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FT 14, FT14C
Odwadniacz  p³ywakowy odwracalny, ko³nierzowy (100-1000 kg/h)
Opis
Odwadniacz p³ywakowy FT 14 nale¿y do rodziny konstrukcyjnej
zwanej �odwracaln¹�. Umo¿liwia ona zmianê sposobu zabudowy
nawet w warunkach �na obiekcie�.
Jest wyposa¿ony we w³asny odpowietrznik termostatyczny.
Mo¿liwo�æ zmiany sposobu zabudowy na obiekcie traktujemy jako
oczywist¹ zaletê urz¹dzenia ale jednocze�nie umo¿liwiamy
zamówienie po¿¹danego wykonania w fabryce .
Umówmy siê, ¿e (L-R) bêdzie oznacza³o kierunek przep³ywu z lewej
do prawej, (R-L) odwrotnie a (V) pionowo z góry na dó³.
FT 14C to odmiana  wyposa¿ona opcjonalnie w zespó³ eliminatora
korków parowych , wystêpuj¹ca dla wszystkich sposobów zabudowy.

Ci�nienia ró¿nicowe,zabudowy, przy³¹cza
typ    -     ∆pmax    zabudowa         ko³nierze DIN, PN16

FT 14 - 4,5/10/14       (R-L) DN15,   20,   25
uwaga: je�li w zamówieniu brak specjalnych wymagañ dotycz¹cych zabudowy, dostarczamy
odwadniacz  przystosowany do (R-L)

FT 14   - 4,5/10/14       (L-R) DN15,   20,   25
FT 14   - 4,5/10/14       (V) DN15,   20,   25
FT 14C - 4,5/10/14 (R-L)/(L-R)/(V) DN15,   20,   25

Parametry graniczne (ISO6552)
Konstrukcja korpusu  PN 16
Dopuszczalne, maksymalne ci�nienie (PMA) 16 bar m
Dopuszczalna, maksymalna temperatura (TMA) 250°C
Próba hydrauliczna 24 bar m

Materia³y
poz czê�æ          materia³                  norma
1 korpus ¿eliwo sferoidalne   DIN1693  GGG40.3
2 �ruby komory stal BS 3692 Gr.8.8
3 uszczelka pokrywy komory grafit wzmocniony, foliowany
4 pokrywa komory ¿eliwo sferoidalne   DIN1693  GGG40.3
5 gniazdo zaworu stal nierdzewna BS 970 431 S29
6 podk³adka zaworu

i odpowietrznika stal nierdzewna BS 1449 304 S11
7 �ruby zespo³u

zaworu stal nierdzewna BS 6105 CI A2-70
8 p³ywak i d¿wignia stal nierdzewna BS 1449 304 S16
9 odpowietrznik stal nierdzewna
10 eliminator  korków stal nierdzewna BS 970 303 S21
11 podk³adka eliminatora stal nierdzewna BS 1449 304 S16
12 rama sworznia stal nierdzewna BS 1449 304 S16
13 uszczelka eliminatora grafit
14 sworzeñ stal nierdzewna BS 6105 CI A2-70
15 deflektor (tylko dla DN25) stal nierdzewna BS 970 303 S29
16 sprê¿yna zaworu (dla DN25) stal nierdzewna BS 2056 302 S26

Przyk³ad zamówienia
Odwadniacz p³ywakowy FT 14-4,5, ko³nierze DIN, PN16, DN25
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ci�nienie ró¿nicowe [bar]

