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INSTRUKCJA OBS£UGI

Odwadniacze termostatyczne serii
LV21, LV13N, LV13L

LV21 LV13L LV13N

9. USTERKI

Je¿eli po instalacji odwadniacza nie osi¹gniêto zadawalaj¹cych rezultatów dzia³ania
nale¿y ponownie przeczytaæ dzia³y "W³a�ciwa Instalacja" oraz "W³a�ciwa nstalacja-
Ruroci¹gi" niniejszej instrukcji. Nale¿y sprawdziæ równie¿ poni¿sze punkty
wyszczególnionew tabeli.

PROBLEM

Z odwadnia-
cza nie
wyp³ywa
kondensat
lub  wyp³yw
ten jest
zbyt s³aby

Z odwadnia-
cza wyp³ywa
para wodna

Wyciek
z korpusu

PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

Termoelement X "przyczepiony"
do gniazda

Wyczyœciæ

Wyczyœciæ

Wyczyœciæ

Zatkane gniazdo zaworowe

Siatka filtra zatkana

Para wodna zamyka odwadniacz Przeanalizowaæ uk³ad ruroci¹gów

Ciœnienie robocze przewy¿sza
maksymalne ciœnienie robocze

Przeanalizowaæ ciœnienie wejœciowe

Przeanalizowaæ ciœnienie wejœciowe
i wyjœciowe

Ró¿nica ciœnieñ na odwadniaczu
jest niewystarczaj¹ca

Zamkniêcie zaworu ograniczane
jest przez zanieczyszczenia

Wyczyœciæ (sprawdziæ równie¿ siatkê)

Element X zu¿yty lub uszkodzony Wymieniæ na nowy

Zu¿yte lub uszkodzone gniazdo
Wymieniæ na nowe (LV13L i LV13N)
lub wymieniæ ca³¹ pokrywê

Nieprawid³owa instalacja Poprawiæ instalacje

Nadmierne wibracje odwadniacza Wzmocniæ podparcia ruroci¹gów

Poluzowane pokrywa lub uszkodzona
czy zu¿yta uszczelka

Dokrêciæ pokrywê lub wymieniæ
uszczelkê pokrywy
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WSTÊP

1. ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI

Przed przyst¹pieniem do instalacji czy obs³ugi odwadniacza nale¿y uwa¿nie
przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi. Instrukcjê nale¿y przechowywaæ w
odpowiednimmiejscu celempó�niejszego u¿ycia.
Odwadniacze firmy TLV serii LV mog¹ byæ u¿yte do odbiorów o �redniej wydajno�ci i
ci�nieñ do 13 lub 21 bar (w zale¿no�ci od typu).Odwadniacze niewymagaj¹ nastaw.
Odwadniacze te przeznaczone s¹ dla urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych parê wodn¹.
Odprowadzaj¹ kondensatw temperaturze nieco poni¿ej temperatury nasycenia.
1MPa=10,197 kg/cm , 1 bar = 0,1MPa
W przypadku urz¹dzñ nie wymienionych w niniejszej instrukcji lub w przypadku
wyposa¿enia opcjonalnego nale¿y skontaktowaæ siê z firm¹ TLV lub jej
przedstawicielem.
Tre�æ instrukcjimo¿e ulec zmianie bez konieczno�ci informowania.

Przedmonta¿emodwadniaczy nale¿y dok³adnie przeczytaæ poni¿sze punkty
Instalacja, inspekcja, obs³uga, naprawa, monta¿ i demonta¿, nastawa odwadnia-
czamo¿ebyæ przeprowadzana tylko przez odpowiednio przeszkolony personel
�rodki ostro¿no�ci zawarte w instrukcji zosta³y stworzone by zapobiec
uszkodzeniu urz¹dzenia czy obra¿eniompersonelu.
Firma TLV nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci za wypadki czy uszkodzenia.

