/8” 3/4” V02 V04
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4-cylindrowe

Przyłącze zaworu Rotolock Przyłącze rurowe Zawór Rotolock

Ssanie Tłoczenie Ssanie Tłoczenie Ssanie Tłoczenie

NTZ215
NTZ271 1”3/4 1”1/4 1"1/8” 3/4” V02 V04

30
19

HM12-50

H M12-50

Stopka tłumiąca wibracje

�

WYMIARY, PODŁĄCZENIA
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Stopień ochrony IP 55 (z dławikiem)

�

Zakres napięcia zasilania

DANE ELEKTRYCZNE

Podłączenia elektryczne

Kod zasilania silnika Napięcie nominalne Zakres napięcia zasilania

1 208-230 V / 1 / 60 Hz 187 – 253 V

3 200-230 V / 3 / 60 Hz 180 – 253 V

4 400 V / 3 / 50 Hz
460 V / 3 / 60 Hz

360 – 440 V �50 Hz��
414 – 506 V �60Hz��

5 230 V / 1 / 50 Hz 207 – 253 V

6 230 V / 3 / 50 Hz 207 – 253 V

7 500 V / 3 / 50 Hz
575 V / 3 / 60 Hz

450 – 550 V �50 Hz��
517 – 632 V �60 Hz��

9 380 V / 3 / 60 Hz 342 – 418 V

Modele:
NTZ048 - NTZ068 - NTZ096 - 
NTZ108 - NTZ136

Modele:
NTZ215 - NTZ271

Dane dla silników  
trójfazowych Typ 

sprężarki

Oporność uzwojeń 
�+/- 7% przy 25°C�� 

Ohm

LRA
Prą� rozruchowy  

A

MCC
Maksyma�ny 
prą� pracy 

A

ZPO
Znamionowy 

prą� o�ciążenia 
A

NTZ048-4 11.55 16 4.8 3.4

NTZ068-4 7.11 25 8.4 6.0

NTZ096-4 5.03 32 10.1 7.2

NTZ108-4 4.00 45 12.1 8.6

NTZ136-4 3.80 51 14.3 10.2

NTZ215-4 2.23 74 22.3 15.9

NTZ271-4 1.61 96 27.0 19.3

Przyłącze konektorowe 
1/4” AMP-AWE

Uziemienie 

Zaś�epka 
Ø 21 mm

Ø 21 mm

Śru�a 
10-32 UNF x 9,5

Uziemienie 

Zaś�epka 
Ø 29 mm

Ø 29 mm

Stopień ochrony IP 55 (z dławikiem)
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DANE ELEKTRYCZNE

Zabezpieczenie silników 
trójfazowych 
i sugerowane połączenia

Sprężarki tró��fazowe są wyposażone 
w za�ezpieczenie wewnętrzne, chro-
niące sprężarkę prze� skutkami:  
przegrzania si�nika, na�miernego po-
�oru prą�u �u� za��okowania rotora. 
Łączy ono połączone w gwiaz�ę uzwo-
��enia sto��ana z punktem wspó�nym.  

W razie za�ziałania o�łącza 
wszystkie trzy fazy.  
UWAGA:   
Za�ziałanie za�ezpieczenia uniemo-
ż�iwia ponowny start sprężarki przez 
ki�ka go�zin.

Zabezpieczenie silników 
jednofazowych 
i sugerowane połączenia

Dane �otyczące charakterystyk kon-
�ensatorów i przekaźników si�ników 

Sprężarki ��e�nofazowe są wyposażone 
w wewnętrzne za�ezpieczenia tem-
peraturowo-prą�owe chroniące 
uzwo��enia rozruchowe i główne 
prze� z�yt wysokim prą�em  
i temperaturą. Po za�ziałaniu za�ez-
pieczenia ponowne uruchomienie 
sprężarki nastąpi nie wcześnie�� niż 
po ki�ku go�zinach.   
Stan�ar�owy o�wó� CSR, przez zas-

tosowanie kom�inac��i kon�ensatora 
rozruchowego i kon�ensatora pracy, 
zapewnia �o�atkowy moment ro-
zruchowy. Kon�ensator rozruchowyKon�ensator rozruchowy 
po�łączony  ��est ty�ko w momencie 
startu. Po zakończeniu sekwenc��i star-
towe�� przekaźnik rozruchowy wyłącza 
go. System ten może �yć stosowany 
w insta�ac��ach chło�niczych z rurką 
kapi�arną �u� zaworem rozprężnym.

Dane dla silników  
jednofazowych

��e�nofazowych nie są �ostepne.

FU  Bezpieczniki
MS  Wyłącznik główny
C1  Stycznik sprężarki
TH  Termostat
EC  Czu��niki zewnętrzne
COMP  Sprężarka
PTC  Grzałka o�e��u
IOL  Za�ezpieczenie wewnętrzne si�nika

IOL Wewnętrzne za�ezpieczenie si�nika 
A + C Kon�ensatory główne
B Kon�ensator rozruchowy
C Wspó�ny �"sero"�� 
S Uzwo��enie rozruchowe ��o�atkowe�� 
R Uzwo��enie ruchowe �główne��
Kon�ensatory A i C zamienione przez kon�ensa-
tor o po��emności A + C
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CZYNNIKI I OLEJE

Hermetyczne sprężarki tłokowe Ma-
neurop® NTZ zostały spec��a�nie za-
pro��ektowane i  zoptyma�izowane 
�o pracy z czynnikami R404A i R507. 
Sprężarki NTZ mogą pracowac z czyn-
nikami R407A i R407B ��e�nak może się 
to wiązać z pogorszeniem charakte-
rystyk i  o�niżeniem sprawności.

W przypa�ku kra��ów nie �ę�ących 
sygnaturiuszami Protokołu Montrea�s-

Ze wzg�ę�u na swo��e własności ter-
mo�ynamiczne czynniki R404A  
i R507 są szczegó�nie  po�ecane �o insta-
�ac��i nisko- i śre�niotemperaturowych. 
Danfoss za�eca używanie tych 
czynników ze sprężarkami NTZ. W 
związku z niewie�kim poś�izgiem 
temperaturowym czynnika R404A 
napełnianie insta�ac��i musi o��ywac 
się fazą ciekłą czynnika. Poś�izg tem-
peraturowy tego czynnika ��est ��e�-
nak niewie�ki i może �yć pomi��any.  

*Typ:  HFC:   Hy�rofluorowęg�owo�ory
 CFC:  Ch�orofluorowęg�owo�ory
 HCFC:  Wo�oroch�orofluorowęg�owo�ory 

**ODP:  Potenc��ał niszczenia warstwy ozonowe�� ���a R11; ODP = 1��

***   Poś�izg temperaturowy: Poś�izg temperaturowy równy ��est całkowite�� 
zmianie temperatury nasycenia czynnika przy izo�aryczne�� przemianie 
fazowe��.

kiego,  sprężarek NTZ można używać 
z czynnikiem R502. Fa�ryczny o�e�� 
po�iestrowy �POE�� musi �yć ��e�nak 
wcześnie�� zastapiony o�e��em minera�-
nym 160P. 
Danfoss Commercia� Compressors nie 
�opuszcza stosowania sprężarek NTZ 
z węg�owo�orami.

