
Hoe kan ik de goede werking van een GEM condenspot controleren? 
 
Om überhaupt de goede werking van een condenspot te kunnen controleren moet men eerst 
parameters over het proces, waarvoor betreffende condenspot het condensaat afvoert, 
verzamelen. 
Voor een correcte beoordeling betreffende de status van een condenspot is het een 
voorwaarde om kennis over de werking van condenspotten en inzicht in de werking van het 
proces te hebben. Indien betreffende condenspot niet vol openstaat en herkenbaar stoom 
staat door te blazen zou men aan bovenstaande voorwaarden moeten voldoen anders heeft 
het weinig zin om de juiste werking van een condenspot te controleren. 
Bij een kritische beschouwing van vele meetrapporten blijkt nog te vaak uit de rapportage dat 
deze kennis en ervaring, bij de persoon die de metingen uitgevoerd heeft, ontbreekt. 
Meten met een duur meettoestel zegt niets over de kwaliteit van de meting en de rapportage. 
 
Het beoordelen van de correcte werking van een GEM Venturi condenspot met een 
Ultrasoon meettoestel voor condenspottenmeting heeft in principe geen zin daar de GEM 
condenspot een continue afvoerstroom van condensaat en flashstoom heeft en niet 
gehinderd wordt door open / dicht acties. Conventionele condenspotten hebben wel een 
discontiue stroom met open / dicht acties. Het ultrasoon toestel meet het verschil van 
geluidsfrequenties tussen het afvoeren van condensaat (lage stroomsnelheid) en bij een 
lekkende condenspot het afvoeren van condensaat met stoom (hoge stroomsnelheid).  
Aan de hand van de gemeten frequenties kan men opmaken of een condenspot geen, 
weinig of veel stoom lekt. Met Ultrasone techniek conventionele condenspotten meten, 
zonder temperatuurmeting, heeft ook weinig zin.  
 
De goede werking van een GEM condenspot kan het beste als volgt gecontroleerd worden: 
 
Temperatuurmeting: 
 
De controle van condenspotten voor leidingontwateringen, die het condensaat atmosferisch 
naar de goot afvoeren, vereist enkel een visuele inspectie en een temperatuurmeting vóór de 
condenspot om na te gaan of er vóór de condenspot stuwing van condensaat is ontstaan.  
 

- Controleer bij een stoomverbruiker eerst of het toestel in vollast bedrijf is of met een 
geknepen regelklep in deellast bedrijf is 

- meet of bepaal de stoomtemperatuur na de regelklep bij een stoomverbruiker of de 
stoomtemperatuur in de stoomleiding bij een leidingontwatering 

- bij de meeste stoomverbruikers moet deze temperatuur gelijk zijn aan de temperatuur 
die vóór de condenspot gemeten moet worden. Bij bepaalde apparatuur zoals 
luchtverhitters kan het condensaat onderkoeld zijn wanneer het condensaat de 
condenspot bereikt. Is de condensaattemperatuur lager dan de stoomtemperatuur 
gemeten vóór het toestel of in de stoomleiding dan kan het condensaatnet te klein 
gedimensioneerd zijn, het filter van de condenspot verstopt zijn of is de GEM 
condenspot te klein gedimensioneerd. Bij een te kleine dimensionering neemt u 
contact met uw leverancier op voor een vervangende condenspot.  
Controleer of de GEM condenspot juist gemonteerd is. Let daarbij op de 
stroomrichting aan de hand van de pijl welke in de GEM condenspot gegraveerd is. 
Condenspotten worden in principe altijd onder de applicatie gemonteerd, in verticale 
richting omlaag of in horizontale richting.  

- Bepaal de druk in de condensaatleiding en/of de statische opvoerhoogte waarnaar 
het condensaat afgevoerd moet worden. Bij deze druk hoort een verzadigings-
temperatuur volgens de stoomtabel. Is de tegendruk gelijk aan de druk in de 
stoomleiding of in het toestel, dan staat het condensaat stil en daalt de 
condensaattemperatuur. Lekkende condenspotten zijn vaak de oorzaak van een te 
hoge tegendruk! 

            Met een infrarood meettoestel (lasergun) kunnen tempraturen eenvoudig bepaald  
            worden. Behandel het te meten oppervlak eerst met bij. een matte donkere verf  



            geschikt voor hogere temperaturen (autolak) om meetafwijkingen door  
            materiaalreflectie te voorkomen. Kalibreer het toestel op een plaats waarvan de  
            temperatuur bekend is. 

- Bij een te hoge temperatuur na de condenspot zijn er twee mogelijke oorzaken: 
1. De tegendruk in het condensaatnet is te hoog door lekkende condenspotten in de 

buurt, hoge statische opvoerhoogte na de condenspot of een te krap bemeten 
leidingnet 

2. De GEM condenspot is te groot gedimensioneerd of men heeft niet de juiste GEM 
condenspot op een bepaalde applicatie gemonteerd. Hierdoor kan het gebeuren 
dat bij lage deelbelastingen een kleine hoeveelheid stoom kan gaan lekken. 
Controleer het serienummer op de condenspot met de gegevens in uw database 
of neem contact met SynTherm op voor controle of betreffende condenspot op de 
juiste locatie gemonteerd is. Elke GEM condenspot wordt voor iedere specifieke 
applicatie gedimensioneerd en van een serienummer voorzien. 

 
 
Thermografische infrarood camera  
 
Indien een camera beschikbaar is, dan is dit de beste methode. Met zo’n toestel kan men in 
principe in één blik de situatie rondom de condenspot beoordelen en vastleggen voor 
rapportage. Hierbij willen wij nog opmerken dat er vele uitvoeringen van deze camera’s op 
de markt  zijn die elk een eigen toepassingsgebied hebben. Er worden nog wel eens 
condenspottenmetingen verricht met camera’s die hiervoor niet geschikt zijn. Ook de juiste 
instelling van emissiefactor is van belang. Metingen die met niet voor dit doel geschikte 
camera’s uitgevoerd worden en metingen uitgevoerd met foutieve camera-instellingen zijn 
onbruikbaar! 
 
 
Thermografisch beeld van GEM Venturi condenspot type Ruby voor flensmontage 
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