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1. Charakterystyka wydajno�ci dla UNA 14, 16, 16A. 
 

 
 
Rys. 1. Charakterystyka wydajno�ci: 1 – O 4, DN 15-25, ½” – 1”; 2 – O 13, DN 15-25, ½”- 1”;                    

3 – O 22, DN 15-25, ½”-1”(tylko UNA 16) 
 

2. Charakterystyka wydajno�ci dla UNA 14P. 

 
Rys. 2. Charakterystyka wydajno�c: 4 – maksymalny przepływ zimnego kondensatu 
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3. Konstrukcja odwadniaczy UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P. 

 
 
Rys. 3.  

 
 
Rys. 4.  
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Rys. 5.  
 
Oznaczenia: 
 
A – strzałka wskazuj�ca przepływ, 
B – korpus, 
C – element ustalaj�cy, 
D – kapsuła termostatyczna typu 5N2, 
E – tabliczka znamionowa, 
F – r�czny zawór odpowietrzaj�cy (dodatkowa opcja), 
G – korek*) (dodatkowa opcja), 
H – uszczelka*) (dodatkowa opcja), 
I – pokrywa (w standardowej wersji bez otworów), 
J – d�wignia podnoszenia pływaka*) (dodatkowa opcja), 
K – rami� d�wigni do podnoszenia pływaka*) (dodatkowa opcja), 
L – cz��� regulacyjna SIMPLEX lub SIMPLEX P*) dla UNA 14P z zaworem kulowym 
Perbunan, 
M – cz��� regulacyjna SIMPLEX R 
N – cz��� regulacyjna DUPLEX 
O – uszczelnienie pokrywy 77 × 67 × 1 (grafit/CrNi) 
P – wkr�t z łbem gniazdowym 
 
*) Standardowa wersja dla UNA 14P 
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4. Wa�ne informacje. 

 
UNA 14, UNA 16, UNA 16A: 
Stosowa� tylko do odprowadzenia kondensatu z 
instalacji parowych w zale�no�ci od: ci�nienia 
nominalnego i temperatury nominalnej, warunków 
korozyjnych. 
UNA 14P: 
Stosowa� tylko do odprowadzania kondensatu z 
instalacji spr��onego powietrza  lub innych gazów 
w zale�no�ci od ci�nienia nominalnego i 
temperatury nominalnej oraz w zale�no�ci od 
warunków korozyjnych. 
 

5. Informacje BHP. 
 
Przed monta�em nale�y starannie zapozna� si� z 
tre�ci� niniejszej instrukcji.  
Stosowa� wył�cznie oryginalne cz��ci zamienne 
produkcji GESTRA. 
Monta� odwadniaczy mo�e by� wykonywany 
wył�cznie przez osoby, które odbyły szkolenia i  
uzyskały odpowiednie uprawnienia. 
 
Podczas pracy w instalacji odwadniacz cały czas 
pozostaje pod ci�nieniem. 
Przy luzowaniu poł�cze� kołnierzowych lub 
odkr�caniu korków gwintowanych mo�e doj�� do 
gwałtownego wypływu gor�cej wody i/lub pary. 
Grozi to ci��kimi poparzeniami! 
Wszelkie prace monta�owe lub konserwacyjne 
mog� by� wykonywane wył�cznie po odci�ciu 
odwadniacza od reszty instalacji i jego całkowitym 
schłodzeniu! 
Wewn�trzne elementy posiadaj�ce ostre kraw�dzie 
gro�� skaleczeniem. Podczas wymiany elementów 
wewn�trznych nale�y chroni� dłonie r�kawicami 
ochronnymi! 
 

6. Opis produktu. 
 
UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P s� 
urz�dzeniami do odprowadzania kondensatu pary 
wodnej (lub powietrza, gazu – UNA14P) z 
pływakiem kulistym i zaworem z zawieradłem 
kulkowym. Mog� by� stosowane we wszystkich 
stanach instalacji parowej (lub powietrznej, 
gazowej – UNA 14P)  z uwagi na swój sposób 
działania nie zale�ny od przeciwci�nienia.  
Odwadniacz składa si� z korpusu z przykr�con� do 
niego pokryw�. Cz��� regulacyjna jest dost�pna po 
odkr�ceniu pokrywy, dzi�ki czemu wszelkie 
konserwacje i wymiany mog� odbywa� si� bez 
usuwania odwadniacza z instalacji. 
Odwadniacz mo�e by� montowany pionowo „v” 
lub poziomo „h”. 
Przekształcenie wykonania „h” na wykonanie „v” i 
na odwrót jest w ka�dej chwili w prosty sposób 

mo�liwe przez zmian� poło�enia korpusu i 
mechanizmu sterowania. 
Kierunek przepływu medium przez odwadniacz 
wskazuje strzałka naniesiona na korpus, a poło�enie 
monta�owe napisem „TOP” na tabliczce 
znamionowej. 
 