Ty�ko niże�� wymienione czynniki oraz 
o�e��e mogą �yć używane.

R507 ��est mieszaniną azeotropową �ez 
poś�izgu temperaturowego.

R407A i R407B ma��ą inne własności 
termo�ynamiczne niż R404A  
i R507. Zwłaszcza większy poś�izg 
temperaturowy nie może pozostać 
pominięty. Użycie tych czyn-
ników powo�u��e pogorszenie 
charakterystyk oraz zmnie��szenie 
sprawności sprężarki.

Czynnik Typ* ODP**
Poślizg 

temp.*** 
(K)

Olej Uwagi

R404A

HFC 0

0.7

O�e�� po�iestrowy 160Z,160Z,  
fa�rycznie za�ewany  

�a�ternatywnie 160SZ��

Za�ecany

R507 0

R407A 6.6 O�niżenie 
sprawności  

i pogorszenie 
charakterystykR407B 4.4

R502
mieszanina 

CFC 
HCFC

0.23 0
Na�eży zastąpić fa�ryczny 

o�e��160Z POE  
o�e��em minera�nym 160P

Na�eży spraw�zić 
�oka�ne 

rozporzą�zenia
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Hermetyczne sprężarki tłokowe Ma-
neurop® NTZ zostały zapro��ektowane 
i zakwa�ifikowane �o stosowania  
w stac��onarnych insta�ac��ach chło�ni-
czych. Danfoss nie u�zie�a gwaran-
c��i na te sprężarki w razie użycia ich  
w ap�ikac��ach mo�i�nych np. na samo-
cho�ach, pociągach, przyczepach itp. 

Po�ane za�ecenia �otyczą ��e�ynie po-
��e�ynczych sprężarek. W przypa�ku 
ukła�ów z wie�oma sprężarkami Ma-
neurop® na�eży skorzystać z �okumen-
tu "Połączenia równo�egłe sprężarek 
Maneurop® ".

12

ZALECENIA PROJEKTOWE

Rurociągi O�e�� w ukła�zie chło�niczym ��est ko-
nieczny �o smarowania ruchomych 
części sprężarki. Po�czas norma�ne�� 
pracy niewie�kie i�ości o�e��u opuszcza��ą 
sprężarkę wraz ze sprężanym czynni-
kiem. W prawi�łowo wykonane�� insta-
�ac��i o�e�� ten powraca �o sprężarki. Tak 
�ługo ��ak i�ość krążącego w ukła�zie 
o�e��u ��est mała insta�ac��a �ę�zie 
pracowała prawi�łowo i efektywnie. 
Je�nak z�yt �uża i�ość o�e��u w insta-
�ac��i u��emnie wpływa na sprawność 
parownika i skrap�acza. W ź�e zapro��ek-
towane�� insta�ac��i, w które�� i�ość o�e��u 
opuszcza��ącego sprężarkę ��est większa 

niż powraca��ącego mogą po��awiać się 
pro��emy z zapewnieniem smarowa-
nia sprężarki, po�czas g�y o�e�� �ę�zie 
za�egał w na�miarze w skrap�aczu, 
parowniku i rurociągach. W takim 
przypa�ku uzupełnianie i�ości o�e��u  
w sprężarce poprawi sytuac��ę na 
pewien czas, po czym o�e�� po-
nownie �ę�zie o�kła�ał się w in-
nych e�ementach insta�ac��i.  
Ty�ko prawi�łowo zapro��ekto-
wana i wykonana insta�ac��a za-
pewni prawi�łowe cyrku�ac��ę o�e��u  
w ukła�zie.

Poziome o�cinki rurociągów ssaw-
nych powinny mieć spa�ek 0,5%  
w kierunku przepływu czynnika �5mm 
na 1m��. Przekró�� rurociągu ssawne-
go poziomego powinien zapewnić 
prę�kość gazu co na��mnie�� 4m/s.  
W o�cinkach pionowych ��a zapew-
nienia prawi�łowego krążenia o�e��u 
wymagana ��est prę�kość 8 �o 12m/s. 

Po� każ�ym o�cinkiem pionowym 
za�eca się montowanie „pułapek o�e-
��owych” tzw. syfonów. Jeś�i pionowy 
o�cinek rurociągu ��est �łuższy niż  
4 m �o�atkowy „syfon” powinien 
�yć wykonany co 4 m. Wie�kość „sy-
fonu” powinna �yć ��ak na��mnie��sza  
w ce�u ograniczenia i�ości za�ega��ącego 
o�e��u� patrz rysunek poniże����.

Strona ssawna
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Jeś�i skrap�acz ��est usytuowany 
powyże�� sprężarki konieczny ��est o�-
powie�ni „syfon”  w ce�u za�ezpiecze-

nia prze� powrotem o�e��u na stronę 
tłoczną sprężarki po�czas posto��u.

W większości insta�ac��i początkowa 
i�ość o�e��u w sprężarce ��est 
wystarcza��ąca. Je�nak g�y �ługość 
insta�ac��i przekracza 20 m, zna���u��e się 
w nie�� o�o�e��acz �u� wie�e „syfonów”, 
�o�anie o�e��u może �yć konieczne.  

W insta�ac��ach z utru�nionym powro-
tem o�e��u np. z ki�koma parownikami 
�u� skrap�aczami za�ecany ��est o�o-
�e��acz. Więce�� informac��i w części 
"Napełnianie o�e��em i poziom o�e��u"

Prę�kość gazu wyższa niż 12m/s nie 
wpłynie znacząco na po�epszenie 
powrotu o�e��u. Wpłynie natomiast na 
poziom głośności oraz zwiększy spa-
�ek ciśnienia, co o�niża wy�a��ność 
ukła�u.
Zawory Roto�ock �o montażu na 
króćcach ssawnych, które można 
zamówić w Danfoss ��ako akcesoria, 

są �o�rane �o insta�ac��i pracu��ących 
w przeciętnych warunkach. Rozmiary 
rurociągów o��iczone ��a specyficz-
nych warunków mogą się różnić o� 
proponowanych.
Za�eca się izo�owanie rurociągów 
ssawnych w ce�u ograniczenia prze-
grzania par czynnika.

Napełnienie 
olejem i odolejacze.

Filtry - odwadniacze Do nowych insta�ac��i ze sprężarkami 
NTZ Danfoss za�eca stosowanie fi�-
trów o�wa�niaczy typu  DML ze 100% 
napełnieniem sitami mo�eku�arnymi. 
Do serwisowania istnie��ących insta�ac��i 
g�zie moż�iwe �yło powstanie kwasów 
za�eca się fi�try o�wa�niacze DCL  
z wkła�em z zawartością  aktywnych  

Za�eca się zastosowanie zaworu 
rozprężnego z MOP �u� regu�atora 
ciśnienia ssania �np. Danfoss KVL�� 
w ce�u ograniczenia cisnienia ssa-
nia �o 4 �ar  �przy  temp. -5°C��.  Nie 
na�eży stosować tych urza�zeń 
równocześnie.

