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Vážený automechaniku,

na tomto místě bychom Vám chtěli poděkovat, že jste pro svoji dílnu zvolili naše zařízení. 
Jsme si jisti, že bude plně odpovídat vašim požadavkům a při práci vám dobře poslouží. 

Přečtěte si prosím pečlivě pokyny v této příručce. Příručku si pečlivě uložte, abyste ji 
v případě potřeby dokázali ihned najít.



•  Pokud nemáte k dispozici písemné povolení výrobce, tak je zakázáno jakékoliv kopíro-
vání této příručky a to jak jako celek nebo její části. 

•  Data a funkční vlastnosti uvedené v této příručce jsou pro výrobce nezávazné, proto si 
také výrobce vyhrazuje právo provádět jejich jakékoliv změny bez povinnosti toto pře-
dem oznámit. 

•  Veškeré názvy zboží a produktů nebo registrované obchodní značky patří příslušným 
vlastníkům. 

TTPR - únor 2005 
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1.0 –  PŘEDMLUVA

Tento návod je určen pro odborníky, kteří jsou příslušným školením nebo speciálním kur-
zem seznámeni se základy na téma klimatizační techniky. Je důležité, aby příslušné servisní 
práce u klimatizací prováděly výhradně osoby, které jsou seznámeny s platnými předpisy 
bezpečnosti práce a s opatřeními pro zajištění bezpečnosti na pracovišti a při manipula-
ci s chladivem a oleji. Tento návod slouží jako pomocný prostředek při proplachování kli-
matizačních zařízení s vaším servisním zařízením, které musí být pro tyto účely vybaveno 
proplachovací sadou. Jednotlivé pracovní kroky se mohou lišit podle výrobce vozidla. Pro-
to doporučujeme prohlédnout si před zahájením práce příslušná specifická data výrobce 
(data OEM). 

Vyloučení ručení

Informace obsažené v tomto návodu je nutné brát jako pokyny a směrnice, tyto informa-
ce se mohou měnit i bez předchozího upozornění. SPX proto nepřebírá žádné ručení za 
uvedené chyby nebo nepřesnosti v tomto návodu nebo za škody, které vznikly v důsledku 
práce podle těchto informací.

2.0 –  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při manipulaci s chladivem nebo při práci s klimatizací je nutné vždy používat ochranné 
rukavice a ochranné brýle. Je nutné za všech okolností zamezit kontaktu chladiva s pokož-
kou a zvláště s očima. Kapalné chladivo (R134a) se odpařuje při cca. - 26,3 °C. Protože se 
odpařuje velmi rychle, dochází ke zmražení všeho, s čím je chladivo ve styku. Při manipula-
ci s chemickými proplachovacími médii doporučujeme vždy používat ochrannou masku. 

Používejte ochranné brýle. 

Používejte rukavice. 

Používejte ochrannou masku. 

Je nutné zamezit vdechování chladiva, jakož i výparů olejů, protože by to mohlo vést k po-
dráždění očí, nosu a hltanu. 

Při práci na klimatizaci je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
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3.0 – POKYNY PRO PRAXI 

Před zahájením práce zakryjte oba blatníky a čelní část vozidla pomocí odpovídajících 
ochranných potahů. Kontrastní látka případně obsažená v chladivu může poškodit lak vo-
zidla. 

Aby se zamezilo nezáměrnému rozběhu ventilátoru chlazení a z toho vyplýva-
jících nehod, je nutné odpojit přípojky akumulátoru, protože servisní přípojky 
klimatizace se částečně nacházejí v blízkosti ventilátoru chlazení. Před zaháje-
ním práce je nutné si přečíst příslušné pokyny výrobce vozidla. 

Veškeré použité nářadí a náhradní díly musí být čisté a suché. 

Připravte si veškeré potřebné nářadí a náhradní díly do blízkosti, aby systém nebyl otevřen 
déle než je nutné. 

Před otevřením vedení chladiva, spojů nebo přípojek musí být okolí bezpodmínečně vyčiš-
těno od oleje, nečistot a vlhkosti, aby se zamezilo znečištění systému. 

Veškerá otevřená vedení a spoje je nutné okamžitě uzavřít, aby se do systému nemohl do-
stat znečištěný vzduch nebo vlhkost. Vzduch v klimatizaci vede k jejímu poškození a v dů-
sledku vlhkosti obsažené ve vzduchu dochází ke snížení chladicího výkonu. 

