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Opis systemu 
Odwadniacze sprężonego powietrza  
z pływakiem kulowym i kulowym 
zamknięciem zaworu odwadniacza. Zawór 
jest sterowany bezpośrednio w funkcji 
położenia pływaka i zależy od ilości 
napływającego kondensatu. 
Odwadniacze są wykorzystywane do 
odprowadzania kondensatu z rurociągów 
sprężonego powietrza lub gazu. Różne 
pozycje instalacji i różnorodne dostępne 
przyłącza zapewniają łatwą instalację 
odwadniacza. 
Odwadniacze sprężonego powietrza są 
dostarczane z dźwignią podnoszenia 
pływaka i zaślepionym przyłączem 3/4” dla 
podłączenia rurki balansu. 
Wybór odwadniacza najlepszego dla 
konkretnego zastosowania zależny jest od 
ciśnienia roboczego i ilości kondensatu, 
który trzeba odprowadzić. Maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie różnicowe zależne 
jest od przekroju dyszy zaworu odwadniacza 
i gęstości odprowadzanej cieczy. 
Standardowe wykonania odwadniaczy 
sprężonego powietrza są dostępne  
z dyszami dla maksymalnego ciśnienia 
różnicowego 16bar przy gęstości czynnika 
ρ=1000 kg/m3. 
Przy niższych gęstościach maksymalne 
ciśnienie różnicowe jest redukowane. 
W sprawie odwadniaczy dla innych 
zakresów ciśnieniowych prosimy 
konsultować się z nami. 
 
Konstrukcja. 
Korpus z przykręcaną śrubami pokrywą  
i zespołem regulatora. Po zdjęciu pokrywy 
zespół regulatora jest łatwo dostępny i może 
być wymieniony bez demontażu 
odwadniacza z rurociągu. 
Kula zaworu z Perbunan dla temperatur do 
40°C lub stali nierdzewnej do 120°C. 
Dźwignia podnoszenia pływaka i przyłącze 
3/4” BSP dla rurki balansu powietrza. 

• „h” dla rurociągu poziomego 
• „v” dla rurociągu pionowego 

 
 
Przyłącza 
Gniazda gwintowane ½”-1” BSP lub NPT 
Kołnierze wg DIN 2533 (BS4504) forma C, 
DN15-25mm 
Kołnierze wg DIN 2533 (BS4504) owiercone 
zgodnie z ANSI B16.5 150 RF DN15-25

Wymiary 
DN [mm] 15 20 25 
Długość [mm] UNA13P h/v 
Gniazda gwintowane 
Kołnierze 

 
95 

150 

 
95 

150 

 
95 

160 

Wymiary [mm] 
kołnierzy DIN 

D 
b 
k 
g 
l 

94 
14 
65 
45 
14 

105 
16 
75 
58 
14 

115 
16 
85 
68 
14 

Liczba śrub 4 4 4 
Masa 
Kołnierze [kg] 
Gniazda gwintowane [kg] 

6,0 
4,5 

6,5 
4,5 

7,0 
4,5 

Współzależność ciśnienie/temperatura 

Maks. ciśnienie robocze [barg] 16 

Maks. temperatura robocza [°C] 
-kulka ze stali kwasoodpornej 
-kulka z Perbunan 

 
120 
40 

Maks. ciśnienie różnicowe [bar] 
-kulka ze stali kwasoodpornej 
-kulka z Perbunan 

 
16 
16 

 

UNA 13Ph (pozioma) 

UNA 13Ph z gniazdami gwintowanymi 

UNA 13Pv z gniazdami gwintowanymi 

UNA 13Pv (pionowa) 

UNA 13Ph z przyłączem kołnierzowym

UNA 13Pv z przyłączem kołnierzowym

Korpus   Pokrywa 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Wykresy wydajności 
Wykres przedstawia maksymalne 
wydajności zimnego kondensatu dla 
wykonań dysz i średnic, w jakich 
odwadniacz jest dostępny.  
 

Wydajność jest zależna od ciśnienia 
różnicowego. Ciśnienie różnicowe jest 
określane jako różnica ciśnień na wlocie  
i wylocie odwadniacza, i zależne jest od 
wielu czynników na przebiegu rurociągu 
kondensatu. Jeżeli kondensat za 
odwadniaczem jest podnoszony, ciśnienie 
różnicowe maleje w przybliżeniu o 1 bar na 
każde 7m podniesienia kondensatu.  
 

Maksymalne dozwolone ciśnienie różnicowe 
16bar, przy którym odwadniacz może 
pracować określone jest dla gęstości cieczy 
ρ=1000 kg/m3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy zamawianiu prosimy podawać: 
Ciśnienie pary, przeciwciśnienie, ilość 
kondensatu, która ma być odprowadzana, 
typ, średnica nominalna, rodzaje przyłączy, 
połączenie montażowe odwadniacza i dane 
nt. zastosowania. 
 
Na żądanie, za dodatkową opłatą, mogą  
być dostarczone certyfikaty zgodne  
z EN 10204-2.1 i -2.2. 
 
Wszelkie wymagania dotyczące odbioru 
technicznego należy podawać  
w zamówieniu. Po zrealizowaniu dostawy 
nie ma możliwości wystawienia certyfikatów. 
Dane na temat opłat pobieranych za 
wystawienie certyfikatów, ich zakresu 
i rodzajów przeprowadzanych testów 
podane są w naszym cenniku „Opłaty za 
przeprowadzanie testów i kontroli urządzeń 
standardowych”. W sprawie testów i kontroli 
wykraczających poza w/w zakres prosimy  
o kontaktowanie się z najbliższym biurem 
handlowym naszej firmy. 
 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych 
Warunków Dostawy 
 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcji i danych technicznych. 
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Wydajność 

Uwagi do instalacji. 
Kondensat musi swobodnie przepływać 
przez odwadniacz. Zawory odcinające na 
rurociągach poziomych i niefortunna 
geometria orurowania mogą być przyczyną 
powstawania korków wodnych w takich 
przypadkach konieczne jest zastosowanie 
rurki balansu powietrza. 
 

Ciśnienie różnicowe  
(w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego) 

wg DIN 
Materiały nowa 

specyfikacja 
stara 

specyfikacja 

ASTM 
odpowiednik 

Korpus i pokrywa 
korpusu 

EN-GJL-250 
(EN-JL-1040 

GG-25 
(0.6025) A126 Cl.B 

Pływak kulowy  X6CrNiMoTi17122 
(1.4571) AISI316Ti 

Siedzisko  X10CrNiS189 
(1.4305) AISI 303 

Kulka zaworu  

X5CrNi1810 
(1.4401) 

lub  
Perbunan 

A182F304 

Uszczelka 
pokrywy Grafit/CrNi 

Inne części Stal kwasoodporna 

 

Rurka balansu 
powietrza 

rurociąg powietrza

wrzeciono 
zaworu poziomo 

odwadniacz  
pływakowy poziomy 
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