Nie za�eca się stosowania wymiennika 
ciepła na �inii ssawne�� w ap�ikac��ach 
niskotemperaturowych. Może to 

Wymiennik ciepa  
na linii ssania

t�enków g�inu i �epie�� ��e przewymiaro- 
wać niż zastosować z�yt małe. Przy 
�o�orze fi�tra na�eży zwrócić uwagę 
na ��ego chłonność wo�y, wy�a��ność 
insta�ac��i i i�ość czynnika w insta�ac��i. 
Uwaga:  
Na�eży unikać fi�trów z napełnieniem 
zasypowym.

Regulacja ciśnienia ssania W przypa�ku insta�ac��i z wie�oma pa-
rownikami �np. insta�ac��e supermarke-
towe �� �u� g�y parowniki pracu��ą przy 
różnych temperaturach parowania 
na�eży zastosować regu�atory ciśnienia 
�Danfoss KVP�� �ez funkc��i MOP i zawo-
ry rozprężne.

�oprowa�zić  �o wysokiego przegrza-
nia i znacząco po�nieść temperaturę 
tłoczenia.
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OGRANICZENIA
Sprężarka musi �yć za�ezpieczo-
na �presostatem�� prze� wzrostem 
ciśnienia tłoczenia powyże�� wartości 
po�anych w poniższe�� ta�e�i. Nas-
tawa za�ezpieczenia może �yć niższa  
w za�eżności o� zastosowania i waru-
nków pracy. Musi ono �yć włączone 
w o�wó� samoczynnego po�trzyma-

nia cewki stycznika sprężarki �u� mieć 
ręczne o���okowanie tak �y uniknąć 
cyk�iczne�� pracy sprężarki z ciśnieniem 
tłoczenia z��iżonym �o górnego �i-
mitu. G�y �o po�łączenia presostatu  
używamy zaworów serwisowych za-
�ezpieczenie musi �yć po�łączone tak, 
�y nie �yło moż�iwe ��ego o�cięcie.

NTZ – R404A / R507

Zakres ciśnienia pracy, strona wysoka                                             ��ar�� 13.2 – 27.7

Zakres ciśnienia pracy, strona niska                                                  ��ar��  0.1 – 3.3

Minima�na nastawa presostatu  
niskiego ciśnienia                                                                                

��ar�� 0

Minima�na nastawa wyłącznika   
systemu o�essania czynnika                                                               ��ar�� 0.1

Ciśnienie różnicowe otwarcia zaworu upustowego                  ��ar�� 30

Ciśnienie różnicowe zamknięcia zaworu upustowego           ��ar�� 8

Przy niskich temperaturach  
otoczenia w skrap�aczach chło�zonych 
powietrzem spa�a ciśnienie. Może to 
o�niżyć i�ość czynnika �opływa��ącego 
�o parownika. To z ko�ei spowo�u��e 
o�niżenie ciśnienia w parowniku  
i może spowo�ować ��ego zaszronie-
nie. Start sprężarki w takich warun-
kach może powo�ować za�ziałanie 
za�ezpieczenia po stronie niskiego 
ciśnienia. W za�eżności o� nas-
taw presostatu niskiego ciśnienia 
i nastawy przekaźnika czasowego 
może �o��ść �o częstego załączania  
i wyłączania sprężarki. Można zapo�iec 
temu z��awisku zmnie��sza��ąc wy�a��ność 
skrap�acza poprzez:

•za�ewanie skrap�acza ciekłym czynni-
kiem � wymaga to zwiększenia i�ości 
czynnika co może powo�ować inne 

pro��emy, wymaga �o�atkowe�� auto-
matyki, m.in. zaworu zwrotnego na 
rurociągu tłocznym��, 

•zmnie��szenie i�ości powietrza 
przepływa��ącego przez skrap�acz,

•umieszczanie skrap�aczy w pomiesz-
czeniach.

Inne pro��emy stwarza praca sprężarki, 
g�y temperatura ��e�� otoczenia ��est 
niska. Po�czas posto��u może się w nie�� 
groma�zić ciekły czynnik. A�y temu 
zapo�iec na�eży stosować �o�atkowe, 
opaskowe grzałki o�e��u. 

Ponieważ si�nik sprężarek Maneu-
rop® ��est w 100% chło�zony zasysa-
nymi parami czynnika może ona �yć 
całkowicie zaizo�owana. Więce�� in-
formac��i w części "Kontro�a ciekłego 
czynnika i �imity napełnień" 

Niska temperatura 
otoczenia

Niskie ciśnienie Wymagane ��est również za�ezpiecze-
nie �presostatem�� prze� z�yt niskim 
ciśnieniem ssania. Praca przy z�yt nis-
kim ciśnieniu może �oprowa�zić �o 
zniszczenia sprężarki. Minima�na nas-
tawa presostatu niskiego ciśnienia wy-
nosi 0 �ar g. D�a systemów �ez o�es-
sania czynnika za�ezpieczenie musi 

�yć włączone w o�wó� samoczyn-włączone w o�wó� samoczyn-
nego po�trzymania cewki stycznika 
sprężarki �u� mieć ręczne o���okow-
anie tak a�y uniknąć pracy sprężarki ze 
z�yt niskim cisnieniem ssania. Za�ez- Za�ez-
pieczenia ��a ukła�ów z o�essaniem 
czynnika z automatycznym o���oko-
waniem są zamieszczone w ta�e�i.

Wysokie ciśnienie
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Zabezpieczenie silnika
Zabezpieczenie wewnętrzne

Sprężarki Maneurop® NTZ sąManeurop® NTZ są są 
wyposażone w za�ezpieczenie 
wewnętrzne, chroniące sprężarkę  
prze� skutkami: przegrzania si�nika, 
na�miernego po�oru prą�u �u� 
przepływem prą�u zwarciowego. Do-
�atkowe za�ezpieczenie zewnętrzne 
nie ��est wymagane, a�e ��est za�e-
cane ��ako funkc��a a�armu �u� za-
�ezpieczenie prze� samoczynnym 
wyłączaniem się sprężarki.  
Do�atkowo można zastosować zew-
nętrzne za�ezpieczenie powo�u��ące 
zamknięcie zaworu e�ektromagne- 
tycznego i w ten sposó� zapo�ieg��ące   
przemieszczeniu się czynnika 
ze skrap�acza �o parownika. Nie 
można tego osiągnąć stosu��ąc za-
�ezpieczenie wewnętrzne.  
W ce�u prawi�łowego �o�oru 
zewnętrznego za�ezpieczenia, 
na�eży skorzystać z wartości zna-
mionowego prą�u o�ciążenia 

