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1 - Wprowadzenie

Poni˝sze wskazówki dotyczà spr´˝arek
hermetycznych Maneurop® przeznaczonych do
zastosowaƒ ch∏odniczych oraz kilmatyzacyjnych
i majà na celu przedstawienie nieodzownych
informacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa i
w∏aÊciwej obs∏ugi tego rodzaju urzàdzeƒ.

Wszystkie informacje przedstawione sà w sposób
ogólny dla tego typu urzàdzeƒ; dlatego pewne
szczegó∏y mogà nie odnosiç si´ do zakupionego
urzàdzenia. Poni˝szà instrukcj´, jak równie˝
wszystkie wskazówki dotyczàce spr´˝arek
Maneurop® nale˝y przechowywaç w dost´pnym
miejscu.

• Opis wyposa˝enia: spr´˝arki sà dostarczane z
ca∏kowitym wyposa˝eniem (t∏umiki gumowe +
Êruby + podk∏adki), skrzynkà przy∏àczeniowà
(przykrywa i spr´˝yna), przy∏àcza do lutowania
wraz z uszczelkami oraz z instrukcjà obs∏ugi.

•Stosowane czynniki ch∏odnicze:
- spr´˝arki Maneurop® MT mogà byç u˝yte z

czynnikami R22, R12, R502.
- spr´˝arki Maneurop® MTZ mogà byç u˝yte z

czynnikami R404A, R507A, R134a oraz R407c.
- spr´˝arki Maneurop® LT mogà byç u˝yte z

czynnikami R502 i R22.
- spr´˝arki Maneurop® LTZ mogà byç u˝yte z

czynnikami R404A i R507A.

•Spr´˝arki Maneurop® sà standardowo nape∏nione
olejem:

- seria MT i LT: mineralnym (160P),
- seria MTZ: estrowym (160PZ),
- seria LTZ: estrowym modyfikowanym (160Z).

Zabrania si´ mieszania ró˝nych typów olejów.
Olej alkilobenzenowy (160ABM) jest dost´pny
do czynników opartych na R12. Fabrycznie
spr´˝arki nie sà nape∏niane olejem 160ABM.
Wymiany nale˝y dokonaç we w∏asnym zakresie.

•Spr´˝arki Maneurop® mogà byç u˝ywane tylko i
wy∏àcznie do celów zgodnych z przeznaczeniem
i w warunkach zgodnych z ich dopuszczalnym
zakresem pracy (patrz rys.1). 

Spr´˝arki sà standardowo wype∏nione azotem
pod ciÊnieniem od 1 do 2 barów i w zwiàzku z
tym nie mogà byç pod∏àczone do instalacji.
Szczegó∏owe wskazówki przedstawione sà w
punkcie 4 - “Monta˝”.

Spr´˝arki nie sà przeznaczone do zastoso-
waƒ w transporcie ani w strefach zagro˝onych
wybuchem. Jakiekolwiek u˝ycie czynników
∏atwopalnych (np. w´glowodorowych) lub
powietrza jest surowo zabronione.

• W ka˝dym przypadku muszà byç spe∏nione
wymogi EN 378 lub inne równowa˝ne.

Próby ciÊnieniowe powinny byç przepro-
wadzane przez wykwalifikowane osoby. Nale˝y
uwzgl´dniç potencjalne zagro˝enie wynikajàce
z wyst´pujàcych ciÊnieƒ i przestrzegaç ich
maksymalnych wartoÊci. WartoÊci tych ciÊnieƒ sà
zapisane na tabliczkach znamionowych spr´˝arek
lub w instrukcji obs∏ugi.

Modernizacje oraz dokonywanie przeróbek
uk∏adu spr´˝arki (np. “lutowanie twarde”)
nie zaaprobowane przez stron´ odpowiedzialnà
za zapewnienie zgodnoÊci urzàdzenia z
wymaganiami bezpieczeƒstwa mo˝e skutkowaç
utratà prawa do eksploatacji urzàdzenia.

2 - Transport, magazynowanie

• Spr´˝arka musi byç transportowana w pozycji
pionowej (maksymalne odchylenie od pionu
wynosi 15°). W przypadku, gdy spr´˝arka b´dzie
transportowana odwrotnie (tj. podstawà do
góry), jej prawid∏owe dzia∏anie nie mo˝e byç
zagwarantowane.

• Nale˝y zwróciç uwag´ na to, aby podczas
transportu urzàdzenia wykonywaç wszelkie
czynnoÊci z nale˝ytà uwagà, a w szczególnoÊci
by nie poddawaç spr´˝arki ró˝nego rodzaju
wstrzàsom. Do manewrowania spr´˝arkà w
trakcie transportu s∏u˝à specjalne uchwyty w
opakowaniu. Nale˝y u˝ywaç odpowiednich i
bezpiecznych podnoÊników podczas przewo˝enia
i rozpakowywania.

• Wszelkie uszkodzenia opakowania czy te˝
produktu zauwa˝one przy dostawie powinny
byç niezw∏ocznie zg∏oszone przewo˝nikowi. Te
same zalecenia odnoszà si´ do przypadku, gdy
wykryte zostanà uchybienia podczas transportu
produktu do u˝ytkownika.

• Nale˝y zapoznaç si´ z instrukcjà bezpieczeƒstwa
opisanà na opakowaniu urzàdzenia.

• Spr´˝arki nie mogà byç przechowywane w
temperaturze poni˝ej - 35°C ani powy˝ej +50°C.

• Nale˝y si´ upewniç czy urzàdzenie i jego opa-
kowanie nie jest nara˝one na bezpoÊrednie
dzia∏anie deszczu, czynników ∏atwopalnych oraz
czynników powodujàcych korozj´.