Veškeré O-kroužky, které se poškodí při montáži, je nutné vyměnit a před vložením je potřít 
kompresorovým olejem. 

Při demontáži O-kroužků je nutné dbát na to, aby nebyly poškozeny těsnicí plochy poškrá-
báním. 

Doporučujeme vyměnit sběrnou nádobku vysoušeče, pokud bylo zařízení otevřeno déle 
než 4 hodiny (v závislosti na výrobci), pokud bylo zařízení poškozeno nebo nebylo v pro-
vozu déle než 2 roky. 

Uzavírací zátky u nových komponentů demontujte až bezprostředně před montáží do systé-
mu. Tak lze redukovat množství vzduchu a vlhkosti v komponentu. Pokud doplňujete kom-
presorový olej, dbejte na to, aby byly použité prostředky (hadičky, nádobky) čisté a suché, 
zásobník oleje uzavřete ihned po použití. 

Systém je nutné před plněním vakuovat po dobu minimálně 30 minut. Pouze tak je zaruče-
no, že bude ze systému odstraněna zde přítomná vlhkost. 

Důležitým předpokladem pro plnění systému je čisté chladivo. Veškeré 
cizí látky jako vlhkost, vzduch, nečistoty atd. se v chladicím okruhu ne-
gativně projeví na systémovém tlaku a na zhoršení výkonu klimatizace. 
Překontrolujte čistotu a typ chladiva pomocí vhodného zařízení pro iden-
tifikaci chladiva. 

Po každé opravě je nutné systém překontrolovat z hlediska netěsností. Pokud se zjistí ne-
těsnosti, je nutné systém okamžitě vyprázdnit a netěsnosti odstranit. 
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4.0 – OTÁZKY NA TÉMA PROPLACHOVÁNÍ 

Jedním z nejčastěji diskutovaných témat u klimatizací vozidel je proplachování klimatizací. 

V současnosti existují na trhu různé možnosti a zařízení, ty lze používat podle případu apli-
kace. 

Ze strany výrobců vozidel a komponentů neexistují žádné metody, které by bylo možné 
doporučit pro všechny problémy a všechna vozidla. 

Tato situace často vede k omylům v dílnách a u specialistů na klimatizace. 

Proto je mimořádně obtížné rozhodnutí o tom, jaká metoda proplachování a jaké přístrojo-
vé vybavení se má zvolit. 

4.1 –  Proč proplachovat 

Z pohledu dílny

•  Zamezení drahým opakovaným opravám. 

•  Zvýšení spokojenosti zákazníků. 

•  Snížení následných nákladů pro dílnu. 

•  Zamezení problémům při zpracování záručních případů s dodavateli komponentů kli-
matizací. 

Z pohledu zákazníků

•  Zvýšení a optimalizace chladicího výkonu klimatizací. 

•  Snížení následných nákladů pro zákazníka. 

4.2 –  Co rozumíme pod pojmem proplachování 

Proplachováním se ze systému chladicího okruhu odstraní škodlivé substance a znečiště-
ní, protože tyto substance nelze dostatečně odstranit v rámci běžné údržby. 

Tento postup slouží pro ochranu všech komponentů klimatizace, zvláště kompresoru jako 
nejdůležitějšího konstrukčního dílu klimatizace.
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4.3 –  Co jsou škodlivé substance, jaké účinky mají 

+ =

ZNEČIŠTĚNÍ ÚČINKY

Vlhkost Příčina zamrzání ventilů, vytváření kyselin, koroze 
a rzi. 

Vzduch Příčina příliš vysokého tepla, tlaku a teplot. Zrychluje 
nestabilitu chladiva. Slučuje se s olejem pro klimati-
zaci a vytváří určitý druh kalu. Snižuje chladicí výkon. 
Umožňuje vniknutí vlhkosti. 

Kovové částečky Ucpávají ventily, omezují pohyb všech pohyblivých 
dílů. 

Chybný olej nebo smíšené oleje Způsobují nedostatečné mazání, vznikající vosky 
a různé formy kalů ucpávají průchody a ventily. 

Nečistoty Znečištění pevných trysek a expanzních ventilů, re-
agují jako kyselina. Působí jako brusný prostředek, 
urychluje poškození komponentů v systému. 

