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1.

ZASADA DZIAŁANIA

Ci nienie robocze maksymalne: 10 barg
1. Na pocz tku cyklu, pływak (4.2) znajduje si w najni szym jego poło eniu. Zawór odpowietrzaj cy
(4.4) jest otwarty, natomiast zawór ci nieniowy (4.3) jest zamkni ty.
2. Pompowany czynnik wpływa grawitacyjnie przez zawór zwrotny do zbiornika pompy. Podczas
napełniania pompy pływak (4.2) unosi si . Wylotowy zawór zwrotny zapobiega przepływowi
wstecznemu cieczy na wylocie z pompy.
3. W najwy szym punkcie poło enia mechanizm znajduje si nad osi centraln pompy. ci ni ta
spr yna rubowa (4.5) jednocze nie zamyka zawór odpowietrzaj cy (4.4) i otwiera zawór
ci nieniowy (4.3). Gaz nap dowy wpływa przez zawór ci nieniowy (4.3) i wypycha ciecz ze
zbiornika pompy przez zawór zwrotny wylotowy. Zawór zwrotny wlotowy zapobiega przepływowi
wstecznemu z pompy do odwadnianego urz dzenia.
4. Podczas wypływu kondensatu z pompy , pływak (4.2) opada. W najni szym poło eniu pływaka,
mechanizm znajduje si poni ej osi centralnej pompy, spr yna rubowa jednocze nie otwiera
zawór odpowietrzaj cy (4.4) i zamyka zawór ci nieniowy (4.3). Podczas procesu odgazowywania,
zbiornik pompy jest rozhermetyzowany (ma kontakt z atmosfer ).
5. Po usuni ciu gazu nap dowego przez zawór odpowietrzaj cy (4.4), kondensat ponownie wpływa
do pompy przez zawór zwrotny wlotowy i zaczyna si nowy cykl.
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2.

MONTA

Poprawny sposób podł czenia ruroci gów i monta u osprz tu pompy pokazano na rysunkach
instalacyjnych. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci prosimy o kontakt z firm GESTRA Polonia.
1. Dystans. Pomp zamontowa poni ej urz dzenia przeznaczonego do odwodnienia. Minimalny
dystans, czyli odległo pomi dzy baz pompy, a dnem odwadnianego urz dzenia, dla pomp
FPS14 i FPS 23 wynosi 36’’ (900 mm). Zachowanie wła ciwego dystansu jest niezb dne do
napełnienia pompy.

Wlot kondensatu
do pompy

Wylot kondensatu
z pompy

Oznaczenia:
1 – odwadniane urz dzenie np. wymiennik ciepła
2 – zawór zwrotny RK
3 – króciec spustowy
4 – kró ce wodowskazu
5 – króciec odpowietrzaj cy
6 – króciec gazu nap dowego
7 – kołnierz za lepiaj cy
8 – zawór zwrotny
2. Zawory zwrotne. Zamontowa zawory zwrotne z uszczelkami na kró cach pompy z
zachowaniem odpowiedniego kierunku przepływu kondensatu. Kierunek przepływu cieczy
oznaczony jest strzałk , na ka dym zaworze zwrotnym . Dopasowa kierunek strzałki do kierunku
przepływu kondensatu.
a. Zamontowa dolne ruby kołnierza, a nast pnie zabezpieczy je podkładkami i
nakr tkami.
b. Zawór zwrotny umie ci mi dzy dwoma kołnierzami, od góry, na dolnych rubach.
Sprawdzi czy strzałka wskazuje odpowiedni kierunek przepływu kondensatu.
c. Uszczelki zamontowa po obu stronach zaworu zwrotnego i wycentrowa .
d. Zamontowa pozostałe ruby, nakr tki i podkładki. Dokr ci ruby równomiernie wg
„wzoru gwiazdy”.
UWAGA: poni ej znajduje si zestawienie odpowiednich rub dla ró nego typu zaworów zwrotnych:
1” RK16A (S.S)
1” RK44 (br z)
2” RK16A (S.S.)
2” RK44 (br z)
3” RK16A (S.S)
3” RK44 (br z)
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½”-13x3-1/2”
½”-13x3”
5/8”-11x4-1/2”
5/8”-11x6”
5/8”-11x6”
5/8”-11x5”

(FPS-366)
(FPS-193)
(FPS-313)
(FPS-034)
(FPS-034)
(FPS-071)

11.2005 r.