7. Wykonania odwadniaczy. 
 
 UNA 14, UNA 16, UNA 16A 
Istniej� trzy typy wewn�trznych mechanizmów 
sterowania: 
Simplex (L – rys. 3) – mechanizm sterowany 
wył�cznie pływakiem, specjalnie przystosowany do 
pracy z zimnym kondensatem. 
Simplex R (M – rys. 3) – mechanizm sterowany 
pływakiem z przewodem wewn�trznym do ci�głego 
odpowietrzania. 
Duplex (N – rys. 3) – mechanizm sterowany 
pływakiem, wyposa�ony w termostat membranowy 
słu��cy do automatycznego odpowietrzania w 
funkcji temperatury. 
 
UNA 14P 
Istniej� dwa typy mechanizmów sterowania: 
Simplex – mechanizm sterowany pływakiem, z  
zaworem ze stalowym zawieradłem kulowym. 
Simplex P – z kulowym zawieradłem wykonanym 
z Perbunanu. Odwadniacze te w standardowym 
wykonaniu wyposa�one s� w r�czne d�wignie do 
podnoszenia pływaka i poł�czenie 3/8” BSP. 
 

8. Zasada działania. 
 
Siła wyporu napływaj�cego kondensatu do 
odwadniacza powoduje unoszenie si� pływaka a 
wraz z nim obracaj�cej si� kulki zaworu. 
Maksymalne dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe 
okre�lonego mechanizmu sterowania zale�y od 
przekroju otworu gniazda zaworowego (O) oraz od 
g�sto�ci odprowadzanej z odwadniacza fazy ciekłej. 
Dost�pne s� trzy ró�ne wykonania gniazd 
zaworowych ró�ni�ce si� �rednic� i w zwi�zku z 
tym na ró�ne ci�nienia ró�nicowe (Tab.1). 
 
Odwadniacze wyposa�one w mechanizm 
pływakowy Duplex umo�liwiaj� automatyczne 
odpowietrzenie przy rozruchu instalacji oraz w 
czasie jej pracy. 
 
Odwadniacz UNA 14P w standardowym 
wykonaniu charakteryzuje si� dysz� (O) o max 
ci�nieniu ró�nicowym 16 bar i g�sto�ci cieczy        
ρ = 1000 kg/m3.  
 
Zakres przepływów przedstawiony jest na rys.1 i 
rys.2 
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9. Dane techniczne. 
 
tab. 1  

Gniazdo 
zaworowe 

 

Max 
dopuszczalne 

ci�nienie 
ró�nicowe 1)2) 

∆∆∆∆PMX [bar] 

UNA14 UNA16 UNA16A UNA14P 

O 4 4 × × ×  
O 13 133) × × × × 
O 22 22  × ×  
 
1) Przestrzega�  specyfikacji ci�nienia i temperatury 
2) Ci�nienie na wej�ciu odj�� ci�nienie na wyj�ciu 
3) max dopuszczalne ci�nienie ró�nicowe 16 bar dla cieczy o 
g�sto�ci ρ = 1000 kg/m3.  
 
tab. 2  

Ci�nienie/temperatura znamionowa (DIN 1092-1)      
UNA 14 S.G �eliwo sferoidalne (3 E0), PN 25 

Max dopuszczalne 
ci�nienie  
MPA [bar] 

25 19.4 17.8 15 

Max dopuszczalna 
temperatura 
TMA [0C] 

20 200 250 350 

Max ci�nienie 
ró�nicowe 
∆PMX [bar] 

13 lub 4*) 

 
tab. 3  

Ci�./temp. znamionowa (DIN 1092-1) UNA 16, 
 stal w�glowa (3 E0), PN 40 

Max dopuszczalne 
ci�nienie  
MPA [bar] 

