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R290 / R600a 

SERVİS SÜRECİ 

SİSTEM 
TASARIMI 

GÜVENLİK  KOMPRESÖR 
DEĞİŞİMİ 

R600a ve R290 hidrokarbon soğutucu akışkanlardır. HFC'lere veya CHFC'lere kıyasla, 
uygulamaların tasarlanması, üretilmesi, test edilmesi, taşınması, depolanması, 
kurulması, onarılması ve bertaraf edilmesinin yanı sıra, yanıcılık yönlerine ve 
sonuçlarına özellikle dikkat edilerek işyerleri ve depolama için dikkate alınması gereken 
farklılıklara sahiptirler. HC soğutucu akışkanların kullanımına ilişkin eksiksiz bir risk 
değerlendirmesi, yukarıdaki tüm hususlar dikkate alınarak yapılmalıdır. Kullanımdaki 
ekipman kılavuzuna dikkatlice başvurmak da önemlidir. Sadece yanıcı soğutucu 
akışkanların güvenli kullanımı konusunda eğitim almış yetkili teknisyenlerin soğutucu 
akışkan devresini veya hidrokarbon sistemlerinin ekipman muhafazasını açmasına izin 
verilir. HC'leri kullanan teknisyenler, geçerli Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını 
(MSDS'ler) bulundurmalı ve anlamlarını bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. 
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STANDART BAŞLIK GEÇERLİLİK 
IZIN VERILEN MAKSIMUM 

SOĞUTUCU AKIŞKAN DOLUMU 

IEC ve EN 
60335-2-24 

Ev tipi buzdolapları, dondurma 
cihazları ve buz yapıcılar için 
uygulamalar 

Ev aletleri < 150g 

IEC ve EN 
60335-2-89 

Dahili veya uzak yoğuşmalı 
ünitelere sahip ticari uygulamalar 

Tüm Ticari uygulamalar < 150g 

EN 00378 Soğutma sistemleri ve ısı 
pompaları güvenlik ve çevresel 
gereklilikler 

Tüm buzdolapları / dondurucular, klimalar, 
ısı pompası; evsel, ticari, endüstriyel 

Uygulamaya ve kurulum yerine göre 
değişkenlik gösterir 

STANDART ÜNVANI 

IEC 60079-15 Patlayıcı gaz ortamları için elektrikli cihazlar Bölüm 15: Patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli bileşenlerin yapımı, 
test edilmesi ve işaretlenmesi 

ULUSLARARASI GÜVENLİK STANDARTLARI 
Sİ
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EM

 T
A
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IM
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NOT: 150 g'lık limit her bir ayrı soğutma devresi içindir. Oda büyüklüğü ve doluluk kategorisinde kısıtlama yoktur. 

ELEKTRİKLİ ALETLER İÇİN GÜVENLİK STANDARTLARI 

Bu ekipman ve parça gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi olarak bu iki standarda 
bakın. Her zaman yerel mevzuata da başvurun. 
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EN378'E GÖRE R600A R290 

Kimyasal Adı İzobütan (2-metilpropan) Propan 

Moleküler Formül C4H10 C3H8 

Güvenlik Sınıfı (1) A3 A3 

PED sıvı grubu 1 1 

Pratik Limit [kg/m3] (2) 0,0089 0,008 

ATEL/ODL [kg/m3] 0,0024 0,09 

LFL[kg/m3] 0,038 0,038 

Buhar yoğunluğu 25°C, 101,3 kPa [kg/m3] 2,38 1,8 

Moleküler Kütle [g/mol] 58,1 44,0 

Normal Kaynama Noktası [°C] 0 -42 

ODP 0 0 

GWP [100 yıl ITH] 4 3 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı [°C] 365 470 

Kritik Sıcaklık [°C] 134,66 96,74 

Kritik Basınç [kPa abs] 3629 4251,2 

HCs R600A VE R290 GENEL BİLGİLER VE ÖZELLİKLER 

Sİ
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(1) Yüksek derecede yanıcı maddeler, 21°C ve 101 kPa'da 0,10 kg/m3 veya daha az yanıcılık sınırı veya 19 kJ/kg veya daha fazla yanma 
ısısı ile tanımlanır; (ANSI/ASHRAE 34'e göre). 

(2) EN 378-'e göre pratik limit: sistemin HC soğutucu akışkanının dolu bir ortama sızabileceği durumlarda kullanılır. 