Warto�ci przep³ywu odnosz¹ siê do kondensatu w temperaturze nasycenia.
Dla kondensatu sch³odzonego, np na rozruchu instalacji, warto�ci wydajno�ci
z nomogramu nale¿y zwiêkszyæ o min 50% dla 4,5 bar i o 100% dla 10-14bar.
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Instalacja
Odwadniacze p³ywakowe musz¹ byæ zabudowane tak aby ramiê
p³ywaka znajdowa³o siê w p³aszczy�nie poziomej a sam p³ywak
móg³ podnosiæ siê i opadaæ zgodnie z prawem grawitacji.
Strza³ka na tabliczce znamionowej musi byæ skierowana ku
do³owi!
Sposób zabudowy i zwi¹zany z nim kierunek przep³ywu przez
odwadniacz mo¿e byæ ³atwo zmieniony �na obiekcie�. Ta prosta
operacja wymaga odkrêcenia czterech �rub pokrywy komory i jej
przestawienia do po¿¹danego po³o¿enia. Zawsze po takim zabiegu
nale¿y wymieniæ podk³adkê (3).
Odmiana odwadniacza wyposa¿ona opcjonalnie w eliminator korków
parowych (rodzaj zaworka iglicowego) jest dostarczana z zaworkiem
otwartym. Aby go przymkn¹æ, nale¿y wkrêtakiem krêciæ zgodnie z
kierunkiem obrotu wskazówek zagara.

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

zespó³ zawory g³ównego z p³ywakiem          poz5,6,7,8(2szt)12,3,14,
16 (tylko dla DN25)

zespó³ odpowietrznika poz 9,6, 3
odpowietrznik z eliminatorem korków poz 10,11,6,9,3
podk³adka pokrywy poz 3
zestaw naprawczy poz 3,5,6,7,8,9,12,14,16(DN25)

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

Konserwacja
Przed przedsiêwziêciem jekichkolwiek zabiegów serwisowych nale¿y
przy pomocy w³a�ciwych zaworów �odci¹æ� odwadniacz od mediów
bêd¹cych pod ci�nieniem zarówno od strony zasilaj¹cej jak i od
powrotnej. Nastêpnie po odpowietrzeniu odciêtego fragmentu
instalacji odwadniacza pozwoliæ mu siê sch³odziæ do temperatury
umo¿liwiaj¹cej czynno�ci serwisowe.
Prosimy pamiêtaæ, i¿ przed przyst¹pieniem do poprzegl¹dowego
skrêcania odwadniacza nale¿y zadbaæ o czysto�æ wszystkich
powierzchni styku.
Jak wymieniæ zespó³ zaworu g³ównego z p³ywakiem.
Odkrêæ �ruby pokrywy komory i od³¹cz j¹ . Odkrêcaj¹c dwie �ruby
(7) od³¹cz zespó³ p³ywaka. Od³¹cz nastêpnie zu¿yte gniazdo i wymieñ
je na nowe, dostarczone z podk³adk¹. Pamiêtaj, ¿e sprê¿yna zaworu
(16) wchodzi w sk³ad zespo³u jedynie dla odwadniaczy DN25.
Umocuj p³ywak u¿ywaj¹c odkrêconych wcze�niej �rub i nasad�
pokrywê komory stosuj¹c now¹ podk³adkê. Dokrêæ z wyczuciem
cztery �ruby.
Jak wymieniæ zespó³ odpowietrznika.
Zdejmij sprê¿ynê p³ask¹, mocuj¹c¹ (klips), dalej od³¹cz kapsu³kê
termostatyczn¹ i p³ytkê dystansuj¹c¹. Za³ó¿ now¹ podk³adkê, nowe
gniazdo i ramkê. Po³¹cz w odwrotnej kolejno�ci p³ytkê dystansuj¹c¹,
kapsu³kê i za³ó¿ klips.

Wielko�ci, wymiary [mm], ciê¿ary
DN A B C D E F G ciê¿ar
15 150 107 101 51 47 26.5 115 4.5 kg

20 150 107 101 55 47 26.5 115 5 kg

25 160 117 70 100 10 21 120 6.5 kg
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Zalecane momenty skrêcaj¹ce

       poz                   mm lub                     N m
          5             17 50 - 55
          7      M4x6 2,5 - 3
          9             17 50 - 55
     10 + 13        19 35 - 40
          2              17  M10x30 40 - 45