Termostat zabezpieczający 
przed wzrostem temperatury 
tłoczenia 

Nawet w przypa�ku zastosowania 
wewnętrznego za�ezpieczenia ter-
micznego si�nika sprężarki tempera-
tura par czynnika po stronie tłoczenia 
może przekroczyć maksyma�ną 
�ozwo�oną temperaturę 135°C po�-

czas pracy poza �opuszcza�nym 
zakresem. Na���epszym za�ezpiecze-
niem prze� wzrostem temperatury 
tłoczenia ��est zastosowanie termostatu 
wyłącza��ącego sprężarkę w przypa�ku 
osiągnięcia z�yt wysokie�� temperatu-

Napięcie zasilające Zakresy �opuszcza�nych napięć 
zasi�a��ących po�ane są w ta�e�i na 
str.9. Napięcia mierzone w skrzynce 
zaciskowe�� sprężarki zawsze muszą 
�yć z prze�ziału z ta�e�i. Maksyma�na 
�opuszcza�na o�chyłka napięcia ��a 
3-fazowe�� sprężarki to 2%. Nierów-

�ZPO��  po�anych na str.9.  
Wyłącznik na�miarowo-prą�owy 
na�eży tak �o�rać, a�y samoczynne 
o�łączenie nastąpiło przy maksy-
ma�nie 140% znamionowego prą�u 
o�ciążenia �ZPO - prą� płynący  
po�czas norma�ne�� pracy sprężarki�� 
sprężarki. Wyłącznik si�nikowy powi-
nien za�ziałać przy maksyma�nie 125% 
ZPO. Pona�to �o�atkowe wymagania 
o�nośnie zewnętrznego za�ezpiecze-
nia przeciwprzeciążeniowego to:
l Ochrona na�prą�owa: O�łączenie 
następu��e w ciągu 2 min. przy 110% 
wartości PSW �Prą� Samoczynnego 
Wyłączenia��. Wartości PSW po�ane są 
na str. 9. Można zna�eźć ��ą na ta��iczce 
znamionowe�� sprężarki ��ako "Amax".
l Ochrona prze� przepływem prą�u 
zwarciowego: O�łączenie następu��e 
w ciągu 10 sekun� przy wystąpieniu 
prą�u zwarciowego.

nowaga napięcia powo�u��e wzrost 
prą�u, na co na��mnie�� ��e�ne�� fazie, 
a to z ko�ei przegrzanie i a w kon-
sekwenc��i może �oprowa�zić �o spa-
�enia uzwo��eń si�nika. Nierównowaga 
napięcia okreś�ana ��est wzorem:

Ograniczenie ilości załączeń I�ość załączeń ��est ograniczona �o 12 
na go�zinę �6 g�y stosu��emy e�emen-
ty łago�nego rozruchu��. Większa i�ość 
załączeń skraca żywotność sprężarki. 
Można zastosować przekaźnik cza-
sowy, który po zatrzymaniu po-
zwo�i na ponowne uruchomienie 
sprężarki po upływie 5 min.  
 Również po uruchomieniu sprężarki ��e�� 
czas pracy musi zapewnić moż�iwość 

powrotu o�e��u oraz ochło�zenie si�-
nika po starcie.
Pomię�zy ko�e��nymi załączeniami 
sprężarki musi upłynąć minimum 
5 minut. Za�eca się a�y po urucho-
mieniu sprężarka pracowała nie 
króce�� niż 2 minuty, a ko�e��ny start 
o��ył się po 3 minutowym posto��u. 
Ty�ko po�czas cyk�u o�essania czyn-
nika sprężarka może pracować króce��. 

|Vśr. - V1-2 |+|Vśr. - V1-3 |+|Vśr. - V2-3 |

2 xVśr.

Vśr. - napięcie zasi�a��ące fazy 1, 2, 3  
V1-3 – napięcie mię�zy fazami 1 i 3

 
V1-2 – napięcie mię�zy fazami 1 i 2 
V2-3 – napięcie mię�zy fazami 3 i 2

% nier. napięcia:  x 100
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Kontrola ciekłego  
czynnika i limity 
napełnień

Sprężarki chło�nicze są zapro��ekto-
wane �o sprężania gazu. W za�eżności 
o� typu i warunków pracy większość 
sprężarek nie u�egnie uszko�ze-
niu przy zassaniu niewie�kich i�ości 
ciekłego czynnika. Po��emność 
płaszcza sprężarek Maneurop® NTZ 
��est �uża, ��atego też są one o�por-
ne na chwi�owe zassanie niewie�kie�� 
i�ości ciekłego czynnika. Na�eży ��e�-
nak pamiętać, że zasysanie ciekłego 
czynnika wpływa niekorzystnie na 

żywotność sprężarki. Ciekły czynnik 
rozpuszcza o�e��, wypłuku��e go z łożysk, 
powo�u��ąc ich na�mierne zużycie 
a w końcu zatarcie. Pona�to może 
�o��ść �o wyrzucenia całe�� i�ości o�e��u 
ze sprężarki. Do�rze zapro��ektowany 
i wykonany ukła� ogranicza �opływ 
mokrych par czynnika �o sprężarki. 
Ma to pozytywny wpływ na ��e�� pracę.
Ciekły czynnik może prze�ostawać się 
�o płaszcza sprężarki w różny sposó�, 
z różnymi skutkami ��a sprężarki.

Rurociąg tłoczny

Izo�ac��a
Opaska  
zaciskowa

Termostat

ry. Danfoss oferu��e spec��a�ne zestawy, 
w skła� których wcho�zi termostat 
za�ezpiecza��ący, opaska zaciskowa 
oraz izo�ac��a. Czu��nik termostatu musi 

�yć zamontowany w sposó� poka-
zany na rysunku poniże�� nie �a�e�� niż  
150 mm o� króćca tłocznego 
sprężarki.

Przemieszczanie czynnika  
podczas postoju

Zalewanie cieczą podczas 
normalnej pracy

G�y insta�ac��a nie pracu��e, a ciśnienia 
są wyrównane czynnik �ę�zie się 
skrap�ał w na��zimnie��sze�� części 
ukła�u. Także sprężarka może �yć na��-
zimnie��szym e�ementem ukła�u np. 
umieszczona na zewnątrz przy niskie�� 
temperaturze otoczenia. Po pewnym 
czasie cały ła�unek czynnika może 
u�ec skrop�eniu w karterze sprężarki,  
a �uża ��ego i�ość rozpuści się w o�e��u aż 
�o ��ego nasycenia. Proces ten �ę�zie 
zacho�ził szy�cie��, ��eś�i inne e�ementy 
ukła�u �ę�ą umieszczone na wyższym 
poziomie niż sprężarka. W momen-

Po�czas norma�ne�� pracy w sta�i�nym 
ukła�zie czynnik opuszcza parownik 
w formie przegrzane�� i wpływa �o 
sprężarki ��ako przegrzana para. Nor-
ma�ne przegrzanie par czynnika na 
w�ocie �o sprężarki to 5 �o 30 K. Je�-
nak g�y parownik opuszcza��ą pary 
mokre może to �yć spowo�owane: 