Instrukcja monta u pompy kondensatu typu FPS 14
e. Zamontowa rur pomi dzy kołnierzem zaworu zwrotnego zamontowanego na kró cu
wylotowym pompy, a rur powrotu kondensatu lub innego punktu odprowadzaj cego
kondensat.
Aby ułatwi dost p do pompy w trakcie prac serwisowych, zaleca si monta (na ruroci gu wlotowym i
wylotowym pompy) zaworów pełno przelotowych, odcinaj cych.
W celu dokładnej kontroli parametrów roboczych, zaleca si
wylotowym pompy) manometrów.
UWAGA: Aby osi gn
przelotowe.

nominaln wydajno

monta

(na ruroci gu wlotowym i

pompy, wszystkie zawory odcinaj ce musz by pełno

3. Podł czenie gazu nap dowego. Podł czy gaz nap dowy (para, powietrze lub gaz) do
przył cza 1/2”NPT „P” znajduj cego si na kołnierzu za lepiaj cym. Na rurze gazu nap dowego,
przed pomp zamontowa osadnik zanieczyszcze i odwadniacz: typu MK (dla pary) lub UNA (dla
powietrza lub gazu). Patrz rysunek przedstawiaj cy poprawny monta osprz tu na rurze gazu
nap dowego.
W celu ustalenia wła ciwego ci nienia gazu nap dowego, na rurze doprowadzaj cej zainstalowa
manometr. W przypadku zastosowania pary, pomi dzy manometrem a ruroci giem zamontowa rurk
syfonow .
Dla łatwego odizolowania pompy na potrzeby prac serwisowych, na ruroci gu doprowadzaj cym gaz
nap dowy zamontowa zawór pełno przelotowy odcinaj cy.
W celu ułatwienia demonta u mechanizmu steruj cego (podczas przeprowadzania prac serwisowych)
pomi dzy zaworem odcinaj cym, a mechanizmem pompy nale y zamontowa zł czk lub kołnierz. W
przypadku monta u pionowego, zł czka lub kołnierz powinny by zamontowane nie ni ej ni 14” nad
kołnierzem za lepiaj cym. W przypadku monta u poziomego, zł czk lub kołnierz zamontowa za
rednic zewn trzn kołnierza za lepiaj cego.
UWAGA: Ci nienie gazu nap dowego musi by zredukowane do niezb dnego minimum, tak aby z
jednej strony unikn
ci nienia wstecznego, a jednocze nie powinno by na tyle wysokie, aby
zapewni wymagan wydajno pompy.
UWAGA: Je li ci nienie gazu nap dowego przekracza 200psig (14 barg), na ruroci gu
doprowadzaj cym gaz nap dowy musi by zastosowany zawór redukcyjny ci nienia. Aby uzyska
optymaln wydajno , powinien by on zamontowany tak daleko, jak to jest mo liwe.
Za zaworem redukcyjnym, a przed pomp nale y zamontowa zawór nadmiarowy bezpiecze stwa z
nastaw ci nienia otwarcia na 200 psig (14 barg) lub ni szym. Ma to ochroni pomp przed jej
zniszczeniem w przypadku awarii zaworu redukcyjnego.
4. Rezerwuar/ wentylowany zbiornik magazynuj cy. Przed pomp kondensatu niezb dny jest
monta rezerwuaru lub wentylowanego zbiornika magazynuj cego. Ma to zapobiec zalewaniu si
osprz tu podczas gdy pompa jest w fazie odprowadzania kondensatu. Ostateczne wymagania
odno nie rezerwuaru lub wentylowanego zbiornika magazynuj cego zale
od zastosowania i
typu instalacji. W przypadku gdy w instalacji nie istnieje rezerwuar lub wentylowany zbiornik
magazynuj cy, lub nie jest on wyspecyfikowany, przed zamontowaniem pompy kondensatu
prosimy o kontakt z firm GESTRA Polonia.
5. Ruroci g odpowietrzaj cy. Podł czy ruroci g odpowietrzaj cy do kró ca 1” NPT „V”. Ruroci g
odpowietrzaj cy odprowadzi do atmosfery lub do urz dzenia odwadnianego.
Aby umo liwi wykrycie i usuni cie usterek zaworów: odpowietrzaj cego i ci nieniowego, bez
konieczno ci demonta u mechanizmu pompy, na ruroci gu odpowietrzaj cym nale y zamontowa
trójnik i zawór kulowy.
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Celem odizolowania pompy podczas prac serwisowych, na ruroci gu odpowietrzaj cym zamontowa
zawór pełno przelotowy odcinaj cy.
Dla potrzeb łatwego demonta u mechanizmu steruj cego (podczas wykonywania prac serwisowych)
pomi dzy mechanizmem pompy a zaworem odcinaj cym zamontowa zł czk lub kołnierz. Kołnierz
lub zł czka powinna by zamontowana co najmniej 14” powy ej kołnierza za lepiaj cego lub w
przypadku monta u w pozycji poziomej, za zewn trzn rednic kołnierza za lepiaj cego.
Je eli ruroci g odpowietrzaj cy jest dłu szy ni 10 stóp, jego rednica powinna by wi ksza ni 1”. W
przeciwnym wypadku mo e to obni y wydajno pompy.
Je eli ruroci g odpowietrzaj cy znajduje si w poło eniu poziomym, to powinien mie
wystarczaj cy do tego, aby nast powało odwadnianie grawitacyjne. Pozwoli to unikn
parowych.

