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ISO 9001

TD259 a TD259A Termodynamický odvadìè kondenzátu
Popis

TD259 je rozebíratelný odvadìè kondenzátu pro parní systémy pro
pouití pro podtápìní pøístrojù, nástrojù, ventilù, èerpadel apod. nebo
pro vytápìní o velmi malých výkonech. Verze TD259A je vybavena
specielním diskem proti zablokování vzduchem a pro rychlé starty pøi
opakovaných najídìních systému (dávkovací procesy).

Omezující podmínky (dle ISO 6522)
Maximální podmínky pro tìlo PN63
PMA Max. dovolený pøetlak 63 bar g
TMA Max. dovolená teplota 400°C
Zkoueno hydraulicky za studena pøetlakem 95 bar g
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Oblast pouití (TD 259)

Teplota °C

2
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Steam saturation curve = køivka sytosti páry

Pøetlak bar g

Teplota °C

Oblast pouití (TD 259A)

Steam saturation curve = køivka sytosti páry

Pøetlak bar g

Výrobek nesmí být pouit v tmavì vyznaèené oblasti.
* PMO  maximální provozní pøetlak
Pozn. : Minimální pøetlak pro uspokojivý provoz 0.25 bar g
PMOB  Maximální provozní protitlak nemá pøevýit 80% vstupního
pøetlaku.

Velikosti a pøipojení

¼" závit BSP (= Rp) nebo NPT

Materiály
Pol.
1
2
3

Èást
Tìlo
Uzávìr
Disk

Materiál
Nerez ocel
Nerez ocel
Nerez ocel

Specifikace
AISI 420 F
AISI 416
BS 1449 420 S45

TD 259 A
Disk proti zablokování
odvadìèe vzduchem

Jak specifikovat

TD 259A Termodynamický odvadìè závitový 1/4" BSP

Výrobce si vyhrazuje právo zmìn uvedených údajù.
Místní pøedpisy mohou omezit pouití výrobkù.
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Kapacita

Kondenzát

Kondenzát kg/s

kg/hod

B

Prostor pro
demontá
uzávìru

H

A

C
Diferenèní tlak bar
Horký kondenzát

Rozmìry

(pøibliné) v mm

Velikost A
¼"
52

B
42

C
20

H
40

Hmotnost
0.36 kg

Montá

Pøednostnì v horizontálním potrubí, ale mùe být montován i v
jiných pozicích.
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Náhradní díly

Dodávané náhradní díly jsou nakresleny plnou èarou. Díly nakreslené
pøeruovanou èarou nejsou dodávány jako náhradní díly.
Dodávané náhradní díly (ND)
Disk
3
Jak objednávat ND
Pøi objednávání pouívejte oznaèení uvedená v odstavci Dodávané
náhradní díly (ND). Uveïte velikost a typ odvadìèe.
Pøíklad : Disk pro termodynamický odvadìè TD 259 1/4"
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Údrba
Pøed provádìním jakýchkoliv prací na odvadìèi je tøeba odvadìè
oddìlit od systému a odtlakovat a nechat vychladnout.
Výmìna disku
Povolte a vyroubujte uzávìr. Pouívejte vhodné náøadí, aby nedolo
k pokození estihranu uzávìru.
Pokud jsou disk a dosedací plochy pouze lehce opotøebené, je moné
odstranit vzniklé nerovnomìrnosti lapováním jemnou brusnou pastou
(napø. Carborundum Co's Compound I.F.). Kadá plocha se lapuje
zvlá. Pøi jemném lapování pouívejte pohyby ve tvaru èíslice osm.
Pokud je opotøebení pøíli velké, tj. nelze jej odstranit jemným
zalapováním, je nutné dosedací plochy nejprve zbrousit a poté jemnì
zalapovat a pouít nový disk. Maximální úbytek materiálu pøi brouení
nesmí pøekroèit 0,25 mm. Pøi zpìtné montái je nutné vloit disk
drákovanou stranou smìrem na dosedací plochy tìla odvadìèe.
Naroubujte hlavici na tìlo, není potøeba ádné tìsnìní, je vhodné
lehce potøít závity vhodným mazivem (napø. Molybdenum Disulphide).
Doporuèené utahovací momenty

Pol.
2

36

mm
nebo

Nm
135-150
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