40 30.2 25.8 23.1 

Max dopuszczalna 
temperatura 
TMA [0C] 

20 200 300 400 

Max ci�nienie 
ró�nicowe 
∆PMX [bar] 

22, 13 lub 4*) 

 
tab. 4  

Ci�./temp. znamionowa UNA 16, stal w�glowa, 
Klasa 150 

Max 
dopuszczalne 
ci�nienie  
MPA [bar] 

17.3 13.8 10.2 6.5 

Max 
dopuszczalna 
temperatura 
TMA [0C] 

20 200 300 400 

Max 
ci�nienie 
ró�nicowe 
∆PMX [bar] 

13 lub 4*) 

tab. 5  

Ci�./temp. znamionowa (DIN 1092-1) UNA 16A, 
stal nierdzewna (13 E0), PN 40 

Max 
dopuszczalne 
ci�nienie  
MPA [bar] 

40 35.6 29.3 25.8 

Max 
dopuszczalna 
temperatura 
TMA [0C] 

20 100 200 300 

Min 
temperatura 
[0C] 

- 196 

Max 
ci�nienie 
ró�nicowe 
∆PMX [bar] 

22, 13 lub 4*) 

 
tab. 6  

Ci�./temp. znamionowa UNA 16A,  
stal nierdzewna, klasa 150 

Max 
dopuszczalne 
ci�nienie  
MPA [bar] 

19.3 17.0 14.0 10.2 

Max 
dopuszczalna 
temperatura 
TMA [0C] 

20 100 200 300 

Max 
ci�nienie 
ró�nicowe 
∆PMX [bar] 

22, 13 lub 4*) 

 
*) W zale�no�ci od rodzaju gniazda zaworu (O) 
 
tab. 7  

Ci�./temp. znamionowa (DIN 1092-1) UNA 14P, 
S.G. �eliwo (3 E0), PN 25 

Max dopuszczalne 
ci�nienie  
MPA [bar] 

25 

Ze stalow� kulk� 
zaworu 120 Max 

dopuszczalna 
temperatura 
TMA [0C] 

Kulka stalowa 
Perbunan® 40 

Ze stalowym 
zawieradłem 

kulowym 
16 

Max ci�nienie 
ró�nicowe 
∆PMX [bar] 

Z zawieradłem 
kulowym 
wykonanym z  
Perbunanu® 

16 
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tab. 8   

Materiał DIN EN DIN ASTM 
Korpus 
UNA 14, 14P, 16 P250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 

Pokrywa UNA 14 EN-GJS-400-18-LT 
(EN-JS-1049) 

GGG 40.3 
(0.7043) A 536 60-40-181) 

Pokrywa UNA 16 GP240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) A 216 WCB 
Korpus UNA 16A 
Stal nierdzewna  

X2 CrNiMo 17-12-2 
(1.4404) 

X2 CrNiMo 17-13-2 
(1.4404) A 182 F 316 L 

Pokrywa UNA 16A 
Stal nierdzewna 

G-X5 CrNi 19-10 
(1.4308) 

G-X 6 CrNi 18-9 
(1.4308) A 351 CF 81) 

�ruby ustalaj�ce 
(mocuj�ce) 
UNA 14, 14P, 16 

42CrMo4 
(1.7225)  A 193 B7 

�ruby ustalaj�ce 
(mocuj�ce) UNA 16A,  
stal nierdzewna 

X6NiCrTiMoVB25-15-2 
(1.4980) X 5 NiCrTi 26 15  

Pływak kulowy X6CrNiMoTi17-12-2 
(1.4571) X 6 CrNiMoTi 17 12 2 A 182 F 3161) 

Gniazdo X8CrNiS18-9 
(1.4305) 

X 10 CrNiS 18 9 
(1.4305) AISI 3031) 

Zawieradło kulowe X 5CrNi18-10 
(1.4301) 

X 5 CrNi 18 10 
(1.4301) A 182 F 3041) 

Uszczelka pokrywy Grafit – CrNi 
Kapsuła termostatyczna 
5N2 Stal kwasoodporna/stal nierdzewna 

Inne konstrukcje 
wewn�trzne stal nierdzewna 

 
1) Cechy fizyczne i chemiczne zgodne z norm� DIN.  Odpowiedniki wg ASTM 
2) Zawieradło kulowe z Perbunanu jest dost�pne na specjalne �yczenie (UNA 14P) 
 

10. Tabliczka znamionowa. 
 
Warto�ci znamionowe i konstrukcja jest 
wyspecyfikowana  na tabliczce znamionowej wg 
EN 19 i EN ISO 26652, przymocowanej do 
korpusu lub pokrywy odwadniacza. 
Tabliczka znamionowa zawiera: 
• Typ: 

- UNA 1... h: monta� w 
ruroci�gach o przebiegu 
poziomym 

- UNA 1... v: monta� w 
ruroci�gach o przebiegu 
pionowym 

 
• Mechanizm steruj�cy: Simplex lub duplex. 

