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Chłodniczki próbek  
 

PK 40 NS 
PK 120 PE03A  
PK 250 PE02A 
PK 250 PE02HK 
 
 
Opis 
Jednym z elementów zapewniających 
dokładność i rzetelność analizy fizyko-
chemicznej pary, wody kotłowej, wody 
zasilającej i kondensatu jest poprawna 
metodyka poboru próbki do badania.  
Pobierana próbka wody gorącej lub pary  
w formie skroplin charakteryzuje się wysoką 
temperaturą. Stwarza to niebezpieczeństwo 
oparzenia operatora, a także wprowadzenia 
poważnego błędu pomiarowego na skutek 
częściowego odparowania objętości pobieranej 
próbki. Dla zapobiegania tym zjawiskom próbkę 
pobiera się za  pośrednictwem chłodniczki, 
zapewniającej obniżenie temperatury pobieranej 
próbki do wymaganego poziomu, który nie 
stwarza zagrożenia dla obsługi i gwarantuje 
wiarygodność analizy fizykochemicznej 
pobranej próbki. 
 
Funkcja 
Gorąca woda lub para wpływa do wężownicy 
chłodniczki. Chłodniczka PK40NS posiada na 
wlocie wysokociśnieniowy zawór iglicowy,  
w chłodniczkach PK120 i PK250 wysoko-
ciśnieniowy zawór iglicowy zamontowany jest 
na wylocie z wężownicy. Zawór ten 
przeznaczony jest do regulacji ilości pobieranej 
próbki i odpowiada za redukcję ciśnienia 
pobieranej próbki. W przeciwprądzie do 
strumienia pobieranej próbki przepływa woda 
chłodząca. W celu schładzania zaleca się 
zastosowanie wody zmiękczonej lub 
zdemineralizowanej, zabezpiecza to przed 
osadzaniem się kamienia kotłowego na 
powierzchniach wężownicy. Temperaturę 
pobieranej próbki można kontrolować za 
pomocą termometru, regulując przepływy 
zaworami poboru próbki i wody chłodzącej tak, 
aby zapewnić żądaną temperaturę próbki po 
schłodzeniu. Tak pobraną próbkę możemy 
wykorzystać dla dalszych analiz i pomiarów. 
 
 
 
 
Dane techniczne 
 

Maksymalne parametry robocze  

Typ próbka woda 
chłodząca 

PK40NS woda/para 
40bar / 260ºC 

10bar/100ºC 

PK120 
PE03A 

woda 
120bar/250ºC 

10bar/100ºC 

PK250 
PE02A 

woda/para 
240bar/400ºC 

10bar/100ºC 

PK250 
PE02HK 

para 
245bar/550ºC 

10bar/100ºC 

 

              
 
 
 

 

Wymiary 

Chłodniczka próbek PK 40 NS 

Chłodniczk i próbek  
 

1. zawór iglicowy 
wysokociśnieniowy 8mm 

2. uchwyt montażowy 
3. korpus PK40 
4. wylot wody chłodzącej 
5. wylot próbki schłodzonej ¾” 
6. tabliczka znamionowa 
7. zawór kulowy ½” 
8. termometr kontroli 

temperatury próbki 



 
Chłodniczki próbek  
 

PK 40 NS 
PK 120 PE03A  
PK 250 PE02A 
PK 250 PE02HK 
 
 
Dane techniczne cd 
 

Typ Wydajność 

PK40NS 1,5kW przy wodzie 200ºC/25ºC  
i 7l/h próbki 

PK120 
PE03A 

16kW przy wodzie 250ºC/25ºC  
i 60l/h próbki 

PK250 
PE02A 

54kW przy parze 400ºC/25ºC  
i 60l/h próbki 

PK250 
PE02HK 

54kW przy parze 550ºC/25ºC  
i 60l/h próbki 

 

Typ Materiał 

PK40NS 
korpus i wężownica 1.4571 
zawór próbki 1.4571 
zawór wody chłodzącej 1.4408 

PK120 
PE03A 

korpus 1.4541 
wężownica 1.4571 

PK250 
PE02A 

korpus 1.4541 
wężownica 1.4571 

PK250 
PE02HK 

korpus 1.4541 
wężownica zewn. 1.4563 
wężownica wewn. 1.4571 

 
 
 
 
 
 
Dyrektywa Ci śnieniowa 97/23/WE 
Te produkty spełniają wymagania dyrektywy 
ciśnieniowej 97/23/WE. Klasyfikacja dla czynników 
grupy 1 i 2. Znakowanie CE, za wyjątkiem 
urządzeń podlegających wykluczeniu zgodnie  
z artykułem 3 pkt.3. 
Więcej informacji w deklaracji zgodności CE. 
 
Dyrektywa ATEX 
Urządzenia nie wykazują potencjalnych źródeł 
zapłonu i nie są wobec tego objęte dyrektywą 
dotyczącą ochrony przed wybuchem 94/9/WE. 
Można je stosować w strefach Ex 0, 1, 2, 20, 21, 
22 (1999/92/WE). 
Urządzenia nie posiadają oznakowania Ex. 
________________________________________ 
 
Dostawa według naszych ogólnych warunków 
dostawy. 
 
________________________________________ 
 
Zastrzega si ę możliwo ść wprowadzenia zmian 
technicznych. 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Chłodniczka próbek PK 120 PE03A 

Chłodniczki próbek PK 250 PE02A, PK 250 PE02HK 

Wymiary 

Wymiary 

1. korpus chłodniczki PK250PE02A i PK250PE02HK 
2. korpus chłodniczki PN120 PE03A 
3. zawór iglicowy redukcyjny VE50 
4. zawór kulowy ¾” 
5. zawór kulowy ½” 
6. panel montażowy 