NOT: HC soğutucu akışkanlar A3 Güvenlik Sınıfında sınıflandırılır - daha düşük toksisite, daha yüksek yanıcılık, (ANSI/ASHRAE 34'e göre). 
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R600A VE R290 TANIMLAMA VE UYARI SEMBOLLERİ 
R600a ve R290 için Embraco kompresörleri, Embraco fabrikalarından teslim edildiklerinde herhangi bir 
soğutucu akışkan içermeseler bile, isim plakası etiketinde - veya ayrı bir etiket olarak - yanıcı maddeler için bir 
uyarı sembolüne sahiptir. 
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Kullanılacak soğutucu akışkan kompresör etiketine basılır, ayrıca kompresör modeli kullanılacak 
soğutucu akışkanı tanımlayan bir kod içerir. R600a ve R290 Embraco kompresörleri, tanınmış test 
kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır ve EN 60079-15'e uygun aşırı yük koruyucuları ve 
çalıştırma cihazlarına sahiptir. 

HCs Sistem Bileşenleri 

SİSTEM Soğutucu akışkan tanımlama ve "Yangın Riski" etiketine sahip olmalıdır 

KONDANSER R404A / Rl34a sistemi ile aynı veya biraz daha küçük 

R404A / Rl34a sistemi ile aynı 
Rulo bağ evaporatör durumunda, tedarikçinin 
spesifikasyonlarını kontrol edin. 

5mm tüpler veya 
MCHE soğutucu 
akışkan dolumu en 
aza indirmeye 
yardımcı olabilir 

EVAPORATÖR 

R404A / Rl34a sistemi ile aynı BORULAMA 
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FİLTRE KURUTUCU R404A / R134a sistemi ile aynı (XH-9) 

KAPİLLER R404A / R134a ile aynı veya biraz daha uzun (-15) 

GENLEŞME VALFLERİ 
Özellikle R290. Daha küçük kanallı ısı eşanjörleri, soğutucu 
akışkan dolumunu 150 gramın altına indirmeye yardımcı 
olabilir 

FAN MOTORU Kıvılcımsız olmalıdır (gölgeli kutup veya ECM) 

FAN KANATLARI Plastik veya alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır 

DİĞER ELEKTRİKLİ 
BİLEŞENLER 

IEC 60079-15 (2005) uyarınca onaylanmış olmalıdır 
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Soğutucu Akışkan Dolumu MAKSİMUM DOLUM 150g 

R290 vs R134a/R404A R600a vs R134a 

%48 

indirgeme 

%41  

indirgeme 

%46  
indirgeme 

NOT: Değerler sadece gösterge niteliğindedir; uygun soğutucu akışkan dolum sistem tasarımına bağlıdır. 
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Tetikte olmak, her zaman için yanıcı soğutucu akışkanlarla güvenli bir şekilde çalışma yolunda 
önemlidir. 
Belirli bir işyerinde yanıcı bir gaz soğutucu kullanmanın uygun olup olmadığını belirlemek için her 
zaman bir risk değerlendirmesi yapın. 
Hidrokarbon soğutucu akışkanların kokusu yoktur, bu nedenle sızıntılar kokuyla tespit edilemez. 
HC servis çalışması için kaliteli bir yanıcı gaz sızıntısı dedektörü zorunludur . 
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Çalışma alanı çıplak alev ve kıvılcım çıkaran elektrikli cihazlar gibi ateş kaynaklarından 
arındırılmış olmalıdır. 
Yangın söndürücü ekipmanların varlığından emin olun. 

Bu güvenli bölge, tahliye sırasında bir miktar artık HC gazı tahliye edebileceğinden vakum 
pompası çevresinde de geçerlidir. 

Servis için genel önlemler 

HC'lerle çalışırken ve lehimleme/lehimleme 
borularını açarken her zaman uygun 
güvenlik gözlükleri ve eldivenleri kullanın. 

HC'ler havadan daha ağır olduğu için 
çalışma alanı düşük seviyede bulunan bir 
hidrokarbon dedektörü ile izlenmelidir. 

Sensör, havada yanıcı bir karışım oluşturacak 
kadar HC bulunmadan çok önce (havadaki 

HC'nin hacimce yaklaşık %2'si) sesli ve 
görsel bir alarm vermelidir. İyi havalandırma yanıcı bir karışım 

potansiyelini azaltmak için gereklidir. 
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İç alanlar için patlayıcı ortamlar için derecelendirilmiş bir 
fan ile zorunlu havalandırma gereklidir 
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ALET VE EKİPMANLARIN ÖZELLİKLERİ 

Yalnızca tehlikeli alanlarda kullanım için onaylanmış alet 
ve ekipmanları kullanın. 
(örn. vakum pompası, elektrikli bileşenler ve parçalar, orijinal 
yedek parçalar). 