- wersja „P”: kulka zaworu z 
Perbunanu 

- Wersja „R”: z wewn�trznym 
przewodem odpowietrzaj�cym 

 
• O...: rodzaj otworu gniazda zaworowego 
• Kwartał i rok produkcji (np. 4/03 4th quarter 

2003) 
• Oznaczenie „TOP” tzn. „góra” – wskazówka 

poprawnego poło�enia monta�owego 

• PN... bar/class – ci�nienie znamionowe/klasa 
• 	PMX ... bar – max dopuszczalne ci�nienie 

ró�nicowe 
• TMA... 0C maksymalna temperatura czynnika  
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11. Monta�. 
 
Wykonanie kołnierzowe. 
1. Przy monta�u przestrzega� prawidłowej 

pozycji zabudowy. Tabliczka znamionowa E 
musi by� zawsze skierowana ku górze. 

2. Przestrzega� wła�ciwego kierunku przepływu 
czynnika. Kierunek przepływu wskazuje 
strzałka A naniesiona na korpusie 
odwadniacza. W razie konieczno�ci istnieje 
mo�liwo�� zamiany kierunku przepływu  
(patrz „zmiana kierunku przepływu”). 

3. Przy monta�u nale�y pozostawi� minimalny 
zapas przestrzeni wokół odwadniacza 120 mm, 
aby w razie konieczno�ci swobodnie zdj�� 
pokryw� I. 

4. Wyj�� z korpusu za�lepki z tworzywa 
sztucznego. Chroni� one wn�trze urz�dzenia 
przed zanieczyszczeniami w razie transportu. 

5. Oczy�ci� powierzchnie czołowe obydwu 
kołnierzy. 

6. zamontowa� odwadniacz w ruroci�gu. 
 
Wykonanie z kró�cami gwintowanymi. 
1. Przy monta�u przestrzega� prawidłowej 

pozycji zabudowy. Tabliczka znamionowa E 
musi by� zawsze skierowana ku górze. 

2. Przestrzega� wła�ciwego kierunku przepływu 
czynnika. Kierunek przepływu wskazuje 
strzałka A naniesiona na korpusie 
odwadniacza. W razie konieczno�ci istnieje 
mo�liwo�� zamiany kierunku przepływu  
(patrz „zmiana kierunku przepływu”). 

3. Przy monta�u nale�y pozostawi� minimalny 
zapas przestrzeni wokół odwadniacza 120 mm, 
aby w razie konieczno�ci swobodnie zdj�� 
pokryw� I. 

4. Wyj�� z korpusu za�lepki z tworzywa 
sztucznego. Chroni� one wn�trze urz�dzenia 
przed zanieczyszczeniami w razie transportu. 

5. Oczy�ci� powierzchnie gwintu wewn�trznego. 
6. Zamontowa� odwadniacz w ruroci�gu. 
 
Wykonanie z kró�cami do spawania. 
1. Przy monta�u przestrzega� prawidłowej 

pozycji zabudowy. Tabliczka znamionowa E 
musi by� zawsze skierowana ku górze. 

2. Przestrzega� wła�ciwego kierunku przepływu 
czynnika. Kierunek przepływu wskazuje 
strzałka A naniesiona na korpusie 
odwadniacza. W razie konieczno�ci istnieje 
mo�liwo�� zamiany kierunku przepływu  
(patrz „zmiana kierunku przepływu”). 

3. Przy monta�u nale�y pozostawi� minimalny 
zapas przestrzeni wokół odwadniacza 120 mm, 
aby w razie konieczno�ci swobodnie zdj�� 
pokryw� I. 

4. Wyj�� z korpusu za�lepki z tworzywa 
sztucznego. Chroni� one wn�trze urz�dzenia 
przed zanieczyszczeniami w razie transportu. 