Nie wolno u¿ywaæ odwadniaczy poza parametrami technicznymi wymienionymi w
instrukcji (ci�nienie i temperatura robocza i inne). Nieprawid³owe u¿ycie mo¿e
stanowiæ zagro¿enie i prowadziæ do uszkodzenia produktu lub wypadku.
Regulacje krajowe czy bran¿owe mog¹ ograniczaæ u¿ycie odwadniaczy poni¿ej
wyszczególnionychw instrukcji.
Nie wolno dopuszczaæ do kontaktu ludzi z produktem wylotowym z odwadniacza,
gdy¿mo¿e to prowadziæ dowypadków i oparzeñ.
W przypadku demonta¿u czy wymiany odwadniacza nale¿y koniecznie poczekaæ
do ca³kowitego ostygniêcia odwadniacza oraz by ci�nienie wewn¹trz by³o równe
ci�nieniu atmosferycznemu.
Mo¿na stosowaæ tylko oryginalne czê�ci zamienne. Nie wolno modyfikowaæ
produktu.
Nie stosowaæ nadmiernychmomentówdokrêcania po³¹czeñ gwintowych.
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UWAGA:
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6 U¿ywaæw instalacjachwktórych niema zagro¿enia zamarzania.
U¿ywaæw instalacjachwktórych niema zagro¿enia udzerzeniami hydraulicznymi.

Rys. A Rys. B
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2. DANE  TECHNICZNE

Tabliczka znamionowa na odwadniaczu zawiera nastêpuj¹ce dane techniczne.

A. Model odwadniacza
B. �rednica nominalna
C. Maksymalne ci�nienie
dopuszczalne *
D. Maksymalna temperatura
dopuszczalna
E. Maksymalne ci�nienie robocze
F. Maksymalna temperatura robocza
G. Numer seryjny
H. Numer zaworu **
I. Typ elementu termostatycznego X

* Maksymalne ci�nienie dopuszczalne (PMA) i maksymalna temperatura
dopuszczalna (TMA) s¹warto�ciami dla korpusu.
** Numer zaworu wyszególniony jest dla dla odwadniacza z opcjami. W przypadku
wysposa¿enia standardowegonumer ten jest pusty.

Nie s¹ parametrami roboczymi.

OPIS LV21 LV13N,L

Przy³¹cza gwintowe 1/4", 3/8", 1/2" 1/2", 3/4"

Max ciœnienie robocze 21 bar m. 13 bar m.

Min ciœnienie robocze 0,1 bar m.

Max przeciwciœnienie 90% ciœnienia wejœciowego

Max temperatura robocza patrz wykres 200 C
O

Typ elementu termostatycznego typ B - przech³odzenie 6 C (opcja - T)
O

8. INSPECKCJAI OBS£UGA

Sprawdzenie odwadniacza nale¿y przeprowadziæ co najmniej dwa razy do roku, lub
czê�ciej w przypadkuwysokich parametrów.
Uszkodzony odwadniacz mo¿e powodowaæ du¿e straty pary wodnej. Demonta¿ i
monta¿ nale¿e przeprowadziæ zgodnie z punktami poni¿ej.
UWAGA:

Inspekcja, demonta¿, obs³uga i naprawa mo¿e byæ przeprowadzana tylko przed
odpowiedni i przeszkolony personel
Przed demonta¿em odwadniacza nele¿y zamkn¹æ zawory odcinaj¹ce i poczekaæ
a¿ ci�nienie i temperatura spadnie.
Odwadniacze LV13L i LV13N mo¿na otworzyæ bez konieczno�ci demonta¿u z
instalacji. Jednak przy odkrêaniu pokrywy nale¿y upewniæ siê, ¿e ruroci¹gi s¹ pra-
wid³owo podparte. Nieprawid³owe podparcie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
ruroci¹gów i poparzenie obs³ugi.
Je¿eli przy demonta¿u odwadniacza u¿ywane jest imad³o, nale¿y wkrêciæ w od-
wadniacz nyple lub kawa³ki rury celemochrony gwintu.
Nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych czê�ci zamiennych. Nie wolno modyfikowac
odwadniaczy.
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UWAGA: Bardzo trudno odró¿niæ parê �wie¿¹ od pary wtórnej. Zaleca siê stosowanie
urz¹dzeñ testuj¹cych jak tester PK-1 czyTrap-Man.

Kondensat odprowadzany jest ci¹gle, wystêpuje para wtórna.
D�wiêk przep³ywaj¹cego medium jest s³yszalny.Praca normalna

Odwadniacz
zablokowany

Brak wyp³ywu kondensatu. Odwadniacz jest cichy - nie generuje
d�wiêku. Temperatura korpusu jest niska.

