Katalog

Presostaty ró¿nicowe
typu MP 54, 55 i 55A

Wprowadzenie

Charakterystyka

Olejowe presostaty ró¿nicowe MP 54 i MP 55
s¹ stosowane jako wy³¹czniki zabezpieczaj¹ce
sprê¿arki ch³odnicze przed zbyt niskim ciœnieniem oleju smaruj¹cego .
Je¿eli ciœnienie oleju zmniejszy siê, ró¿nicowy
presostat olejowy z okreœlon¹ zw³ok¹ zatrzyma
sprê¿arkê.
MP 54 i MP 55 s¹ stosowane w instalacjach
ch³odniczych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi.

MP 55A jest u¿ywany w instalacjach ch³odniczych z R717 (NH3). MP 55A mo¿e byæ tak¿e
stosowany w uk³adach z fluorowcopochodnymi
czynnikami ch³odniczymi.
MP 54 ma sta³¹ nastawê ró¿nicy ciœnieñ. Zawiera tak¿e cieplny przekaŸnik czasowy ze sta³¹
nastaw¹ czasu zadzia³ania .
MP 55 i 55A maj¹ nastawialn¹ ró¿nicê ciœnienia
i s¹ dostêpne z cieplnym przekaŸnikiem
czasowym lub bez cieplnego przekaŸnikia.

• Szeroki zakres regulacji
Mo¿e byæ stosowany w instalacjach mroŸniczych, ch³odniczych i klimatyzacyjnych

• Odpowiedni do pr¹du przemiennego i sta³ego

• Mo¿e byæ stosowany do wszystkich normalnych fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych
• Przy³¹cze elektryczne z przodu urz¹dzenia
Atesty (dopuszczenia)

Materia³y w stycznoœci z
medium

 Danfoss A/S, 2003

• Gwintowany wlot kabla (d³awik) dla kabli
o œrednicy od 6 do 14 mm
• Ma³a ró¿nica za³¹czeñ
• Spe³nia wymagania EN 60947



CCC, China Compulsory Certyficate

RINA, W³ochy
Znak CE zgodnie z EN 60947-5

F Germanischer Lloyd, Niemcy

Wersje z certyfikatami UL i CSA mog¹ byæ
dostarczone na specjalne zamówienie.

Typ urz¹dzenia

Materia³

MP 54
MP 55

Stal nierdzewna 19/11, nr 1.4306 wg DIN 17440
Stalowa blacha g³êbokot³oczna, nr 1.0338 wg DIN 1624
Stal narzêdziowa, nr 1.0718 wg DIN 1651

MP 55A

Stal nierdzewna 19/11, nr 1.4306 wg DIN 17440
Stalowa blacha g³êbokot³oczna, nr 1.0338 wg DIN 1624
Stal narzêdziowa, nr 1.0401 wg DIN 1652
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Presostaty ró¿nicowe typu MP 54, 55 i 55A

Dane techniczne

Napiêcie sterowania
230 V lub 115 V pr¹du przemiennego albo pr¹du
sta³ego

Obci¹¿alnoœæ styków
Typ A:
Na stykach wyjœciowych M-S przekaŸnika
czasowego:
AC15: 2 A, 250 V (pr¹d przemienny)
DC13: 0,2 A, 250 V (pr¹d sta³y)

Dopuszczalne wahania napiêcia
+10 → −15%
Maksymalne ciœnienie robocze
PB = 17 bar

Typ B bez przekaŸnika czasowego:
AC15: 0,1 A, 250 V (pr¹d przemienny)
DC13: 12 W, 125 V (pr¹d sta³y)

Maksymalne ciœnienie próbne
p’ = 22 bar

Typ C bez przekaŸnika czasowego:
AC1: 10 A, 250 V (pr¹d przemienny)
AC3: 4 A, 250 V (pr¹d przemienny)
DC13: 12 W, 125 V (pr¹d sta³y)

Kompensacja temperatury
Czasowy przekaŸnik jest skompensowany
temperaturowo w zakresie −40 to +60°C

W³asnoœci zgodnie z PN-EN 60947
Przekrój przewodu
drut/¿y³a
0,2 - 1,5 mm2
linka bez koñcówki
0,2 - 1,5 mm2
linka z koñcówk¹
0,2 - 1,5 mm2
moment dokrêcenia
max. 1,2 NM
znamionowe napiêcie
impulsowe
4 kV
stopieñ zanieczyszczenia
3
zabezpieczenie przed
zwarciem, bezpiecznik
2A
izolacja
250V
IP
20

D³awik
Pg 13.5
Œrednica kabla
6 → 14 mm
Maksymalna temperatura mieszka
100°C
Obudowa
IP 20 zgodnie z IEC 529/EN 60529

Zamawianie

Dla fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych
Nr kodowy
Obci¹¿alnoœæ
Czas
Zakres pracy
Przy³¹cze
styków
zadzia³ania
strona
(patrz:
niskiego przekaŸnika
1
m rurki kapi- Pierœcieñ
1/4 cala./6 mm
dane
ciœnienia LP czasowego
larnej 1/4 cala zacinaj¹cy
techniczne)
Œrubunkow Do lutow ODF
6 mm
s
bar