5. Oczy�ci� kró�ce do spawania. 
6. Zmontowa� odwadniacz w ruroci�gu przez 

zespawanie jego ko�cówek z ko�cówkami 
przewodów rurowych wykorzystuj�c 
wył�cznie spawanie r�czne (proces spawania 
111 i 141 zgodnie z DIN EN 24063) 

 
Wykonanie z ko�cówkami do spawania. 
1. Przy monta�u przestrzega� prawidłowej 

pozycji zabudowy. Tabliczka znamionowa E 
musi by� zawsze skierowana ku górze. 

2. Przestrzega� wła�ciwego kierunku przepływu 
czynnika. Kierunek przepływu wskazuje 
strzałka A naniesiona na korpusie 
odwadniacza. W razie konieczno�ci istnieje 
mo�liwo�� zamiany kierunku przepływu  
(patrz „zmiana kierunku przepływu”). 

3. Przy monta�u nale�y pozostawi� minimalny 
zapas przestrzeni wokół odwadniacza 120 mm, 
aby w razie konieczno�ci swobodnie zdj�� 
pokryw� I. 

4. Wyj�� z korpusu za�lepki z tworzywa 
sztucznego. Chroni� one wn�trze urz�dzenia 
przed zanieczyszczeniami w razie transportu. 

5. Oczy�ci� ko�cówki do spawania. 
6. Spawa� metod� r�czn� (proces spawania 111 i 

141 zgodnie z DIN EN 24063) lub przez 
spawanie gazowe (proces spawalniczy 3 
zgodnie z DIN EN 24063). 

 
UWAGA: 
Proces spawania mo�e by� wykonywany tylko 
przez osoby  posiadaj�ce uprawnienia np. zgodne z 
DIN EN 287. 
Obróbka cieplna spoin nie jest wymagana. 
 
Zmiana kierunku przepływu. 
1. Usun�� pokrywy I z korpusu B, rys. 3 
2. Mechanizm sterowania L/M/N  (rys. 4) 

podwa�y� �rubokr�tem. 
3. Obróci� korpus tak, aby strzałka A 

wskazywała ��dany kierunek przepływu. 
4. Ustawi� w odpowiednim poło�eniu 

mechanizm sterowania na jego wsporniku i 
ustali� poło�enie dwoma mocnymi 
uderzeniami, rys. 5. 

5. Oczy�ci� powierzchnie przylgowe korpusu i 
pokrywy. 

6. Zastosowa� smar odporny na wysokie 
temperatury na powierzchnie przylgowe i 
gwintów �rub ustalaj�cych. 

7. Zmontowa� korpus i pokryw� zakładaj�c przy 
tym now� uszczelk� O. Wkr�ty mocuj�ce P 
wkr�ca� parami po przek�tnej momentem        
35 Nm. Po rozruchu instalacji ponownie 
dokr�ci� wkr�ty mocuj�ce. 
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Narz�dzia: 
- klucz do wkr�tów z sze�ciok�tnym gniazdem, 

rozmiar 8 mm zgodnie z       DIN 911L lub 
odpowiednik 

- �rubokr�t (5.5/125), DIN 5265 lub 
odpowiednik 

- punktak (120/10), DIN 7250 lub odpowiednik 
- młotek (500/10), DIN 1041) lub odpowiednik 
 
Wewn�trzna rurka odpowietrzaj�ca. 
 
Do odwadniaczy UNA 14P Gestra zaleca 
zainstalowanie rurki odpowietrzaj�cej K w celu 
równowa�enia ci�nienia. Przewód ten zapewnia 
ci�gły wypływ kondensatu z ruroci�gu do 
odwadniacza efektywnie zapobiegaj�c uderzeniom 
wodnym. 

 
 
R�czny zawór odpowietrzaj�cy UNA 14,       
UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (wyposa�enie 
dodatkowe). 
1. Wykr�ci� korek gwintowany G z obudowy lub, 

je�li jest zainstalowany to r�czny zawór 
odpowietrzaj�cy J. 

2. Nało�y� uszczelk� H, nast�pnie wkr�ci� 
r�czny zawór odpowietrzaj�cy F momentem  
75 Nm. 

3. Zamkn�� r�czny zawór odpowietrzaj�cy. 
UWAGA: 
Standardowe pokrywy nie s� dostarczane z 
otworami, dlatego modernizacja poprzez monta� 
r�cznego zaworu odpowietrzaj�cego jest 
niemo�liwy. 
 