Pryž Ucpává systém, filtry a ventily. 
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4.4 -  Účinky na jednotlivé komponenty

Expanzní ventil – pevná tryska

U pevné trysky se průtočné množství určuje pomocí kalibrovaného otvoru, olejové kaly 
a další nečistoty zanášejí ochranné sítko. 

Čistá pevná tryska

Znečištěná pevná tryska

Sítko pevné trysky

Expanzní ventil
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Odpařovač a kondenzátor

Znečištění se usazují ve vytvrzené formě v kanálcích tepelného výměníku. Pokud se tato 
znečištění neodstraní, klesá kapacita tepelného výměníku a tím také chladicí výkon systé-
mu. 

Částečky v kanálcích kondenzátoru

Stejně tak u odpařovače
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Kompresor

Smíšený nebo znečištěný olej již nemá potřebné mazací schopnosti. Částečky nečistot 
působí jako smirek u všech pohyblivých dílů kompresoru, předem je naprogramován před-
časný výpadek kompresoru. 

4.5 –  Proplachování Multipass-komponentů 

V moderních systémech se v současnosti používají Multipass kondenzátory a odpařovače, 
při proplachování těchto komponentů dochází často ke komplikacím. 

Příklad: Multipass-kondenzátor. 

U Multipass-kondenzátorů vstupuje vysokotlaké vedení do tepelného výměníku, aby se 
poté okamžitě rozdělilo na dva nebo více paralelně ležících kanálků. Pokud se nyní jeden 
z těchto kanálků znečistí nebo ucpe a ostatní kanálky jsou čisté, zvolí si proplachovací 
prostředek cestu nejnižšího odporu a bude proudit pouze přes čisté kanálky. Znečištění 
zůstane v systému, aniž by si toho mechanik všiml. Pokud si nejste jisti, zda je kondenzátor 
nebo výparník čistý po proplachování, je jediným řešením z technického pohledu komplet-
ní výměna komponentů. 

  Multipass-výparník      Multipass-kondenzátor
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5.0 –  METODY PROPLACHOVÁNÍ 

V současnosti rozlišujeme tři různé metody proplachování: 

•  Proplachování dusíkem. 

•  Proplachování chemickými prostředky. 

•  Proplachování chladivem. 

5.1 -  Proplachování dusíkem

•  Použití: Jednotlivé komponenty se vyfukují a vysoušejí přes adaptér tlakem cca. 10 až 
15 barů. 

•  Výhody: Snížení nákladů na proplachovací médium, které lze beze zbytku odstranit ze 
systému, nevznikají náklady na jeho likvidaci. 

•  Nevýhody: Nízký čisticí účinek. Uvolňuje z komponentů pouze volné částečky, množ-
ství odstraněného oleje je pouze obtížně měřitelné. Proplachovat lze pouze jednotlivé 
komponenty, zvýšení nákladů na demontáž a montáž komponentů. 

5.2 -  Proplachování chemickými prostředky

•  Použití: Při proplachování jsou chemické prostředky (proplachovací roztoky) vedeny 
přes jednotlivé komponenty pod tlakem, u některých typů zařízení s pulzujícím tlakem. 
V současnosti mají pouze některé proplachovací kapaliny povolení od výrobců. 

•  Výhody: Velmi dobrý čisticí účinek, odstranění i zatvrdlých usazenin. 

•  Nevýhody: Vyšší náklady na kapaliny, které je nutné stále vyměňovat a spotřebova-
né prostředky likvidovat. Chemické prostředky mohou napadat těsnění a vedení, pro-
plachovat lze pouze jednotlivé komponenty. Vysoké náklady na demontáž a montáž 
komponentů. Množství odstraněného oleje je pouze obtížně měřitelné. Velmi vysoké 
investice na proplachovací systém. Vyšší rozsah práce, pro odstranění proplachovací 
kapaliny na 100 % z komponentů.
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5.3 -  Proplachování chladivem.

•  Použití: Při proplachování se používá tekuté chladivo, pro proplachování chladivem 
jsou potřebné speciální přípravky a adaptéry. Moderní zařízení pro servis klimatizací 
mohou být vybavena pro proplachování chladivem. 