spadek
korków

UWAGA: je li w normalnych warunkach pracy ci nienie kondensatu wypływaj cego z urz dzenia jest
wy sze od ci nienia na wylocie z pompy, za ka d pomp trzeba zamontowa odwadniacz.
Odwadniacz ten zapobiegnie przedostawaniu si pary do pompy i rury powrotu kondensatu. W celu
dobrania odpowiedniego typu i rozmiaru odwadniacza prosimy o kontakt z firm GESTRA Polonia.

3.

KONSERWACJA

Odł czy gaz nap dowy (par , powietrze lub gaz). Zamkn wszystkie zawory odcinaj ce i obni y
ci nienie panuj ce w zbiorniku do ci nienia atmosferycznego poprzez odkr cenie korka
odwadniaj cego ½”NPT znajduj cego si na dnie zbiornika, albo poprzez odkr cenie jednego z
dwóch korków za lepiaj cych ¼” NPT znajduj cych si na kołnierzu za lepiaj cym. Usun
ruby z
pokrywy mechanizmu i wyci gn
mechanizm ze zbiornika. W celu swobodnego wyci gni cia
mechanizmu steruj cego ze zbiornika, wolna przestrze nad kołnierzem za lepiaj cym powinna
wynosi 14”.

1. Upewni si , e mechanizm jest całkowicie wolny od brudu, kamienia oraz, e porusza si
swobodnie. Je eli na mechanizmie znajduj si nieczysto ci, nale y je usun . Upewni si , e
mechanizm zatrzaskuje si w kra cowych poło eniach. Sprawdzi spójno osi i zawleczki.
2. Sprawdzi czy pływak nie jest uszkodzony, dziurawy i czy nie nabiera wody. Je eli w pływaku jest
woda, jest p kni ty lub tonie, nale y go wymieni na nowy. Je eli pływak nie jest zdeformowany
ani p kni ty i działa poprawnie, mo na go ponownie zainstalowa .
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3. Z pływakiem w pozycji podniesionej (pływak blisko kołnierza za lepiaj cego), sprawdzi szczelin
powietrzn pod sworzniem uderzeniowym. Pod sworzniem uderzeniowym powinna by przestrze
powietrzna o dystansie co najmniej 1/16”. Je li pod sworzniem uderzeniowym nie ma wolnej
przestrzeni powietrznej mo e to oznacza , e zawory si zu yły (wytarły).
4. Sprawdzi spr yn .
Je li spr yna jest p
W celu wymiany spr
podanej kolejno ci.
zamontowa sworze
sworze #1 i pływak.

kni ta lub wadliwa, trzeba j wymieni na now .
yny nale y najpierw usun pływak. W tym celu usu sworze #1 i #2, w
Spowoduje to zwolnienie spr yny. Po zamontowaniu nowej spr yny
#2, nast pnie przy u yciu d wigni pływaka cisn spr yn , zamontowa