Narz�dzia: 

- klucz A.F.17, DIN 3113, Forma B lub 
odpowiednik 

- klucz dynamometryczny 20-120 Nm wg 
DIN ISO 6789 lub odpowiednik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D�wignia podnoszenia pływaka (wyposa�enie 
dodatkowe). 
1. Odkr�ci� korek G. 
2. Wkr�ci� r�czn� d�wigni� podnoszenia pływaka 

J momentem 75 Nm wraz z podło�on� 
uszczelk� H. Przy monta�u na ko�cówk� 
d�wigni zamontowa� tulej� przedłu�aj�c� K i 
przytrzyma� w poło�eniu pionowym.  

 
 
UWAGA: 

- Standardowe pokrywy nie s� dostarczane 
z otworami, dlatego modernizacja poprzez 
monta� r�cznego zaworu 
odpowietrzaj�cego jest niemo�liwy. 

- standardowe wyposa�enie dla UNA 14P. 
 
Narz�dzia: 

- klucz A.F.17, DIN 3113, Forma B lub 
odpowiednik 

- klucz dynamometryczny 20-120 Nm wg 
DIN ISO 6789 lub odpowiednik 

 
UWAGA: 
Przed rozruchem upewni� si�, czy r�czny zawór 
odpowietrzaj�cy i d�wignia podnoszenia pływaka 
odwadniaczy zostały poprawnie zamontowane i 
uszczelnione. 
 

12. Konserwacja. 
 
Odwadniacze UNA 14, UNA 16, UNA 16A nie 
wymagaj� specjalnej konserwacji. Zalecane jest 
okresowe sprawdzenie stanu technicznego i 
czyszczenie odwadniaczy w przypadku jego pracy 
w instalacjach nie czyszczonych. 
UNA 14P równie� nie wymaga specjalnego 
nadzoru, jednak, je�li pracuje w instalacjach z 
zaolejonym kondensatem zaleca si� okresowe jego 
czyszczenie lub zainstalowa� przed odwadniaczem 
odolejacz. 
 
Czyszczenie odwadniacza. 
1. Zdemontowa� pokryw� I  z korpusu B rys. 3.  
2. Zdemontowa� mechanizm steruj�cy L,M,N 

przy u�yciu �rubokr�ta rys. 4. 
3. Usun�� zu�yt� uszczelk� O. 
4. Oczy�ci� korpus i elementy wewn�trzne. 
5. Oczy�ci� powierzchnie stykowe korpusu i 

pokrywy. Podło�y� now� uszczelk� O. 
6. Usytuowa� mechanizm regulacyjny na 

wsporniku i ustali� dwoma mocnymi 
uderzeniami rys. 5. 

7. Zastosowa� smar odporny na wysokie 
temperatury na powierzchnie przylgowe i 
gwintów �rub ustalaj�cych. 

8. Wkr�ty mocuj�ce P wkr�ca� parami po 
przek�tnej momentem 35 Nm. Po rozruchu 
instalacji ponownie dokr�ci� wkr�ty mocuj�ce. 
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Czyszczenie/wymiana mechanizmu sterowania. 
 
1. Zdemontowa� pokryw� I  z korpusu B rys. 3. 
2. Zdemontowa� mechanizm steruj�cy L,M,N 

przy u�yciu �rubokr�ta rys. 4. 
3. Usun�� zu�yt� uszczelk� O. 
4. Oczy�ci� powierzchnie stykowe korpusu i 

pokrywy. Podło�y� now� uszczelk� O. 
5. Usytuowa� nowy b�d� oczyszczony 

mechanizm regulacyjny L,M,N na wsporniku i 
ustali� dwoma mocnymi uderzeniami rys. 5. 

6. Zastosowa� smar odporny na wysokie 
temperatury na powierzchnie przylgowe i 
gwintów �rub ustalaj�cych. 

7. Wkr�ty mocuj�ce P wkr�ca� parami po 
przek�tnej momentem 35 Nm. Po rozruchu 
instalacji ponownie dokr�ci� wkr�ty mocuj�ce. 

 
Czyszczenie/wymiana kapsuły termostatycznej 
(dotyczy wył�cznie odwadniacza z 
mechanizmem Duplex). 
 