•  Výhody: Nejsou potřebné žádné přídavné prostředky, jsou ideální pro odstranění oleje 
ze systému. Žádné problémy s výrobcem, jako proplachovací médium se používá stej-
ný prostředek. Chladivo se recykluje přes servisní zařízení a lze je opět použít, nevzni-
kají náklady na likvidaci. Žádné škodlivé účinky na těsnění a komponenty, proplachovat 
lze kompletní díly systému, proto vznikají nižší náklady na demontáž a montáž, protože 
většina dílů zůstává v systému. 

•  Nevýhody: Pouze malý čisticí účinek, ze systému se uvolní a odstraní pouze volné čás-
tečky. 

5.4 –  Volba metody proplachování 

ZNEČIŠTĚNÍ 
NEBO POŠKOZENÍ

METODA 
PROPLACHOVÁNÍ

Poškození kompresoru  Chladivo

Neznámý nebo smísený olej Chladivo

Usazené, vytvrzené nečistoty Proplachovací prostředek

Nehoda, poškození čelní části Chladivo

Odstranění oleje (příliš mnoho oleje) Chladivo

Přestavba z R12 na R134a Chladivo

Kal v systému Proplachovací prostředek

Vzduch, vlhkost Vakuování systému

Proplachovací prostředek v systému Chladivo nebo dusík

Granulát z vysoušeče v systému Proplachovací prostředek

Systém netěsný, není starší než 3 roky, 
není otevřený

Vakuování systému

Systém netěsný, starší než 3 roky Výměna vysoušeče, propláchnutí 
chladivem

Systém netěsný, vysoká ztráta oleje Chladivo

Kompresorový olej spálený Proplachovací prostředek
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6.0 –  PROPLACHOVÁNÍ CHLADIVEM 

6.1 – Příklady použití 

Pod proplachováním rozumíme odstranění škodlivých substancí z okruhu chlazení, pokud 
nebylo možné nebo nebylo dostatečné jejich odstranění v rámci běžné údržby. 

Tento postup slouží v první řadě pro ochranu kompresoru jako nejdůležitějšího dílu v sys-
tému. Proplachování také představuje ideální možnost pro odstranění zbytků kompresoro-
vého oleje ze systému. 

Po poškození kompresoru je vždy nutné propláchnout systém, protože tím se zajistí, aby 
případně vzniklé kovové zbytky z poškozeného kompresoru mohly zničit také nový kom-
presor. Pokud si výrobce ztěžuje, že dílna zneužívá jejich kompresory jako „filtry“, tak nám 
to může pomoci v lepším pochopení nutnosti proplachování systému. 

6.2 –  Odstranění kompresorového oleje 

Pokud vzniká podezření, že by mohly být ovlivněny mazací schopnosti kompresorového 
oleje, měl by se olej v každém případě vyměnit. Tak lze preventivně zamezit výpadku kom-
presoru. 

Pro vypuštění použitého oleje je nutné kompresor demontovat, potom se vedení vyčistí 
propláchnutím. 

6.3 –  Smísení kompresorových olejů 

Smísení výrobcem předepsaného oleje s jiným, nevhodným olejem, vede zpravidla k „za-
tuhnutí“ oleje, protože tím se drasticky sníží viskozita této směsi. 

V této souvislosti jsou nejdůležitější oleje: 

•  Minerální oleje pro použití ve starších systémech s R12. 

•  Syntetické oleje, např. PAG (Polyalkylenglykol) nebo různé estery olejů pro systémy 
s R134a.
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V každém případě je nutné zamezit míchání minerálních a syntetických olejů. Nebezpečí 
smísení vzniká ve většině případů přestavby z R12 na R134a. 

Nový olej        Znečištěné oleje

6.4 –  Kovové zbytky 

Další příležitostí k proplachování je odstranění kovových zbytků ze systému. U tohoto pro-
cesu jsou volné kovové částečky z poškozeného kompresoru nebo z jiných komponentů 
vyplachovány ze systému. 

Usazené částečky je nutné v každém případě odstranit pomocí výkonného zařízení, ve spo-
jení s bezezbytkovým odpařením proplachovacích kapalin. 

Příklad kovových částeček, které se pro-
plachováním kapalným chladivem odstra-
ní ze systému. 

Když se např. po poškození kompresoru systém nepropláchne, může být nově namontova-
ný kompresor velmi rychle zničen kovovými částečkami, které zůstaly v systému.
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7.0 –  PŘÍPRAVA A PROPLACHOVÁNÍ KLIMATIZACE 

Pro proplachování klimatizace musíte nejprve zjistit, o jaký systém se jedná. 

