Regulatory ci¹gu
Zawory spustowe kondensatu (odwadniacze parowe)
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Karta katalogowa

T 0500 PL

Regulatory ci¹gu atestowane
zgodnie z norm¹ DIN EN 14597

1

Typ 5 D
2
8

Zastosowanie
Regulacja temperatury wody w kot³ach opalanych paliwem
sta³ym · monta¿ w w po³o¿eniu pionowym lub poziomym.
Regulatory posiadaj¹ atest typu zgodnie z norm¹ DIN
EN 14597 dla instalacji wykonanych zgodnie z norm¹ DIN
EN 12828.

Wykonania
Regulatory pracuj¹ na zasadzie rozszerzalnoœci cieczy. Zmiany temperatury w termostacie powoduj¹ proporcjonaln¹ zmianê skoku trzpienia dŸwigni.
Za pomoc¹ dŸwigni zamyka siê klapê doprowadzenia powietrza do spalania do kot³a i w ten sposób zmniejsza iloœæ dostarczanej energii.
Regulator ci¹gu sk³ada siê z termostatu, os³ony, pokrêt³a do nastawy wartoœci zadanej, dŸwigni i ³añcucha.

Sposób dzia³ania
W os³onie znajduje siê termostat (6) wype³niony ciecz¹, rejestruj¹cy temperaturê wody zasilaj¹cej w kotle. Przymocowany
do dolnej czêœci metalowego mieszka uszczelniaj¹cego (4)
trzpieñ (5) wystaje powy¿ej termostatu. Zespó³ sk³adaj¹cy siê
z termostatu i trzpienia wsuwany jest w ³o¿ysko (3) pokrêt³a, za
pomoc¹ którego ustawia siê wartoœæ zadan¹.
Termostat jest po³¹czony z przegubem (2), do którego przykrêcony jest trzpieñ dŸwigni (8), s³u¿¹cy do zmiany po³o¿enia klapy. Si³a sprê¿yny (3) jest tak obliczona, ¿e ciê¿ar w³asny klapy w
drzwiczkach kot³a nie powoduje zmiany ustawienia regulatora.
Jednoczeœnie s³u¿y ona jako zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Wraz ze wzrostem temperatury wody zasilaj¹cej rozszerza siê
ciecz w termostacie, przesuwaj¹c termostat do do³u, poniewa¿
trzpieñ (5) jest przymocowany do pokrêt³a (1). Powoduje to
przemieszczenie przegubu i taki osiowy obrót trzpienia dŸwigni, ¿e poprzez jego zakrzywion¹ czêœæ i ³añcuch (9) klapa zostaje przymkniêta, a przez to temperatura w kotle spada do wymaganej wartoœci.
Spadek temperatury w kotle powoduje odpowiednie uchylenie
klapy.
Inn¹ temperaturê wody zasilaj¹cej uzyskuje siê przez obrót pokrêt³a do nastawy wartoœci zadanej. Je¿eli np. przy niskiej temperaturze zewnêtrznej, temperatura w kotle ma byæ wy¿sza,
obrót pokrêt³a przesuwa termostat i trzpieñ do do³u. Klapa pozostaje otwarta do czasu osi¹gniêcia nastawionej wartoœci zadanej temperatury.
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Rys. 1· Regulator ciągu, typ 5 D

regulator ci¹gu

klapa doprowadzaj¹ca powietrze

Rys. 2 · Sposób działania regulatora ciągu, schemat
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Tabela 1 · Dane techniczne · wartości ciśnienia podano
jako nadciśnienie
Regulator ci¹gu typu 5D
Sposób dzia³ania zgodnie
z norm¹ DIN EN 14957

Typ 1

Przy³¹cze gwintowane

G 34

Zakres wartoœci zadanej
Zabezpieczenie
przed przegrzaniem

30 do 100°C
50°C powy¿ej nastawionej
wartoœci zadanej

Maks. dopuszcz. temperatura

130°C

Maks. dop. ciœnienie na
czujniku

10 bar

Wspó³czynnik prze³o¿enia

0,3°/K

Moment obrotowy

1,9 Nm

Maks. skok

85 mm

Monta¿
– Regulatory ci¹gu mo¿na montowaæ zarówno poziomo, jak
i pionowo.
– Czerwone cyfry na pokrêtle do nastawy wartoœci zadanych
obowi¹zuj¹ dla monta¿u w poziomie, bia³e dla monta¿u
w pionie.
– Wykonania specjalne (na zapytanie)
Przy zakupie du¿ej iloœci urz¹dzeñ oferujemy równie¿ inne
wymiary os³on i trzpieni dŸwigni, dopasowane do konstrukcji kot³a.

Tekst zamówienia
Regulator ci¹gu, typ 5D
Przy³¹cze gwintowe G 3 4

Tabela 2 · Materiały
Os³ona

mosi¹dz

Pokrêt³o do nastawy wartoœci
zadanej
DŸwignia

tworzywo sztuczne
stal lakierowana

£añcuch

stal ocynkowana (b³yszcz¹ca)

Wymiary w mm i ciê¿ar

200

180

81,5

1200

49,5

max. 55

Ø 45

Wszystkie wymiary w mm · przy³¹cze gwintowane G 3 4
ciê¿ar, oko³o 0,6 kg
Rys. 3 · Wymiary
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Regulatory kondensatu
Zawór spustowy kondensatu
(odwadniacz parowy), typu 13E
Zastosowanie
Odprowadzanie kondensatu z instalacji ogrzewanych par¹,
wymienników ciep³a, nagrzewnic, grzejników, ruroci¹gów
parowych i podobnych instalacji. Zawory spustowe kondensatu dzia³aj¹ na zasadzie odparowania cieczy. Produkowane s¹ na ciœnienie nominalne PN 16, z zakresem roboczym
0,01 do 10 bar, dla temperatury do 200°C, jako zawory
k¹towe lub przelotowe z przy³¹czem gwintowanym.