1. Zdemontowa� pokryw� I  z korpusu B rys. 3. 
2. Zdemontowa� mechanizm steruj�cy N przy 

u�yciu �rubokr�ta rys. 4. 
3. Usun�� zu�yt� uszczelk� O. 
4. Oczy�ci� powierzchnie stykowe korpusu i 

pokrywy. Podło�y� now� uszczelk� O. 
5. Usun�� element ustalaj�cy C z jednostki N i 

wyj�� kapsuł� termostatyczn� D. 
6. Zamontowa� now� lub oczyszczon� kapsuł� 

termostatyczn� a nast�pnie wcisn�� element 
ustalaj�cy C na kapsuł� rys. 3 

7. Oczy�ci� powierzchnie stykowe korpusu i 
pokrywy. Podło�y� now� uszczelk� O. 

8. Ustawi� mechanizm steruj�cy N na jego 
wsporniku i ustali� dwoma mocnymi 
uderzeniami rys. 5. 

9. Zastosowa� smar odporny na wysokie 
temperatury na powierzchnie przylgowe i 
gwintów �rub ustalaj�cych. 

10. Wkr�ty mocuj�ce P wkr�ca� parami po 
przek�tnej momentem 35 Nm. Po rozruchu 
instalacji ponownie dokr�ci� wkr�ty mocuj�ce. 

 
Narz�dzia: 
- klucz do wkr�tów z sze�ciok�tnym gniazdem, 

rozmiar 8 mm zgodnie z DIN 911L lub 
odpowiednik 

- �rubokr�t (5.5/125), DIN 5265 lub 
odpowiednik 

- punktak (120/10), DIN 7250 lub odpowiednik 
- młotek (500/10), DIN 1041) lub odpowiednik 
 
 
 
 
 
 
 

Momenty dokr�cenia 
 
tab. 9  

Symbol 
elementu 

Typ odwadniacza Moment 
[Nm] 

F, G, J UNA14, UNA16,  
UNA 16A, UNA 14P 75 

P UNA14, UNA16, UNA 14P 35 

P UNA 16A 35 
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13. Cz��ci zamienne. 

 
tab. 10  

Kod Kod Kod 
UNA 16 Symbol 

elementu Oznaczenia UNA 14 
UNA 16A (S.S.) 

UNA 14P 

560486 H Uszczelnienie2) A 17×23 560486 
560514 

560486 

O Uszczelnienie korpusu1) 
(grafit/CrNi) 67×77×1 560493 560493 560493 

D, O Kapsuła termostatyczna 5N2 
Uszczelnienie korpusu 560494 560494  

O 4 560410 560410  

O 13 560409 560409  N, O 

Mechanizm 
steruj�cy 
Duplex, 

Uszczelka 
korpusu O 22  560408  

O 4 560413 560413  

O 13 560412 560412  M, O 

Mechanizm 
steruj�cy 

Simplex R, 
Uszczelka 
korpusu O 22  560411  

O 4 560416 560416  

O 13 560415 560415 560415 

O 13P3)   560418 
L, O 

Mechanizm 
steruj�cy 
Simplex, 

Uszczelka 
korpusu O 22  560414  

560058 F, H R�czny zawór 
odpowietrzaj�cy 560058 

560125 
560058 

560434 J, H D�wignia podnoszenia 
pływaka 560434 

Na �yczenie 
560434 

 
1) Standardowa ilo�� zakupu uszczelek 20 szt. W przypadku ch�ci zakupienia mniejszej liczby sztuk prosimy o 
kontakt z lokalnym biurem handlowym. 
2) Standardowa ilo�� zakupu uszczelek 10 szt. W przypadku ch�ci zakupienia mniejszej liczby sztuk prosimy o 
kontakt z lokalnym biurem handlowym. 
3) Mechanizm sterowania typu Simplex P z kulk� zaworu wykonan� z Perbunanu (do 400C) dla UNA 14P.  
 
UWAGA: 
- w wersji standardowej w pokrywie I nie ma wykonanych otworów, dlatego monta� elementów F i J jest 

niemo�liwy rys. 3 
- w pokrywie I UNA 14P w wersji standardowej wykonywane s� otwory, dzi�ki którym mo�liwy jest monta� 

elementów F i J rys. 3 
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