• złym �o�orem,

• złymi nastawami �u� złym funkc��o-
nowaniem e�ementu rozprężnego, 

• awarią wenty�atora parownika �u� 

cie uruchomienia sprężarki ciśnienie  
w skrzyni kor�owe�� gwałtownie spa-
�a. Przy niskim ciśnieniu mnie��sza ��est 
rozpuszcza�ność czynnika w o�e��u, 
następu��e więc ��ego gwałtowne o�pa-
rowanie z całe�� o���ętości o�e��u, które 
powo�u��e wrażenie „wrzenia” o�e��u  
i powstanie �uże�� i�ości piany. Zarówno 
rozcieńczenie czynnika ��ak i tworzenie 
piany powo�u��ą zmianę własności 
o�e��u. W wy��ątkowych przypa�kach 
może �oprowa�zić to �o �ostania się 
wo�y �o sprężarki i w konsekwenc��i ��e�� 
zniszczenia.

zatrzymaniem przepływu powietrza 
przez �ame�e parownika wskutek ��ego 
na�miernego zaszronienia / za�ru�ze-
nia. 

W takich sytuac��ach może nastąpić 
ciągłe prze�ostawanie się ciekłego 
czynnika �o sprężarki powo�u��ąc: 

• rozcieńczanie o�e��u, 

• w wy��ątkowych sytuac��ach przy 
�użym napełnieniu i napływie cieczy 
�o sprężarki może nastąpić u�erzenie 
cieczowe.
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W zastosowaniach chło�niczych ins-
ta�owanie zaworu e�ektromagnety-
cznego na rurze cieczowe�� ��est zawsze 
za�ecane. Zawór ten służy �o o�cina-
nia cieczy czynnika w skrap�aczu. Ma 
to zapo�iegać prze�ostawaniu �u� 
przenikaniu czynnika �o sprężarki 

w czasie posto��u. I�ość czynnika po 
stronie ssawne�� może �yć następnie 
zre�ukowana przez o�essanie. O�es-
sanie musi �yć zawsze stosowane w 
ukła�ach z o�ta��aniem e�ektrycznym 
�grzałkami��.

Grzałka oleju Za�ezpiecza ona prze� skrap�aniem 
się czynnika w sprężarce po�czas po-
sto��u. Uzysku��e się to �zięki utrzymaniu 
wyższe�� temperatury skrzyni kor�owe�� 
sprężarki. Nie ��est to ��e�nak za�ezpie-
czenie prze� za�aniem po�czas nor-
ma�ne�� pracy sprężarki. Efektywność 
grzałki o�e��u można kontro�ować przez 
pomiar temperatury skrzyni kor�owe��. 
Powinna �yć ona wyższa o ok.10 K o� 
temperatury punktu nasycenia. D�a 
wszystkich sprężarek Maneurop® se-

rii NTZ wymagane ��est zastosowanie 
grzałki karteru sprężarki PTC. Po�czas 
pracy sprężarki w wy��ątkowo tru�-
nych warunkach ��ak niska tempera-
tura otoczenia �-15°C i niższa��, za�e-
cane ��est stosowanie �o�atkowo �o 
stan�ar�owych grzałek PTC - opasek  
grze��nych. Grzałki opaskowe powin-
ny �yć insta�owane na o�u�owie 
sprężarki ��ak na����iże�� miski o�e��owe�� 
���ak na��niże���� w ce�u �o�rego po�- 
grzewania o�e��u. 

Grzałka opaskowa nie ��est grzałką 
samoregu�u��ącą się. Sterowanie 
powinno załączać grzałkę przy 
niepracu��ące�� sprężarce i wyłączać 
w momencie startu sprężarki. Po 
�ługotrwałym przesto��u sprężarka 
może �yć uruchomiona �opiero po 
12 go�zinnym wygrzewaniu grzałką 
o�e��u.

Jeś�i po�czas posto��u sprężarki 
grzałka o�e��u nie ��est w stanie 
ogrzać o�e��u minimum 10K pona�  
punkt nasycenia �u� z�arza się za�ewa-
nie sprężarki za�eca się zastosowanie 
zaworu e�ektromagnetycznego na 
�inii cieczowe�� z o�essaniem czynnika, 
ewentua�nie �o�atkowo z o��zie�a-
czem cieczy.

Mo�e�e
NTZ048 - NTZ068 - NTZ096 -  
NTZ108 - NTZ136

Mo�e�e
NTZ215 - NTZ271

Zawór elektromagnetyczny 
na rurze cieczowej  
i odessanie czynnika.

Oddzielacz cieczy Zastosowanie o��zie�acza cieczy ma 
na ce�u ochronę sprężarki prze� za-
�ewaniem sprężarki ciekłym czynni-
kiem w momencie startu, po�czas 
norma�ne�� pracy oraz po o�ta��aniu. 
Wzrost o���ętości po stronie ssawne�� 
sprężarki za�ezpiecza prze� skut-
kami niekontro�owanego przepływu 
czynnika po�czas posto��u. Do�oru 

o��zie�acza cieczy na�eży �okonać 
we�ług za�eceń ��ego pro�ucenta. Jest 
to z�iornik na stronie ssawne�� prze� 
sprężarką o o���ętości nie mnie��sze�� 
niż 50% o���ętości zna���u��ącego się  
w ukła�zie czynnika. Właściwą 
o���ętość o��zie�acza cieczy na�eży 
usta�ić �oświa�cza�nie. 
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POZIOM HAŁASU I WIBRACJI

Typ 
sprężarki

Poziom natężenia �źwięku* 
przy 50 hz �B�A��

Poziom natężenia �źwięku* 
przy 60 Hz �B�A��

Osłona 
akustyczna 
Nr ko�owy

�ez osłony z osłoną �ez osłony z osłoną

NTZ048 72 65 72 65
7755001

NTZ068 71 64 75 68

NTZ096 84 78 84 77

7755002NTZ108 82 75 82 75

NTZ136 77 71 84 77

NTZ215 84 78 88 81
7755002

NTZ271 84 78 88 81

�*��  Warunki:  
R404A, temp. parowania: -35°C, temp. skrap�ania: 40°C, 400 V / 50Hz

Dźwięk wytwarzany przez sprężarkę 
��est przenoszony we wszystkich kie-
runkach przez otacza��ące powie-
trze, po�pory, rurociągi i płynący  
w rurociągach czynnik chło�niczy.
Na��prostszą meto�ą o�niżenia hałasu 
przenoszonego przez powietrze ��est 
wyposażenie sprężarki w osłonę 
akustyczną. Ponieważ sprężarka Ma-

Hałas Pracu��ąca sprężarka powo�u��e hałas 
i wi�rac��e. O�a z��awiska są ze so�ą 
powiązane.

neurop® ��est w 100% chło�zona zasy-
sanymi parami czynnika to może �yć 
okryta taką osłoną.

