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Informatieblad over installatie en onderhoud van de condenspot

Sapphire GEM™ Condenspot

Informatie over condenspot

 ` Geschikt voor processen en applicaties met  
lage condensaatbelasting

 ` Verbindingstype: Met schroefdraad (BSP/NPT)

 ` Geleverd met RVS sferische koppelingen en  
RVS Y-filter 

 ` Behuizing van de condenspot kan snel worden 
verwijderd van de koppelingen om de  
orifice te controleren

 ` De zeefkorf is eenvoudig bereikbaar en kan  
"In Line" worden onderhouden 

 ` Robuuste verstevigde zeefkorf van filtergaas met  
groot filteroppervlak 

 ` Omgekeerde kegeltechnologie (gruisdeflector) 
om de orifice nog beter te beschermen tegen 
vervuiling bij toepassingen met lage 
condensaatbelastingen

DN15 / ½" tot DN25 / 1" 17.2 barg (250 psig) 400°C (750°F)
DN40 / 1½" tot DN50 / 2" 10.3 barg (150 psig) 400°C (750°F)

Classificatie

S15  
(DN15 / ½")

S20  
(DN20 / ¾")

S25 (DN25 
/ 1")

S40 (DN40 / 
1½")

S50 (DN50 
/ 2")

Hoogte (H) 70 mm 80 mm 100 mm 118 mm 140 mm

Lengte (L) 180 mm 211 mm 245 mm 306 mm 330 mm

Gewicht 1,1 kg 1,6 kg 2,5 kg 5,0 kg 9,0 kg

Afmetingen & gewichten

Lijst van onderdelen en materialen
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Onderdeel Hoeveelheid Naam van onderdeel Materiaal

1 1 Behuizing condenspot  BS EN 10088-3 1.4305 / ASTM A582 303

2 1 Binnenste koppeling Gegoten RVS - ASTM A351 CF8M

3 2 Wartelmoer Gegoten RVS - ASTM A351 CF8M

4 1 Buitenste koppeling Gegoten RVS - ASTM A351 CF8M

5 1 Behuizing filter Gegoten RVS - ASTM A351 CF8M

6 1 Zeefdop Gegoten RVS - A STM A351 CF8M

7 1 Afdichting DN15 tot DN25 
METAKAMM® grafietpakking met kern  

van RVS 316

7 1 Afdichting DN40 & DN50 FEP O-ring *Niet weergegeven

8 1 Zeefkorf DN15 tot DN25 Verstevigd RVS 316 - 40 mesh

8 1 Zeefkorf DN40 & DN50
 Verstevigd RVS 316 - 40 mesh van 2 mm  

geperforeerde plaat

Thermal Energy behoudt zich het recht voor om de specificaties van de materialen te wijzigen.

Stroomrichting

Serienummer

Maat condenspot

Maat orifice

L
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Voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert:

 ` Controleer of de locatie veilig is om aan te werken 
en zorg ervoor dat de locatie op de juiste manier is 
ingeblokt en veilig gesteld.

 ` De condenspot moet aan zowel de stoomzijde als 
aan de condensaatzijde zijn ingeblokt. Sommige 
locaties vereisen een dubbele of een "block & bleed" 
afsluiting. Controleer dit en ga te werk conform de 
voor de locatie specifieke vereisten.

Volg de instructies voor installatie van de GEM™-
condenspot zoals weergegeven in de handleiding voor 
installatie en onderhoud van de GEM™-condenspot.  
Onderstaande informatie is specifiek voor het 
Sapphire-model van GEM™.

Sapphire-condenspotten worden geleverd met een 
buitenste koppeling en filter stroomopwaarts van de 
condenspot, en een binnenste koppeling 
stroomafwaarts van de condenspot. Zorg ervoor dat de 
behuizing van de condenspot in de juiste richting 
binnen de koppelingen is gemonteerd. 

WAARSCHUWING: De Sapphire-condenspot en de 
onderdelen worden alleen handvast gemonteerd 
geleverd. Zorg ervoor dat de koppelingen volledig 
vastgedraaid worden bij montage van de condenspot, 
voordat u de afsluiters opent.  

Afdichting contactvlakken:

 ` De Sapphire-condenspot sluit tegen de bolvormige 
zijde van de koppeling met een verbinding van 
metaal op metaal. Zorg ervoor dat deze   
afdichtingsvlakken niet worden beschadigd.