Wydmuch pary Z odwadniacza p³ynie stale para �wie¿a. Mo¿e wystêpowaæ
d�wiêk o wysokiej czêstotliwo�ci.
Z odwadniacza p³ynie stale para �wie¿a i kondensat. Mo¿e
wystêpowaæ d�wiêk o wysokiej czêstotliwo�ci.Straty pary

PARAWTÓRNA PARA �WIE¯A

Bia³y strumieñ
z kropelkami

wody
Czysty, nieco
siny strumieñ
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Maksymalna temperatura robocza dla LV21
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UWAGA:
Aby unikn¹æ awarii, uszkodzenia urz¹dzenia czy obra¿eñ ludzi nie wolno
stosowaæ odwadniaczy poza parametrami wyszczególnionymi w instrukcji.
Miejscowe normy krajowe czy bran¿owe mog¹ ograniczaæ u¿ycie
odwadniaczy poprzez ograniczanie maksymalnych parametrów roboczych.

Wydajnoœci masowe odwadniaczy

6. PRAWID£OWA INSTALACJA - RUROCI¥GI

Nale¿y sprawdziæ czy ruroci¹gi przy odwadniaczu s¹ zamontowaneprawid³owo.
1. Nale¿y sprawdziæ prawid³owo�æwukonania pod³¹czeñwed³ug rysunkówponi¿ej.
2. Sprawdziæ czy �rednice ruroci¹góws¹prawid³owe.
3. Sprawdziæ czy strza³ka na korpusie odwadniacza jest zgodna z kierunkiem prze-
p³ywu czynnika.
4.Sprawdziæ czy przewidziano odpowiedni¹ ilo�æmiejsca dla inspekcji czy naprawy.
5. Sprawdziæ czy s¹ zawory odcinaj¹ce przed i za odwadniaczem.
6. W przypadku odwadniaczy bez zaworow zwrotnych i gdy wystêpuje przeciw-
ci�nienie zamontowaæ nalezy zawory zwrotne nawylocie z odwadniacza.
7.Odwadniacz nale¿y zamontowaæ jak nabli¿ej odwadnianego urz¹dzenia.

7. SPRAWDZENIE DZIA£ANIA

Okresowe sprawdzanie odwadniaczy zapobiega przerwom w dzia³aniu instalacji. W
przypadku gdy wylot z odwadniacza jest do atmosfery mo¿na sprawdzenia dzia³ania
odwadniacza dokonaæ na podstawie oglêdzin wzrokowych. W przypadku, gdy wylot
nie jest widoczny mo¿na u¿yæ testera PK-1 lub Trap-Man. Urz¹dzenia te s¹ równei¿
dostêpnew firmieTLV (lub u jej przedstawiciela).

Wymagania Prawid³owo Nieprawid³owo
Na ruroci¹gach, kieszeñ
odwadniaj¹ca musi mieæ
odpowiedni¹ �rednicê
Upewniæ siê, ¿e przep³yw
kondensatu nie jest
ograniczany
Aby zapobieæ dostawaniu
siê zanieczyszczeñ do od-
wadniacza, nale¿y go pod-
³¹czyæ 25-50mm powy¿ej
dna kieszeni odwadniaj¹cej
Prawid³owo wykonaæ
odowdnienie koñców
ruroci¹gów

�rednica kieszeni
odwadniaj¹cej jest
zbyt ma³a
�rednica jest za
ma³a oraz rurka
wystaje z ruro-
ci¹gu
Zanieczyszczenia
p³yn¹ bezpo�rednio
do odwadniacza

Za wysoko wy-
konane odwod-
nienie

ró¿nica ci�nieñ [bar]

ró¿nica ci�nieñ [bar]

LV13N, L

LV21
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3. BUDOWA ODWADNIACZA

LV21

LV5(C) / LV13(C) LV5C / LV13C / LV21C

LV13N

LV13L

Lp. O4 R4NAZWA CZÊŒCI

1

2

3

44

5

6

7

8
1

9
2

10
3

Korpus

Pokrywa

Element X

Gniazdo zaworu

Siatka

Tabliczka znam.

