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I dampsystemer har brugerne ofte brug 
for forskellige damptryk afhængigt af 
de enkelte applikationer. Da det ofte er 
vigtigt at bibeholde damptrykket konstant, 
anvendes der trykreduktionsstationer. Der 
er forskellige måde at reducere damptryk 
på. Den letteste måde er at installere en 
selvvirkende trykreduktionsventil der drives 
uden ekstra strømforsyning. Disse trykre-
ducerende enheder er afbalancerede, 
enkeltsædeventiler der fungerer som regu-
latorer der ikke behøver ekstern strømfor-

syning. Selvvirkende trykreduktionsventiler 
kan kun bruges i visse applikationer: når 
superkritiske trykgradienter skal afhjælpes; 
når der kan forekomme store ændringer 
i gennemstrømningshastighed; når der 
stilles meget store krav til nøjagtigheden 
af det sekundære tryk; eller når ventilens 
lydtryksniveau er et problem. Så anvendes 
elektriske, pneumatiske eller elektro-pneu-
matiske trykreduktionsventiler for at imøde-
komme disse forhøjede krav. 

Afluftere
Aflufter for kedelfødevand – type NDR/SW – består 
af fødevandstank samt ”Dome” og leveres som en 
samlet unit med ventiler og niveauudstyr og styret-
avle. Iltindhold efter afluftning <0,02 mg/l hvilket er 
optimalt! Leveres i stål og i rustfrit stål. Kapacitet, 
afluftet fødevand, op til 24 m³/h. 

Korrekt af-iltet vand er en forudsætning 
for god og økonomisk kedeldrift med 
minimum anvendelse af kemikalier. 
Gestra afluftere kan kundetil-
passes til de aktuelle driftsvilkår 
således at kravene til fødevandet 
opfylder TRD 611, EN12952-
122 ell. 12953-12.

Kondensat

Til fødevandstanken

Genfordampet damp

Blødt vand

Opvarmnings-
damp

Dampindløb

Dræn

Sikkerhedsventil

Dampudløb

Trykreduktionsstationer
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Vandindsprøjtning - Desuperheating

GESTRA injektionskølere bruges hvor der er behov for at 
bringe overhedet damp tilbage på mættet dampform uden 
at det er nødvendigt at nå mætningstemperaturen.
Køling foregår ved direkte oversprøjtning af vand. Den 
ønskede damptemperatur eller den krævede mængde 
kølevand (kondensat) indstilles ved hjælp af en tempera-
turstyret kondensat-indsprøjtningsventil hvis temperaturfø-
ler er placeret efter køleren og på skrå af flowet. For-
støvningsprocessen foregår ved at fine dyser producerer 
meget små dråber.
Afhængigt af det krævede volumenflow af injektionsvand 
er køleren forsynet med en eller to kølestadier. Den spe-
cielle placering af dyserne og kølerens interne dele tillader 
optimal blanding af det forstøvede vand i dampen så den 
ønskede damptemperatur opnås i det følgende rørstyk-
ke. Et indre beskyttelsesrør i rørstykket eliminerer faren 
for termisk chok og de deraf følgende spændingsrevner i 
dampledningen. Overskydende vand udledes gennem et 
drænpunkt for enden af rørstykket. Dette sikrer at der er 
tør damp til rådighed ved injektionskølerens udløb.

Vandbads-desuperheater type KD 13 består af en behol-
der med indbygget dysearrangement til indsprøjtning og 
køling af overhedet damp i et vandbad. Den er velegnet til 
alle applikationer hvor en effektiv konvertering af overhe-
det damp til mættet damp er påkrævet. Desuperheateren 
fås til forskellige driftsbelastninger som den vertikale type 
KDS 13 eller den horisontale type KDL 13. De fremstilles 
efter kundeønske til hver enkelt applikation og overholder 
de væsentlige termodynamiske krav for at opnå optimal 
ydeevne.
 
