Wyposa¿enie dodatkowe
Naczynie kondensacyjne dla

regulatorów
typu 39-2 (2392), typu 41-23 (2412/2413 i typu 41-73
(2417/2413)

i si³owników
typu 2415, 2418, 2424, 2425, 2426, 2427 i 2429

1. Zastosowanie
Dla zapewnienie sprawnego dzia³ania regulatorów nale¿y w wymienionych wykonaniach zamontowaæ w ka¿dym przewodzie impulsowym naczynie kondensacyjne. Jego zadaniem jest ochrona przed
zbyt wysok¹ temperatur¹ membrany roboczej si³ownika pracuj¹cego w instalacji
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pary lub cieczy w temperaturze ponad
150°C.

Instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 2595 PL

2. Monta¿

3. Obs³uga

Przewód impulsowy pod³¹czyæ z boku w
œrodku przewodu rurowego lub rozdzielacza. Monta¿ przeprowadziæ z lekkim
wzniosem (1:10) w kierunku naczynia kondensacyjnego.

W celu uruchomienia z naczynia kondensacyjnego wykrêciæ korek z króæca
nape³niaj¹cego i odkrêciæ z si³ownika
membranowego œrubê odpowietrzaj¹c¹.

Przewód przychodz¹cy z punktu poboru
nale¿y przyspawaæ do króæca R 3/8 naczynia kondensacyjnego.
Naczynie kondensacyjne umieszczaæ
zawsze w najwy¿szym miejscu przewodu
impulsowego, co oznacza, ¿e tak¿e przewód impulsowy miêdzy naczyniem kondensacyjnym i komor¹ membrany si³ownika musi byæ zamontowany z nachyleniem.
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Przez króciec nape³niaj¹cy wlewaæ, korzystaj¹c z dostarczonego lejka z tworzywa
sztucznego lub konewki, wodê tak d³ugo,
a¿ (w przypadku regulacji pary) woda
wyp³ynie z otworu odpowietrzaj¹cego.
Œrubê odpowietrzaj¹c¹ wkrêciæ w si³ownik
i uzupe³niæ wodê na tyle, ¿eby wyp³ynê³a z
króæca nape³niaj¹cego. W przypadku regulacji cieczy naczynie nape³niæ medium
roboczym.
Wkrêciæ korek w króciec nape³niaj¹cy tak,
aby zagwarantowaæ szczelnoœæ.
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Po³o¿enie monta¿owe naczynia kondensacyjnego jest oznaczone przyklejan¹
tabliczk¹ ze strza³k¹ i wybitym na górnej
czêœci s³owem “oben” (góra). Takie
po³o¿enie monta¿owe jest wymagane dla
zapewnienia niezawodnego dzia³ania regulatora.