Hałas przenoszony przez e�ementy 
montażowe, rurociągi czy czynnik 
chło�niczy może �yć e�iminowany 
po�o�nie ��ak wi�rac��e. Patrz następny 
paragraf.

Wibracje Gumowe tłumiki ��ostarczane  
w komp�ecie ze sprężarką�� powinny 
�yć zawsze montowane wraz z e�e-
mentami mocu��ącymi sprężarkę. 
Re�uku��ą one wi�rac��e przenoszone 
na konstrukc��ę nośną. Ta z ko�ei powin-
na �yć masywna i sztywna o�powie�-
nio �o ciężaru ��aki utrzymu��e. 

Nig�y nie na�eży montować sprężarek 
�ezpośre�nio na ramie �ez użycia 
gumowych tłumików, spowo�u��e to 
zwiększone przenoszenie wi�rac��i  
i o�niży  żywotność sprężarki. Ruro-

ciągi, zarówno ssawny ��ak i tłoczny 
powinny zapewniać moż�iwość 
o�kształceń we wszystkich trzech 
płaszczyznach. Na przyłączach �o 
rurociągów można zastosować 
tłumiki �połączenia e�astyczne��. Wi-
�rac��e przenoszone są również przez 
przepływa��ący czynnik. 

Sprężarki Maneurop® serii NTZ ma��ą 
w�u�owane tłumiki zmnie��sza��ące te 
wi�rac��e. W ce�u ich �a�szego o�niżenia 
można stosować tłumiki zewnętrzne.
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Czystość układu Zanieczyszczenia w ukła�zie to ��e-
�en z głównych czynników negatyw-
nie wpływa��ących na niezawo�ność 
ukła�u i żywotność sprężarki. D�atego 
też zachowanie czystość insta�ac��i po-
�czas montażu ��est niezwyk�e ważne. 
Zanieczyszczenia ukła�u to zazwycza��: 
•t�enki powstałe przy �utowa-
niu �u� spawaniu,   
•opiłki i fragmenty pocho�zące z u-
suwania za�ziorów z końców rur, 
•topnik,   
•wi�goć i powietrze.  
Na�eży używać ty�ko czystych i osu-
szonych rur mie�zianych przezna-
czonych �o insta�ac��i chło�niczych,  
a �o �utowania stopu sre�ra. Wszys-
tkie e�ementy powinny �yć prze� 
�utowaniem oczyszczone. Po�czas 
�utowania rurociąg powinien �yć pr-
ze�muchiwany azotem �u� CO

2
 w ce�u 

za�ezpieczenia prze� ut�enianiem 

powierzchni. Jeś�i po�czas �utowania 
��est wykorzystywany topnik na�eży  
tak prowa�zić proces �y nie prze�ostał 
się on �o wewnątrz rurociągu. 
Po zakończeniu i napełnieniu insta-
�ac��i nie na�eży wiercić w nie�� otworów 
�np. �o zaworu Schrä�era�� ponieważ 
powstałe w ten sposó� opiłki nie 
mogą �yć usunięte z ukła�u. Na�eżyNa�eży 
przestrzegać po�anych poniże�� proce-
�ur �otyczących �utowania, montażu, 
wykrywania nieszcze�ności, wyko-
nywania pró� ciśnieniowych i usuwa-
nia wi�goci z ukła�u. Wszystkie praceWszystkie prace 
montażowe i serwisowe powinny �yć 
wykonywane przez oso�y z o�powie�-
nimi kwa�ifikac��ami, przestrzega��ącymi 
wszystkich przepisów i używa��ącymi 
narzę�zi �systemy napełniania, rury, 
pompy próżniowe it�.�� przeznaczo-
nych �o czyników chło�niczych R404A  
i R507.

Transport i montaż

Sprężarki Maneurop® NTZ na�eży 
transportować zachowu��ąc na�eżytą 
ostrożność. Sprężarki Maneurop®. Sprężarki Maneurop® 
NTZ wyposażone są w spec��a�ny 
uchwyt �o przenoszenia, który zawsze 
powinien �yć wykorzystywany, g�y  
chcemy sprężarkę po�nieść. Ni-

g�y nie można wykorzystywać tego 
uchwytu, g�y sprężarka ��est ��uż za-
montowana, �o po�noszenia całe�� 
insta�ac��i. Sprężarka powinna cały czas 
pozostawać w pozyc��i pionowe��. Mak-
syma�ny kąt o�chy�enia o� pionu wy-
nosi 15°.

Komponent
Zalecany moment [Nm]

Min. Maks.

Zawór Roto�ock strony ssawne��, NTZ048 - NTZ068 80 100

Zawór Roto�ock strony ssawne��, NTZ096 - NTZ271, NTZ096 - NTZ271 100 120

Zawór Roto�ock strony toczne��, NTZ048 – NTZ068,  NTZ048 – NTZ068 70 90

Zawór Roto�ock strony toczne��, NTZ096 - NTZ271, NTZ096 - NTZ271 80 100

Śru�y przyłączeń e�ektrycznych HN°10-32 UNF x 9.5 - 3

Śru�a uziemienia - 3

Wziernik poziomu o�e��u �czarna uszcze�ka ch�oroprenowa���czarna uszcze�ka ch�oroprenowa�� 40 45

Nakrętka 3/8” króćca wyrównania o�e��u 45 50

Nakrętka zaworu Schrä�era 11.3 17

Zawór Schrä�era  �wewnętrzny�� 0.4 0.8

Śru�a mocu��ąca, NTZ048 – NTZ136 12 18

Śru�a mocu��ąca, NTZ215 - NTZ271 40 60

Grzałka o�e��u - 4

Transport

Montaż Sprężarka powinna �yć zamonto-
wana na poziome�� powierzchni �na-
chy�enie nie może przekroczyć 3°��. 
Sprężarki zawsze muszą �yć mon-
towane z użyciem �ołączonych 

tłumików. Ogranicza��ą one przenos- Ogranicza��ą one przenos-
zenie �rgań sprężarki na ramę. W ta-
�e�i poniże�� po�ano za�ecane wartości 
momentów �okręcenia e�ementów �o 
sprężarki.
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Nowe sprężarki są ��a fa�rycznie 
napełnione azotem. Zaś�epki króćców 
ssawnego i tłocznego powinny 
zostać z���ęte �ezpośre�nio prze� 
połączeniem z rurociągami tak, �y 
uniknąć prze�ostania się powietrza  
i wi�goci �o wnętrza sprężarki. Jeś�i 
to moż�iwe sprężarka powinna �yć 
ostatnim e�ementem montowanym  
w insta�ac��i. Za�eca się w�uto-
wanie złączy mufowych �u� 
zaworów serwisowych w rurociągi  
prze� po�łączeniem sprężarki. Po 
zakończeniu �utowania, kie�y cały  
ukła� �z wy��ątkiem sprężarki�� 
��est zamknięty, zaś�epki króćców 
mogą �yć z���ęte i sprężarka w�u-
�owana w ukła� tak, �y ograniczyć 
�ostęp powietrza.  
Jeś�i powyższa proce�ura nie ��est 
moż�iwa �opuszcza się �utowanie 
rurociągów �o zaworów �u� przyłączy 
zamontowanych na sprężarce.  
W tym wypa�ku na�eży sprężarkę 
„prze�muchiwać” azotem �u� CO