Typ

Ró¿nica

Maksymalna
ró¿nica
prze³¹czenia

∆p bar

∆p bar

MP 54

Sta³a 0.65

0.2

−1 → +12

Sta³a 0.65

0.2

−1 → +12

45

A

060B0166

Sta³a 0.9

0.2

−1 → +12

60

A

060B0167

Sta³a 0.65

0.2

−1 → +12

90

A

060B0168

Sta³a 0.65

0.2

−1 → +12

120

A

060B01693)

MP 55

0 2)

B

060B0297

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

45

A

060B0170

060B0133

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

60

A

060B0171

060B0134

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

60

A

060B01781)

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

90

A

060B0172

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

120

A

060B0173

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

0 2)

B

060B0299

0.65 → 4.5

0.4

−1 → +12

0 2)

C

060B02944)

060B0188

060B0136
060B0295

Dla fluorowcopochodnych czynników ch³odniczych i R717 (NH3)
Nr kodowy
Czas
Zakres pracy
Obci¹¿alnoœæ
Przy³¹cze
zadzia³ania
strona
styków
przekaŸnika
niskiego
(patrz:
Pierœcieñ
∅ 6,5 /
ciœnienia LP czasowego
dane
zacinaj¹cy
∅ 10 mm
techniczne) nypel do spaw.
s
bar
6 mm

Typ

Ró¿nica

Maksymalna
ró¿nica
prze³¹czenia

∆p bar

∆p bar

MP 55A

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

45

A

060B0174

060B0182

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

60

A

060B0175

060B0183

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

60

A

060B0179 1)

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

90

A

060B0176

060B0184

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

120

A

060B0177

060B0185

0.3 → 4.5

0.2

−1 → +12

B

060B0298 2) 060B0296

0 2)

1)

Z lampk¹ sygnalizacyjn¹, która pozostaje w³¹czona podczas normalnej pracy.
Uwaga: je¿eli lampka zgaœnie, sprê¿arka nie powinna pracowaæ d³u¿ej ni¿ czas zw³oki przekaŸnika czasowego.
2) Wersja bez przekaŸnika czasowego s¹ przeznaczone dla zastosowañ, gdzie potrzebny jest zewnêtrzny przekaŸnik
czasowy - byæ mo¿e z innym czasem zw³oki ni¿ proponowane.
3) 060B0169 spe³nia wymagania techniczne Copeland. Mog¹ byæ dostarczone wersje z atestem UL.
4) Dopuszczone zgodnie z EN 60947-4, -5.
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Dzia³anie presostatu jest zale¿ne tylko
od ró¿nicy ciœnieñ, tj. ró¿nicy ciœnienia pomiêdzy
dwoma przeciwstawnymi mieszkami i jest
niezale¿ne od ciœnienia bezwzglêdnego
dzia³aj¹cego na obydwa mieszki.

Konstrukcja

MP 55 i MP 55A mog¹ byæ nastawione na ró¿ne
ró¿nice ciœnieñ tarcz¹ do nastawiania (3).
Ró¿nica ciœnieñ mo¿e byæ odczytana na
wewnêtrznej skali.
MP 54 ma sta³¹ ró¿nicê i nie ma tarczy do jego
ustawiania.
Nastawiona fabrycznie ró¿nica ciœnieñ jest
oznaczona na p³ytce przedniej presostatu.

1. Przy³¹cze do strony ciœnieniowego systemu smarowania , OIL
2. Przy³¹cze do strony ssawnej
instalacji ch³odniczej, LP
3. Tarcza nastawcza
4. Przycisk odblokowuj¹cy
5. Urz¹dzenie testowe

Terminologia

MP 55

Zakres ró¿nicy
Ró¿nica ciœnieñ miêdzy przy³¹czami LP i OIL,
w ramach której presostat mo¿e byæ nastawiony
do pracy.

Ró¿nica prze³¹czenia
Wzrost ró¿nicy ciœnieñ ponad nastawion¹ wartoœæ (odczyt skali), potrzebny do odciêcia dop³ywu pr¹du do przekaŸnika czasowego.

Odczyt skali
Ró¿nica miêdzy ciœnieniem na t³oczeniu pompy
olejowej, a ciœnieniem w skrzyni korbowej w momencie, gdy uk³ad styków w³¹cza pr¹d do przekaŸnika czasowego przy spadaj¹cym ciœnieniu
oleju.

Czas zadzia³ania (zw³oka)
Okres, w którym presostat pozwala sprê¿arce
pracowaæ przy zbyt niskim ciœnieniu oleju w czasie rozruchu i pracy.