3 - Ârodki bezpieczeƒstwa podj´te przed
monta˝em urzàdzenia.

• Wszystkie pod∏àczenia, obs∏uga i serwisowanie
urzàdzenia muszà byç wykonywane przez
wykwalifikowane osoby, zgodnie z przyj´tymi
zasadami i procedurami bezpieczeƒstwa.

• Spr´˝arka musi byç ulokowana w dobrze
wentylowanym miejscu; przep∏yw powietrza
przez jednostk´ nie mo˝e byç ograniczony w
jakikolwiek sposób. Nale˝y upewniç si´, ˝e
temperatura otoczenia podczas postoju urzàdzenia
nigdy nie przekroczy 50°C.

• Spr´˝arka mo˝e byç zamontowana na poziomej
(maksymalne nachylenie 3°) powierzchni.

• Sprawdziç, czy posiadana spr´˝arka jest
odpowiednia pod wzgl´dem parametrów i
danych technicznych (wydajnoÊç, u˝yty czynnik
ch∏odniczy itd.) oraz czy spe∏nia warunki uk∏adu.

• Sprawdziç, czy zasilanie (napi´cie i cz´stotliwoÊç
sieci) jest zgodne z nominalnym napi´ciem zasilania
u˝ytej spr´˝arki.

• Upewniç si´, ˝e osprz´t do nape∏niania jednostki
czynnikiem ch∏odniczym, pompy pró˝niowe
itd. przeznaczone do instalacji ch∏odniczych
nape∏nianych HFC sà u˝ytkowane tylko i wy∏àcznie
do tych czynników i nie by∏y nigdy wczeÊniej
wykorzystywane w instalacjach ch∏odniczych
nape∏nionych czynnikami z grup CFC, HCFC.

• Rurociàgi powinny byç wykonane tylko
z czystych i osuszonych rur miedzianych
przeznaczonych do zastosowaƒ ch∏odniczych, a
po∏àczenia lutowane wykonywane przy u˝yciu
lutu z dodatkiem srebra.

• Wszystkie elementy powinny byç sprawdzone
przed zamontowaniem. Nale˝y upewniç si´, ˝e
sà dobrane w∏aÊciwie, czyste i osuszone.

• Sprawdziç prawid∏owoÊç wykonania rurociàgów
ssawnych:
Poziome odcinki powinny byç pochylone w dó∏,
w kierunku spr´˝arki. Pr´dkoÊç par czynnika w
rurociàgach ssawnych powinna byç odpowiednio
wysoka, dla zapewnienia dostatecznej iloÊci
powracajàcego oleju. Pr´dkoÊç ta powinna wynosiç
od 8 do 12 m/s dla przewodów pionowych. W
przewodach poziomych pr´dkoÊç ta mo˝e wynosiç
ok 4 m/s.

• W przewodach pionowych zaleca si´ stosowanie
pu∏apek olejowych oraz podwójnych pionów. W
przypadku ró˝nic wysokoÊci wi´kszych ni˝ 4 m,
konieczne jest stosowanie dodatkowych pu∏apek
olejowych (patrz rys. 3 i 4). Aby zminimalizowaç
przegrzanie par czynnika ch∏odniczego przewody
ssawne powinny byç izolowane termicznie.

• Sprawdziç rurociàgi na wyjÊciu spr´˝arki: sposób
wykonania rurociàgów powinien uniemo˝liwiç
migracj´ ciek∏ego czynnika ch∏odniczego do
spr´˝arki. W zale˝noÊci od usytuowania spr´˝arki
w stosunku do skraplacza mo˝e okazaç si´
nieodzownym u˝ycie zaworów zwrotnych. W
przypadku usytuowania skraplacza powy˝ej
spr´˝arki mo˝e byç konieczne u˝ycie pu∏apek
olejowych (patrz rys.2).

• Rurociàgi przy∏àczone do spr´˝arki powinny
byç tak zaprojektowane by zapewni∏y swobodne
drgania spr´˝arki w trzech p∏aszczyznach z
mo˝liwie ma∏ym przenoszeniem drgaƒ na
instalacj´. Sposób wykonania rurociàgów powinien
uniemo˝liwiç migracj´ ciek∏ego czynnika i jego
sp∏yw do spr´˝arki zarówno od strony ssawnej
jak i t∏ocznej (patrz rys.2).

Podczas projektowania, monta˝u i eksploatacji
instalacji ch∏odniczej muszà byç spe∏nione
wszystkie przepisy i standardy bezpieczeƒstwa
np. norma EN 378.

4 - Monta˝.

Nale˝y ograniczyç do minimum mo˝liwoÊç
penetracji powietrza atmosferycznego do wn´trza
spr´˝arki podczas monta˝u. Ze wzgl´du na
zawilgocenie oleju smarujàcego pod∏àczenie
spr´˝arki powinno trwaç mo˝liwie krótko.
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• Spr´˝arka powinna byç zamocowana na
t∏umikach gumowych (patrz rys.5) w celu
ograniczenia przenoszenia drgaƒ.

Przed otwarciem zaworów serwisowych
spr´˝arki nale˝y obowiàzkowo pod∏àczyç w´˝yk
serwisowy 1/4” do zaworu Schradera w obudowie
spr´˝arki w celu stopniowego zredukowania
ciÊnienia azotu.

• Nale˝y upewniç si´, ̋ e ̋ adne elementy materia∏u
rur nie dosta∏y si´ do wn´trza rurociàgów podczas
ci´cia rur. Ponadto, niedopuszczalne jest wiercenie
otworów w rurociàgach ju˝ zmontowanych.

