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Расхладни уређаји и инсталације 

Монтажа, пуштање у рад, одржавање, поправке 

Овај приручник о расхладним уређајима и системима намењен је онима који производе, монтирају и рукују 
расхладним системима. У њему су обрађени расхладни уређаји и инсталације, од фрижидера за домаћинство, 
преко комерцијалних и климатизационих агрегата, до сложених индустријских и процесних инсталација. 

Поред проблематике расхладних система коју срећемо у пракси, књига обухвата информације неопходне при 
конструисању и пројектовању тих система. 

Објашњени су појмови који почетницима у струци омогућују разумевање функција појединих елемената 
расхладних система, док стручњацима из праксе пружају пластичан преглед токова монтаже, одржавања и 
поправке. 

Приручник чине три главна дела: елементи расхладних система и начин њиховог повезивања у систем, опис 
карактеристичних система са шемама повезивања и систематизован приступ монтажи, детекцији узрока кварова и 
њиховом отклањању. 

Избор нових расхладних средстава приказан је према најновијим прописима о заштити човекове околине 
(Монтреалски протокол и друга акта). 

Сигурност у раду расхладних система обрађена је за сва код нас коришћена расхладна средства – од фреона до 
амонијака. 

Приручник се не бави читавом облашћу расхладних система и њиховом применом, већ само делом који обухвата 
оне незаобилазне у најширој употреби. У њему је основ који читаоцу омогућује да при појави нових уређаја и 
система, информације из његовог садржаја користи као средство за овладавање тим уређајима и системима. 

Из садржаја: 

 1.   Предговор 
 2.   Основни теоријски појмови из технике хлађења  
 2.  Принципи рада расхладних система  
 3.  Примена расхладних система  
 4. Расхладни флуиди  
 5. Компресори  
 6. Кондензатори  
 7. Испаривачи  
 8. Помоћни елементи  
 9. Цевоводи и арматура  
 10. Аутоматика  
 11. Електроопрема  
 12. Приказ основних типова инсталација  
 13. Уље у расхладним инсталацијама  
 14. Монтажа  
 15. Пуштање у рад  
 16. Руковање и одржавање  
 17. Кварови и поправке  
 18. Мере сигурности у експлоатацији расхладних уређаја  
 19. Прибор и опрема за сервисирање  

Приручник има више од 350 страница, са више од 180 илустрација и табела корисних у свакодневној пракси 
(једним делом преузетих од реномираних фирми у овој области). 

 