Po wymianie spr yny trzeba ponownie sprawdzi przestrze powietrzn tak, jak to opisano w
punkcie 3. rozdziału 2. „Konserwacja”. Poprawna przestrze powietrzna wskazuje na to, e
poszczególne cz ci zostały wła ciwie zamontowane.
5. Sprawdzi zawory: odpowietrzaj cy i ci nieniowy, pod k tem uszkodze lub blokowania si .
W tym celu nale y w pierwszej kolejno ci usun
mechanizm steruj cy pompy z kołnierza
za lepiaj cego (poprzez odkr cenie dwóch rub ze stron konstrukcji podpieraj cej). Nast pnie
wyj
cały mechanizm z kołnierza za lepiaj cego. Zdemontowa zawory i sprawdzi czy s
uszkodzone.
Je li zawory s w dobrym stanie, wyczy ci je i ponownie zainstalowa na kołnierzu.
Je li wyst puje blokada i mo na j usun bez uszkodzenia zaworów, to nale y to zrobi i ponownie
zamontowa zawory na kołnierzu. W przypadku gdy blokada wyst piła w zaworze ci nieniowym,
trzeba sprawdzi i wyczy ci osadnik zanieczyszcze znajduj cy si na ruroci gu zasilaj cym. Je li
na tym ruroci gu nie ma takiego osadnika to nale y go zamontowa .
Je li jakakolwiek cz

zaworu uległa zniszczeniu to trzeba wymieni cały zawór na nowy.

UWAGA: przy wymianie zaworów: odpowietrzaj cego i ci nieniowego, nale y pami ta , e powinny
by one dokładnie dopasowane. Zawór odpowietrzaj cy ma kołnierz płaski, natomiast zawór
zasilaj cy ma kołnierz szyjkowy z kul wewn trz korpusu.

4.

URUCHOMIENIE
1. Powoli otwiera zawór zasilaj cy pomp w gaz nap dowy (para, powietrze lub gaz)
zamontowany przed pomp . Upewni si e gaz nap dowy ma odpowiednie ci nienie oraz e
odwadniacz (MK lub UNA) działa poprawnie.
2. Otworzy zawór odcinaj cy na ruroci gu odpowietrzaj cym, doprowadzeniu kondensatu i
odprowadzeniu kondensatu, w podanej kolejno ci. Dzi ki temu kondensat wpłynie do pompy.
Pompa zacznie odprowadza kondensat, gdy b dzie prawie pełna.
UWAGA: dla małych przepływów cieczy, pompa mo e zacz
dopiero po kilku minutach.

