SERVIS KLIMATIZACE
VÝMĚNA KOMPRESORU A
PROPLACHOVÁNÍ
KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLIMATIZACI

VÝMĚNA KOMPRESORU
PŘEHLED A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Kompresor klimatizace je poháněn motorem automobilu prostřednictvím klínového
žebrovaného řemenu. Stlačuje, resp. čerpá chladivo v systému. Existují různá provedení
kompresorů.
Způsob fungování
Kompresor nasává a stlačuje chladivo o nízké teplotě, proudící
v plynném skupenství z výparníku. Chladivo, které stlačením
dosáhne vysoké teploty, pak nadále v plynném skupenství
pokračuje do kondenzátoru.
Projevy závady
Poškození nebo výpadek kompresoru se může projevovat těmito
příznaky:
➔➔ Netěsnost
➔➔ Hlučnost
➔➔ Nedostatečný nebo žádný chladicí výkon
➔➔ Chybový kód v řídicí jednotce klimatizace nebo v centrální/
motorové řídicí jednotce

POZOR!

Před montáží nového kompresoru vždy zkontrolujte, jestli
množství oleje a jeho viskozita odpovídá údajům od výrobce.
Olej případně doplňte!
(V této souvislosti odkazujeme na pracovní postup uvedený na
následující straně.)

Výpadek může mít různé příčiny:
➔➔ Poškození ložisek v důsledku vadného napínacího zařízení
nebo opotřebení
➔➔ Netěsnost hřídele kompresoru nebo tělesa
➔➔ Mechanické poškození tělesa kompresoru
➔➔ Kontakty (elektrické přípojky)
➔➔ Elektrický regulační ventil
➔➔ Nedostatek chladicího oleje
➔➔ Nedostatek chladiva
➔➔ Pevné látky (např. špony)
➔➔ Vlhkost (koroze atd.)
➔➔ Chybné napínací prvky, vedlejší agregáty
Zjišťování závad
Test funkčnosti a měření tlaku v systému:
➔➔ Zapíná se kompresor, je připojovací zástrčka správně
zasunutá, je v systému elektrické napětí?
➔➔ Zkontrolujte elektrický regulační ventil, resp. jeho ovládání.
➔➔ Zkontrolujte správné nasazení, nepoškozený stav a napnutí
hnacího řemenu.
➔➔ Vizuálně zjistěte případné netěsnosti.
➔➔ Zkontrolujte správné upevnění potrubí chladiva.
➔➔ Porovnání tlaku na vysokotlaké a nízkotlaké straně.
➔➔ U novějších systémů načtěte chybová hlášení.

KOMPRESOR
ŘEZ

Závitové přípojky

Ozubené kolo

Víčko otvoru na olej

Těleso

Sací a výtlačný ventil

Hlava válců
Hnací hřídel

Těsnění
Písty

Kotouč
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VADNÝ KOMPRESOR?
POSTUP PŘI ANALÝZE CHYB A VÝMĚNĚ

VYHLEDÁNÍ PŘÍČINY:
a) závada v okruhu chladiva
b) elektrická závada
c) závada v oblasti kompresoru
(hnací řemen, pomocné agregáty)

V pořádku

Kontrola namontovaného kompresoru
Není v pořádku

 IP Z PRAXE
T
a) Magnetická spojka
b) Mechanická poškození
c) Elektrický regulační ventil
d) Netěsnost

Odsát chladivo

Demontáž kompresoru

Kontrola, zda v systému nejsou nečistoty,
pevné látky nebo netěsnosti

Montáž nového nebo
opraveného kompresoru

Výměna expanzního, resp. škrticího ventilu /
vysoušeče / akumulátoru nebo O-kroužků

Pomocí servisní stanice
1. Vytvořte podtlak/vakuum
2. Proveďte zkoušku těsnosti
3. Doplňte chladivo

1. Test systémového tlaku
2. Test těsnosti
3. Přezkoušení systému

Nalepení servisní nálepky
Zkušební jízda
Zapsání provedené práce

C
 O JE TŘEBA BEZPODMÍNEČNĚ UDĚLAT:
Při výměně kompresoru je nutné propláchnout celý klimatizační systém a vyměnit spotřební materiály
a komponenty, které nelze propláchnout!

C O JE TŘEBA BEZPODMÍNEČNĚ UDĚLAT:
Před montáží nového kompresoru vždy
zkontrolujte, zda množství oleje a jeho viskozita
odpovídá údajům od výrobce. Olej případně
doplňte! Za tímto účelem je nutné kompresor
vyprázdnit a znovu ho naplnit množstvím
stanoveným výrobcem. Při montáži vyměňte
O-kroužky.

