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HEP 
Kompaktowy węzeł cieplny

zasilany parą wodną
• Przygotowanie gorącej wody i innych mediów procesowych 

dla celów technologicznych (c.w.t.), grzewczych (c.o.), 
sanitarnych (c.w.u.) i grzania kubaturowego (c.t.)

• Precyzyjna regulacja temperatury w szerokim zakresie 
zmian obciążenia

• Możliwość odprowadzenia kondensatu bez strat z jego 
rozprężania

• Wykonanie według indywidualnych potrzeb użytkownika
• Bardzo zwarta konstrukcja

Kompaktowy węzeł cieplny Spirax Sarco zasilany parą wodną 
spełnia najostrzejsze wymagania, dotyczące jakości regulacji 
temperatury cieczy w obiegu wtórnym. Stosowany może być w 
przedziale mocy od 10 kW do 3000 kW w wykonaniu standardowym 
z zastosowaniem wymiennika płaszczowo-rurowego. Dla wyższych 
mocy (do 100 MW) oferujemy rozwiązanie z wykorzystaniem 
wymiennika z zakresu oferty uznanych producentów .

Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

Lepsze rozwiązania dla systemów parowych
KOMPETENCJE |  ROZ WIĄ Z ANIA |  TRWAŁY POSTĘP

Główne elementy składowe urządzenia:
• Dla procesów grzania parą: wymienniki płaszczowo-rurowe, wymienniki płytowe o konstrukcji skręcanej oraz wymienniki płaszczowo-

płytowe.
• Zawór regulacyjny z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym i pozycjonerem.
• Szafka sterownicza z kompletnym układem sterowania optymalnie dobranym do aplikacji.
• Zespół odwadniający w postaci odwadniacza pompującego (odwadnianie aktywne) lub pływakowego (odwadnianie grawitacyjne).
• Zespół odwadniający dolotu pary do węzła,
• Urządzenia dodatkowe, zgodne z postulowanym zakresem dostawy, takie jak dodatkowy zawór odcinający z siłownikiem pneumatycznym 

w obwodzie zabezpieczeń węzła, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe, układ pompowy po stronie wtórnej.

Cechy użytkowe 
• Zapewnia doskonałą jakość regulacji temperatury cieczy w obiegu wtórnym, nawet dla szerokich i gwałtownych zmian wydajności cieplnej 

(zmian obciążenia).
• W opcji z odwadniaczem pompującym jest całkowicie niewrażliwy na zjawisko zawieszania się kondensatu w sytuacjach obciążenia 

znacznie odbiegającego od warunków obliczeniowych lub w przypadku konieczności pompowania go do miejsca o ciśnieniu wyższym, niż 
panujące na wylocie z wymiennika.

• Może pracować w układach utylizacji ciepła, np. wykorzystując opary o ciśnieniu równym lub niższym od atmosferycznego.
• Ma bardzo zwartą konstrukcję.
• Jest w pełni okablowany elektrycznie

Cechą, która wyróżnia proponowane przez Spirax Sarco rozwiązanie spośród innych, funkcjonujących na rynku, jest zastosowanie urządzeń 
pozwalających na aktywne odwadnianie wymiennika za pomocą odwadniaczy pompujących tj. urządzeń łączących w sobie cechy pompy 
porcjowej i odwadniacza pływakowego. Możliwość aktywnego odwadniania ma kluczowe znaczenie dla jakości regulacji temperatury, 
szczególnie dla procesów szybkozmiennych.
W przypadku, gdy para grzejna wymaga dodatkowej obróbki np. osuszenia czy redukcji ciśnienia - proponujemy dodatkowe elementy 
wyposażenia.
Istnieje możliwość różnych modyfikacji standardowego wyposażenia tak, by możliwie dokładnie spełnić wymagania użytkownika. 