Sprê¿ynka

Uszczelka

Kulka zaw. zwrotn.

Os³ona elemtu X

[

[

[

[

[

[

[

1) LV5(C), LV13(C), LV13L, LV13N

2) LV5C, LV13C, LV21C
3) LV13L, LV13N
4) Gniazdo wymienne tylko w modelach LV13N,L

symbol O - zestaw czêœci do obs³ugi, symbol R - zestaw czêœci do
naprawy

Czêœci zamienne dostêpne s¹ tylko w zestawach.

5. PRAWID£OWA INSTALACJA

UWAGA:
,

,

,

,

,

instalacja, inspekcja, obs³uga, naprawa, monta¿ i demonta¿, nastawa odwa-
dniacza mo¿e byæ przeprowadzana tylko przez odpowiednio przeszkolony
personel
Nie wolno dopuszczaæ do kontaktu ludzi z produktem wylotowym z odwa-
dniacza, gdy¿mo¿e to prowadziæ dowypadków i oparzeñ.
Nie stosowaæ nadmiernychmomentówdokrêcania po³¹czeñ gwintowych.
U¿ywaæw instalacjachwktórych niema zagro¿enia zamarazania.
U¿ywaæ w instalacjach w których nie ma zagro¿enia udzerzeniami hydra-
ulicznymi.

1. Przed instalacj¹ odwadniaczy nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie zabezpieczenia
(korki, zatyczki) s¹ usuniête.
2. Odwadniacze LV21(C) i LV13N mo¿na zamontowaæ na ruroci¹gu pionowym lub
poziomym. Strza³aka na korpusie odwadniacza musi byæ zgodna z kierunkiem
przep³ywu.Odwadniacz LV13Lpowinien byæ zamontowany bywlot by³ poziomy awylot
pionowy.Nie nale¿ymontowaæ odwadniacza termostatemwdó³.
3. Przed instalacj¹ nale¿y koniecznie "przedmuchaæ" ruroci¹g wlotowy celem usu-
niêcia zanieczyszczeñ i oleju.
4. Nale¿y wykonaæ obej�cie odwadniacza oraz przed i za odwadniaczem zamontowaæ
zawory odcinaj¹ce celem odciêcia odwadniacza w przypadku naprawy, inspekcji czy
wymiany.
5. Odwadniacz powinien byæ zamontowanyw najni¿szym punkcie instalacji tak by kon-
densat sp³ywa³ do niego grawitacyjnie. Odwadniacz powinien byæ zainstalowany tak
blisko odwadnianego urz¹dzenia jak to jestmo¿liwe.
6. W przypadku, gdy wylot z odwadniacza pod³¹czony jest do zbiornika kondesatu lub
gdy do jednej linii pod³¹czone jest wiêcej ni¿ 1 odwadniacz, nale¿y za odwadniaczem
zamontowaæ zawór zwrotny (nie trzeba w przypadku odwadniaczy z integralym
zaworemzwrotnymczyli LV21C)
7.Aby zapobiec wzrostowi ci�nienia nawylocie z odwadniacza ruroci¹gwylotowymusi
byæ odpowiednio du¿ej �rednicy.
Maksymalne ci�nieniewylotowemo¿ebyæ 90%ci�nieniewlotowego.
8. Przymonta¿u odwadniaczy do ruroci¹gu zaleca siê u¿ycie �rubunków.
9. Po zamontowaniu odwadniaczy nale¿y podeprzeæ ruroci¹g wlotowy i wylotowy w
odleg³o�ci 0,8m.
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4. RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

LV5-LV5C/LV13-LV13C
mosi¹dz

LV5-LV5C/LV21-LV21C
stal nierdzewna

Siatka
filtra

Sprê¿ynka

element X

Uszczelka*

Kulka zaworu
zwrotnego**

* LV5, LV5C, LV13, LV13C (mosi¹dz)
** LV5C, LV13C, LV21C

Korpus

Pokrywa

4. RYSUNEK ZESTAWIENIOWY (c.d.)

LV13L LV13N

Sprê¿ynka

Siatka
filtra

Os³ona
elementu X

Gniazdo
zaworu

elemen X

Uszczelka

Korpus

Tabliczka
znamionowa

Pokrywa
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