POZOR: 
Proplachujte vždy v pořadí udaném v tomto návodu, protože tím se zamezí 
tomu, aby se částečky pocházející z kompresoru proplachováním dostaly do 
systému. 

7.1 –  Příprava 

POZOR: 
Vždy musíte zajistit, aby byly dodrženy relevantní bezpečnostní předpisy. Při 
manipulaci s chladivem používejte VŽDY ochranné brýle a bezpečnostní ru-
kavice. 

• Vozidlem najeďte do servisní oblasti. 

• Vypněte motor. 

• Otevřete kapotu motoru a odpojte akumulátor. 

• Očistěte okolí servisních ventilů. 

• Demontujte krytky ze servisních ventilů. 

POZOR: 
Aby se zjistila čistota chladiva a procentuální hodnota vzduchu v systému, 
doporučujeme použít zařízení pro určení kvality chladiva. Pokud je chladi-
vo neznámé, tedy ani R12 ani R134a, nelze u vozidla provádět údržbu klima-
tizace. Vyprázdněte v tomto případě neznámé chladivo pomocí separátního 
likvidačního zařízení s označeným zásobníkem nebo se spojte s firmou SPX 
– ROBINAIR a zjistěte zde případné další postupy. 
Pokud je chladivo známé, použijte příslušné servisní zařízení.



PROPLACHOVACÍ SADA

NÁVOD K OBSLUZE 19

1

2

3

4 6

5

Servisní zařízení musí být vybaveno proplachovací sadou. 

Proplachovací lahev 
s filtrem

7.2 –  Pokyny k proplachování

Směr průtoku chladiva na zařízení

1. Zpětné vedení. 

2. Proplachovací filtr. 

3. Rychlospojka. 

4. Nízkotlaká přípojka. 

5. Servisní zařízení. 

6. Proplachovací přípojka. 

Na zařízení protéká chladivo vždy v kapalné formě z proplachovací přípojky přes systém do 
proplachovacího filtru, v tomto filtru se zachytí částečky a filtr kromě toho slouží jako sběrná 
nádoba.
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Připojte hadičky na proplachovací část.

•  V dalším textu jsou popsány různé systémy a případné druhy připojení. 

•  Když je připravena vyprázdněná klimatizace, připojte příslušnou propojku a zařízení, 
nyní lze zahájit proplachování. V kapitole 9.0 naleznete přehled všech adaptérů a pro-
pojek. 

Příklad

1. Propojka kompresoru. 

2. Kondenzátor. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Propojka expanzního ventilu. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 

Povšimněte si prosím, že klimatizace je v prvním stupni proplachována do kompresoru, 
potom se směr proplachování obrátí. Tím se zamezí tomu, aby se kompresorem zachycené 
částečky nečistot proplachováním dostaly hlouběji do systému. 
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7.3 –  Obrácení směru průtoku

•  Pro obrácení směru průtoku připojte nyní obě proplachovací hadičky stranově obrá-
ceně k zařízení, červenou hadičku na proplachovací filtr, modrou hadičku na červený 
ventil lahve. 

•  Spusťte proplachování systému, nejprve proveďte vakuování, potom propláchněte sys-
tém, tentokrát proti směru proudění (viz návod k obsluze jednotky klimatizace). 

•  Po ukončení tohoto kroku propláchněte další komponenty systému stejným způso-
bem. 

•  Po proplachování smontujte celou klimatizaci, proveďte její vakuování a naplňte systém 
podle pokynů výrobce. 

POZOR: 
Po proplachování se zpravidla vždy vypustí olej v servisním zařízení, pak se 
přidá potřebné množství oleje a toto množství oleje se po vakuování znovu 
naplní do celého systému.  Dbejte na volbu správného druhu oleje. 

Proplachuje se nejprve ve směru ke kompresoru, tím se zamezí, aby se částečky z vedení 
dostaly proplachováním za kompresor do zbývajících částí systému.
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7.4 –  Klimatizace s pevnou tryskou

Toto zařízení nemá expanzní ventil, ale pouze pevnou trysku, ve které expanduje chladivo 
do výparníku. Odpojte následující komponenty: 

• Kompresor. 

• Expanzní ventil. 

• Vysoušeč. 

