
JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER

Výhody originálních dílů 
Sabroe od Johnson Controls



Testování originálních dílů Sabroe 
proti neoriginálním

Johnson Controls prověřil rozdíly v praktickém testu.

Jednotlivé komponenty byly pečlivě zkontrolovány a porovnány  na 
kvalitu a přesnost. Po následném namontování těchto dílů do 
kompresorů  proběhly výkonové testy,  přičemž výsledná data byla 
ověřena třetí stranou. Další informace naleznete na 
www.sabroe.com.

Podmínky testování

1. Kontrola výběru neoriginálních dílů rozměry 
(CMM měření), vzhled povrchu a zpracování.

2. Testování  chodu kompresoru řady SMC 100 po dobu
1000 provozních hodin a pečlivé  sledování  všech
relevantních parametrů v různých podmínkách.

3. Testování  chodu stejného kompresoru řady SMC při
stejných podmínkách, ale za použití originálních dílů
Sabroe.

4. Následné porovnání testu.

Výsledkem použití originálních dílů je 
nižší spotřeba energie 
Používání originálních nahradních dílů pro Sabroe chladící kompresory se vyplatí. Rozdíl 
mezi originálními díly Sabroe a kopiemi se jasně odráží v lepší provozní účinnosti a delší 
životnosti dílů.

Výsledky zkoušek  výkonu kompresoru za použití 
neoriginálních dílů v porovnání s originálními díly 
Sabroe. Výkon byl upraven tak, aby se dodržely  stejné 
průtoky chladiva a rozdíly v objemové účinnosti, tj. stejný 
průtok chladiva při každém stlačení.

Výkon na hřídeli @ 35°C
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Roční spotřeba energie při 5000 Mth,  SMC 106 E, 1500 RPM, R 717

MWh originální díly Sabroe
MWh neoriginální díly

Roční spotřeba energie kompresoru SMC 106 E  
s originálními díly Sabroe v porovnání s neoriginálními 
díly, při stejném průtoku chladiva.

Ověřené výsledky testů



Prověřené výhody originálních dílů Sabroe 
od Johnson Controls

Kompresor   Spotřeba energie kWh

Originál Neoriginál    Rozdíl CZK

SMC 104L 129.000 144.480 15.480 43.344

SMC 106L 192.000 215.040 23.040 64.512

SMC 108L 252.000 282.240 30.240 84.672

SMC 112L 375.000 420.000 45.000 126.000

SMC 116L 498.000 557.760 59.760 167.328

SMC 104L 172.000 192.640 20.640 57.792

SMC 106L 256.000 286.720 30.720 86.016

SMC 108L 336.000 376.320 40.320 112.896

SMC 112L 500.000 560.000 60.000 168.000

SMC 116L 664.000 743.680 79.680 223.104

SMC 104L 215.000 240.800 25.800 72.240

SMC 106L 320.000 358.400 38.400 107.520

SMC 108L 420.000 470.400 50.400 141.120

SMC 112L 625.000 700.000 75.000 210.000

SMC 116L 830.000 929.600 99.600 278.880

SMC 104L 258.000 288.960 30.960 86.688

SMC 106L 384.000 430.080 46.080 129.024

SMC 108L 504.000 564.480 60.480 169.344

SMC 112L 750.000 840.000 90.000 252.000

SMC 116L 996.000 1.115.520 119.520 334.656 6
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Založeno na :
Skutečný výsledek testu
1 kWh = 2,8 CZK
Výměna pohyblivých částí (ventily a pružiny)

Výsledky testování neoriginálních dílů …

• Testované neoriginální díly nevyhověly jakostním 
normám Johnson Controls týkajících se rozměrů, 
výrobních tolerancí nebo povrchovou úpravou
(např. kalení) klíčových částí.

• Odchylky od specifikovaných tolerancí  mohou způsobit
potíže při montáži.

• Značně zvýšená spotřeba energie (výpočty ověřené DTI).

• Významně vyšší opotřebení neoriginálních dílů.

Viz obrázky na následujících stránkách.

… a dokumentované důsledky

• 7-10% vyšší celková spotřeba energie za normálních
podmínek (Tc +35 ° C, Te -15-0 ° C), ještě větší v teplejších
klimatických podmínkách.

• Snížená provozní spolehlivost, důsledek  problémů s tolerancí.
• Kratší odhadovaná životnost na opotřebované díly.

Návratnost

Graf ukazuje dobu návratnosti za předpokladu, že neoriginální 
díly jsou zdarma.
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Originální náhradní díly  =  delší životnost 
Neoriginální díly a originální náhradní díly Sabroe po naběhání  
1.000 provozních hodin na kompresoru SMC 100E s R717

Neoriginální díly Originální Sabroe díly

Vložka válce  - bez 
povrchové úpravy. 
Významné 
opotřebení.

Píst, pístní kroužky bez povrchové úpravy. Velké 
opotřebení povrchu a opotřebení kroužků.

