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I N F O R M A C J E  T E C H N I C Z N E

Wartownik

Wartownik
– separator powietrza

– zwrotnica hydrauliczna

– odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym)
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Wartownik 

Wartownik typ K (DN 25-32) Opis funkcji Wartownika
Se pa ra tor po wie trza. Wo da p y n c z ko t a na po ty ka na p y t  opo ro w . Po wsta je efekt 

jak przy wo dzie mi ne ral nej. P  che rzy ki po wie trza i ga zu od dzie la j  si  i prze do sta j  do 

ko mo ry (roz pro sze nie ener gii). Na st p nie wo da po pro wa dzo na jest na po wierzch ni  o 

wie lo krot nie roz sze rzo nym prze kro ju. Skut kiem te go jest spa dek ci nie nia w wo dzie. Wo da 

jest roz pro szo na, co po wo du je, e uwol nio ne p  che rzy ki ga zu prze cho dz  w dal szej ko lej no-

ci w faz -ga zo w . Wo da za wie ra j  ca jesz cze p  che rzy ki ga zu prze p y wa przez „pla ster 

mio du”, aby po zby  si  ich i st u mi  ewen tu al ne tur bu len cje. Cz  stecz ki po wie trza i ga zu 

wzno sz  si  do gó ry i opusz cza j  sys tem przez au to ma tycz ny od po wietrz nik z za wo rem 

sto po wym. Pro ces se pa ra cji po wie trza (ga zu) pro wa dzi do nie do sy ce nia wo dy, któ ra w 

tym mo men cie bar dzo a two ab sor bu je p  che rzy ki ga zu, któ re zgro ma dzi y si  w miej-

scach in sta la cji nie da j  cych si  od po wie trzy . Od se pa ro wa ny gaz od pro wa dza ny jest 

w se pa ra to rze po wie trza na ze wn trz. Tym spo so bem sta le od po wie trza ny jest nie tyl ko 

ko cio , lecz rów nie  in sta la cja. Za po bie ga to za k ó ce niom w pra cy ko t a i grup pom po wych. 

Po za tym zb d ne s  in ne od po wie trza cze w sys te mie. 

Zwrot ni ca hy drau licz na. Wo da p y nie z ko t a do War tow ni ka w za le  no ci od wiel ko-

ci na t e nia prze p y wu: przez roz dzie lacz do in sta la cji lub przez p y ty per fo ro wa ne  do 

po wro tu ko t a. Dzi  ki ter mo hy drau licz nemu od sprz e niu War tow nik jest neu tral n  stre-

f  dla ci nie  dy na micz nych. Jest ona tak wy mie rzo na, e prak tycz nie nie ma ad ne go 

spad ku ci nie nia po mi  dzy za si la niem a po wro tem.

Pr d ko  wo dy przy no mi nal nym stru mie niu ob j  to ci po ni ej 0,1 m/s. red ni ca p y tek 

per fo ro wa nych jest 3 ra zy wi k sza od red ni cy przy  cza. P y ty w po o wie per fo ro wa ne. 

Za po bie ga j  one tur bu len cjom i mie sza niu  si  cie czy. S  one usta wio ne cz ci  per fo-

ro wa n  pod k  tem 180º do stru mie nia prze p y wu, przez co wo da mu si po ko na  dro g

mi  dzy za si la niem a po wro tem w kszta  cie li te ry S. Mi mo nie wiel kiej kon struk cji nie 

do cho dzi do mie sza nia si  obu stru mie ni wo dy.

War tow nik jest do st p ny tak e bez zwrot ni cy hy drau licz nej  (Typ – ozna cze nie=OW). Tu 

za miast p yt per fo ro wa nych zo sta y przy spa wa ne p y ty bez ja kich kol wiek otwo rów. Po mi  dzy 

p y ta mi izo lu j  ca war stwa po wie trza roz dzie la ter micz nie wp yw i wy p yw wo dy.

Od mu lacz. Sp y wa j  ca wo da z uk a du grzew cze go zo sta je spo wol nio na, przez co raz 

wi k sze i g b sze ko mo ry osa dów. Trans por to wa ne przez wo d  za nie czysz cze nia opa da-

j  na dno War tow ni ka. Za nie czysz cze nia te od pro wa dza ne s  do osad ni ka, a w dal szej 

ko lej no ci na ze wn trz przez za wór szla mo wy.

Na y cze nie mon to wa ne s  wk a dy ma gne tycz ne typ MA, któ re  cz  cz st ki rdzy i 

przy ci  ga j  je do sie bie. Przy za mkni  tym sys te mie ma gne sy mo g  zo sta  wy ci  gni  te 

z „kie sze ni” (fer ro ma gne tycz nych).Wartownik (DN 50-200)
Opis techniczny
Wartownik K (DN 25-32)
Pe ni 3 funk cje: zwrot nicy hy draulicznej, se paratora po wie-
trza i ga zu, od mulnika.
Obudowa: spa wana pro stok tna obu dowa z przy  cze niami
ko  nie rzowymi.
Zasilanie z ko t a oraz po wrót z ko t a AA=100 mm, przy  cze 
1 1/2” GW p asko uszczelnione przy DN 25 i 2” GW p asko usz-
czelnione przy DN32;
Zasilanie c.o. i po wrót c.o. AA=125 mm, przy cze1 1/2” GW 
p asko uszczelniony przy DN 25 i DN 32;
Prze znaczony dla in stalacji grzew czych o mo cy do 70kW. 
Wy posa ony w au tomatyczny od powietrznik i za wór spu-
stowy KFE, dwa za kor ko wane gniaz da 3/4” GW do za mon-
towania wk adów ma gnetycznych. Izo lacja oraz uszczel ki 
odpowiadaj ce prze pisom o in stalacjach grzew czych, tuleja 
zanurzeniowa do czujki temperatury 3/8” GW.
Max. ci nienie pra cy 6 bar – zbior nik
Max tem peratura 110ºC