• Upewniç si´, ˝e wszystkie dodatkowe elementy
pod∏àczone do spr´˝arki (np. rurka wyrównania
poziomu oleju) nie ograniczajà ruchu w∏asnego
spr´˝arki.

• Nale˝y unikaç po∏àczeƒ skr´canych
(kielichowych). Po∏àczenia lutowane powinny
byç wykonywane ze szczególnà starannoÊcià.
Podczas lutowania nale˝y zapewniç przep∏yw
azotu wewnàtrz rurociàgu, zapobiegajàcy
powstawaniu tlenków na wewn´trznych Êciankach
rur. Lut powinien zawieraç minimum 5% srebra.

• Podczas lutowania nale˝y zabezpieczyç
puszk´ przy∏àczeniowà oraz inne elementy
spr´˝arki (powierzchnie malowane, uszczelki
itd.) przed uszkodzeniami spowodowanymi
przegrzaniem.

• Przed przystàpieniem do lutowania przy∏àcza
typu Rotolock nale˝y usunàç uszczelki teflonowe.
Przed ponownym po∏àczeniem nale˝y zastosowaç
nowe uszczelki po stronie ssawnej i t∏ocznej.

• Podczas instalowania zaworów Rotolock
u˝ywaç zawsze dwóch kluczy w czasie skr´cania
przy∏àczy, aby mieç pewnoÊç, ̋ e moment obrotowy
nie przenosi si´ na elementy instalacji. Przy
pod∏àczaniu przy∏àczy Rotolock do spr´˝arki nie
wolno przekraczaç dopuszczalnych momentów:

- 1” rotolock 80 Nm,
- 1 1/4” rotolock 90 Nm,
- 1 3/4” rotolock 110 Nm,

• Nale˝y upewniç si´ czy sà wykonane po∏àczenia
niezb´dnych urzàdzeƒ kontrolno-zabezpieczajàcych
z zaworami odcinajàcymi spr´˝arki i innym
osprz´tem. W przypadku powrotu oleju przez
króciec zaworu Schrader’a do obudowy
spr´˝arki, sprawd˝ czy zawór wewn´trzny jest
zdemontowany.

5 - NieszczelnoÊci i sposoby ich
wykrywania.

W zwiàzku z ryzykiem zap∏onu lub
mo˝liwoÊcià wybuchu nigdy nie nale˝y u˝ywaç
tlenu lub suchego powietrza do nape∏niania
instalacji.

Prób´ szczelnoÊci nale˝y przeprowadzaç po
ca∏kowitym zmontowaniu uk∏adu w jeden z
poni˝ej przedstawionych sposobów:

- próba ciÊnieniowa z u˝yciem suchego azotu,
- nape∏nieniem mieszaninà azotu i czynnika

ch∏odniczego,
- próba szczelnoÊci z u˝yciem helu i/lub test

wysokopró˝niowy.

• Próba powinna trwaç na tyle d∏ugo, aby
wyeliminowaç nawet niewielkie nieszczelnoÊci.

• Nale˝y u˝ywaç odpowiednich przyrzàdów i
narz´dzi, przeznaczonych do wykrywania
nieszczelnoÊci.

• CiÊnienie próbne na stronie ssawnej nie mo˝e
przekraczaç wartoÊci wynoszàcej 1,1 x Ps, gdzie
Ps jest ciÊnieniem okreÊlonym na tabliczce
znamionowej spr´˝arki.

• Prób´ ciÊnieniowà na stronie t∏ocznej nale˝y
wykonywaç wg. opisu w dokumencie “Maneurop
spr´˝arki t∏okowe – Dobór i zastosowanie”.

• W przypadku, gdy spr´˝arka wyposa˝ona jest
w zawory odcinajàce po stronie ssawnej i
t∏ocznej, zawory te powinny byç zamkni´te
podczas przeprowadzania próby szczelnoÊci
(próba szczelnoÊci spr´˝arki przeprowadzana
jest u Wytwórcy).

W przypadku wykrycia nieszczelnoÊci
przystàpiç do usuwania przyczyn wyst´powania
nieszczelnoÊci, a po ich usuni´ciu powtórzyç
prób´.

• W przypadku testu wysokopró˝niowego nale˝y:
1) obni˝yç ciÊnienie w obiegu ch∏odniczym
pompà pró˝niowà do wartoÊci 500 µm s∏upa Hg,
(przy zamkni´tych zaworach odcinajàcych na
spr´˝arce).
2) odczekaç 30 min.
3) w przypadku gwa∏townego wzrostu ciÊnienia
mamy do czynienia z nieszczelnoÊcià instalacji,
nale˝y zlokalizowaç przeciek i usunàç go,
nast´pnie ponowiç prób´ zgodnie z procedurà tj.
pkt 1 i 2.
4) w przypadku powolnego wzrostu ciÊnienia
mamy do czynienia z zawilgoceniem uk∏adu,
nale˝y wówczas przerwaç prób´, wype∏niç uk∏ad
suchym azotem i ponowiç zgodnie z procedurà
tj. pkt 1 i 2.
5) pod∏àczyç spr´˝ark´ do uk∏adu poprzez
otwarcie zaworów odcinajàcych spr´˝arki.
6) powtórzyç kroki 1 i 2 (przy otwartych zaworach
odcinajàcych na spr´˝arce).
7) wype∏niç instalacj´ suchym azotem.
8) powtórzyç procedur´ zgodnie z pkt 1 i 2 (przy
otwartych zaworach odcinajàcych na spr´˝arce),
a˝ do osiàgni´cia pró˝ni o wartoÊci 500 µm Hg
(ok. 0,67 mbar). CiÊnienie takie powinno byç
utrzymane przez ok. 4 godziny, a jego wartoÊç
powinna byç mierzona w instalacji ch∏odniczej, a
nie odczytywana ze wska˝nika pompy pró˝niowej.

