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16.8. FILTRDEHYDRÁTOR

Filtrdehydrátor slouží k pohlcování škodlivin z okruhu chladiva, vody a
také drobných pevných částic. Na obalu je šipkou označen směr průtoku
kapalného chladiva, ten se musí dodržet. Montuje se ve svislé poloze
z důvodu rovnoměrnějšího průtoku chladiva tak, aby přívod kapaliny byl
nahoře. Dodávají se pro připojení pájením nebo kalíškovými spoji. Pokud
se v systému objeví vlhkost, musí se filtrehydrátor co nejdříve vyměnit.
V těchto případech je vhodnější používat typy s kalíškovým připojením. Vnější
průměr připojovacího potrubí se volí podle průměru kapalinového potrubí.
Je lepší osadit objemově větší typ. Pro TČ vzduch-voda s nutností reverza-
ce chodu se dodávají filtrdehydrátory pro obousměrný provoz. V nové kon-
strukci TČ použijeme vždy nový filtrdehydrátor.

Princip filtrdehydrátoru. Aktivní hmota bývá slisovaná do porézního bloku
nebo se skládá z kuliček různé velikosti. PES je zkratka pro polyester.

Praktické provedení filtrdehydrátorů. Všimněte si jejich hermeticky
uzavřených konců. Zátky se odstraní těsně před montáží.
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16. KONSTRUKČNÍ DÍLY TEPELNÝCH ČERPADEL

Ve skutečnosti nejsou na hřídeli dva kužely, ale jeden dvojitý. Otvory
jsou blíž k sobě a pomocné vývody, někdy nazývané návarky, bývají umís-
těny na různých, obvykle protilehlých stranách.

Ventily mohou být v provedení přímém nebo častěji rohovém. Bývají
konstruovány pro přivaření nebo pro přišroubování pomocí převlečné mati-
ce. Šroubovaný spoj je utěsněn teflonovým kroužkem. Protože se poloha
takového ventilu před utažením převlečné matice dá nastavit, dostaly tyto
ventily název „Rotalock“.

Servisní vývody mívají závity 3/8“. Jeden vývod slouží pro účely čerpání
a plnění chladiva a je v klidovém stavu uzavřen kuželkou ventilu. Druhý je
naopak otevřen a je stále propojen s okruhem chladiva. Používá se napří-

Princip funkce trojcestného ventilu.

16.9. TROJCESTNÝ VENTIL

Je to ručně ovládaný ventil, který slouží k občasnému uzavření okruhu
chladiva nebo vývodu pro servisní účely. K ovládání je potřebný vhodný
nástroj, obvykle otevřený klíč. Vnitřní principiální schema a funkce je zřej-
má z obrázků.