Overhedet damp med en maks. temperatur på 400 °C 
ledes ind i et kontrolleret system og indsprøjtes gennem 
en dyse ind i et vandbad hvor det nedkøles til tempe-
raturen på den mættede damp. Når dampen passerer 
gennem vandet, overgives energien fra den overhedede 
damp til kølevandet, hvor noget af kølevandet fordamper 
og medtages som mættet damp. Dampindholdet er efter 
køleprocessen på 98 %. Desuperheateren er forsynet med 
en integreret vandudlader der forhindrer kølevandet i at bli-
ve ført videre ind i dampledningen i spidsbelastningsperio-
der. Niveauelektrode type NRG eller type NRGT registrerer 
kølevandsniveauet og en elektrisk styreenhed sikrer at det 
fordampede kølevand erstattes af spædevand. Kølevand 
med det påkrævede tilgangstryk ledes ind i den nederste 
del af desuperheateren via en regulerings- eller magnet-
ventil. Hvis damptemperaturen er meget høj, skal kølevan-
det opvarmes inden. Vandbads-desuperheateren er det 
eneste desuperheater-system der leverer mættet damp i 
et reguleringsområde på 0 – 100 %.

GESTRA vandbads-desuperheaters
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Installationsmåde altid 
med ”dirt pocket”

Udløb:
Tør mættet damp 99,9 %

Vandudlader

Kontraventil

Indløb:
Mættet damp med 
vanddråber

Damptørrere 
Damptørrere – type TD – af cyklontypen fjerner fugt/
vandpartikler og urenheder i dampen som kan være årsag 
til øget slid på komponenterne i damsystemer. Udtørrer 
dampen op til 99,9 %
Dimensioner: DN15 - DN500.

Fugt og urenheder i dampen er en grund til øget slid i 
damsystemer. Disse kan bestå af vand eller smudspartik-
ler.

GESTRA damptørrere fjerner fugt og urenheder fra damp-
ledningen, hvilket forlænger levetiden for reguleringsven-
tiler, varmevekslere og andet dampanvendelsesudstyr, og 
det øger også hele anlæggets pålidelighed.

GESTRA damptørrere har ingen bevægelige dele. Cyklo-
nen er permanent monteret i huset. Den våde, urensede 
damp kommer ind i tørreren og flyder ned af cyklonen. 
Den deraf resulterende centrifugalkraft separerer partik-
lerne med tung massefylde fra. I den nedre del af damp-
tørreren afbøjes dampflowet 180 grader, hvilket giver en 
yderligere separationseffekt. Smudspartiklerne flyder ind i 
damptørrerens nedre sump og udledes via en svømmer-
vandudlader type UNA.

Prøvekølere 

GESTRA

 DampudløbDampindløb

Kondensat

Prøvetagning er særligt vigtigt for driften af dampkedler. 
Imidlertid er det nødvendigt med korrekte prøvetagnings-
procedurer og testinstrumenter der fungerer korrekt for at 
opnå korrekte analyseværdier.
Direkte prøvetagning af varmt kedelvand fra rørlednin-
ger under tryk medfører altid faren for skoldning og fører 
uundgåeligt til forkerte analyseresultatværdier. Tab af 
genfordampet kondensat inden i prøvetagningsrøret eller 
i prøvetagningstanken fører til en stigning i kedelvand-
sprøvens massefylde; prøven repræsenterer derfor ikke 
det nøjagtige TDS-indhold (salinitet). Tab af genfordampet 
kondensat inden i prøvetagningsrøret eller i prøvetagnings-
tanken fører til en stigning i kedelvandsprøvens massefyl-
de; det er derfor uundgåeligt at analyseresultatet spoleres. 
Den perfekte løsning er at bruge GESTRA prøvekøler type 
PK. Kedelvandsprøven køles ned til referencetemperatu-
ren på 25 ° og opfylder derved de vigtigste krav til præcis 
vandanalyse. Gestra prøvekølere leveres fra PN40 op til 
PN250.