Nie wolno u˝ywaç megaomomierza ani
podawaç napi´cia na uzwojenia silnika spr´˝arki
podczas wyst´powania pró˝ni, ze wzgl´du na
niebezpieczeƒstwo uszkodzenia (przepalenia
uzwojeƒ) silnika spr´˝arki.

Nie nale˝y u˝ywaç Êrodków barwiàcych
do wykrywania nieszczelnoÊci, ani u˝ywaç
pochodnych chlorofluorow´glowodorów podczas
przeprowadzania próby szczelnoÊci uk∏adu
projektowanego do nape∏nienia czynnikiem z
grupy HFC.

6 - Usuwanie wilgoci z instalacji.

W ka˝dym przypadku, kiedy to mo˝liwe (je˝eli
zawory odcinajàce wchodzà w sk∏ad instalacji)
spr´˝arka musi byç odci´ta zaworami od uk∏adu.
Istostne jest równie˝ pod∏àczenie pompy
pró˝niowej po obydwu stronach tj. wysokiego i
niskiego ciÊnienia, aby odessaç wilgoç z
zamkni´tych przestrzeni uk∏adu ch∏odniczego.

W∏aÊciwe post´powanie:
1) po zakoƒczonej pozytywnie próbie szczelnoÊci,
2) obni˝yç ciÊnienie w instalacji do 500 µm s∏upa Hg,
3) po osiàgni´ciu w/w ciÊnienia, od∏àczyç uk∏ad
od pompy pró˝niowej,
4) ciÊnienie 500 µm Hg powinno byç utrzymane
przez ok. 4 godziny, a wartoÊç ciÊnienia powinna
byç mierzona w instalacji ch∏odniczej, a nie
odczytywana ze wska˝nika pompy pró˝niowej,
5) je˝eli ciÊnienie roÊnie, powtórzyç prób´
szczelnoÊci (patrz pkt 5).

Pompa pró˝niowa:
Do pró˝niowania instalacji powinno si´ u˝ywaç
dwustopniowej pompy pró˝niowej z zaworem
nadmiarowo upustowym (zdolnej do wytworzenia
pró˝ni o ciÊnieniu 0,04 mbar). WydajnoÊç pompy
powinna byç odpowiednia do obj´toÊci uk∏adu.
Nigdy nie nale˝y u˝ywaç spr´˝arki jako pompy
pró˝niowej. Zaleca si´ stosowanie po∏àczeƒ
o du˝ych Êrednicach do króçców zaworów
odcinajàcych, co pozwala uniknàç nadmiernych
strat ciÊnienia. Nale˝y unikaç po∏àczeƒ poprzez
zawór Schradera.

ZawartoÊç wilgoci:
Przed uruchomieniem instalacji zawartoÊç
wilgoci powinna wynosiç nie wi´cej ni˝ 100 ppm.
Podczas pracy odwadniacz zamontowany w
rurociàgu cieczowym powinien zredukowaç t´
wartoÊç do nie wi´cej ni˝ 20 ppm.

Dodatkowe informacje:
• W celu przyspieszenia usuni´cia wilgoci z
instalacji, nale˝y utrzymywaç temperatur´
uk∏adu ch∏odniczego powy˝ej 10°C.

• W∏aÊciwe pró˝niowanie instalacji powinno
byç wykonywane szczególnie starannie w
przypadku instalacji wype∏nionej HFC i spr´˝arki
smarowanej olejem estrowym w porównaniu z
procedurà stosowanà w przypadku czynników z
grupy CFC i HCFC i olejów mineralnych.

• Szczegó∏owe informacje mo˝na znale˝ç w
instrukcji TI 2-026.

Nie nale˝y u˝ywaç megaomomierza ani
podawaç napi´cia na uzwojenia silnika spr´˝arki
podczas wyst´powania pró˝ni, ze wzgl´du na
mo˝liwoÊç uszkodzenia (przepalenia uzwojeƒ)
silnika spr´˝arki.

7 - Pod∏àczenie zasilania.

• Przed jakimikolwiek czynnoÊciami zwiàzanymi
z pod∏àczeniem zasilania upewnij si´, ˝e g∏ówne
˝ród∏o zasilania elektrycznego jest od∏àczone i
izolowane, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

• Zapoznaç si´ z rys. 6 – przedstawiajàcymi
typowe schematy po∏àczeƒ elektrycznych przy
uwzgl´dnieniu w∏aÊciwego kodu silnika spr´˝arki.

• Spr´˝arki Maneurop® sà standardowo
wyposa˝one w wewn´trzne zabezpieczenie
ochronne silnika zapobiegajàce przegrzaniu
i przecià˝eniu. Zalecane jest jednak˝e
u˝ycie zewn´trznego przeka˝nika nadmiarowo-
pràdowego z r´cznym odblokowaniem w celu
ochrony obwodu zasilania przed zbyt wysokim
pràdem pobieranym przez silnik. Nastawa
wartoÊci pràdu wyzwalajàcego zadzia∏anie w/w
przekaz’nika powinna wynikaç z parametrów
przewodu zasilajàcego i nie mo˝e przekroczyç
maksmalnej wartoÊci pràdu A max, zapisanej na
tabliczce znamionowej.
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• Spr´˝arki jednofazowe posiadajà zabezpieczenia
wewn´trzne - odcinajàcy czujnik bimetaliczny, który
wy∏àcza spr´˝ark´ w przypadku przekroczenia
maksymalnego nat´˝enia pràdu rozruchowego
jak i roboczego.