 IP Z PRAXE
T
Do sacího potrubí na kompresoru
případně před montáží namontujte
filtrační sítko

B EZPODMÍNEČNĚ DODRŽUJTE:
- Postup při plnění klimatizačního systému
- Předpisy pro plnění dané výrobcem

T IP Z PRAXE
Dbejte údajů stanovených výrobcem:
a) doba vakua
b) množství náplně chladiva

 IP Z PRAXE
T
Do systému nalijte prostředek k
vyhledávání netěsností

Viz následující stranu
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DŮSLEDNÉ PROPLÁCHNUTÍ

Částečky nečistot v okruhu klimatizace lze odstranit jen
důkladným propláchnutím celého systému. K proplachování je
podle stupně znečištění vhodné chladivo R134a nebo speciální
proplachovací roztok z nabídky společnosti Hella Gutmann
Solutions. Kompresory, vysoušeče (akumulátory) a expanzní, resp.
škrticí ventily nelze proplachovat. V případě závady kompresoru
je vždy nutné počítat se znečištěním systému (oděr, špony), které
nikdy nelze plně vyloučit. Z toho důvodu je naprosto nezbytné
systém při výměně kompresoru propláchnout.

CHLADÍCÍ OLEJE

Dodržujte údaje od výrobce a pokyny z příbalového letáku / údaje
o viskozitě.

2. Množství oleje a specifikace
Před montáží nového kompresoru, resp. při doplňování oleje
do chladiva je vždy nutné dodržet množství náplně a viskozitu
stanovené výrobcem automobilu.
3. Systémové množství oleje patřící do kompresoru
Někdy lze stejný kompresor použít pro různá vozidla, resp.
systémy. Před montáží kompresoru je proto nezbytné podle
údajů od výrobce zkontrolovat, resp. upravit množství olejové
náplně a viskozitu. Za tímto účelem je nutné všechen olej
vypustit a zachytit do nádoby. Pak je třeba do kompresoru
znovu nalít celé množství oleje stanovené výrobcem vozidla
(systémové množství oleje). Aby se olej rovnoměrně rozdělil, je
nutné kompresor před namontováním desetkrát ručně protočit.
To odpovídá také údajům výrobce kompresorů Sanden, přičemž
je vždy nutné dodržovat i samostatné pokyny výrobce vozidla.

1. Rozdělení olejové náplně
V každé součásti klimatizace se nachází olej do chladiva. V případě
FILTRAČNÍ SÍTKA KOMPRESORU
opravy se s vyměňovanou součástí odstraní i část tohoto oleje.
Při výměně kompresoru je vždy nutné každý klimatizační systém
Proto je bezpodmínečně nutné příslušné množství oleje znovu
propláchnout a odstranit z něj tak nečistoty a cizí příměsi. Pokud
doplnit. Průměrné rozdělení olejové náplně uvnitř systému
v okruhu zůstanou nečistoty i po propláchnutí, lze poškození
znázorňuje následující graf.
zamezit použitím filtračních sítek do sacího potrubí. Viz katalog
příslušenství a nástrojů Hella Gutmann Solutions.

10%

50%

Obecně platí:
Průměrné rozdělení oleje
v okruhu chladiva
Kompresor
Potrubí/hadice
Výparník

20%

Kondenzátor
Vysoušeč/akumulátor
10%

10%

NAPLNĚNÍ KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU
CHLADIVEM

PROSTŘEDKY K VYHLEDÁVÁNÍ NETĚSNOSTÍ

Příčinou poškození kompresoru může být také nedostatek
chladiva. Proto se doporučuje pravidelně provádět údržbu
klimatizace a případně do systému přidat kontrastní látku.
Předpisy pro plnění kompresoru:
Existuje několik různých metod – viz katalog příslušenství
a nástrojů společnosti Hella Gutmann Solutions. Veďte si
dokumentaci o používání kontrastní látky v automobilu. Zamezíte
➔➔ Klimatizace se smí chladivem plnit výhradně prostřednictvím
servisní stanice a servisní přípojky na vysokotlaké straně, čímž tak přeplnění, které může v nejnepříznivějším případě zapříčinit
poškození kompresoru.
se zamezí rázům chladiva v kompresoru.
➔➔ Používat se smí jen vhodné chladivo odpovídající množství
a specifikaci, které stanovil výrobce automobilu.
➔➔ Přívod vzduchu do kabiny nastavte tak, aby vzduch vycházel ze
středových výdechů, a tyto středové výdechy otevřete.
➔➔ Regulátor otáček ventilátoru otočte do střední polohy.
➔➔ Teplotu nastavte na maximální chlazení.
➔➔ Nastartujte motor (bez zapnuté klimatizace) a nechte ho
alespoň dvě minuty běžet na volnoběh.
➔➔ Při volnoběžných otáčkách zapněte asi na deset sekund
klimatizaci; pak ji asi na deset sekund vypněte. Tento postup
alespoň pětkrát zopakujte.
➔➔ Zkontrolujte systém.

