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GESTRA er kendt over hele verden som producent af vand-
udladere, kontraventiler og specialudstyr af høj kvalitet til 
damp- og kondensatindustrien.

Inden for kedeludstyr er GESTRA den største leverandør i 
Europa. GESTRA har opnået denne førerposition ved at foku-
sere på kvalitet og sikkerhed og også på innovative, fremtids-
orienterede løsninger.

Specielt på det europæiske marked har GESTRA nu i mange år 
tilbud komplekse løsninger til damp- og kondensatsystemer – 
med stor succes. Som en “one-stop shop” tilbyder vi special-
udstyr og -beholdere til varmegenvinding der er udstyret med 
højkvalitets industriventiler og vandudladere og suppleret 
af moderne styresystemer. I denne brochure præsenteret og 
forklarer vi et udvalg af komponenter fra vores brede produkt-
program.

Med energi ind i fremtiden – 100 år med GESTRA

I over 50 år har Fagerberg skabt innovative, procestilpassede og bæredygtige 
løsninger, som optimerer vores kunders drift. Dét har vi bl.a. opnået ved hjælp af 
vores kvalitetsprodukter, som består af ventiler, instrumentering og analyseuds-
tyr. Vores arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med en unik evne til 
at tænke i nye og alternative baner – men som altid tager afsæt i dine behov. Med 
Fagerberg som samarbejdspartner er du garanteret løsninger, der spiller perfekt 
sammen med dit øvrige udstyr, samt løsninger, der er tilpasset til din virksomheds 
specifikke kvalitetskrav. 

Derudover tilbyder Fagerbergs serviceafdeling kundetilpassede serviceaftaler, 
hvortil vi udfører vedligehold, reparation, montering og idriftsættelse. Service-
afdelingen har 24-timers bemanding, og er derfor altid klar til at rykke ud med 
kort varsel, så du undgår unødvendig nedetid. 

Kontakt os og få hjælp til at finde den rette løsning til dig.  
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På ovenstående diagram kan man få et rigtigt 
godt indblik i alle de dampsammenhænge som 
Fagerberg kan levere produkter til.
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Kontraventiler

Ventiltype                Nominelle størrelser DN

RK 70

RK 71

RK 41

RK 44

RK 44S

RK 76

RK 86

RK 86A

RK 26A

RK 29A

RK 49

RK 16C

Varmpresset messing/klap i plast
For flanger PN6/10/16
Varmeinstallationer op til 100 °C, trykluftsystemer

Varmpresset messing/klap af austenitisk stål 
For flanger PN6/10/16 Varmeinstallationer, 
højere temperaturer

Specialmessing/klap af austenitisk stål
PN6/10/16
Væsker, gasser, dampe/til industrianlæg og varmeværker

Støbemessing/klap af austenitisk stål 
PN6/10/16
Væsker, gasser, dampe

Støbebronze
PN6/10/16
Hav- og drikkevand

Kromstål/klap af austenitisk stål
PN6/10/16/26/40 – ASME klasse 150/300 RF
Væsker, gasser, dampe/til industrianlæg og varmeværker

Rustfrit stål/klap af austenitisk stål
PN6/10/16/26/40 – ASME klasse 150/300 RF Væsker, 
gasser, dampe/høj korrosionsbestandighed

Austenitisk stål
PN6/10/16/26/40 – ASME klasse 150/300 RF 
Korrosive væsker, gasser, dampe, syrer, alkalier

Austenitisk stål
PN6/10/16/26/40 – ASME klasse 150/300 RF 
Korrosive væsker, gasser, dampe, syrer, alkalier

Austenitisk stål
PN63/100/160/250/400 – ASME klasse 400/2500 
Væsker, gasser, dampe/høj korrosionsbestandighed

Hastelloy C eller tilsvarende nikkelblandinger 
PN6/10/16/25/40
Særdeles korrosive medier

Størrelser
som type 
RK 41

Størrelser 
som type 
RK 86 A

Grå støbejern/ 
plast
PN6

Grå støbejern
PN6/10/16

Grå støbejern/ 
støbebronze
PN6/10/16

Stål/støbestål
PN10/16/ 
25/40

Aust. stål/aust. 
støbestål 
PN10/16/25/40

På forespørgsel

Højtemperatur
ferritic støbestål
PN63/100/160

15           20          25            32           40            50          65            80           100           125       150            200

Støbebronze
PN6/10/16
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Højtemperatur austenitisk støbestål
PN63/100/160
Væsker, gasser, dampe v. høje temp. (op til 450 °C)

Til procesanlæg tilbyder GESTRA en bred vifte 
af kontraventiler der er designet til forskellige 
trykområder og medier.
RK 86/86A kan for eksempel anvendes til tryk 
fra PN 6 til PN 40 – og for trykområdet PN 10-40 
kan RK 16C i Hastelloy anvendes. RK 49 dækker 
dimensioneringstryk op til PN 160, og RK 29A 
dækker PN 63-400.
Afhængigt af mediet der flyder gennem rørled-
ningerne i Deres anlæg, vælges der en ventil 
i det bedst egnede materiale. For neutrale 
væsker og gasser fås ventiler i messing, bronze, 
stål og kromstål. Hvis der er tale om ætsende 
dampe og gasser, syrer og alkali, anvendes der 
ventiler af austenitisk stål og Hastelloy. Ved 
særlige krav, f.eks. i fødevareindustrien, ved 
lave temperaturer eller til applikationer med 
drikkevand (søvand) fås ventiler i støbebronze, 
austenitisk stål og Hastelloy C.