• Spr´˝arki Maneurop® sà zdolne do pracy w
obydwu kierunkach (obroty lewe i prawe).

• W zale˝noÊci od wielkoÊci silnika spr´˝arki, do
pod∏àczenia zasilania s∏u˝y albo po∏àczenie
konektorowe (1/4” –AMP-AWE) albo zaciski
Êrubowe (Êruba typu 10-32 UNF x 9,5 mm). Dla
po∏àczeƒ Êrubowych maksymalny moment
skr´cajàcy wynosi 3 Nm.

• Do uziemienia spr´˝arki s∏u˝y Êruba M4-12
umieszczona w skrzynce przy∏àczeniowej.
Wszystkie elementy elektryczne muszà byç
dobrane zgodnie z obowiàzujàcymi normami i
wymaganiami dotyczàcymi spr´˝arek.

8 - Nape∏nianie instalacji czynnikiem
ch∏odniczym.

• Przed nape∏nieniem instalacji czynnikiem
ch∏odniczym nale˝y sprawdziç czy poziom oleju
widoczny we wzierniku spr´˝arki zawiera si´
pomi´dzy poziomem 1/4 a 3/4 wysokoÊci
wziernika oraz upewniç si´, czy iloÊç oleju,
jakà spr´˝arkà jest nape∏niona fabrycznie jest
wystarczajàca dla danej instalacji, jej rozmiarów i
uk∏adu rurociàgów.

- dla przypadku rurociàgów, których d∏ugoÊç
przekracza 20 m mo˝e byç konieczna dodatkowa
iloÊç oleju. W przypadku, gdy niezb´dne jest
uzupe∏nienie iloÊci oleju, nale˝y u˝ywaç tylko
odpowiedniego oleju (cz´Êç WPROWADZENIE
niniejszej instrukcji).

- zaleca si´ stosowanie spr´˝arek z wziernikiem
w przypadku systemów wielospr´˝arkowych
lub z od zielnym skraplaczem. Szczegó∏owe
informacje, odnoÊnie uzupe∏niania oleju do
uk∏adu znale˝ç mo˝na w TI 2 025.

• Upewniç si´, czy czynnik ch∏odniczy u˝yty do
nape∏nienia instalacji ch∏odniczej jest odpowiedni
do danej spr´˝arki. Wykaz dopuszczalnych
czynników ch∏odniczych mo˝na znale˝ç w cz´Êci
WPROWADZENIE niniejszej instrukcji.

• Ciek∏y czynnik ch∏odniczy jest podawany
(przy wy∏àczonej spr´˝arce) do skraplacza i/lub
zbiornika cieczy (obowiàzkowo dla czynników
ch∏odniczych b´dàcych mieszaninami). IloÊç
czynnika ch∏odniczego w instalacji musi byç
zbli˝ona do nape∏nienia nominalnego dla danego
uk∏adu, aby uniknàc zarówno niskiego ciÊnienia
roboczego jak i nadmiernego przegrzania podczas
rozruchu. Podczas nape∏niania obydwa zawory
serwisowe powinny pozostawaç zamkni´te.

• Nale˝y pami´taç, ˝e nape∏nianie parami
czynnika ch∏odniczego jest dopuszczalne tylko
dla czynników ch∏odniczych nie b´dàcych
mieszaninami np. R22.

• W miar´ mo˝liwoÊci iloÊç czynnika w instalacji nie
powinna byç wi´ksza ni˝ 2,5 kg pomno˝ona
przez iloÊç cylindrów spr´˝arki. JeÊli iloÊç czynnika
jest wi´ksza, nale˝y zastosowaç rozwiàzanie
zabezpieczajàce spr´˝ark´ przed zalaniem
ciek∏ym czynnikiem (np. uk∏ad z odessaniem
ciek∏ego czynnika; oddzielacz cieczy).

• Nale˝y si´ upewniç, ˝e iloÊç czynnika
ch∏odniczego jest odpowiednia zarówno dla
okresu zimowego jak i letniego.

9 - Sprawdzanie przed uruchomieniem.

Upewniç si´, ̋ e wszystkie zawory serwisowe
w momencie rozruchu urzàdzenia sà otwarte.
Zamkni´te zawory serwisowe, ssawny lub
t∏oczny, mogà spowodowaç powa˝ne uszkodzenia
spr´˝arki. Mo˝e to równie˝ mieç negatywny
wp∏yw na bezpieczeƒstwo pracy pozosta∏ych
elementów instalacji, a przez to stworzyç
zagro˝enie dla personelu.

• Sprawdziç, czy wszystkie urzàdzenia
zabezpieczajàce sà sprawne i w∏aÊciwie
nastawione. Upewniç si´, ˝e w/w urzàdzenia
spe∏niajà wymagania przepisów i norm
mi´dzynarodowych i krajowych (np. EN 378).

• W przypadku u˝ywania wy∏àczników
ciÊnieniowych (presostatów) lub zaworów
upustowych, nastawy nie mogà przekraczaç
maksymalnych wartoÊci ciÊnienia roboczego
ka˝dego z elementów instalacji (zalecane wartoÊci
nastaw sà podane w “Maneurop spr´˝arki
t∏okowe - Dobór i zastosowanie”).

• Zaleca si´ stosowanie wy∏àcznika niskiego
ciÊnienia (presostatu) w celu zabezpieczenia
spr´˝arki przed pracà przy zbyt niskim ciÊnieniu
(podciÊnieniu). Nastawa presostatu nie powinna
byç ni˝sza ni˝ 1,2 bar (ciÊnienie absolutne).

