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ODWADNIACZ ODWxx
do instalacji gazów medycznych i próżni
(pełna nazwa wyrobu)

krótka charakterystyka wyrobu:
Odwadniacze ODW10, ODW15 i ODW22 znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach
gazów medycznych i próżni jako elementy umożliwiające rewizyjne upuszczenie z nich
skroplin, które mogą pojawiać się w w/w instalacjach w wyniku powstających różnic
temperatur w pomieszczeniach przez które prowadzone są rury. Odwadniacze występują
w 3 wielkościach i są dostosowane do średnic rurociągów, w których maja być docelowo
zabudowane tj.: ODW10 na rurę Ø10, ODW15 na rurę Ø15, ODW22 na rurę Ø22.
Odwadniacze ODWxx należy umiejscawiać w najniżej
położonych punktach instalacji gazów medycznych
i próżni, oraz tam gdzie powstają największe straty
miejscowe przepływu. Odwadniacze posiadają króćce
z rur miedzianych umożliwiające bezpośrednie ich
dolutowanie do istniejącej instalacji za pomocą złączki
miedzianej, w którą należy się dodatkowo zaopatrzyć.
Montaż odwadniaczy należy przeprowadzać zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1.
Skropliny należy odprowadzać z odwadniaczy drenem silikonowym o średnicy wewn. 6÷8 mm
nasuniętym na końcówkę wrzeciona poprzez powolne jej odkręcenie/poluzowanie kluczem
płaskim ”12”. Użytkownik powinien zapewnić taką długość drenu, aby odprowadzenie skroplin
odbyło się bezpośrednio do przygotowanego wcześniej odpowiedniego naczynia, drenem
skierowanym do dołu, nie dopuszczając tym samym do zawilgocenia jakichkolwiek sąsiednich
powierzchni. Ponieważ odprowadzenie skroplin odbywa się z reguły pod ciśnieniem pracy
rurociągu należy zachować szczególną ostrożność, pamiętając o zapewnieniu użytkownikowi
środków ochrony osobistej np. w postaci okularów, gwarantujących ochronę oczu, itp.
Częstość przeprowadzanych czynności serwisowych mających na celu zrzut skroplin z określonej
instalacji gazów medycznych i próżni ściśle określają wewnętrzne instrukcje szpitala kompleksowo
opisujące „zarządzanie eksploatacją”.
DANE TECHNICZNE:
Przeznaczenie: do gazów medycznych O2 , N 2 O, AIR, AIR-800, CO 2 , VAC
Zastosowane materiały: zgodne z EN ISO 15001
(wyrób gotowy jest odtłuszczony i wolny od zanieczyszczeń stałych)
Pozycja pracy: pionowa
Max ciśnienie pracy: 2 MPa
Temperatura pracy: +5 ÷ 40 OC
Całkowita długość: 150 mm
Masa wyrobu: ODW Ø10 – 92 g, ODW Ø15 – 137 g, ODW Ø22 – 175 g
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów i usług naszej firmy na stronie internetowej.
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