1. Kondenzátor.

2. Kompresor. 

3. Vysoušeč. 

4. Pevná tryska. 

5. Výparník. 

POZNÁMKA: 
Vysoušeč zde leží ve směru průtoku ZA výparníkem.
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7.5 –  Připojení proplachovacích propojek na nízkotlaké straně

Připojte následující propojky: 

•  Univerzální propojka jako propojka výparníku na vedení z vysoušeče do výparníku. 

•  Univerzální propojka jako propojka s tryskou u vedení z trysky do výparníku. 

1. Kondenzátor. 

2. Propojka vysoušeče. 

3. Propojka trysky. 

4. Výparník. 

POZNÁMKA: 
Vedení z vysoušeče do kompresoru se musí proplachovat separátně.
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7.6 –  Proplachování nízkotlaké strany ve směru průtoku

Na počátku se nízkotlaká strana proplachuje v normálním směru průtoku, tím se zamezí 
tomu, aby se částečky dostaly proplachováním do výparníku. K tomu účelu se servisní za-
řízení s proplachovacími adaptéry připojí následujícím způsobem: 

• Červená proplachovací hadička na proplachovací přípojku a na propojku trysky

• Modrá proplachovací hadička na propojku vysoušeče

1. Kondenzátor. 

2. Propojka vysoušeče. 

3. Výparník. 

4. Propojka trysky. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.7 –  Proplachování nízkotlaké strany proti směru průtoku

Když se propláchne nízkotlaká strana VE směru průtoku, musí se směr proplachování oto-
čit. Odpojte obě proplachovací hadičky na servisním zařízení a připojte je se stranovým 
převrácením. 

• Červená proplachovací hadička na propojku vysoušeče. 

• Modrá proplachovací hadička na proplachovací přípojku a na propojku trysky. 

1. Kondenzátor. 

2. Propojka vysoušeče. 

3. Výparník. 

4. Propojka trysky. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.8 –  Připojení proplachovacích propojek nízkotlaké strany 
 ke kompresoru.

Na základě konstrukce se musí toto vedení proplachovat separátně, k tomu účelu připojte 
následující propojky: 

• Propojka kompresoru. 

• Univerzální propojka pro vedení z vysoušeče do kompresoru. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Výparník. 

POZNÁMKA: 
Propojka kompresoru je potřebná také pro proplachování vysokotlakého okruhu. 
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7.9 –  Kompresor - proplachování nízkotlakého vedení v normálním
 směru průtoku

Připojte proplachovací hadičky následujícím způsobem: 

• Modrou proplachovací hadičku na propojku kompresoru. 

• Červenou proplachovací hadičku na propojku vysoušeče. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka filtru. 

4. Výparník. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.10 –  Kompresor – proplachování nízkotlakého vedení proti směru
 průtoku

Když se propláchne vedení VE směru průtoku, musí se směr proplachování otočit. Odpojte 
obě proplachovací hadičky na servisním zařízení a připojte je se stranovým převrácením. 

• Červená proplachovací hadička na proplachovací filtr. 

• Modrá proplachovací hadička na proplachovací přípojku. 
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Po proplachování se obě proplachovací hadičky připojí opět normálně. 

1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka filtru. 

4. Výparník. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.11 –  Připojení proplachovací propojky na vysokotlaké straně

Pro proplachování vysokotlaké strany systému se připojí následující propojky: 

• Propojka kompresoru nebo univerzální propojka na straně kompresoru. 

• Univerzální propojka na straně trysky. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka trysky. 

4. Výparník. 
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7.12 –  Proplachování vysokotlaké strany ve směru do kompresoru

Vysokotlaká strana se proplachuje nejprve ve směru do kompresoru, tedy proti vlastnímu 
směru proudění. Tím se zamezí tomu, aby se cizí částečky ve vedení za kompresorem do-
staly proplachováním do kondenzátoru. Připojte následující přípojky: 

• Červená proplachování hadička přicházející z proplachovací přípojky na propojku trysky. 

• Modrou proplachovací hadičku na propojku kompresoru. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka expanzního ventilu. 

4. Výparník. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.13 –  Proplachování vysokotlaké strany ve směru průtoku

Po proplachování proti přirozenému směru průtoku se směr proplachování obrátí, připojte 
přípojky k servisnímu zařízení stranově převráceně: 

• Červená proplachovací hadička na proplachovací filtr. 