Rys. 4 · Zawór spustowy kondensatu, typ 13 E
1

2

Wykonania
Zawór spustowy kondensatu, sk³adaj¹cy siê z korpusu, elementu
roboczego oraz gniazda i grzyba, sterowany zmianami temperatury i ciœnienia, pracuje na zasadzie ciœnieniowej (odparowania cieczy). Potocznie nazywany jest odwadniaczem parowym.
Element roboczy sk³ada siê z mieszka metalowego wype³nionego mieszank¹ wody i alkoholu. Zmiany temperatury na metalowym mieszku powoduj¹ odpowiedni¹ zmianê skoku grzyba,
a przez to zmniejszenie ew. powiêkszenie wolnej przestrzeni
miêdzy gniazdem i grzybem.

Sposób dzia³ania
Krzywa ciœnienia parowania mieszanki wody i pary w metalowym mieszku pokrywa siê z krzyw¹ ciœnienia parowania wody.
Wzrost temperatury mieszaniny wody i alkoholu powoduje
wzrost ciœnienia w elemencie roboczym, a przez to dociœniêcie
grzyba w gnieŸdzie. W takim po³o¿eniu grzyba sch³adza siê
nagromadzony kondensat oraz mieszanina wody i alkoholu.
Ciœnienie w elemencie roboczym spada, zawór otwiera siê, a
kondensat i ewentualnie powietrze zostaj¹ odprowadzone. Temperatura odprowadzanego kondensatu wynosi od 5°C do 10°C
poni¿ej krzywej temperatury pary nasyconej.

Monta¿
Poprzez prze³o¿enie korka (5) zawór k¹towy zaczyna pracowaæ jak zawór przelotowy lub odwrotnie.
– Zawór spustowy kondensatu typu 13E nale¿y montowaæ tylko w ruroci¹gach o przebiegu poziomym.
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem
strza³ki na korpusie.
– Za odwadniaczem przewód z kondensatem powinien byæ
u³o¿ony z nachyleniem oko³o 1%.
– Urz¹dzenia nale¿y montowaæ bezpoœrednio na króæcu
wylotowym agregatu.
– Urz¹dzenia, przez których spirale grzejne nie powinien
przep³ywaæ kondensat, zabezpiecza siê montuj¹c odwaniacz w nie zaizolowanym ruroci¹gu w odleg³oœci oko³o 1 m
od króæca wylotowego.
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Rys. 5 · Sposób działania zaworu spustowego kondensatu,
typu 13 E

Wykres natê¿enia przep³ywu
Wykres obowi¹zuje dla kondensatu o temperaturze 20°C. Ciœnienie podane w jednostkach bar stanowi ró¿nicê ciœnieñ na wlocie i
na wylocie odwadniacza.
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Rys. 6 · Wykres natężenia przepływu
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Tabela 3 · Dane techniczne wartości ciśnienia podano
jako nadciśnienie

Przyk³ady zastosowania

Zawór spustowy kondensatu (odwadniacz parowy), typ 13E
G

Zakres roboczy

0,01 do 10 bar

Maks. dopuszcz. temperatura
Temperatura odprowadzanego kondensatu

1
2

przewód
parowy

· G 34 · G 1

Gwint przy³¹czeniowy

przewód
z kondensatem

200oC
£ temperatura pary nasyconej

Maks. dopuszczalna
temperatura otoczenia

40oC

Odprowadzanie kondensatu z przewodu g³ównego

Tabela 4 · Materiały · numer materiału zgodnie
z normami DIN EN
Korpus

¿eliwo kowalne GTW-35-04
(EN GJMW-350-4)

Pokrywa lub górny korek

¿eliwo kowalne GTW-35-04
(EN-GJMW-350-4)

Gniazdo

stal nierdzewna 1.4104

Grzyb

stal nierdzewna 1.4101

Element roboczy

stal nierdzewna 1.4541

para

kondensat

Odprowadzanie kondensatu z elementów grzejnych i konwektorów

Wymiary
para

H1

kondensat
H2

Odprowadzanie kondensatu z rozdzielacza pary

S

para

L1

S
L

Rys. 7 · Wymiary zaworu spustowego kondensatu, typu 13 E

Tabela 5 · Wymiary w mm i ciê¿ar zaworu spustowego
kondensatu, typu 13 E
Przy³¹cze

G 12

G 34

G1

L

132

138

151

L1

80

85

95

H

85

90

98

H1

38

40

43

H2

10

10

10

S

12

12

15

Ciê¿ar, ok. kg

0,8

0,9

1,3

kondensat
Odprowadzanie kondensatu z kot³a warzelnego
z p³aszczem parowym

para

kondensat

Tekst zamówienia
Zawory spustowe kondensatu (odwadniacze parowe) typu 13 E
Gwint przy³¹czeniowy G 12 / G 3 4 / G 1

Odprowadzanie kondensatu z bojlera ogrzewanego par¹
Rys. 8 · Przykłady zastosowania
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