BEZPODMÍNEČNĚ DBEJTE NÁSLEDUJÍCÍHO UPOZORNĚNÍ!

Zásadně vyměňujte všechny těsnicí kroužky a před nasazením je potřete chladicím olejem. Před
montáží nového kompresoru vždy zkontrolujte, zda množství oleje a jeho viskozita odpovídá
údajům od výrobce. Olej případně doplňte! Při výměně kompresoru je nutné propláchnout celý
klimatizační systém a vyměnit spotřební materiály a komponenty, které nelze propláchnout!
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PROPLACHOVÁNÍ KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU
METODY

POZOR!
Při výměně kompresoru je nutné propláchnout celý klimatizační systém
a vyměnit spotřební materiály a komponenty, které nelze propláchnout!
Propláchnutí klimatizačního systému představuje v případě opravy, resp. při poškození
kompresoru, jednu z nejdůležitějších činností. Propláchnutím se z okruhu klimatizace
odstraní nečistoty a škodlivé látky.
Propláchnutí je nezbytné k provádění odborných oprav a zamezení drahých následných
oprav. Je také předpokladem pro uplatnění záruky u dodavatelů a přispívá ke spokojenosti
zákazníků.
Kompresory, expanzní/škrticí ventily a vysoušeč, resp. akumulátory však nelze
propláchnout. Během proplachování proto musejí být tyto komponenty přemostěny
adaptérem. Po propláchnutí je nutné výše uvedené ventily a vysoušeč vyměnit.

Pro proplachování klimatizačního systému se nabízejí dvě metody:
➔➔ Metoda proplachování A:
Propláchnutí chladivem a pomocí servisní stanice
➔➔ Metody proplachování B:
Propláchnutí kapalinou (1. krok)
Vyfoukání/vysušení dusíkem (2. krok)
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METODA A
PROPLÁCHNUTÍ CHLADIVEM A S POUŽITÍM SERVISNÍ STANICE

Přístroj Husky pro servis klimatizací, vyráběný společnosti Hella Gutmann Solutions, umožňuje díky integrované funkci proplachování
rychle a levně proplachovat klimatizační systémy tekutým chladivem R134a. Přitom je třeba použít externí proplachovací přístroj a díly
ze sady proplachovacích adaptérů, které se dodávají zvlášť. Po spuštění příslušné funkce na přístroji se klimatizace vozidla naplní
tekutým chladivem, které se následně zase odsaje. Aby bylo čištění co nejúčinnější, měl by se tento cyklus provést třikrát po sobě.
Vedle propláchnutí klimatizace chladivem existuje také možnost použít k propláchnutí chemickou proplachovací kapalinu a klimatizaci
následně vyfoukat dusíkem. Kvalitního výsledku dosáhnete pouze kombinací obou těchto kroků – proplachovací kapalina je nezbytná
k chemickému vyčištění, zatímco dusík zajistí odstranění zbytků proplachovací kapaliny a vysušení.

Hella Gutmann Solutions Husky, řada pro chladivo R134A
Přístroj pro servis klimatizací Husky se vyznačuje řadou praktických
vlastností a funkcí, mezi které patří například:
➔➔ Snadné ovládání
➔➔ Databáze vozidel (s možností aktualizace z internetu)
➔➔ Plně automatický servis klimatizačních systémů
(splňuje normu SAE J2788)
➔➔ Speciální postup plnění pro hybridní a elektrická vozidla
(volitelná možnost)
➔➔ Robustní a zabezpečené vozíky na přepravu kapalin
➔➔ Ochrana před vlhkostí při manipulaci s olejem/kontrastní kapalinou
➔➔ Automatické vypouštění nekondenzujících plynů
➔➔ Plnicí funkce Power Boost k rychlému plnění klimatizačních systémů
➔➔ Příprava na automatické proplachování metodou Push-Pull
(jako doplněk) v kombinaci s proplachovacím přístrojem
➔➔ Příprava na tlakovou zkoušku dusíkem
➔➔ USB port pro přenos dat do počítače
➔➔ Propojení s počítačem pomocí Bluetooth (volitelné)
➔➔ Snímač teploty s kabelem o délce 5 m
➔➔ Bezdrátový snímač teploty (volitelné)
➔➔ Jednoduchá údržba a kalibrace