Prøvevandsudløb

Prøvevands-
udløb

Prøvevandsindløb

Afløbsvand
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GESTRA tilbyder forskellige systemløsnin-
ger til styring af varmevekslere. Styring af 
dampsiden kan foretages af automatiske 
temperaturregulatorer, eller regulerings-
ventil er med elektrisk, pneumatisk eller 
elektro-pneumatisk styring.
Til bygningsvamesystemer anvendes der 
jævnligt varmevekslere med elektriske 
reguleringsventiler på kondensatsiden.
Derudover opstiller kunden helt anderledes 
krav med hensyn til fx reguleringspræcision 

eller hastigheden på systemet, for hvilket 
GESTRA Process Control kan tilbyde 
skræddersyede komplette løsninger.
Tegningen viser en horisontal GESTRA 
varmeveksler med damp-sidestyring. I 
dette eksempel styres varmesystemet af 
en automatisk temperaturregulator. Afhæn-
gigt af kravene med hensyn til sikkerheds-
teknologien kan disse regulatorer også 
monteres med en selvovervågende tem-
peraturbegrænser. Under opstartsdrift eller 

varierende driftsforhold er det nødvendigt 
at forhindre dampslag. Dertil er det nød-
vendigt at udlede kondensatet uden at der 
opstår opdæmning. For at sikre at dette 
er muligt, anvender GESTRA vandudlader 
type UNA. De andre ventiler der vises, er 
også en del af GESTRAs produktprogram-
met og fuldender leveringsomfanget.

GESTRA

ZU AUFZU AUF

GESTRA

Varmtvandsreturløb

Kondensatudløb

Indløb 
opvarmningsdamp

Varmtvandsforsyning

Dræn

Sikkerhedsventil

Specialudstyr og -beholdere til varmegenvinding
Varmevekslere
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Boosterdamp

A�uftningsledning

Kondensat-
indløb

Kondensat-
udløb

BoosterdampA�uftningsledning

Kondensat-
indløb

Kondensat-
udløb

Dampdrevne kondensatretursystemer af type KH er 
designet til kondensatflowmængder på op til 10 t/h og et 
maks. driftstryk på 13 bar. Disse kondensatretursystemer 
monteres med de tilsvarende ventiler, manometre, mag-
netventiler til afluftningslednings- og boosterdamptilgan-
ge, niveauelektrode til automatisk styring af retursystemet 
og kontraventiler, og leveres komplet monteret og internt 
forbundet med modflanger, bolte og pakninger.

Dampdrevne kondensatretursystemer

Vandudladere med indbygget kondensatpumpe

Dampdrevne kondensatretursystemer af type KH/FPS til 
større kondensatflowmængder. Den eksisterende damp 
benyttes til drift af kondesatpumpen. Kan med fordel 
benyttes i stedet for elektrisk drevne pumper. Leveres i 
horisontal eller vertikal udførelse. Dampdrevne kondensat-
pumper er velegnede i EX-områder.
Kapacitet op til 10 t/h og maks. driftstryk på 13 bar.

UNA 25 kan også leveres med 
indbygget kondensatpumpe.

Hvilke fordele har GESTRA vandudladere?
»  De er lette at vedligeholde og kan kontrolleres, 
  rengøres og repareres uden at skulle fjernes fra  
  rørledningerne.
»  De kan ombyttes, idet de forskellige typer har 
  standardiseret byggelængde, størrelse og tilslutning-
  sender. De kan derfor udskiftes, uden at rørlednings
  arrangementet skal ændres.
»  Tæt afspærring uden tab af frisk damp.
»  Automatisk udluftning
»  Påvirkes ikke af smuds
»  Vore regulatorer er lovpligtigt testede (f.eks. er der 
  foretaget hydraulisk test), og desuden er de blevet 
  testet
  under driftsforhold (damp og kondensat).
»  Vore vandudladere opfylder kravene i henhold til de 
  anerkendte standarder som f.eks. DIN normer og AD.
»  Testcertifikater i henhold til EN 10204 kan rekvireres.
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Åbne og lukkede 
kondensatgenindvindings- og retursystemer

Åbne kondensattanke af standardtype SDR/quick CC 
til mindre kondensatmængder. Kondensattanken leve-
res som en samlet unit med kondensatpumper, mano-/
termometer, vandstandsviser, udstyr til niveaustyring og 
niveauelektroder til automatisk pumpedrift samt venti-
ler.  De leveres komplet monteret og internt forbundet 
med styreskab til pumpestyring. Tanken kan leveres i 
stål og i rustfrit stål. Kapacitet op til 10 t/h og et maks. 
driftstryk på 0,1 bar.