Dobór urządzenia
Najważniejszym etapem w procesie doboru węzła optymalnego dla danego typu procesu grzania jest prawidłowe określenie założeń. Celowi 
temu ma służyć „Karta danych do doboru” (zamieszczona na ostatniej stronie), której wypełnienie nie nastręcza trudności, natomiast ma duże 
znaczenie dla prawidłowej, zgodnej z oczekiwaniami inwestora, pracy urządzenia.
Przy jej wypełnianiu prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na: 

• prawidłowe zakwalifikowanie rodzaju węzła (c.w.u./c.w.t. lub c.o./c.t.);
• określenie ciśnienia w rurociągu kondensatu za odwadniaczem zgodnie z rzeczywistymi warunkami panującymi w obiekcie;
• określenie zakresu dostawy uwzględniającego parametry pary w spodziewanym miejscu poboru.

W przypadku trudności lub wątpliwości - prosimy o kontakt bezpośredni z inżynierem Spirax Sarco.



Typy węzłów

1) Węzły jednofunkcyjne C.O./C.T./C.W.U

a) Węzeł jednofunkcyjny para-woda z odwodnieniem grawitacyjnym b) Węzeł jednofunkcyjny para-woda z regulacją na przewodzie 
kondensatu i redukcją ciśnienia pary zasilającej

c) Węzeł jednofunkcyjny para-woda z odwadnianiem aktywnym 
(odwadniacz pompujący typ APT14)

d) Węzeł jednofunkcyjny para-woda z odwadnianiem aktywnym 
(odwadniacz pompujący typ APT14) i modułem pompowym  
po stronie wtórnej

HEP   Kompaktowy węzęł cieplny zasilany parę wodną
TI-P221-01 PL  

CH Issue 3   cze16

strona 2/4



Typy węzłów c.d.

2) Węzły wielofunkcyjne C.O./C.T./C.W.U.

e) Węzeł jednofunkcyjny para-woda z odwadnianiem aktywnym 
(odwadniacz pompujący typ APT14) i zasobnikiem CWU

f) Węzeł cieplny dwufunkcyjny bez zasobnika wody

3) Węzły specjalne

g) Węzeł zasilany parą przegrzaną h) Węzeł dużej mocy dla ciepłownictwa
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KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY
KARTA DOBORU

Moc cieplna całkowita kW

Typ węzła (ilości obiegów i podział mocy wpisać w ramki)

CT
szt.

CO
szt.

CWU
szt.

CWT
szt.

kW kW kW kW

STRONA PAROWO - KONDENSATOWA

Ciśnienie bar m
T= °C

Całkowite przeciwciśnienie 
kondensatu mierzone 
na wylocie z węzła

bar m
Para nasycona TAK / NIE

STRONA WTÓRNA

Medium (zaznaczyć "x"): Parametry strony wtórnej

- woda - temperatura wlot (powrót) °C

- glikol etyl. …. % - temperatura wylot (zasilanie) °C

- glikol prop. …. %

 - inne(opis)

STRONA WTÓRNA - Opcje dodatkowe

TAK / NIE Moduł bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe)

- ciśnienie początku otwarcia zaworu  
bezpieczeństwa Po= bar m

TAK / NIE Moduł pompowy (pompa wraz z armaturą otaczającą)

- ilość pomp szt.

- wymagane ciśnienie dyspozycyjne na wylocie z węzła kPa

TAK / NIE  Moduł CWU (zasobnik, pompa ładująca, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa i osprzęt)

Uwaga! 
Dla węzłów dedykowanych tylko dla CWU, należy zwrócić uwagę na jakość wody, a w szczególności na jej twardość całkowitą!
Zaleca się unikać podgrzewu wody powyżej 55°C. W przeciwnym przypadku zachodzi zjawisko gwałtownego osadzania się  
kamienia na elementach grzejnych wymiennika.

SPRĘŻONE POWIETRZE DLA WĘZŁA

TAK / NIE bar m

UWAGI/KOMENTARZE np. ograniczenia gabarytowe węzła, nietypowa lokalizacja w pomieszczeniu docelowym, itp.,
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