Zakres roboczy
Zakres ciœnienia na przy³¹czu LP, w jakim
presostat mo¿e pracowaæ.
Dzia³anie

Je¿eli nie ma ciœnienia oleju przy rozruchu lub
jest mniejsze od nastawy w czasie pracy,
sprê¿arka zatrzyma siê po up³yniêciu czasu
zadzia³ania.
Obwód elektryczny jest podzielony na dwa
zupe³nie oddzielne obwody, obwód zabezpieczaj¹cy i obwód roboczy.
PrzekaŸnik czasowy (e) w obwodzie zabezpie-

czaj¹cym zostaje uruchomiony, kiedy skuteczne
ciœnienie oleju smaruj¹cego, (ró¿nica pomiêdzy
ciœnieniem oleju a ciœnieniem ssania) jest ni¿sze
ni¿ wartoœæ nastawiona.
PrzekaŸnik czasowy zostaje wy³¹czony spod
napiêcia, kiedy skuteczne ciœnienie oleju jest
wiêksze ni¿ wartoœæ nastawiona + ró¿nica
prze³¹czenia.

Sprawdzanie Odblokowanie

Schemat elektryczny
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Dzia³anie
(ci¹g dalszy)

Dwa wykresy poni¿ej wyjaœniaj¹ okreœlenia
"skuteczne ciœnienie oleju" i ró¿nica prze³¹czenia. Obydwa musz¹ byæ rozwa¿one, kiedy
u¿ywa siê olejowego presostatu ró¿nicowego.

Ró¿nica
wy³¹czenia

Ró¿nica
prze³¹czenia

Pierwszy wykres pokazuje dzia³anie presostatu
podczas uruchamiania; drugi dzia³anie
presostatu w czasie pracy.

Po³o¿enie A: Normalne uruchamianie
Ciœnienie oleju smaruj¹cego wzrasta w czasie
uruchamiania, do nastawionej/ustalonej ró¿nicy plus
ró¿nica prze³¹czenia styku, zanim przekaŸnik czasowy
wy³¹czy (w tym przyk³adzie 45 sekund). W punkcie A styki
T1-T2 normalne warunki smarowania sprê¿arki zosta³y
ustalone.
Po³o¿enie B: Ciœnienie oleju smaruj¹cego nie osi¹ga
nastawionej/ustalonej ró¿nicy plus ró¿nica prze³¹czenia
przed up³yniêciem zw³oki przekaŸnika czasowego. W punkcie B przekaŸnik czasowy wy³¹cza obwód roboczy (zasilania) L-M i sprê¿arka zatrzymuje siê. Je¿eli Ÿród³o sygna³u jest pod³¹czone do zacisku S zostanie on wzbudzony.
Powtórne uruchomienie mo¿e byæ przeprowadzone po
oko³o 2 minutach przez uruchomienie przycisku odblokowuj¹cego, zak³adaj¹c, ¿e przyczyna b³êdu zosta³a
okreœlona.

Podczas uruchamiania

Po³o¿enie. C: Ciœnienie oleju smaruj¹cego spada podczas pracy
do wartoœci ni¿szej ani¿eli nastawiona /ustalona ró¿nica.
W punkcie C obwód bezpieczeñstwa T1-T2 w³¹czy siê i przekaŸnik
czasowy zostaje wzbudzony.
Po³o¿enie. D: Ciœnienie oleju smaruj¹cego osi¹ga nastawion¹/
ustalon¹ ró¿nicê plus ró¿nicê prze³¹czenia zanim up³ynie czas
przekaŸnika czasowego.
W punkcie D obwód zabezpieczaj¹cy T1-T2 wy³¹cza i przekaŸnik
czasowy zostaje zatrzymany tj. normalne warunki smarowania
sprê¿arki zosta³y ustalone.
Po³o¿enie. E: Ciœnienie oleju smaruj¹cego pozostaje w czasie
pracy ni¿sze od nastawionej/ustalonej ró¿nicy.
W punkcie E obwód zabezpieczaj¹cy T1-T2 w³¹cza siê i przekaŸnik
czasowy zostaje wzbudzony.
Po³o¿enie. F: Ciœnienie oleju smaruj¹cego pozostaje ni¿sze od
nastawionej/ustalonej ró¿nicy. W punkcie F przekaŸnik czasowy
wy³¹cza obwód roboczy L-M i sprê¿arka zatrzymuje siê.
Je¿eli Ÿród³o sygna³u jest pod³¹czone do zacisku S zostanie on
wzbudzony. Powtórne uruchomienie mo¿e byæ przeprowadzone po
oko³o 2 minutach przez uruchomienie przycisku odblokowuj¹cego,
zak³adaj¹c, ¿e przyczyna b³êdu zosta³a okreœlona.
Po uruchomieniu
Wa¿ne jest sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania presostatu.
Sprawdzenie mo¿na wykonaæ przez naciœniêcie urz¹dzenia
testuj¹cego (wewn¹trz jednostki po lewej stronie).
Kiedy urz¹dzenie testuj¹ce jest naciœniête i utrzymywane w tej
pozycji silnik sprê¿arki powinien siê zatrzymaæ po up³yniêciu czasu
zadzia³ania okreœlonego przez przekaŸnik czasowy.

W trakcie pracy
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Wymiary i waga

MP 54, 55

MP 55A

 Danfoss A/S, 09 - 2000
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Waga
oko³o 0.8 kg
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez
uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich
spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi DanfossA/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (0-22) 755-06-06
Telefax: (0-22) 755-07-01
http://www.danfoss.pl
e-mail: chlodnictwo@danfoss.pl
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