Særlige egenskaber:
» Fjedre for lave åbningstryk
» Fjedre for kortere lukketider
» Fjedre for højtemperaturapplikationer
» Bløde sæder
» Antistatisk tilslutning
» Bejdset, fri for olie og fedt/silikone
» Specialtilslutninger
» Blindboring

RK 41
med spiralcentrering PN 6 til 
PN 16. Materiale, ventilhus: 
specialmessing. Ventilklap: af 
austenitisk stål

RK 49
med spiralcentrering, for høje 
temperaturer, PN 63/100/160, 
DN 15 til 200 (½” til 4”). Mate-
rialer: højtemperatur austen-
itisk støbestål/højtemperatur 
støbestål

RK 86 og 86A
med patenteret universal- 
centrering. Som standardenhed, 
passer mellem flanger for PN 
6-40, Klasse 150/300 og også 
mellem BS10-flanger. Materiale, 
hus: rustfrit stål (RK 86) eller 
austenitisk stål (RK 86A). Klap: 
austenitisk stål

Alle internationale standarder
Uanset om det er til DIN/EN, ASME eller 
BS-flanger er den nye kontraventil type DISCO® 
forberedt til alle internationale standarder.

Slidbestandig
Da den nye RK 86/86A ligger på ikke bare én 
men to styreribber, halveres slidtagen – hvilket 
giver lang levetid. Derudover er det umuligt at 
klappen sætter sig fast eller på skrå.

Risikoen for driftsstop på Deres anlæg er der-
ved reduceret til et minimum.
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Designet for lethed  
og lav modstand
Disse GESTRA kontraventiler er af wafertypen 
med kort totallængde. Den reducerede vægt er 
en betydelig fordel under transport, opbevaring 
og installation. Alle tre basistyper BB, CB og WB 
udmærker sig ved deres fortræffelige hydrody-
namiske egenskaber.

Dobbeltklap kontraventiler type BB
DIN-ventiler
DN 50-1200 (2-48”), PN 6-40
» Ventiler af wafertypen
» Diameter der passer til DIN-flanger
» Kort totallængde ifølge DIN EN 558-1 og  
 558-2, serie 16 (K3) for nominelle tryk op 
 til og med PN 40, højere tryk i henhold til
 API
» Metal-mod-metal eller blødt sæde  
 (O-ringe)
» DIN-materialer

ASME-ventiler
2-48”, Klasse 150-900
Dobbeltklap kontraventilerne i ASME-program-
met leveres med:
» Diameter der passer ASME-standarder
»  Indbygningslængder ifølge DIN/ISO, fra 

Klasse 600 i henhold til API
» ASTM-materialer

Kontraventiler

Ventil lukket
Ventilklapperne   
med metal- 
mod-metal eller 
O-ringe – giver en 
jævn kontakt med 
sædet

Ventilen begyn-
der at åbne
Åbnings-
processen 
begynder med 
at hængselssi-
den af klapperne 
først løftes af centre-
ringspinden, hvorved slitage på 
sædeoverfladerne reduceres af 
den kinematiske effekt

Ventilen er 
fuldt åben
Klappernes  
drejende  
bevægelse 
begrænses til 80° af 
stopklodserne. Yderligere hæng-
selsstopklodser sikrer at klapperne 
holder en stabil position når de er 
helt åbne

Funktionsprincip

Ventiler med justerbare klap fra 
DN 200 (8”) - 500 (20”)
I komplekse rørsystemer kan der opstå større 
flowopbremsning når pumper bliver slukket 
eller som følge af driftssvigt, hvilket kan føre til 
vandslag og mulige alvorlige konsekvenser for 
anlægget. Vore kolleger vil meget gerne hjælpe 
Dem med det rigtige design af dobbeltklap 
kontraventilerne til Deres anlæg.