odprowadza

kondensat

3. Gdy wydaje si

e pompa nie działa w sposób prawidłowy, trzeba sprawdzi monta i
ponownie j uruchomi . Je li pompa nadal nie działa poprawnie, trzeba przeczyta rozdział
„Wykrywanie i usuwanie usterek” niniejszej instrukcji obsługi.
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5.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Problem 1: pompa nie napełniła si lub napełnia si za wolno.
1. Czy wszystkie zawory odcinaj ce s otwarte?
Sprawdzi zawory odcinaj ce na ruroci gu wlotowym i odpowietrzaj cym. Je li s zamkni te,
otworzy je i sprawdzi poprawno
działania pompy. Sprawdzi wszystkie osadniki
zanieczyszcze . Je li s zanieczyszczone to oczy ci je i sprawdzi poprawno
działania
pompy.
2. Czy odległo pomi dzy baz pompy, a dnem urz dzenia odwadnianego jest odpowiedni?
Minimalna odległo pomi dzy baz pompy, a dnem odwadnianego urz dzenia, dla pomp FPS14
i FPS 23 wynosi 36’’. Je li dystans ten jest nieprawidłowy to nale y obni y baz pompy lub
podnie odwadniane urz dzenie. W przypadku kiedy zmiany poło enia pompy i urz dzenia s
niemo liwe, prosimy o kontakt z firm GESTRA Polonia.
3. Czy zawory zwrotne zamontowane s w odpowiednim kierunku?
Upewni si
e strzałki na obu zaworach zwrotnych s skierowane w tym samym kierunku i
wskazuj ten sam kierunek przepływu kondensatu co strzałka znajduj ca si na zbiorniku pompy.
Je li zawory zwrotne zostały zamontowane niepoprawnie, zamontowa je ponownie w sposób
poprawny i sprawdzi działanie pompy.
4. Czy zawory zwrotne działaj poprawnie?
Istniej dwa mo liwe problemy:
a) zawór zwrotny wlotowy jest zablokowany w pozycji zamkni tej – oznacza to, e kondensat nie
wypełni pompy. Aby sprawdzi wlotowy zawór zwrotny trzeba go zdemontowa z ruroci gu.
b) zawór zwrotny wylotowy jest zablokowany w pozycji otwartej – oznacza to, e nast pi przepływ
zwrotny kondensatu z ruroci gu wylotowego do zbiornika pompy. Aby to sprawdzi , zamkn
zawór odcinaj cy wylotowy. Je li pompa zacznie si napełnia w sposób prawidłowy, to zawór
zwrotny wylotowy mo e by zablokowany tylko cz ciowo lub całkowicie otwarty.
Je li oka e si , e jest problem z zaworami zwrotnymi, usun je z kró ców pompy. Sprawdzi czy
zawory s brudne lub znajduje si w nich ciało obce blokuj ce płytki zaworu. Sprawdzi równie czy
płytki zaworów nie s skrzywione b d wytarte. Nacisn
palcem na płytk , powinna rusza si
swobodnie i powraca do poło enia zamkni tego zaworu. Podczas naciskania na płytk odczuwalny
b dzie opór od siły spr yny zaworu.
Je li jeden z zaworów lub oba działaj poprawnie, zamontowa je ponownie i sprawdzi działanie
pompy.
Je li jeden z zaworów lub oba s uszkodzone trzeba je wymieni na nowe lub naprawi .
5. Czy pompa pracuje cyklicznie?
Nasłuchiwa odgłosów pompy. Podczas poprawnego działania pompy, ka dy cykl powinien by
zako czony dwoma d wi kami słyszalnymi. Je li zamontowany jest wodowskaz, sprawdzi czy
poziom kondensatu ro nie i maleje. Cyklomierz lub manometr równie poka czy pompa pracuje
w sposób cykliczny.
UWAGA: je eli ilo
kondensatu jest bardzo mała podczas sprawdzania pompy, to ocena
poprawno ci działania tej pompy mo e potrwa kilka minut.
W przypadku gdy pompa nie działa cyklicznie, trzeba usun
i skontrolowa go- patrz instrukcja monta u.