2
 

poprzez zawór Schrä�era w sposó� 
pokazany na rysunku. Zapo�iega to  
prze�ostaniu się powietrza i wi�-
goci �o wnętrza sprężarki.  
„Prze�muchiwanie” musi się rozpocząć 
��ak ty�ko zostaną z���ęte zaś�epki i trwać 
aż �o zakończenia procesu �utowania. 
Jeś�i używane są zawory Roto�ock to 
powinny one zostać zamknięte na-
tychmiast po zamontowaniu w ce�u 
o�izo�owania sprężarki o� powietrza 
atmosferycznego �u� ��eszcze nie o�-
wo�nione�� insta�ac��i.

Uwaga:

Jeś�i sprężarka ��est w�u�owywana  
w zespół sprężarkowy, który nie ��est 
o� razu insta�owany, na�eży taki zespół 
osuszyć przez o�essanie powietrza  
i wi�goci pompą próżniową �tak ��ak 
w przypa�ku komp�etne�� insta�ac��i��, 
następnie napełnić azotem �u� CO

2
, 

a wsze�kie końcówki rurociągów 
zaś�epić.

Próba ciśnieniowa Za�ecane ��est a�y pró�a ciśnieniowa 
�yła wykonywana gazem o�o��ętnym 
np. azotem. Nie na�eży stosować 
t�enu, osuszonego powietrza, acety-
�enu, g�yż może ono tworzyć z o�e-
��em mieszaninę łatwopa�ną. Po�czas  

przeprowa�zania testu ciśnienie w in-
sta�ac��i nie może przekroczyć wartości 
�opuszcza�ne�� ��a ża�nego e�ementu 
insta�ac��i. D�a sprężarek NTZ maksy-
ma�ne ciśnienia pró�ne po�ano w ta-
�e�i poniże��.

Maksyma�ne ciśnienie pró�ne sprężarki , strona niskiego ciśnienia 
�rurociąg ssawny�� 25 �ar �g��

Maksyma�ne ciśnienie pró�ne sprężarki , strona wysokiego ciśnienia  
�rurociąg tłoczenia�� 30 �ar �g��

Maksyma�na różnica ciśnień pomię�zy stroną nisko- i wysoko- 
ciśnieniową �za�ezpieczenie prze� otwarciem wewnętrznego zaworu �za�ezpieczenie prze� otwarciem wewnętrznego zaworu 
upustowego��

30 �ar

Połączenie sprężarki  
z rurociągami
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Sprawdzanie szczelności Zawsze, kie�y to moż�iwe ���eś�i 
sprężarka ��est wyposażona w zawo-
ry o�cina��ące�� na�eży o�izo�ować 
sprężarkę o� pozostałe�� części insta-
�ac��i. Spraw�zanie szcze�ności musi 
�yć wykonywane mieszaniną azotu 
z czynnikiem, który �ę�zie użyty  
w insta�ac��i. Wykrywacz nieszcze�ności 
musi �yć �ostosowany �o użytego 
czynnika. Dopuszcza się również sto-
sowanie meto� spektrometrycznych 
opartych na wykrywaniu atomów 
he�u. Nig�y nie używać takich gazów 

��ak: t�en, suche powietrze �u� acety�en. 
Mogą one tworzyć mieszaniny pa�ne. 
Nig�y nie używać czynników CFC  
i HCFC �o spraw�zania szcze�ności 
insta�ac��i przeznaczonych �o czynnika 
HFC. Spraw�zanie szcze�ności insta-
�ac��i z użyciem czynnika chło�niczego 
��est nie�ozwo�one w niektórych 
państwach. Do�atki używane �o 
spraw�zania szcze�ności mogą 
o��ziaływać na własności smarne 
o�e��u. Zastosowanie takich �o�atków 
może spowo�ować utratę gwaranc��i

Odessanie czynnika  
oraz usuwanie wilgoci

Wi�goć utru�nia prawi�łowe fun-
kc��onowanie sprężarki i całe�� insta-
�ac��i chło�nicze��. Powietrze i wi�goć 
o�niża��ą żywotność sprężarki i 
po�noszą ciśnienie skrap�ania. 
Powo�u��ą też po�wyższenie tempera-
tury tłoczenia, co może spowo�ować 
pogorszenie własności smarnych 
o�e��u. Powietrze i wi�goć zwiększa��ą 
ryzyko powstania kwasów, które mogą 
prowa�zić �o powstania z��awiska p�a-
terowania części sprężarki mie�zią 
z rurociągów. Wszystkie te z��awiska 
mogą powo�ować mechaniczne i 
e�ektryczne uszko�zenia sprężarki.  
Powszechnie stosowaną meto�ą 
unikania tych pro��emów ��est 
o�essanie powietrza i wi�go-
ci w sposó� opisany poniże��: 
1. Jeś�i to moż�iwe �zastosowano 
zawory�� o�izo�ować sprężarkę o� 
pozostałe�� części insta�ac��i.  
2. Po pomyś�nym zakończeniu 
pró�y szcze�ności o�essać powie-
trze z  ukła�u pompą próżniową 
pozwa�a��ąca na osiągnięcie próżni 
500µm Hg �0,67 m�ar��. Na�eży użyć 
pompę próżniową �wustopniową o 
wy�a��ności �ostosowane�� �o o���ętości 
insta�ac��i. W ce�u uniknięcia na�mier-
nych oporów przepływu za�eca się 
użycie przewo�ów przyłączeniowych 
o o�powie�nio �użym przekro��u i 
przyłączeniu ich �o zaworów serwi-
sowych a nie �o zaworu Schra�era. 
3. Po osiągnięciu próżni 500 mikronów 
na�eży o�łączyć insta�ac��ę o� pompy 

próżniowe�� i o�czekać 30 minut, po-
�czas których ciśnienie w insta�ac��i 
nie powinno wzrosnąć. Jeś�i ciśnienie 
�ę�zie szy�ko rosnąć, insta�ac��a nie 
��est szcze�na. Na�eży wte�y powtórzyć 
proce�urę spraw�zenia szcze�ności 
i o�pompowanie począwszy o� pu-
nktu 1. Powo�ny wzrost ciśnienia 
świa�czy o o�ecności wi�goci. Na�eży 
wte�y powtórzyć punkty 2 i 3. 
4. Połączyć sprężarkę z insta�ac��ą 
�otwiera��ąc zawory serwi-
sowe�� i powtórzyć punkty 2 i 3. 
5. Napełnić insta�ac��e azotem 
�u� czynnikiem chło�niczym 
6.   Powtórzyć kroki 2 i 3. Po�-
czas uruchomienia zawartość wi�-
goci nie powinna przekraczać 
100 ppm. Po�czas pracy o�wa�-
niacz musi ograniczyć zawartość 
wi�goci �o wartości 20 - 50 ppm 
Uwaga:           
Nie wo�no używać megaomomierza 
�omomierza in�ukcy��nego�� ani zasi�ać 
sprężarki , g�y ��est w nie�� próżnia, 
g�yż może to spowo�ować uszko�ze-
nie uzwo��eń si�nika. Nig�y nie na�eży 
uruchamiać sprężarki g�y ��est w nie��  
próżnia, g�yż może to spowo�ować 
przepa�enie uzwo��eń si�nika sprężarki.

