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Zawór odwadniający rozruchowy AK 45 
automatyczne odprowadza kondensat  
w trakcie uruchamiania systemów parowych, 
aż do momentu osiągnięcia nastawionego 
ciśnienia ruchowego instalacji. Po 
wyłączeniu instalacji kondensat w niej 
nagromadzony zostanie również 
odprowadzony przez zawór AK 45. 
 

Jeżeli wewnątrz zaworu ciśnienie jest równe 
atmosferycznemu to jest on utrzymywany  
w pozycji otwartej przy wykorzystaniu siły 
napięcia sprężynę. W momencie, gdy 
ciśnienie w instalacji wzrośnie i osiągnie 
wartość, na którą zawór AK 45 został 
nastawiony, nastąpi zamknięcie tego zaworu 
(ciśnienie różnicowe działa na grzyb zaworu 
przeciw sile sprężyny). Jeżeli ponownie 
ciśnienie spadnie poniżej nastawionego 
ciśnienia zamykania, AK 45 zostanie otwarty 
dzięki sile sprężyny. 
 

Przycisk ręcznego otwarcia zaworu 
umożliwia zrzut zanieczyszczeń 
nagromadzonych wewnątrz zaworu. 
 

AK 45 posiada standardową nastawę 
fabryczną ciśnienia zamknięcia dla ciśnienia 
różnicowego 0,8 bar. 
 

Wbudowany osadnik zanieczyszczeń. 
 

Znamionowe wartości ciśnienia  
i temperatury 

Maks. ciśnienie robocze 
[barg] 32 22 21 

Temperatura związana 
[°C] 250 385 400

 
 

Materiały DIN 
odpowiedn

ik wg 
ASTM 

Korpus, pokrywa C 22.8 
(1.0460) A 105 

Śruby 24 CrMo5
(1.7258) A 193 B 7

Inne elementy 
wewnętrzne Stal nierdzewna 

 
 
 
Przyłącza: 
Kołnierze: DIN, PN40 
 ANSI Class 150 i 300 
Gniazda gwintowane: BSP lub NPT (API) 
 
 
 

Przyłącza Wymiary 
i masy Kołnierze Gniazda gwintowane,  
Średnica nom.[mm]    15     20             25 15 20 25 
Wymiary [mm]         
 L 
 H1 
  H2 

 
150 150 160 

70 
97 

 
95 
70 
97 

Masa ok. 3,7 4,3 4,8 2,2 2,1 2,0 
 

Wymiary Przyłącza 
kołnierzy DIN CL 150 CL 300 
Wymiary     D  
kołnierzy     b 
                   k 
                   g 
                    l 
Liczba śrub 

 95 105 115 
16 18 18 
65 75 85 
45 58 68 
14 14 14 
4 4 4 

88,9  98,4 107,9 
11,1 12,7 14,3 
60,3 69,8 79,4 
34,9 42,9 50,8 
15,9 15,9 15,9 
  4   4   4 

  95,2 117,5 123,8 
14,3 15,9 17,5 
66,7 82,5 88,9 
34,9 42,9 50,8 
15,9 19,0 19,0 
   4    4   4 

AK 45 gniazdami gwintowanymi AK 45 gniazdami gwintowanymi 

AK 45 z przyłączem kołnierzowym 
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Instalacja 
Zalecane jest instalowanie zaworu 
odwadniającego rozruchowego AK 45 w taki 
sposób, aby pracował on bez ciśnienia 
wtórnego (wydmuch do atmosfery). 
Preferowana jest instalacja na pionowym 
odcinku rurociągu z ukierunkowaniem 
przepływu zgodnie z przepływem 
grawitacyjnym. Przy instalacji na poziomym 
odcinku rurociągu zalecane jest 
zainstalowanie za zaworem 90° kolana 
zmieniającego kierunek przepływu na 
pionowy w dół. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy zamawianiu prosimy podawać: 
 
Średnicę nominalną i rodzaje przyłączy. 
 

Na żądanie, za dodatkową opłatą, mogą  
być dostarczone certyfikaty zgodne  
z EN 10204-2.2 i -3.1B. 
 

Wszelkie wymagania dotyczące odbioru 
technicznego należy podawać  
w zamówieniu. Po zrealizowaniu dostawy 
nie ma możliwości wystawienia certyfikatów. 
Dane na temat opłat pobieranych za 
wystawienie certyfikatów, ich zakresu 
i rodzajów przeprowadzanych testów 
podane są w naszym cenniku „Opłaty za 
przeprowadzanie testów i kontroli urządzeń 
standardowych”. W sprawie testów i kontroli 
wykraczających poza w/w zakres prosimy o 
kontaktowanie się z najbliższym biurem 
handlowym naszej firmy. 
 
 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych 
Warunków Dostawy 
 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcji i danych technicznych. 
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Standardowe części zamienne 
 

Poz. 
nr 

 
Nazwa 

Nr katalogowy 
(podawać w 
zamówieniu) 

  AK 45 
F Zawór wewnętrzny 375434 
B Przycisk ręcznego otwarcia 375435 

C 
Uszczelka przycisku ręcznego 
otwarcia (A14x18 stal kwasoodporna) 
(zestaw 50 szt.1) 

375878 

H Uszczelka pokrywy (40x48x2 grafit) 
(zestaw 50 szt.1) 375159 

J,L,K Sitko filtrujące, korek i uszczelka korka 375113 

K Uszczelka korka (A24x29 stal 
kwasoodporna)  (zestaw 50 szt.1) 375162 

1) W sprawie możliwości zamówienia mniejszych ilości prosimy 
o kontaktowanie się z lokalnym biurem handlowym naszej firmy.

Wykres charakterystyk przepływowych zaworu 
odwadniającego rozruchowego AK 45 
(maksymalne wydajności zimnego kondensatu w funkcji 
ciśnienia różnicowego – bez ciśnienia wtórnego) 
 

Ciśnienie różnicowe  
(odniesione do ciśnienia atmosferycznego) 

Wydajność 

Ak45 dla odwodnienia rozdzielacza pary 
z podnoszeniem rurociągu kondensatu 

Ak45 dla odwodnienia kieszeni 
rurociągu parowego (zabezpieczenie 
przed zamarzaniem). 

Para

Para

Kondensat

 

POZNAŃ 
www.armaterm.pl  
tel. +48 (61) 8488 431 
fax +48 (61) 8488 431 
e-mail: biuro@armaterm.pl 