• Nale˝y si´ upewniç, ˝e zaciski przewodów
elektrycznych sà dokr´cone i po∏àczenia
elektryczne zosta∏y wykonane z uwzgl´dnieniem
obowiàzujàcych przepisów bezpieczeƒstwa.

• Grza∏ka oleju jest dostarczana z urzàdzeniem i
wymaga pod∏àczenia. Nale˝y si´ upewniç, czy
by∏a ona zasilana przez minimum 12 godzin
poprzedzajàce rozruch i/lub podczas d∏u˝szych
okresów postoju.

10 - Uruchomienie.

Zabrania si´ za∏àczania spr´˝arki, jeÊli nie
jest ona nape∏niona czynnikiem ch∏odniczym.

• Nie nale˝y bocznikowaç wy∏àcznika niskiego
ciÊnienia ani od∏àczaç innych elementów
zabezpieczajàcych podczas rozruchu urzàdzenia.

• Sprawdziç pobór pràdu i napi´cie.

• Ustawiç stopieƒ przegrzania czynnika
ch∏odniczego: optymalne przegrzanie czynnika
po stronie ssawnej spr´˝arki powinno wynosiç
oko∏o 10K, maksymalnie dozwolone przegrzanie
wynosi 30K.

• Parametry pracy spr´˝arki powinny
zawsze mieÊciç si´ w dopuszczalnym zakresie.
Ponadto wysokie przegrzanie powoduje wysokà
temperatur´ t∏oczonego czynnika i zmniejsza
wydajnoÊç spr´˝arki. Temperatura czynnika na
t∏oczeniu nie powinna przekroczyç 130°C, praca
przy wy˝szych temperaturach mo˝e spowodowaç
rozk∏ad czynnika ch∏odniczego.

• Przy ustalonych warunkach pracy, sprawdziç
poziom drgaƒ rurociàgów i rurek kapilarnych
(jeÊli amplituda drgaƒ przekracza 1,5 mm nale˝y
temu przeciwdzia∏aç np. poprzez dodatkowe
mocowania).

• Obserwowaç wziernik oleju w celu upewnienia
si´, czy olej powraca do spr´˝arki. Po 2-4 godz.
pracy w warunkach ustalonych nale˝y sprawdziç
poziom oleju i uzupe∏niç, je˝eli jest to konieczne
(patrz instrukcja TI 2-025). Je˝eli powrót oleju
jest utrudniony, konieczna jest analiza uk∏adu
rurociàgów.

• Upewniç si´, ̋ e przep∏yw czynnika ch∏odniczego
przez wziernik w rurociàgu cieczowym (gdy jest
zamontowany) jest odpowiedni i ˝e temperatura
pracy odpowiada warunkom obliczeniowym.

• JeÊli jest taka potrzeba, istnieje mo˝liwoÊç
dodania czynnika ch∏odniczego w fazie ciek∏ej,
po stronie niskiego ciÊnienia i jak najdalej od
spr´˝arki. Czynnik musi byç delikatnie zd∏awiony.
Podczas przeprowadzania tej czynnoÊci spr´˝arka
musi byç za∏àczona.

Nie wolno prze∏adowaç uk∏adu ch∏odniczego.

11. Wykrywanie i usuwanie usterek.

• Spr´˝arka nie startuje:
Nale˝y sprawdziç czy zasilanie jest podawane
na uzwojenia spr´˝arki, sprawdziç przewody
zasilajàce i czy pod∏àczone sà odpowiednie
kondensatory (dla modeli jednofazowych). Je˝eli to
nie pozwoli zidentyfikowaç przyczyny, sprawdziç
uzwojenia silnika przy pomocy omomierza.

Uwaga: W przypadku, gdy wewn´trzne
zabezpieczenie silnika wy∏àczy silnik spr´˝arki,
mo˝e up∏ynàç kilka godzin zanim ponowny start
spr´˝arki b´dzie mo˝liwy.

• Praca spr´˝arki nie powoduje wzrostu ciÊnienia
na stronie t∏ocznej:
Nale˝y upewniç si´, czy wszystkie rurociàgi
upustowe sà zamkni´te. Sprawdziç równie˝, czy
zawory elektromagnetyczne sà we w∏aÊciwej
pozycji. W przypadku, gdy wewn´trzny zawór
upustowy jest otwarty, karter spr´˝arki b´dzie
ciep∏y i zadzia∏a wewn´trzne zabezpieczenie
silnika. W takim przypadkun nale˝y odczekaç
ok. 2-3 godz.; po tym czasie spr´˝arka za∏àczy si´
automatycznie.

• Niew∏aÊciwe odg∏osy podczas pracy:
Nale˝y upewniç si´, ̋ e spr´˝arka nie jest zalewana
ciek∏ym czynnikiem mierzàc przegrzanie i
temperatur´ karteru spr´˝arki. W ustalonych
warunkach pracy temperatura karteru powinna
byç co najmniej o 10K wy˝sza od temperatury
nasycenia odpowiadajàcej ciÊnieniu parowania.

• Wy∏àcznik wysokiego ciÊnienia zatrzymuje
spr´˝ark´:
Nale˝y sprawdziç dzia∏anie skraplacza (czystoÊç,
dzia∏anie wentylatora, przep∏yw powietrza/wody,
filtry wody itd.). Je˝eli nieprawid∏owe dzia∏anie
nie jest spowodowane powy˝szymi przyczynami,
problem mo˝e wynikaç z prze∏adowania instalacji
czynnikiem ch∏odniczym albo z obecnoÊci
niekondensujàcych gazów w instalacji (powietrze,
wilgoç).