mechanizm sterowania ze zbiornika

6. Sprawdzi działanie zaworów: odpowietrzaj cego i ci nieniowego.

Zmiany techniczne zastrze one
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UWAGA: na ko cu ka dego cyklu pompy, kiedy zawór odpowietrzaj cy pierwszy si otworzy,
nast pi gwałtowny spadek ci nienia gazu (pary, powietrza lub gazu) i pojawi si opary. Jest to
zjawisko normalne i nie myli
z rozszczelnieniem zaworu ci nieniowego. Podczas
przeprowadzania tej operacji, mo na przysun r ce do odpowietrznika dopiero po zanikni ciu
oparów.
a) Zamkn
zawór odcinaj cy na ruroci gu odpowietrzaj cym. Je li zawór kulowy został
zamontowany na trójniku, na ruroci gu odpowietrzaj cym to nale y otworzy ten zawór. W
przeciwnym wypadku nale y otworzy ruroci g odpowietrzaj cy do atmosfery.
b) W przypadku gdy pompa jest w cyklu napełniania, zawór odpowietrzaj cy powinien by otwarty i
powinien wydostawa si gaz przez odpowietrznik. Je li nie ma wypływu gazu z odpowietrznika
oznacza to, e zawór odpowietrzaj cy nie otworzył si lub jest zablokowany. Usun mechanizm
z pompy, obejrze go i rozwi za problem - patrz instrukcja monta u.
c) Je li całkowite ci nienie gazu nap dowego jest w odpowietrzniku to oznacza, e zawór
ci nieniowy jest otwarty lub zawór ten jest nieszczelny. W takim przypadku nale y zamkn
i
ponownie otworzy zawór odcinaj cy znajduj cy si na ruroci gu ci nienia zasilaj cego. To mo e
spowodowa usuni cie grubszych zanieczyszcze . Je li nadal całkowite ci nienie gazu
nap dowego jest w odpowietrzniku lub pompa nie napełnia si prawidłowo, nale y zdemontowa
mechanizm steruj cy i sprawdzi go - patrz instrukcja monta u.
d) Zamkni ty system: je li pompa zaczyna si napełnia wtedy gdy zawór odpowietrzaj cy jest
otwarty do atmosfery i zatrzymuje si gdy ruroci g odpowietrzaj cy jest przył czony do zbiornika
powrotnego, to w pompie jest korek parowy. Trzeba zamontowa odpowietrznik termostatyczny w
najwy szym punkcie oraz ruroci g odpowietrzaj cy musi by samoczynnie odwodniony.
Problem 2: po napełnieniu pompa odprowadza kondensat w sposób nieprawidłowy.
1. Czy wszystkie zawory odcinaj ce s otwarte?
Sprawdzi zawory odcinaj ce na wylocie z pompy i ruroci gu gazu nap dowego. Je li s
zamkni te, to nale y je otworzy i sprawdzi poprawno działania pompy. Sprawdzi wszystkie
osadniki zanieczyszcze . Je li jest to konieczne, wyczy ci osadniki i sprawdzi poprawno
działania pompy.
2. Czy gaz nap dowy (para, powietrze lub gaz) wpływa do pompy?
Sprawdzi czy wszystkie zawory ci nieniowe zasilaj ce s otwarte i czy jest ci nienie na wlocie
gazu nap dowego.
Je li nie ma przepływu gazu nap dowego, nale y sprawdzi system dostarczania gazu
nap dowego i zawór czy nie jest zabrudzony.
3. Czy ci nienie gazu nap dowego jest wystarczaj co wysokie dla poprawnego działania?
Ci nienie gazu nap dowego musi by na tyle wysokie aby pokona ci nienie wsteczne za pomp
i wystarczaj co wysokie aby zapewni wymagan wydajno pompy. Je li nie jest zamontowany
manometr na ruroci gu wylotowym pompy, ci nienie wsteczne mo e by mierzone podczas cyklu
pompowania po uprzednim zamontowaniu manometru na przył czu ¼” NPT znajduj cym si na
kołnierzu za lepiaj cym. Ci nienie w zbiorniku podczas cyklu pompowania jest około 0.14–
0.2barg wy sze od ci nienia wstecznego. Je li ci nienie w zbiorniku pompy jest równe ci nieniu
gazu nap dowego, to ci nienie gazu nap dowego nie jest wystarczaj co wysokie aby pokona
ci nienie wsteczne w pompie.
Je li ci nienie gazu nap dowego nie jest wystarczaj co wysokie aby pokona ci nienie wsteczne
to nale y zwi kszy ci nienie gazu nap dowego.
4. Czy zawory zwrotne zamontowane s w odpowiednim kierunku?
Upewni si , e strzałki na obu zaworach zwrotnych s skierowane w tym samym kierunku i
wskazuj ten sam kierunek przepływu kondensatu co strzałka znajduj ca si na zbiorniku pompy.
Je li zawory zwrotne zostały zamontowane niepoprawnie, zamontowa je ponownie w sposób
poprawny i sprawdzi działanie pompy.
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5. Czy zawory zwrotne działaj poprawnie?
Istniej dwa mo liwe problemy:
a) zawór zwrotny wlotowy jest zablokowany w pozycji zamkni tej – oznacza to, e kondensat nie
wypełni pompy. Aby sprawdzi wlotowy zawór zwrotny trzeba go zdemontowa z ruroci gu.
b) zawór zwrotny wylotowy jest zablokowany w pozycji otwartej – oznacza to, e nast pi przepływ
zwrotny kondensatu z ruroci gu wylotowego do zbiornika pompy. Aby to sprawdzi , zamkn
zawór odcinaj cy wylotowy. Je li pompa zacznie si napełnia w sposób prawidłowy, to zawór
zwrotny wylotowy mo e by zablokowany tylko cz ciowo lub całkowicie otwarty.
Je li oka e si , e jest problem z zaworami zwrotnymi, usun je z kró ców pompy. Sprawdzi
czy zawory s brudne lub znajduje si w nich ciało obce blokuj ce płytki zaworu. Sprawdzi
równie czy płytki zaworów nie s skrzywione b d wytarte. Nacisn palcem na płytk , powinna
rusza si swobodnie i powraca do poło enia zamkni tego zaworu. Podczas naciskania na
płytk odczuwalny b dzie opór od siły spr yny zaworu.
Je li jeden z zaworów lub oba działaj poprawnie, zamontowa je ponownie i sprawdzi działanie
pompy.
Je li jeden z zaworów lub oba s uszkodzone trzeba je wymieni na nowe lub naprawi .
6. Czy jest woda w ruroci gu odpowietrzaj cym?
Gromadzenie małej ilo ci wody w ruroci gu spowodowana jest kondensacj gazu nap dowego
podczas odpowietrzania i nie jest to przyczyn problemu.
Je li gromadzi si du a ilo
wody w ruroci gu odpowietrzaj cym przyczyn
problemy:
a) Mechanizm sterowania si zablokował,
b) pływak jest zgnieciony.