• Modrá proplachovací hadička na proplachovací přípojku. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka expanzního ventilu. 

4. Výparník. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.14 –  Klimatizace s expanzním ventilem

Tato zařízení mají expanzní ventil v blízkosti výparníku. Odpojte následující komponenty ze 
systému: 

• Kompresor. 

• Expanzní ventil. 

• Vysoušeč. 
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1. Kondenzátor. 

2. Kompresor. 

3. Vysoušeč. 

4. Expanzní ventil. 

POZNÁMKA: 
Povšimněte si směru průtoku u tohoto zařízení, vysoušeč je zde umístěn ve směru průtoku 
PŘED výparníkem. 
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7.15 –  Propojení u strany výparníku

Připojte pro proplachování této strany následující propojky: 

•  Propojka kompresoru. 

•  Propojka pro expanzní ventil (expanzní ventil je nahrazen propojkou). 

•  Propojka vysoušeče nebo univerzální propojka jako propojka vysoušeče u vedení vy-
soušeče. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Propojka expanzního ventilu. 

5. Výparník. 

POZNÁMKA: 
Propojka pro expanzní ventil jej nahradí, proto lze proplachovat také výparník. 
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7.16 –  Proplachování strany výparníku ve směru průtoku

Pro proplachování této strany v přirozeném směru proudění připojte následující přípojky: 

• Červená proplachovací hadička na propojku vysoušeče. 

• Modrá proplachovací hadička na propojku kompresoru. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Propojka expanzního ventilu. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 
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7.17 –  Proplachování strany výparníku proti normálnímu směru 
 proudění

Pro proplachování proti směru proudění obraťte přípojky proplachovacích hadiček: 

• Červená proplachovací hadička na proplachovací filtr. 

• Modrá proplachovací hadička na proplachovací přípojku. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Propojka expanzního ventilu. 

5. Nízkotlaká přípojka. 

6. Servisní zařízení. 

7. Proplachovací přípojka. 

POZNÁMKA: 
Po proplachování opět připojte proplachovací hadičky normálně, tím se zamezí záměně při 
příštím proplachování. 
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7.18 –  Proplachování vysokotlaké strany proti normálnímu směru
 proudění

Zde se nejprve proplachuje proti normálnímu směru proudění, aby se proplachováním ne-
dostaly žádné částečky z vedení kompresoru do kondenzátoru. Připojte následující přípoj-
ky proplachovacích vedení: 

• Červená proplachovací hadička na propojku vysoušeče. 

• Modrá proplachovací hadička na propojku kompresoru. 
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Propojka expanzního ventilu. 

5. Výparník. 

6. Nízkotlaká přípojka. 

7. Servisní zařízení. 

8. Proplachovací přípojka. 
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7.19 –  Proplachování vysokotlaké strany v normálním směru průtoku

K tomu účelu otočte proplachovací hadičky na zařízení: 

• Červená proplachovací hadička na proplachovací filtr.

• Modrá proplachovací hadička na proplachovací přípojku.
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1. Kondenzátor. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Propojka vysoušeče. 

4. Propojka expanzního ventilu. 

5. Výparník. 

6. Nízkotlaká přípojka. 

7. Servisní zařízení. 

8. Proplachovací přípojka. 

POZNÁMKA: 
Po proplachování zapojte hadičky opět normálně. 



PROPLACHOVACÍ SADA

38 NÁVOD K OBSLUZE

8.0 –  PO PROPLACHOVÁNÍ

Po ukončení jednotlivých procesů proplachování připojte zpět všechny komponenty, dbej-
te přitom na nejvyšší možnou čistotu. 

Doporučujeme: 

• Vyměnit všechny O-kroužky. 

• Vyměnit vysoušeč. 

• Vypustit kompresorový olej a olej kompletně vyměnit. 

Po uzavření zařízení se systém vakuuje, doplní se olej a systém se naplní chladivem. 

Vytvořte poté menší servisní zprávu, která bude uvádět veškeré provedené práce, předejte 
ji zákazníkovi a v případě potřeby si ji založte do dokumentů pro zákazníka. 
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9.0 –  PROPLACHOVACÍ ADAPTÉRY A PROPOJKY

Pro proplachování musí být k dispozici níže uvedené adaptéry a propojky. 
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1. Propojky pro expanzní ventily. 

2. Propojka kompresoru. 

3. Univerzální propojky.