• Wy∏àcznik niskiego ciÊnienia zatrzymuje
spr´˝ark´:
Nale˝y sprawdziç dzia∏anie parownika (czystoÊç
w´˝ownicy i lamel, dzia∏anie wentylatora,
przep∏yw powietrza, filtry wody itd.), zasilanie
czynnikiem ch∏odniczym oraz spadki ciÊnienia
(na zaworze elektromagnetycznym, filtrze
odwadniaczu, zaworze rozpr´˝nym itd.), jak
równie˝ nape∏nienie czynnikiem.
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• Zbyt ma∏e nape∏nienie czynnikiem:
Nale˝y obserwowaç wskazania wziernika
zamontowanego w rurociàgu cieczowym, ró˝nic´
pomi´dzy temperaturà skraplania i powietrza w
porównaniu do ciÊnienia nasycenia dla danego
czynnika ch∏odniczego. Nale˝y równie˝ upewniç
si´, czy powodem niew∏aÊciwej pracy nie jest
zbyt ma∏e doch∏odzenie lub zbyt du˝e przegrzanie
czynnika (je˝eli zwi´kszenie nape∏nienia wydaje si´
konieczne, nale˝y zapoznaç si´ ze wskazówkami
zawartymi w pkt 8).

• Ograniczenia d∏ugoÊci cykli pracy spr´˝arki:
Pomi´dzy kolejnymi za∏àczeniami spr´˝arki
musi up∏ynàç minimum 5 minut. Zaleca si´ aby
po uruchomieniu spr´˝arka pracowa∏a nie krócej
ni˝ 2 minuty, a kolejny start odby∏ si´ po mini-
mum 3 minutowym postoju. Tylko, podczas
cyklu odessania czynnika spr´˝arka mo˝e praco-
waç krócej, do momentu osiàgni´cia za∏o˝onego
cisnienia, lub od∏àczenia jej poprzez zadzia∏anie
zabezpieczenia.

12 - Konserwacja.

• Spr´˝arki Maneurop® nie wymagajà ˝adnych
czynnoÊci konserwacyjnych. Jednak˝e, nale˝y
pami´taç, ˝e prawid∏owa obs∏uga i konserwacja
uk∏adu ch∏odniczego zabezpiecza przed
wystàpieniem awarii. Poni˝ej przedstawiono
zalecane, profilaktyczne kroki konserwacyjne,
wykonywane w regularnych odst´pach czasu:

- Kontrola warunków pracy urzàdzenia
(temperatura parowania, temperatura
skraplania, temperatura t∏oczenia, ró˝nica
temperatur na wymiennikach, stopieƒ
przegrzania i doch∏odzenia). Powy˝sze
parametry muszà zawsze mieÊciç si´ w
dopuszczalnym zakresie parametrów pracy
spr´˝arki,

- Sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania i nastaw
urzàdzeƒ zabezpieczajàcych,

- Sprawdzenie poziomu oleju w karterze
spr´˝arki i jego stanu; to dzia∏anie mo˝e
obejmowaç: test kwasowoÊci, sprawdzenie
wilgotnoÊci, analiza spektrometryczna, kiedy
olej zmieni zabarwienie,

- Sprawdzenie szczelnoÊci uk∏adu,

- Sprawdzenie prawid∏owego dzia∏ania
wymienników i ich oczyszczenie w razie
potrzeby,

- Sprawdzenie pràdu pobieranego przez silnik
spr´˝arki oraz równomiernoÊci obcià˝enia faz,

- Sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich
pod∏àczeƒ (zacisków),

- Sprawdzenie czystoÊci spr´˝arki i
prawid∏owoÊci jej pracy. Nale˝y zwróciç
uwag´ na Êlady korozji elementów pod
ciÊnieniem, jak równie˝ zacisków 
elektrycznych,

- Sprawdzenie czy nape∏nienie czynnikiem
ch∏odniczym instalacji jest prawid∏owe
i odpowiednie dla okresu zimowego i
letniego. Nale˝y zapewniç przeprowadzanie
okresowych kontroli serwisowych urzàdzenia,
jeÊli obowiàzujàce przepisy tego wymagajà.

13 - Wymiana cz´Êci.

Podczas roz∏àczania jakichkolwiek elementów
uk∏adu, ci´cia lub wiercenia otworów w rurociàgach
w uk∏adzie nie mo˝e znajdowaç si´ czynnik pod
ciÊnieniem.

Czynnik ch∏odniczy nie mo˝e byç usuni´ty z
urzàdzenia bezpoÊrednio do atmosfery. Powinien
byç usuni´ty z urzàdzenia przy pomocy
odpowiedniego sprz´tu i w sposób zgodny z
powszechnie przyj´tymi procedurami a nast´pnie
magazynowany w bezpiecznym miejscu, zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami.

Opary czynnika ch∏odniczego mogà wypie-
raç powietrze i w konsekwencji spowodowaç
uduszenie. Z tego wzgl´du wymagana jest
w∏aÊciwa wentylacja pomieszczenia podczas
prac serwisowych.

Wymiana elementów spr´˝arki musi byç
przeprowadzona zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami.

• Upewnij si´, ̋ e zasilanie uk∏adu jest od∏àczone.

• Przed wymianà urzàdzenia konieczne jest
okreÊlenie i usuni´cie przyczyny uszkodzenia. W
przeciwnym wypadku uszkodzenie mo˝e wystàpiç
powtórnie. W przypadku wymiany spr´˝arki, do
zidentyfikowania przyczyny awarii pomocne
jest wykonanie testu kwasowoÊci oleju.