Vložka válce 

- originál - 
povrchová úprava 
jako standard.
Neměřitelné 
opotřebení.

Píst, pístní kroužky s chromováním. Mírný 
kontakt vzor,   žádné opotřebení kroužků.



Neoriginální díly Originální Sabroe díly

Set desek – zničené.

Výtlačná deska s původním typem pružin. 
Prostory na proudění par nepravidelné a poddimenzované.

Sací deska s původním typem pružin, několik z nich je 
zlomených.

Set desek  – matný povrch oproti novým. 
Vyleštěný povrch na kontaktních místech.

Výtlačná deska s posledním  typem pružin. Prostory na 
proudění par správně opracovány a dimenzovány.

Sací deska s nejnovším typem pružin. Vše  
v dobrém stavu.



Spolehlivý a důvěryhodný dodavatel dílů 
Johnson Controls je schopen dodat správné díly ve slíbený čas.

U náhradních dílů je vždy nejdůležitější rychlost a 
spolehlivost dodávek.

Naše hlavní centrum náhradních dílů, které se nachází v 
Dánsku, má  většinu náhradních dílů skladem. 
Strategicky umístěné sklady náhradních dílů nám 
umožňují garantovat našim smluvním partnerům dodávku 
většiny dílů do 48 hodin.

Skladem máme více než 7000 dílů 
následujících značek Johnson 
Controls :



Servis chladícího zařízení 

V důsledku  výrazně rychlejšího opotřebení 
neoriginálních dílů se následně zvyšuje frekvence 
servisních intervalů. 
Rychlejší opotřebení může také způsobit úplné 
zablokování kompresoru, popř. i jeho zničení. To může 
vést k výpadkům ve výrobě a vysokým finančním 
ztrátám.
Mnoho komponentů v chladicím zařízení je vystaveno 
náročným podmínkám. Chcete-li získat vysokou 
energetickou účinnost a spolehlivý provoz, je důležité 
udržovat zařízení podle doporučení výrobce.

Provozní náklady na provoz průmyslového 
chlazení

Při pohledu na relativní náklady na provoz chladícího zařízení, 
je zřejmé, že je třeba zaměřit se na úsporu energie.

Předčasné opotřebení dílů a nepřetržitý provoz vede 
k vyšší spotřebě energie a neuměrně tak zvyšuje provozní náklady.

 10%  Servisní náklady
 10%  Variabilní provozní náklady
 80%  Náklady na energii

Náklady na energii

Variabilní provozní náklady

Servisní nákladay

Členění provozní nákladů pro 
typické průmyslové chladicí 
systémy

V případě optimalizovaného provozu zařízení a udržování 
rozdílu mezi odpařovacím a kondezačním tlakem 2-3 K, 
provozní úspory uhradí náklady na údržbu.



Johnson Controls CZ 
www.johnsoncontrols.com 
www.sabroe.com
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Johnson Controls, průmyslové chlazení
Vedeme svět vpřed k novým příležitostem

Tolik věcí v našem životě spoléhá na chlazení. Proto stále hledáme nové 
příležitosti a přinášíme inovativní řešení v průmyslovém chlazení, 
zpětném získávání energie a oblasti transportu plynů.

Naše průmyslové chladící zařízení umožňují potravinářskému průmyslu 
dodávat čerstvé potraviny zákazníkům díky poskytování nezbytného  
vybavení pro zpracování a distribuci. 

Dodáváme mnoho jedinečných technologií umožnujících transport plynů,  
využití zpětného získávání energie, stejně jako chlazení procesů v chemickém 
a farmaceutickém průmyslu a dalších oblastech, které jsou potřebné pro náš 
život.

U chladících procesů se často vyžaduje 24 hodinový provoz s životností 25 
i více let. Spolehlivý servis a podpora je pak samozřejmou součástí dodávky 
našich výrobků.

Celosvětová podpora
Našim zákazníkům jsme schopni 
zajistit globální podporu i na místní 
úrovni. 

Průběžné zdokonalování
Neustále vylepšujeme naše postupy, 
výrobky, služby a přinášíme nové 
hodnoty pro naše zákazníky. 

Inovace

Věříme, že vždy existuje lepší 
způsob. Podporujeme změnu a 
hledáme příležitosti, které přináší. 

Spokojenost zákazníků 

Naše budoucnost závisí na nás, a to pomocí vytváření 
úspěchu našich zákazníků. Jsme proaktivní a lehce se 
s námi dělá obchod. Nabízíme odborné znalosti a 
praktická řešení a plníme své sliby.

Trvalá udržitelnost 

Prostřednictvím našich výrobků, služeb, operací
a společenské angažovanosti podporujeme 
efektivní využívaní zdrojů, aby byli přínosem pro 
všechny lidi a svět.

Kvalita

Vyznačujeme se u svých zákazníků vynikající 
kvalitou našich výrobků a služeb.