mog

by

dwa

Oba problemy mog by przyczyn nie zatrza ni cia si mechanizmu w najwy szym punkcie
poło enia pływaka, powstrzymuj c odprowadzanie kondensatu z pompy. Je li jest to ten problem
to nale y zdemontowa mechanizm i go obejrze – patrz instrukcja obsługi.
7. Czy pompa pracuje cyklicznie?
Nasłuchiwa odgłosów pompy. Podczas poprawnego działania pompy, ka dy cykl powinien by
zako czony dwoma d wi kami słyszalnymi. Je li zamontowany jest wodowskaz, sprawdzi czy
poziom kondensatu ro nie i maleje. Cyklomierz lub manometr równie poka czy pompa pracuje
lub nie w sposób cykliczny.
UWAGA: je eli ilo
kondensatu jest bardzo mała podczas sprawdzania pompy, to ocena
poprawno ci działania tej pompy mo e potrwa kilka minut.
W przypadku gdy pompa nie działa cyklicznie, trzeba usun
i skontrolowa go- patrz instrukcja monta u.

mechanizm sterowania ze zbiornika

8. Sprawdzi działanie zaworów: odpowietrzaj cego i ci nieniowego.
UWAGA: na ko cu ka dego cyklu pompy, kiedy zawór odpowietrzaj cy pierwszy si otworzy,
nast pi gwałtowny spadek ci nienia gazu (pary, powietrza lub gazu) i pojawi si opary. Jest to
zjawisko normalne i nie myli
z rozszczelnieniem zaworu ci nieniowego. Podczas
przeprowadzania tej operacji, mo na przysun r ce do odpowietrznika dopiero po zanikni ciu
oparów.
a) Zamkn
zawór odcinaj cy na ruroci gu odpowietrzaj cym. Je li zawór kulowy został
zamontowany na trójniku, na ruroci gu odpowietrzaj cym to nale y otworzy ten zawór. W
przeciwnym wypadku nale y odł czy
ruroci g odpowietrzaj cy tak aby był on otwarty do
atmosfery.
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b) W przypadku gdy pompa jest w cyklu napełniania, zawór odpowietrzaj cy powinien by otwarty i
powinien wydostawa si gaz z odpowietrznika. Je li nie ma wypływu gazu z odpowietrznika
oznacza to, e zawór odpowietrzaj cy nie otworzył si lub jest zablokowany. Usun mechanizm
z pompy, obejrze go i rozwi za problem - patrz instrukcja monta u.
c) Je li całkowite ci nienie gazu nap dowego jest w odpowietrzniku to oznacza, e zawór
ci nieniowy jest otwarty lub zawór ten jest nieszczelny. W takim przypadku nale y zamkn
i
ponownie otworzy zawór odcinaj cy znajduj cy si na ruroci gu ci nienia zasilaj cego. To mo e
spowodowa usuni cie grubszych zanieczyszcze . Je li nadal całkowite ci nienie gazu
nap dowego jest w odpowietrzniku lub pompa nie napełnia si prawidłowo, nale y zdemontowa
mechanizm sterowania i sprawdzi go - patrz instrukcja monta u.
d) Zamkni ty system: je li pompa zaczyna si napełnia wtedy gdy zawór odpowietrzaj cy jest
otwarty do atmosfery i zatrzymuje si gdy ruroci g odpowietrzaj cy jest przył czony do zbiornika
powrotnego, to w pompie jest korek parowy. Trzeba zamontowa odpowietrznik termostatyczny w
najwy szym punkcie oraz ruroci g odpowietrzaj cy musi by samoczynnie odwodniony.
Problem 3: trzaskanie i gło nie trz sienie w ruroci gu powrotnym kondensatu pojawiaj ce si
opró nieniu pompy.