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO METODU A:
PROPLACHOVÁNÍ POMOCÍ PŘÍSTROJE HUSKY
NÁSTROJE OD SPOLEČNOSTI HELLA GUTMANN SOLUTIONS
Proplachovací přístroj Hella Gutmann Solutions
Přístroj podporuje proplachování (chladivem R134a) pomocí přístrojů pro servis klimatizací značky
Hella Gutmann Solutions. Připojuje se mezi servisní přístroj a klimatizaci vozidla. Tento přístroj
zajišťuje úplné propláchnutí klimatizace kapalným chladivem. Průhledné nádržky pomáhají
uživateli rozpoznat, kdy ze zařízení proudí kapalné chladivo bez nečistot, a proplachování lze tedy
ukončit.

Objednací číslo: 8PS 351 327-641

Proplachovací přístroj Hella Gutmann Solutions +
Přístroj umožňuje proplachování v kombinaci s přístroji pro servis klimatizací od společnosti Hella
Gutmann Solutions. Je vybaven odnímatelným skleněným válcem („inspektor“), který lze
samostatně připojit ke klimatizaci a umožňuje provést vizuální kontrolu chladiva a oleje.

Objednací číslo: 8PS 351 327-631

Sada adaptérů Hella Gutmann Solutions
Kufřík obsahuje různé adaptéry. Při proplachování se používají k vytvoření přemostění kolem
různých součástí klimatizačního systému, např. expanzních ventilů. Kromě toho lze pomocí
adaptéru připojit hadicová vedení z proplachovacího přístroje na různá vedení, popř. konstrukční díly
klimatizace vozidla. Kufr obsahuje celkem 50 jednotlivých dílů.

Objednací číslo: 8PS 351 327-661

Hella Gutmann Solutions Husky, řada pro chladivo R134A
Přístroj pro servis klimatizací Hella Gutmann Solutions Husky je nezbytnou výbavou každého
profesionálního autoservisu. Vyznačuje se řadou praktických funkcí a vlastností (viz strana 10). Díky
integrované funkci proplachování umožňuje rychle a levně proplachovat klimatizační systémy
tekutým chladivem R134a.

Objednací číslo: 8PS 179 500-021
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METODA B
1. KROK: PROPLÁCHNUTÍ VYPLACHOVACÍ KAPALINOU

U této metody se klimatizace čistí speciální proplachovací kapalinou (v kombinaci se stlačeným vzduchem). Po propláchnutí se systém
musí vysušit dusíkem. Tato metoda je vhodná zejména pro přechod z chladivaR12 na chladivo R134a a pro klimatizace určené pro
chladivo R1234yf. Chemické proplachování představuje cenově zajímavou alternativu zejména u relativně drahého chladiva R1234yf.

Sada k proplachování klimatizací Hella Gutmann Solutions
K čištění vyplachovací kapalinou (v kombinaci se stlačeným vzduchem)
Obsah sady:
➔➔ Proplachovací pistole s přípojným kuželem odolným vůči působení olejů a kyselin
➔➔ Láhev o objemu 1 l (ventil k uvolnění tlaku, rychloupínací přípojka s manometrem,
odvzdušňovací ventil), spirálová hadice a držák na stěnu (pro ostřik stlačeným vzduchem je
potřeba podle podmínek v servisu ještě navíc adaptér 1/4“ s pravým závitem)
➔➔ Plastový zásobník o objemu 5 l (k zachytávání použité vyplachovací kapaliny), víko s přípojem,
průhledná hadice a připojovací kužel
➔➔ 2 upevňovací držáky pro kuželový adaptér

Objednací číslo: 8PE 351 310-001
Upozornění: Po propláchnutí vyplachovací kapalinou je nutné systém ještě vysušit dusíkem.

2. KROK: VYFOUKÁNÍ/VYSUŠENÍ DUSÍKEM
Při této metodě se propojovací vedení a systémové komponenty jednotlivě profukují dusíkem. Je třeba dávat pozor, aby maximální
tlak při vyfukování nepřesáhl 12 barů.