 ` Het gebruik van afdichtingspastas op de contact- 
vlakken van de koppelingen wordt NIET 
aanbevolen. Indien nodig kan een dunne film  
kopervet of anti- vreet grafietpasta worden 
aangebracht op de kegelvormige dichtingszijde 
van de condenspot, om de uitlijning van de  
koppeling te vereenvoudigen.

Verbindingen met schroefdraad:

 ` Gebruik geen PTFE-tape op de schroefdraad 
van de behuizing van de condenspot. 
PTFE-tape kan beletten dat de sferische 
koppelingen goed afdichten. 

 ` De schroefdraad van de behuizing van de Sapphire- 
condenspot is in de fabriek ingespoten met PTFE  
spray om vreten (koudlassen) tegen te gaan.

 ` Door herhaaldelijk demonteren zal de PTFE-coating  
verdwijnen. Gebruik in zulke gevallen PTFE-spray  
om de schroefdraad van de behuizing van de 
condenspot opnieuw te behandelen.

 ` Wanneer er sprake is van een  
chroefdraadafdichting, bijvoorbeeld tussen de 
buitenste koppeling en het filter, kan PTFE-tape,  
Jet Blue of een vergelijkbaar afdichtingsmiddel  
gebruikt worden om invreten te voorkomen.

 ` De zeefdop wordt volledig vastgemaakt geleverd. 
Zet de dop voorzichtig steviger vast voor het 
onwaarschijnlijke geval dat de zeefdop gaat lekken.

Voordat u onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert:

 ` Controleer of de locatie veilig is om aan te 
werken en zorg ervoor dat de locatie op de 
juiste manier is ingeblokt en veilig gesteld.

 ` De condenspot moet aan zowel de stoomzijde 
als aan de condensaatzijde zijn ingeblokt. 
Sommige locaties vereisen een dubbele of een 
"block & bleed" afsluiting. Controleer dit en ga 
te werk conform de voor de locatie specifieke 
vereisten.

Om de filterkorf te inspecteren of te reinigen: 

1.  Verwijder de zeefdop en inspecteer de korf.

 ` Spoel, indien nodig, opgebouwd vuil af.

2. Controleer de pakking;

 ` DN15,20 & 25 (½", ¾", 1") GEM™ filters worden 
geleverd met een robuuste ‘METAKAMM®’ 
grafietpakking met een kern van RVS 316 op  
de zeefdop.  

 ` De pakking is ontworpen om zoveel mogelijk 
hergebruikt te worden, maar vervang deze bij 
twijfel door een nieuwe GEM™ pakking.

 ` DN40 & 50 (1½", 2") filters worden geleverd 
met een gemonteerde FEP O-ring. Tenzij de 
O-ring is beschadigd, kan deze hergebruikt 
worden.

3.  Plaats de korf terug in de zeefdop en maak 
deze vast met de volgende aandraaimomenten:

-  DN15 (½") – 80 NM
-  DN20 (¾") – 85 NM
-  DN25 (1") – 185 NM

- Zet voor DN40 & 50 (1½", 2") de zeefdop vast  
om de O-ring te comprimeren en daarmee het 
huis af te dichten. De O-ring mag niet té strak 
worden vastgezet.  

Om de orifice te inspecteren of te reinigen: 

1.  Maak de koppelingen los om de behuizing van 
de condenspot te verwijderen.

 ` Inspecteer de orifice en de diffusor. 

 ` U moet door de hele behuizing van de 
condenspot kunnen kijken.

 ` Er mag zich geen opgehoopt vuil in en om de 
orifice bevinden.

 ` Gebruik indien nodig een reinigingsset voor 
autogeen lasbranders om opgehoopt vuil of 
verstoppingen volledig uit de orifice te 
verwijderen.

2.  Controleer of er geen schade is aan de 
afdichtingsvlakken of schroefdraad van de 
condenspot en plaats de condenspot terug 
tussen de koppelingen, overeenkomstig de 
installatie-instructies voor de Sapphire-
condenspot.

Beschikbare reserveonderdelen: 

Pakkingen:  

 METAKAMM® grafietpakking met RVS 316 kern 
- Pakking filterhuis, productcode: S20SG

Zeefkorf: 

-  Verstevigde RVS 316 zeef - 60 mesh, 
productcode: S20S60

Onderhoud

Installatie

Alle vereiste certificeringen/inspecties moeten vermeld worden bij het plaatsen van een bestelling.
Neem voor meer informatie over het volledige assortiment GEM™ -condenspotten contact met ons op via 
general@thermalenergy.com of ga naar www.thermalenergy.com of uw locale agent
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