
Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych

ISO 9001

TI-P122-01 PL
ST Issue 2

BPT 13
Odwadniacz  termostatyczny, kapsu³kowy, gwintowany (100-800 kg/h)

Opis
Odwadniacz termostatyczny BPT 13 jest popularnym odwadniaczem
�rozbieralnym� i wystêpuje w kilku odmianach konstrukcyjnych:
Kapsu³ka standardowa oznaczona jest liter¹ (E, ok. 13°C).
Opcjonalnie mo¿na zamówiæ kapsu³ki realizuj¹ce otwarcie
odwadniacza przy ma³ym (G, ok. 6°C) lub du¿ym (F, ok. 24°C)
stopniu sch³odzenia kondensatu.

Odmiany, wielko�ci, przy³¹cza
BPT 13AX k¹towy gwint rurowy R1/2�, 3/4�

BPT 13SX prosty gwint rurowy R1/2�, 3/4�

Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu  PN 16

Dopuszczalne, maksymalne ci�nienie (PMA) 16 bar m

Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 260°C

Próba hydrauliczna 24 bar m

Zalecane ci�nienie pracy 13 bar m

Materia³y
poz czê�æ materia³
1 korpus mosi¹dz

2 kopu³ka mosi¹dz
3 �O� ring guma syntetyczna (fluocarbon)

  4 kapsu³ka stal nierdzewna

  5 sprê¿yna stal nierdzewna BS 2056 302 S26
  6 p³ytka dystansuj¹ca stal nierdzewna BS 1449 304 S16

7 gniazdo stal nierdzewna BS 970 431 S29

8 podk³adka gniazda stal nierdzewna BS 1449 304 S16
  9 filtr stal nierdzewna    ASTMA 240TP304

Przyk³ad zamówienia
Odwadniacz termostatyczny, typ BPT 13A, R 1/2�, kapsu³ka (E)

Zakres stosowania

nie
stosowaæ

krzywa pary
nasyconej

te
m

p
e

ra
tu

ra
 °

C

ci�nienie  [ bar m ]
2

1

7

8
9
6

4

3
5

BPT13AX

Charakterystyki przepustowo�ci

pr
ze

p³
yw

 k
on

de
ns

at
u 

[k
g/

h]

ci�nienie ró¿nicowe [bar]

woda gor¹cawoda zimna



BPT 13 Odwadniacz termostatyczny, kapsu³kowy (100-800 kg/h) TI-P122-01PL  ST Issue 2

Czê�ci zamienne
Podzespo³y dostarczane jako czê�ci zamienne s¹ pokazane na
rysunku obok lini¹ ci¹g³¹.

dostêpne czê�ci zamienne
kapsu³ka i zespó³ gniazda A, B, C, D, E, F
podk³adka kopu³ki* C
�O� ring  (3 szt) C
* dla starszych wyrobów wystêpowa³a tradycyjna podk³adka

Przy zamawianiu prosimy u¿ywaæ okre�leñ podanych wy¿ej, a tak¿e
podaæ typ i wielko�æ odwadniacza.

Konserwacja
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych
odetnij (zamknij w³a�ciwy zawór/y odcinaj¹cy/e) odwadniacz od
panuj¹cego w instalacji ci�nienia i odpowietrz odciêt¹ czê�æ do
atmosfery.
Poczekaj, a¿ odwadniacz  sch³odzi siê do temperatury otoczenia.
Odkrêæ kopu³kê, wyjmij star¹ kapsu³kê, sprê¿ynê i p³ytkê
dystansuj¹c¹.
Wykrêæ gniazdo zaworu i wyjmij podk³adkê. Wkrêæ nowe gniazdo na
nowej podk³adce. Wstaw now¹ p³ytkê dystansuj¹c¹ i inne nowe
elementy z zestawu czê�ci zamiennych.
Staraj siê wymieniaæ wszystkie elementy zamienne nawet je�li nie
widaæ �ladów zu¿ycia.
Skrêcaj elementy gwintowane stosuj¹c nastêpuj¹ce momenty:

kopu³ka je�li �O�ring 50/60 Nm 50mmA/F

je�li podk³adka 90/110 Nm 50mmA/F
gniazdo (B) 35/40 Nm 17mmA/F
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wielko�ci, odmiany, wymiary[mm], ciê¿ary
odmiana,wielko�æ A B C D E ciê¿ar

BPT 13A
1/2� 20 38 53 25 55 0.4 kg

3/4� 27 40 62 25 55 0.45 kg

BPT 13S
1/2� 14 76 47 38 55 0.45 kg

3/4� 20 80 53 40 55 0.5 kg

Instalacja
Odwadniacz BPT 13 jest przeznaczony do zabudowy w p³aszczy�nie
poziomej (kapsu³ka w p³aszczy�nie poziomej) z kopu³k¹ ku górze.
Zalecamy zabudowê odwadniacza jak najbli¿ej króæca
odwadniaj¹cego odwadnianej instalacji/urz¹dzenia.


