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BPW 32
Odwadniacz  termostatyczny, kapsu³kowy, do zabudowy

miêdzyko³nierzowej (100 - 800 kg/h)

Opis
Odwadniacz termostatyczny BPW32 nale¿y do odmian
konstrukcyjnych �rozbieralnych�. Jego unikaln¹ cech¹ jest brak
tradycyjnych przy³¹czy gwintowanych lub ko³nierzowych. Podobnie
jak zawory zwrotne DCV, odwadniacze BPW32 zabudowuje siê
miêdzy ko³nierzami, w zasadzie, w ruroci¹gu pionowym w którym
kondensat wyp³ywa grawitacyjnie. Z zasady dzia³ania wynika
jednak¿e mo¿liwo�æ zabudowy w dowolnej pozycji.

Wielko�ci, przy³¹cza
do zabudowy miêdzy ko³nierzami DIN, PN 40

DN15,   20, 25

Parametry graniczne (ISO 6552)
Konstrukcja korpusu  PN 50

Maksymalne ci�nienie pracy (PMO) 21 bar m

Maksymalna temperatura pracy (TMO) 242°C

Dopuszczalne, maksymalne ci�nienie (PMA) 50 bar m

Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 260°C

Próba hydrauliczna 75 bar m

Materia³y
poz czê�æ materia³
1 korpus stal nierdzewna   DIN 17445 1.4408

2 kopu³ka stal nierdzewna   DIN 17445 1.4408

3 kapsu³ka stal nierdzewna
4 sprê¿yna stal nierdzewna BS 2056 302 S26

5 p³ytka dystansuj¹ca stal nierdzewna BS 1449 304 S16

6 filtr o perf. 0,8mm stal nierdzewna      ASTM A240 316L
7 �O� ring guma syntetyczna (fluocarbon)

Przyk³ad zamówienia
Odwadniacz termostatyczny BPW32 do zabudowy miêdzy
ko³nierzami DIN, PN40, DN25. Kapsu³ka (E)
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Rodzaje wype³nienia kapsu³ek
Jako wype³nienie standardowe przyjmujemy rodzaj (E) co oznacza
10°C poni¿ej temperatury nasycenia.
Dostêpne s¹ tak¿e kapsu³ki (F), realizuj¹ce wiêksze sch³odzenie
odprowadzanego kondensatu, dochodz¹ce do 22°C.
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Charakterystyki przepustowo�ci
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Wielko�ci, wymiary [mm], ciê¿ary
DN A B C ciê¿ar [kg]
15 53 53 25 0.30
20 63 63 31.5 0.57
25 72 72 35.5 0.83

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

dostêpne czê�ci zamienne
wewnêtrzny zestaw naprawczy poz   3,4,5,6,7
wkrêcana denniczka poz   2

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

Konserwacja
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.

Aby wymieniæ elementy wewnêtrzne odkrêæ denniczkê od korpusu,
wyjmij p³ytkê dystansow¹ kapsu³kê, sprê¿ynê i filtr,
w³ó¿ po kolei elementy zestawu naprawczego, skrêcaj¹c denniczkê
z korpusem kluczem uniwersalnym.
Zalecany moment skrêcaj¹cy: 5-10 Nm.
Odrobina  smaru molibdenowego na gwint nie zaszkodzi.
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