Wartownik (DN 50-200)
Pe ni 3 funk cje: zwrot nicy hy draulicznej, se paratora po wietrza 
i ga zu, jak rów nie  od mulnika. Spa wany sta lowy uk ad  pio no-
wego roz dzielacza hy draulicznego z przy spawanymi ko nierza-
mi wg nor my BN-81/3731-48-1. Ko mora szla mowa za monto-
wana na dnie z czte rema za kor ko wanymi gniaz dami 1” GW 
do za montowania wk adów ma gnetycznych. Au tomatyczny
odpowietrznik z za worem spu stowym, mu fa 3/8” czuj ki ter-
mometru w gór nej den nicy, ar matura do p ukania 1” za mon-
towana w gór nej i dol nej den nicy. Re gulowana wy soko
podstawy. Izo lacja od powiadaj ca prze pisom o in stalacjach
grzewczych max 130ºC, izo lacja z two rzywa EPP (od DN 150 
z we ny mi neralnej po kryta ocyn ko wana bla ch ).
Max. ci nienie pra cy 6 bar –  zbior nik
Max tem peratura 110ºC
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Opcjonalnie w MA

rdze  magnetyczny

Zespolony se parator po wietrza i ga zu z od mulaczem, z wk adami ma gnetycznymi, z lub bez zwrot nicy hy draulicznej; s u-
cy do re gulacji hy draulicznej ob wodów grzew czych i ko t a oraz do sta ego od powietrzania i od szlamiania in stalacji.
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Dane techniczne o wartowniku

Wartownik typ K 

Wartownik 

Typy standardowe Przep yw Moc* rednica Nr kat.

   bocznego przy cza

Wartownik z funkcj  zwrotnicy hydraulicznej

bez wk adów magnetycznych

MHK 25 m3/h=2 kW = 50 DN 25 66391

MHK 32 m3/h=3 kW = 70 DN 32 66391.1

Wartownik bez funkcji zwrotnicy hydraulicznej OW

bez wk adów magnetycznych

MHK 25 m3/h=2 kW = 50 DN 25 66390

MHK 32 m3/h=3 kW = 70 DN 32 66390.1

Typy standardowe Przep yw Moc* rednica Nr kat.

   bocznego przy cza

Wartownik z funkcj  zwrotnicy hydraulicznej

bez wk adów magnetycznych

MH 50 m3/h=6 kW = 135 DN 50 66364.50

MH 65 m3/h=8 kW = 180 DN 65 66364.65

MH 80 m3/h=12 kW = 280 DN 80 66364.80

MH 100 m3/h=20 kW = 450 DN 100 66364.100

MH 125 m3/h=30 kW = 700 DN 125 66364.125

MH 150 m3/h=50 kW = 1150 DN 150 66364.150

MH 200 m3/h=100 kW = 2300 DN 200 66364.200

Wartownik bez funkcji zwrotnicy hydraulicznej OW

bez wk adów magnetycznych

MH 50 OW m3/h=6 kW = 135 DN 50 66364.52

MH 65 OW m3/h=8 kW = 180 DN 65 66364.67

MH 80 OW m3/h=12 kW = 280 DN 80 66364.81

MH 100 OW m3/h=20 kW = 450 DN 100 66364.101

MH 125 OW m3/h=30 kW = 700 DN 125 66364.126

MH 150 OW m3/h=50 kW = 1150 DN 150 66364.151

MH 200 OW m3/h=100 kW = 2300 DN 200 66364.204

*przy T = 20K



Wymiary

 Typ m3/h KW* Przy cze a b c d 
         

 MHK 25 3 70 DN25 125 100 435 225  

MHK 32 3 70 DN32 125 100 435 225 

wszystkie wymiary w  mm * przy T=20K

DN 25-32 (patrz rys. 1)

 Typ m3/h KW* Przy cze a b c d h
       od - do od - do

 MH50 6 135 DN50 220 382 225 700-1100 1000-1400

 MH65 8 180 DN65 220 382 225 700-1100 1000-1400

 MH80 12 280 DN80 220 382 225 700-1100 1000-1400

 MH100 20 450 DN100 300 500 340 900-1300 1250-1650

 MH125 30 700 DN125 300 500 340 900-1300 1250-1650

 MH150 50 1150 DN150 420 660 450 1050-1450 1500-1900

 MH200 100 2300 DN200 420 660 450 1050-1450 1500-1900

wszystkie wymiary w  mm * przy T=20K wszystkie typy z ko nierzem i izolacj

DN 50-200 (patrz rys. 2)

Rysunek 1 Rysunek 2

Zasilanie
z kot a

Powrót z

instalacji
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Wykres

Wykres spadku ci nienia

Wartownik typ K (DN 25-32)
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Sposób konserwacji

Monta  Wartownika typu K

Bezpo rednio pod grup  pompow … lub pod rozdzielaczem

(Dla wartownika z wk adem magnetycznym)

W  ce lu kon serwacji na le y wy kr ci  wk ady ma gnetyczne z mo si nej po chwy. 
Zanieczyszczenia me taliczne po wy kr ceniu wk adów opad n  na dno zbior nika i 
zaworem spu stowym zo stan  usu ni  te na ze wn trz.
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