Åbne eller lukkede cylindriske kondensattanke af 
standardtype SDI/SDs til større kondensatmængder. 
Kondensattanken leveres som en samlet unit med 
pumper, mano-/termometer, vandstandsviser, udstyr 
til niveaustyring og niveauelektroder til automatisk 
pumpedrift samt ventiler. De leveres komplet monteret 
og internt forbundet med styreskab til pumpestyring. 
Tanken kan leveres i stål og i rustfrit stål og i horisontal 
eller vertikal udførelse. Kapacitet op til 60 t/h og et 
maks. driftstryk på 4,0 bar.

Gestra      

Overløb

Sikkerhedsventil

Udluftning

Vakuumbryder

Genfordampet damp

Kondensatindløb

Kondensat-
udløb 2

Kondensat-
udløb 1

Afløb

Overløb

UdluftningKondensatindløb

Kondensatudløb
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Robert S. Højer
Salg - Ventiler - Øst

Mobil: +45 2075 3534 
rsh@fagerberg.dk

Tommy Dalgaard
Salg - Ventiler - Vest

Mobil:  +45 2075 3535 
td@fagerberg.dk

Niels Schrøder-Nielsen
Produktsupport - Ventiler

Telefon: +45 4329 0235 
Mobil: +45 2214 1108  
nsn@fagerberg.dk 

Uffe Bennedsen
Key Account Manager - Ventiler

Mobil: +45 2075 3538 
ub@fagerberg.dk

Kontaktpersoner

Flashtanksystemer
Genfordampning

Dæmperpotte type ED

Kondensat-
udløb

A�uftnings-
ledning

Kondensat-
indløb

Luftbalancerørledning

A�øb

Genfordampet damp

Flashtanke reducerer driftsomkostningerne betydeligt da 
kondensatets frie varme udnyttes meget økonomisk. De 
kan anvendes i alle dampsystemer hvor kondensat kan 
flashes til et lavere damptryk.

Ved denne proces udledes varme/energi der fører til 
dannelse af genfordampet damp. I flashtanken separeres 
denne genfordampede damp fra vandet og ledes ind i et 
dampsystem med lavere tryk til senere brug. Denne pro-
ces kan gentages flere gange, afhængigt af mulighederne 
for at betjene dampsystemet med forskellige trykområder. 
Det resterende kondensat i flashtanken ledes over i en 
kondensattank og genbruges som kedelfødevand.
Leveres som en samlet unit. Kapacitet fra 1,2 t/h til 40 t/h.

I damp- og kondensatsystemer er det tit uundgåeligt at varmeveks-
lerne installeres på et lavere niveau end hovedkondensatledningen så 
kondensatet skal løftes. Det er altid tilfældet hvis hovedkondensat-
ledningen er monteret i en løftet position. I disse tilfælde reduceres 
differenstrykket med ca. 1 bar per 7 m. Uden dæmperpotte type ED 
vil der opstå dampslag i opadgående kondensatrørledninger. Damp-
slag opstår hvis dampbobler, der er dannet af “medbragt” damp eller 
genfordampning af en del af kondensatet til damp, kommer i kontakt 
med kondensatet ved en meget lavere temperatur. Dampboblen 
imploderer og reduceres derved betydeligt i volumen mens den bliver 
til væske, hvilket resulterer i dampslag. Løsningen er at montere en 
dæmperpotte der reducerer eventuelle dampslag ved hjælp af den luft- 
og flash-steam-pude der dannes i dæmperpotten. Kondensatdæm-
perpotten installeres altid på det laveste punkt i rørledningen. Under 
opstart af anlægget dannes en damppude af de luft- og dampbobler 
der er blevet tilført, mens kondensatet bliver i den nedre del af potten. 
Dæmperpotten sikrer en lydløs kondensatudledning selv i højtliggen-
de rørledninger. Rørledninger og ventiler udsættes ikke for yderligere 
stress fra dampslag. Samtidig sikrer dæmperpotte type ED stabile 
forhold efter vandudladeren, hvilket resulterer i forbedret kondensatud-
ledning fra varmeveksleren.

Dampledning=3 bar

Kondensatledning 0,25 bar

Skueglas

Vandudlader

Kontraventil

Dræn

Kompensator

Varmeveksler
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