Yanıcı bölgenin dışındaysa normal vakum pompaları 
kullanılabilir, ancak çoğu pompada genellikle tek ateşleme 
kaynağı olduğundan açma/kapama düğmesi kullanılmamalıdır. 
Yine de HC'ye özel bir pompaya sahip olunması tavsiye edilir. 

Yanıcı gaz için derecelendirilmiş sızıntı dedektörleri kullanın, 
sızıntı elektronik bir dedektörle bulunamazsa, şarjı çıkarın, 
temizleyin ve nitrojenle doldurun ve bir mikro sızıntı dedektörü 
spreyi kullanın. 

Antistatik elektrik etiketi takın. 
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HC'ler için özel olarak tasarlanmış geri kazanım makineleri 
kullanın (HFC'lerle de kullanılabilirler). 

HFCS İÇİN STANDART GERİ KAZANIM MAKİNELERİ, 
ŞALTERLER, YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇ 
KONTROLLERİ VE RÖLELER GİBİ TUTUŞMA 
KAYNAKLARI NEDENİYLE HC SOĞUTUCULARLA 
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Geri kazanım silindirleri: HC için spesifik olun 

(basınç derecesi ve valf contalarının uyumluluğu, vb.) 

Taşıma, depolama ve nakliye için her zaman yerel 
gereklilikleri kontrol edin. 

Kabin içindeki elektrikli parçaların değiştirilmesi durumunda 

(örn. neon lamba, termostat, vb.): 

Çalışma sahasını HC gaz dedektörü ile süpürün 

Ana elektrik beslemesinin bağlantısını kesin 

Soğutucunun kapılarını açın ve birkaç dakika açık tutun 

ELEKTRİKLİ PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 
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Arızalı bileşenleri orijinal ekipman 
parçaları kullanarak değiştirin 

Kapıları kapatın ve soğutma ekipmanını güç kaynağına 
bağlayın 

NOT: HC'ler havadan daha ağırdır, bu nedenle dahili bir sızıntı varsa, kabinin dibinde 
yüksek konsantrasyonda soğutucu akışkan olabilir ve yanıcı bir karışım oluşturabilir. 
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SIZINTI 

Dolap içi 
Evaporatörden iç bölmeye HC sızıntıları yanıcı bir karışım oluşturabilir. 
Herhangi bir ateşleme kaynağı (termostat, açma/kapama düğmeleri, vb.) alev veya 
patlamaya neden olabilir. 
Tüm elektrikli cihazlar kapsüllenmeli veya yangına ve patlamaya dayanıklı 
olmalıdır. 

Kabin dışı 
Kabin dışında HC sızıntısının hava ile yanıcı bir karışım oluşturma olasılığı, az 
dolum göz önüne alındığında uzaktır. 
Başka bir yapının içindeki "yerleşik" sistemler bu olasılığa karşı daha 
hassastır. 
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Soğutucu Akışkanın giderilmesi 

Kabini elektrik kaynağından ayırın. 
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Kompresöre erişmek için 
koruyucu kapağı çıkarın. 

Tüm kompresör elektrikli bileşenlerini sökün. 

Servis borusuna bir pinli valf takın. 

Havalandırma prosedürünü başlatmak için 
bir schrader valfi bağlayın. 

Soğutucuyu, ısı ve ateşleme 
kaynaklarından uzak bir dış ortamda 
atmosfere havalandırarak çıkarın. 

UYARI: 

Soğutucu akışkan geri kazanımı sırasında (ve genel olarak bir kabı 
doldururken) kaba konulan Soğutucu Akışkan miktarına (ağırlığına) ve 
kabın kendi ağırlığına dikkat edin. HCs vs HCFCs/HFCs soğutucu 
akışkanlarının farklı yoğunluğu nedeniyle, aynı silindiri (aynı hacim) 
HCs vs HCFCs/HFCs'nin sadece % 40 'ı ile doldurmak mümkündür. 
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Sistem tahliyesi 

Pinli valfini çıkarın ve bir schrader valfi takın (daha büyük 
bir port elde etmek için). 
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En az 5 dakika boyunca 1. vakumu yapın. Sistemi 6 bar basınçta 
Azot (OFDN) ile doldurun (1 . yıkama). 

Azotu serbest bırakın ve 5 dakika boyunca 2 . bir vakum 
yapın. Sistemi 6 barda nitrojen ile doldurun (2 . yıkama). 

