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FT 14 Plovákový odvadìè kondenzátu 1/2" (DN15)  1" (DN25)
Pokyny pro montá a údrbu

Popis

FT14 je plovákový odvadìè kondenzátu vyrábìný z tvárné litiny, který má vestavìno
automatické odvzduòovací zaøízení. Provedení je vertikální - oznaèení FT14 (V)
nebo horizontální. Horizontální provedení mùe mít prùtok zprava do leva oznaèení FT14 (R-L) nebo zleva do prava - oznaèení FT14 (L-R). Na pøání mùe
být kadé provedení (V, R-L, L-R) odvadìèe vybaveno ruènì nastavitelným
jehlovým ventilem, který slouí k uvolnìní parního zámku - verze FT14-C.

Omezující podmínky (ISO 6552)

Maximální podmínky pro tìlo odvadìèe: PN16
PMA - maximální povolený pøetlak: 16 bar
TMA - maximální povolená teplota: 250°C
Zkoueno pøetlakem 24 bar za studeného stavu.

Montá

Odvadìè musí být instalován ve smìru proudìní s ramenem plováku ve vodorovné
poloze, protoe tento klesá a stoupá svisle. ipka na títku odvadìèe musí ukazovat
smìrem dolù. Odvadìè mùe být dodán ve vertikálním provedení (vstup nahoøe,
výstup dole), v horizontálním provedení - vstup vpravo, výstup vlevo nebo vstup vlevo, výstup vpravo. Pokud není v objednávce zadáno jinak, odvadìè se
dodává ve standardním provedení - vstup vpravo, výstup vlevo. Smìr prùtoku lze
zmìnit otoèením víka do poadovaného smìru (nutno vyroubovat rouby víka a
vdy vymìnit tìsnìní víka za nové). Jehlový ventil v provedení odvadìèe FT 14-C
se dodává nastavený v poloze otevøeno. Utaením ve smìru hodinových ruèièek se
jehlový ventil uzavírá.

FT 14
(R-L)

Údrba
Dodávané náhradní díly (ND)
Sestava hlavního ventilu s plovákem
5, 6, 8, 7 (2 kusy), 12, 3, 14, 16 (pouze 1")
Sestava odvzduòovacího ventilu
3, 6, 9
Zaøízení k uvolnìní parního zámku a sestava odvzdu. ventilu 10 a 13, 11, 6, 9, 3
Tìsnìní víka (sada 3 kusù)
3
Kompletní sada náhradních dílù
3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16 (pouze 1")

Sestava hlavního ventilu
Velikost 1"

Údrba
Pøi vhodném oddìlení od systému mohou být opravy provádìny na odvadìèi
namontovaném v potrubí. Údrba mùe být provádìna a po vychladnutí odvadìèe.
Pøi zpìtné montái se ujistìte, zda jsou vechny stykové plochy èisté.
Jak namontovat sestavu hlavního ventilu
Odroubujte rouby víka odvadìèe a odmontujte víko. Odstraòte celou sestavu
hlavního ventilu po odroubování dvou roubù nosné desky páky plováku. Vyjmìte
sedlo hlavního ventilu a namontujte nové sedlo ventilu a nové tìsnìní sedla
ventilu. Vymìòte celou novou sestavu hlavního ventilu a utáhnìte rouby.
Namontujte víko odvadìèe a vymìòte tìsnìní víka.

FT 14-C
(R-L)

Jak namontovat sestavu odvzduòovacího ventilu
Odstraòte sponu, kapsli, distanèní desku. Odroubujte sedlo ventilu a odstraòte
rám a tìsnìní ventilu. Namontujte nové tìsnìní, nové sedlo a rám. Umístìte
distanèní desku a kapsli, ve zajistìte sponou do rámu. Zkontrolujte polohu a
vystøedìní sestavy odvzduòovacího ventilu tak, aby se dalo nasadit víko odvadìèe.
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