po

1. Czy wyst puj kilkakrotne wzrosty i spadki po procesie wypompowania kondensatu?
Je li tak, trzeba zamontowa łamacz pró ni w najwy szym punkcie ruroci gu powrotu
kondensatu. W zamkni tym systemie trzeba zamontowa odpowietrznik na wylocie z łamacza
pró ni.
2. Czy ci nienie wlotowe kondensatu przewy sza ci nienie kondensatu w ruroci gu powrotnym?
Je li tak, to istnieje mo liwo przepływu ywej pary przez pomp .
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6.

MONTA DODATKOWEGO OSPRZ TU

Cyklometr
Cyklometr montowa poprzez nakr cenie cylindra pneumatycznego na króciec ¼” NPT
umieszczony na kołnierzu za lepiaj cym. Siła gazu wypieraj cego podnosi d wigni
cyklometru podczas ka dego cyklu.
Zawór spustowy – ochrona przed zamarzni ciem
Je li pompa zamontowana jest na zewn trz budynku lub w miejscu gdzie wyst puje
mo liwo
zamarzni cia, to trzeba zamontowa zawór odwadniaj cy, zapobiegaj cy
zamarzaniu na kró cu ½”NPT umieszczonym na dnie zbiornika. Za zaworem spustowym
zamontowa rur tak, aby proces odprowadzania kondensatu był widoczny.
Zestaw wodowskazu
2 zawory odcinaj ce, 2 pr ty, 1 rurka szklana, 2 krótkie zł czki ¾” NPT, 2 przył cza ¾” NPT.
Powy szy zestaw montowany jest na dwóch przył czach ¾”NPT na przedniej stronie
zbiornika. Zawór z przył czem spustowym zamontowa na dolnym kró cu. Krótkie zł czki ¾” i
przył cza ¾” zamontowa na górny i dolny króciec. Zawór jest wkr cany w dopasowan cz
zł czki ¾”. Bardzo wa ne jest to, aby dolny i górny zawór zamontowa przed rurk szklan , w
przeciwnym przypadku szkło p knie. Rurk szklan zamontowa pomi dzy dolnym, a górnym
zaworem i dokr ci zł czk . Dokr ci dwie zł czki tak, aby trzymały szkło i zamontowa pr ty
ochronne.
Płaszcz izolacyjny
Owin główn cz
płaszcza dookoła zbiornika pompy tak, aby otwory były po tej samej
stronie co 2 kró ce ¾” NPT przyspawane na przedniej stronie zbiornika. Spi dwie ko cówki
szwu, (w razie potrzeby) u y zał czonego drutu ze stali nierdzewnej.
Manometr
Zamontowa manometr z rurk
kołnierzu za lepiaj cym.

syfonow , w jeden z przył czy ¼”NPT umieszczonych na

Zawór redukcyjny ci nienia
Zawór redukcyjny trzeba zamontowa na ruroci gu gazu nap dowego przed pomp . W
przypadku standardowego zbiornika pompy ci nienie musi by utrzymywane poni ej 14 barg.
Zawór nadmiarowy bezpiecze stwa
Zawór nadmiarowy bezpiecze stwa nastawi na 14 barg lub poni ej tego ci nienia. Zamontowa
manometr pomi dzy zaworem redukcyjnym a zaworem ci nieniowym zamontowanym na kołnierzu
za lepiaj cym. To ochroni pomp przed zniszczeniem na wypadek usterki zaworu redukcyjnego.
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