• Sprawdziç, czy charakterystyka elektryczna i
ch∏odnicza montowanej spr´˝arki jest taka sama
jak oryginalnej.

• Do monta˝u nowej spr´˝arki Maneurop®,
u˝ywaç t∏umików gumowych podk∏adek i uszc-
zelek, b´dàcych na jej wyposa˝eniu.

• W przypadku, gdy konieczna jest przeróbka
rurociàgów, nale˝y zastosowaç si´ do wskazówek
wyszczególnionych w pkt. 3 (Êrodkibezpieczeƒstwa
podj´te przed monta˝em urzàdzenia).

• W przypadku koniecznoÊci wymiany elementów
uk∏adu nale˝y stosowaç si´ do szczegó∏owych
zaleceƒ podanych we wczeÊniejszych punktach.

Uwaga:
W przypadku uszkodzenia uzwojeƒ silnika
spr´˝arki, przed zamontowaniem nowej spr´˝arki
nale˝y przep∏ukaç i przeczyÊciç ca∏y uk∏ad w
celu usuni´cia kwasów i zanieczyszczeƒ. Nale˝y
systematycznie wymieniaç odwadniacz w
rurociàgu cieczowym. WczeÊniej, je˝eli to
konieczne, uruchomiç spr´˝ark´ na 2 godziny z
wk∏adem o zdolnoÊci do wiàzania kwasów (w
tym przypadku mo˝e byç równie˝ konieczne
zastosowanie filtra po stronie ssawnej). Po
up∏ywie ok. 2 tygodni sprawdziç kwasowoÊç
oleju. Je˝eli test wyka˝e zakwaszenie oleju,
nale˝y wymieniç olej, jak równie˝ wk∏ady
filtrów: odwadniacza oraz poch∏aniajàcego
kwasy. Powy˝szà procedur´ nale˝y powtarzaç
do chwili, kiedy uk∏ad b´dzie niezakwaszony i
wolny od zanieczyszczeƒ. W przypadku, gdy
test nie wyka˝e zakwaszenia oleju nale˝y
wymieniç wk∏ad filtra na zwyk∏y odwadniajàcy,
a w razie potrzeby usunàç wk∏ad z filtra po
stronie ssawnej.

14 - Wskazówki dla u˝ytkownika.

Wszystkie czynnoÊci serwisowe powinny
byç wykonywane tylko i wy∏àcznie przez
wykwalifikowane osoby.

Temperatury powierzchni rur agregatu i
powierzchni spr´˝arki mogà przekroczyç 100°C i

w zwiàzku z tym mogà byç przyczynà powa˝nych
poparzeƒ. Podczas wykonywania czynnoÊci w
pobli˝u spr´˝arki lub rurociàgów nale˝y zwracaç
szczególnà uwag´ na bezpieczeƒstwo pracy.
Ponadto, podczas pracy spr´˝arki temperatura
niektórych powierzchni mo˝e spaÊç do bardzo
niskich wartoÊci temperatur rz´du -45°C,
przez co personel obs∏ugujàcy nara˝ony jest na
niebezpieczeƒstwo odmro˝eƒ.

CiÊnienie wewnàtrz spr´˝arki oraz w
uk∏adzie ch∏odzenia mo˝e osiàgaç niebezpiecznie
wysokie wartoÊci (nieprawid∏owa praca, ogieƒ
itp.) prowadzàce do powstania urazów personelu
w przypadku nag∏ego wyp∏ywu czynnika. Dlatego
zabrania si´ wszekiego rodzaju czynnoÊci tj.
wiercenie, lutowania czy spawania lub ci´cia
pokrywy spr´˝arki i sàsiednich przy∏àczy
(wyp∏ywajàcy ciek∏y czynnik ch∏odniczy mo˝e
powodowaç powa˝ne odmro˝enia ods∏oni´tej
powierzchni skóry).

Gwarancja produktu mo˝e byç uznana za
niewa˝nà w przypadku, gdy:

- stwierdzona zostanie: przeróbka spr´˝arki
(chyba, ˝e b´dzie ona zaaprobowana
przez Danfoss Commercial Compressors),
brak tabliczki znamionowej, uszkodzenie
elementów (zniszczone, z∏amane, wgniecione),
Êlady uderzeƒ itd.

- p∏aszcz spr´˝arki zostanie rozci´ty przez
klienta lub spr´˝arka zwrócona w stanie
nieszczelnym (np. niezaÊlepione przy∏àcza),

- wewnàtrz spr´˝arki stwierdzona zostanie
obecnoÊç rdzy lub wody,

- olej b´dzie zawiera∏ Êlady p∏ynu u∏atwiajàcego
wykrywanie nieszczelnoÊci,

- u˝yty zostanie czynnik ch∏odniczy lub olej nie
zatwierdzony przez Danfoss Commercial
Compressors,

- grza∏ka PTC nie zosta∏a pod∏àczona, lub
niew∏aÊciwie u˝ywana,

- zauwa˝one zostanà inne odst´pstwa od zaleceƒ
odnoszàcych si´ do instalacji, obs∏ugi oraz
konserwacji urzàdzenia zawartych w instukcji,

- spr´˝arka zosta∏a u˝yta do pracy w Êrodkach
transportu tj. ∏odzie, ci´˝arówki, pociàgi itd.
lub w strefie zagro˝onej wybuchem.

Data produkcji spr´˝arki jest podana natabliczce
znamionowej urzàdzenia. W przypadku
zg∏aszania reklamacji nale˝y bezwzgl´dnie
podaç oznaczenie typu i numer seryjny
urzàdzenia.
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