Sada k vysoušení klimatizací dusíkem Hella Gutmann Solutions
K profukování a vysoušení dusíkem
➔➔ Redukční ventil dusíku
➔➔ Univerzální připojovací adaptér s kuželem
➔➔ Hadicové vedení

Objednací číslo: 8PE 351 310-111

VÝHODY A NEVÝHODY
METODY PROPLACHOVÁNÍ A & B:

METODA A

METODA B

Chladivo

Vyplachovací kapalina

ZPŮSOB PROPLACHOVÁNÍ
Součásti systému se proplachují pomocí přístroje pro servis
klimatizací Hella Gutmann Solutions a přídavného
proplachovacího zařízení s filtrem a adaptéry (dodávají se
samostatně).

ZPŮSOB PROPLACHOVÁNÍ
Součásti systému se proplachují pomocí doplňkového
proplachovacího zařízení a chemického roztoku. Zbytky
proplachovacího prostředku je nutné odstranit pomocí dusíku,
který zároveň vysuší systém.

VÝHODY
+ Nulové náklady na vyplachovací médium
+ Nulové náklady na likvidaci vyplachovacího média
+ Odstranění volných částeček nečistot a oleje
+ Metoda je schválena různými výrobci automobilů

VÝHODY
+ Odstranění volných i usazených částeček a oleje
+ Velmi dobrý čisticí účinek

NEVÝHODY
- Nedostatečný čisticí účinek v případě usazených nečistot
 proplachovacím přístroji je nutné pravidelně vyměňovat
-V
filtrační vložku
-P
 o dobu proplachování není servisní přístroj k dispozici pro jiné
využití

NEVÝHODY
- Náklady na vyplachovací médium
- Náklady na likvidaci vyplachovacího média
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ZNEČIŠTĚNÍ
A JEHO DŮSLEDKY

Jaká znečištění je možné propláchnutím odstranit?
Jaké důsledky mají taková znečištění?
➔➔ Otěr při poškození kompresoru
Částečky materiálu ucpávají expanzní ventily, škrticí ventily (vstřikovací trysky) nebo víceproudové (multi-flow) komponenty
(kondenzátor, výparník).
➔➔ Vlhkost
Expanzní ventily a vstřikovací trysky mohou zamrznout. Chemickou reakcí chladiv a olejů do chladiv s vlhkostí mohou vznikat
kyseliny, jejichž působením pórovatí hadice a O-kroužky. Součásti systému pak poškozuje koroze.
➔➔ Elastomery (pryž)
Částečky elastomerů ucpávají expanzní ventily, vstřikovací trysky nebo víceproudové komponenty.
➔➔ Znečištěné chladivo, resp. olej do chladiva
Znečištěné chladivo nebo smíchání různých chladiv může zapříčinit tvorbu kyselin. Jejich působením se mohou v hadicích
a těsnicích kroužcích začít tvořit póry. Následně může dojít k poškození dalších součástí systému korozí.

DODATEČNÁ OCHRANA KOMPRESORU FILTRAČNÍM SÍTKEM

Sada filtračních sítek a nářadí Hella Gutmann Solutions
Jako další ochranu kompresoru před poškozením nečistotami
nabízí společnost Hella Gutmann Solutions sadu filtračních sítek
a nářadí, která obsahuje:
➔➔ Nářadí pro montáž a demontáž
➔➔ Filtrační sítka 20 různých velikostí (vždy po 3 kusech)
➔➔ Samolepky k označení, že sací vedení obsahuje filtrační sítko

Objednací číslo: 8PE 351 231-701

Filtrační sítka je možné dokoupit celkem ve 24 různých
velikostech vždy po 5 kusech.

POZNÁMKY

UPOZORNĚNÍ
V oblasti thermo-managementu máte kromě společnosti Behr Hella Service na své straně
ještě dalšího silného partnera – společnost Hella Gutmann Solutions. Můžete se tak
i nadále spolehnout, že vám dodáme vše, co budete potřebovat.
Od společnosti Behr Hella Service získáte:
➔➔ náhradní díly do klimatizací
➔➔ kapaliny a kompresorové oleje
Od společnosti Hella Gutmann Solutions získáte:
➔➔ přístroje Husky pro servis klimatizací a další diagnostické přístroje
➔➔ nářadí, například proplachovací přístroje včetně vyplachovacích kapalin
➔➔ spotřební materiál, například těsnicí kroužky a filtrační sítka
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