Azotu serbest bırakın ve 5 dakika boyunca vakum yapın. 
Sistemi 6 barda (3 . yıkama) nitrojen ile doldurun. Azotu serbest bırakın. Kompresör emiş/deşarjındaki 
hat borularının lehimlerini sökün: bu işlem hemen sonra yapılmalıdır. 

Yeni kompresör montajı 

Eski kompresörü çıkarın ve yenisini yerleştirin. 

Kompresör servis borusuna, ucunda bir schrader valf bulunan yaklaşık 15 cm uzunluğunda 
bir boru lehimleyin. Sert lehimleme sırasında Schrader valf tapası çıkarılmalıdır. 

Emme/deşarj hattı borularını ilgili kompresör borularına lehimleyin. 

Sistemi 6 bar'da nitrojen ile doldurun. 

Sistem kaçaklarını kontrol edin. 
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Soğutucu akışkan şarjı 

Azotu serbest bırakın ve uygun bir vakum yapın. 
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Her zaman "R290" etiketli soğutucu akışkan kullanın ve asla sadece Propan kullanmayın. 

R290 etiketi saflığı garanti eder ve koku veya nem içermez, saflıktaki %1'lik bir bozulma sistem performansında 
%3-6'lık bir bozulmaya yol açabilir. 

Soğutucuyu doldurun ve sisteme doldurulan soğutucu miktarını dikkatlice ölçün, böylece kabin üreticisi tarafından 
orijinal olarak doldurulan ve kabin etiketinde belirtilen miktarın aynısını doldurduğunuzdan emin olun. 

NOT: HC soğutucu akışkan dolumunun az miktarı (maksimum 150 g) nedeniyle, onarılan kabinin uygun performansını 
sağlamak için sistemde doldurulan HC'nin doğru bir şekilde ağırlıklandırılması zorunludur. 

Yeni elektrikli bileşenleri yalnızca fabrika orijinal parçalarını kullanarak takın ve bağlayın. 

Spesifikasyon sayfasını kullanarak elektrik bağlantılarını kontrol edin ve kompresör ile ünitenin 
doğru şekilde topraklandığını doğrulayın. 

Terminal kapağını yeniden takın. 

Hidrokarbonlar için özel bir sızıntı detektörü kullanarak sızıntıları kontrol edin. 
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Onarılan kabini çalıştırın ve kontrol edin 

Schrader valfini somunu ile kapatın (dişlere sızdırmazlık yapıştırıcısı sürün). 
İsteğe bağlı olarak: servis borusunu bir kavrama pensesi ile tutun, schrader 
valfini çıkarın ve boruyu bir kilitleme bağlantısı ile kapatın. 
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Kabinin son kontrolünü yapın ve tüm korumaların ve erişim panellerinin 
yeniden takıldığından emin olun. Kabinin çalışma koşullarını kontrol 

 

Sorun giderme ve servis tablosu 

Soğutma sisteminde meydana gelebilecek kompresörleri etkileyen operasyonel arızalar, 
çoğu durumda Kompresörler El Kitabımızdaki Tablo 12.1'e bakılarak tespit edilebilir ve 
ortadan kaldırılabilir. Bu Sorun Giderme Tablosu kapsamlı değildir ve soğutma sistemi 
üreticisi tarafından sağlanan talimatların yerine geçmeyi amaçlamamaktadır. 
Tablo 12.1'de listelenen arızalar, yerleşik uygulamalarda en sık rastlananlar arasındadır. Listede görünmeyen diğer olası 
kusurlar için veya uygulamaların tasarım aşamasındaki çalışma sorunları için Embraco Teknik destek ekibi ile iletişime 
geçin. Kabin çalışma koşullarını doğrulamadan önce, normal koşullardan sapmayı analiz etmek ve sorunun kök 
nedenlerini tanımlamak için aşağıdaki gibi bir kontrol listesinden başlanması önerilir: 

• Elektrik panolarının, kabloların, sigortaların vb. görsel kontrolü. 
• Kompresör elektrik bileşenlerinin EMBRACO tarafından belirtilenler olup olmadığını kontrol edin. 
• Montajlarını, Kompresörler El Kitabı Bölüm 6.1'de belirtilen elektriksel ilgili şema ile karşılaştırarak kontrol edin. 
• Tüm güvenlik ve koruma cihazlarının ayarlarını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 
• Takılıysa basınç ve diğer şalterleri kontrol edin. 
• Tüm vanaların (en sonunda monte edilmiş) çalışma koşulları için doğru konumda olduğunu kontrol edin. 
• En kritik noktalardan başlayarak sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 
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