W ce�u uzyskania �okła�nie��szych in-
formac��i na�eży skorzystać z �okumen-
tu "O�essanie czynnika oraz usuwanieO�essanie czynnika oraz usuwanie 
wi�goci". 

Uruchomienie Prze� pierwszym uruchomieniem �u� 
po �ługim posto��u przyna��mnie�� na 12 
go�zin prze� rozruchem na�eży zasi�ić 
grzałkę o�e��u. Jest to �ar�zo ważne 

zwłaszcza g�y uruchamianie o��ywa 
się przy niskie�� temperaturze otocze-
nia.
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Napełnianie czynnikiem

Sprawdzenie instalacji

Napełnienie olejem   
i poziom oleju

Pierwsza porc��a czynnika powinna �yć 
wtłoczona przy zatrzymane�� sprężarce 
i zamkniętych zaworach serwisowych. 
I�ość czynnika, którą napełnimy na 
tym etapie powinna �yć maksyma�-
nie z��iżona �o i�ości nomina�ne��. 
Potem uzupełniać czynnik cieczą na 
stronę ssawną �ar�zo wo�no przy 
pracu��ące�� sprężarce. I�ość czynnika 
powinna �yć o�powie�nia zarówno 
�o okresu �etniego ��ak i zimowego.  
R404A ��est mieszaniną zeotropową  

Poziom o�e��u w sprężarce musi �yć 
spraw�zony prze� uruchomieniem 
�1/4 �o 3/4 poziomu wziernika o�e��u��. 
Następna kontro�a poziomu powinna 
nastąpić po 2 go�zinach pracy in-
sta�ac��i w warunkach nomina�nych. 
W większości przypa�ków początkowa 
i�ośc o�e��u ��est wystarcza��ąca. Je�-
nak g�y �ługość insta�ac��i przekracza  
20 m, występu��e �uża i�ość "syfonów" 
�u� g�y zastosowany ��est o�o�e��acz 
może zaistnieć koniecznośc �o�ania 
o�e��u. Zwyk�e i�ość �o�anego o�e��u nie  
przekracza 2% napełniania czynnikiem 

Po ki�ku go�zinach pracy insta�ac��i 
na�eży �okonać spraw�zenia tem-
peratury parowania i skrap�ania  
z założonymi warunkami pracy.

l           Na�eży ustawić przegrzew par czyn-
nika na wy��ściu z parownika 5 �o 6 K  
w ce�u poprawienia ��ego pracy.
l Temperatura par zasysanych 
pokazu��e stopień przegrzania 
par zasysanych przez sprężarkę. 
Na��większe �opuszcza�ne przegrza-
nie  ��a sprężarek NTZ to ok. 20 K. 
Ta wartość powinna �yć utrzymywa-
na na moż�iwie niskim poziomie;  
w przeciwnym wypa�ku wy�a��ność  
i żywotność sprężarki u�egną pogorsze-
niu. Na�eży ��e�nak pamiętać, że mnie��-
sze przegrzanie zwiększa co praw�a 
wy�a��ność ukła�u �zwiększenie 
wykorzystania o���ętości parowni-
ka, większy przepływ masowy��, a�e 
��e�nocześnie zwiększa ryzyko za�ania 

i ��atego napełnianie insta�ac��i musi  
o��ywać się fazą ciekłą czynnika. 
R507 ��est czynikiem azeotropowym  
i napełnianie może o��ywać się 
zarówno fazą ciekłą ��ak i gazową.

Uwaga: 
Przy napełnianiu czynnikiem insta�ac��i  
z zaworem e�ektromagnetycznym na 
�inii cieczowe��, prze� uruchomieniem 
sprężarki na�eży po�nieść ciśnienie  
�z próżni�� po po stronie ssawne��.

�nie �otyczy to o�e��u w o�o�e��aczu, sy-
fonach, itp.��. Jeś�i taka i�ość ��est �o�ana, 
a poziom o�e��u w sprężarce na�a� spa-
�a oznacza to, że powrót o�e��u z insta-
�ac��i ��est niewystarcza��ący. Patrz część: 
"Za�ecenia pro��ektowe - rurociągi". 
W insta�ac��ach g�zie moż�iwy ��est 
utru�niony powrót o�e��u np. przy 
ki�ku parownikach �u� skrap�aczach, 
za�eca się stosowanie o�o�e��acza. 
W systemach ze sprężarkami Ma-
neurop® serii NTZ pracu��ących  
z czynnikiem R404A �u� R507 na�eży 
stosować o�e�� 160Z Danfoss.

sprężarki. W przypa�ku, g�y przegrza-
nie ��est większe pomimo prawi�łowe�� 
regu�ac��i zaworu rozprężnego na�eży 
spraw�zić i ewentua�nie wymienić 
izo�ac��ę rurociągów ssawnych.
l Z�yt wysoka temperatura tłoczenia 
może �yć spowo�owana wa��iwą 
pracą skrap�acza, o�ecnością kon-
�ensu��ących gazów, z�yt wysokim 
przegrzaniem, napełnieniem z�yt 
�użą i�ością czynnika, itp. Maksyma�na 
temperatura na rurociągu tłoczenia 
mierzona �ezpośre�nio za króćcem 
tłocznym sprężarki wynosi 115°C.
l Zasi�anie i po�ór prą�u może �yć 
porównane z wartościami po�anymi 
w ta��icach przy o�powie�nich tem-
peraturach skrap�ania i parowania.
l W sytuac��i g�y po rozruchu insta�ac��i 
ko�or wziernika sygna�izu��e na�mierny 
poziom wi�goci w insta�ac��i na�eży na-
tychmiast wymienić fi�tr o�wa�niacz.
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Danfoss nie ponosi o�powie�zia�ności za moż�iwe �łę�y w kata�ogach, �roszurach i innych materiałach �rukowanych. Danfoss zastrzega so�ie prawo �o wprowa�zania zmian w pro�uktach �ez uprze�zenia.  
Zamienniki mogą �yć �ostarczone �ez �okonywania ��akichko�wiek zmian w specyfikac��ach ��uż uzgo�nionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materia�e są własnością o�powie�nich spółek. Danfoss, �ogotyp 
Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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