Justerbar åbning

Dæmpningsvæske

Stopklodser
ved klapperne 
begrænser 
åbnings- 
vinklerne på 
de to plade-
halvdele

Øjebolt
Fungerer som 
hjælp under  
installation

Ventilhus
Wafertype 
ventiler til 
DIN/EN- og 
ASME- 
flanger

Flowpil
(Mærke  
ifølge EN 19)

Stopklodser  
i huset sikrer 
en stabil  
åbningsvinkel

Lukkefjedre  
Hver klap er 
monteret med 
to fjedre

Klapper  
Ophængt 
enkeltvis 
og med 
selvstændig 
betjening

Indvendig 
montering  
Ingen 
borehuller til 
ydersiden
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Vandudladere

For at opnå den optimale virkningsgrad af et 
anlæg gennem længere tid, er det af afgørende 
betydning at vælge de rigtige ventiler. Blandt 
disse ventiler findes der vandudladere, som 
spiller en vigtig rolle. Dampen skal holdes 
inde i anlægget, indtil det har afgivet al energi, 
hvorefter kondensatet, som derved dannes, 
straks skal udledes. Vandudladernes opgave 

er at danne en grænseflade mellem damp og 
kondensat. Et dampopvarmet anlægs optimale 
virkningsgrad afhænger af dampudladernes 
ydeevne.
Da den samme type vandudlader ikke kan være 
lige velegnet til de forskellige applikationer 
og behov, tilbyder GESTRA et omfattende pro-
duktsortiment af vandudladere, som gennem 

årene er blevet udviklet og forbedret gennem 
praktisk anvendelse. Hvilken type vandudla-
der, der skal anvendes, afhænger naturligvis 
af anlæggets tilstand. Vi hjælper gerne med at 
vælge den optimale løsning til den relevante 
applikation.

Kriterier

Vandudladertyper
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Bemærk

  1. Drift med forskellige kondensater

  2. Forskellige driftsmåder

  3. Drift med modtryk

  4. Følsomhed over for snavs

  5. Udluftning

  6. Kondensat udledes ved
bestemte temperaturer

  7. Modstandsdygtighed over for frost

  8. Kondensat udledes 
uden tab af kedeldamp

  9. Tåler dampslag

10. Kontraventil

11. Applikation i vakuum

12. Installation i alle retninger

13. Let at vedligeholde

14. Styrehovedets levetid

15. Brug sammen med hed damp

Kondensat fra damp

Kondensat fra komprimeret luft

Kondensat, destillat fra kemiske produkter

Kontinuerlig drift: Konstant dannelse af 
kondensat; varierende �owmængde og tryk

Diskontinuerlig drift: Uregelmæssig dannelse af 
kondensat; stærkt varierende �owmængde og tryk
Alle driftsmåder: Varmeveksler kan
styres fra dampsiden

Op til ca. 30 % af tilgangstrykket

Fra 30 % til 60 % af tilgangstrykket

Over 60 % af tilgangstrykket

Meget forurenet kondensat

Automatisk

Kondensattemperaturen er
tæt på kogepunktet

Kondensat underafkøling ca. 30 K
(påkrævet)

Kondensat underafkøling kan justeres

Uregelmæssig dannelse af kondensat

Reduceret dannelse af kondensat (< 10 kg/h)

Kontinuerlig dannelse af kondensat (> 10 kg/h)

1

–

–

2

2

3**

1

3*

3*

1

1

2*

1*

2*

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

–

–

1

1

2

1

1

1

1

1

2**

1**

–

1

1

1

1

1*

1*

2

1

1

2

3
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–

–

1

1

1

1

1

1

1

1
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–

–

1*

1

1

1
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–*

1

–*

1

1
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1
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1

1
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–

–
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1
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For “kolde” kondensater eller kondensater med
en afvigelse i mætningskurven i forhold til vand
kan kun vandudladere med �yder af typen 
Simplex-styring (uden varmeudluftning) bruges.

*   F.eks. problemer med udluftningen

* Problemer med udluftningen
** Med delbelastning (reduceret di�erenstryk)
 �owmængden er muligvis ikke tilstrækkelig

* Det kan være nødvendigt at justere temperaturen

* Det kan være nødvendigt at justere temperaturen

* Manuel udluftning

Det kan gælde for små varmevekslere 
(f.eks. laboratorieudstyr)
*   Det kan være nødvendigt at justere temperaturen
**  Speciel membranregulator kan være nødvendigt

* Med U-type regulator eller ved justering af temp.
** Med U-type membran

* Justering medfører en reduktion i �owmængden!
 Hvis det er muligt, brug vandudlader med UBK

* Kun garanteret med V-typen

* Indbygget kontraventil = 1

* Indbygget kontraventil = 1

* UNA 1.. er universal

* UNA 1.. samme som for MK, UNA 2.. anbefales ikke

Bedømmelse:
1 = Udmærket
2 = God
3 = Rimelig eller betinget
–  =  Kan ikke anbefales, uegnet

Ikke alle typer vandudladere er lige velegnede til en bestemt applikation. Afhængig af de  
pågældende driftsforhold og anvendelse vil en eller flere systemer være specielt velegnede.
I nedenstående tabel er der opstillet 15 kriterier til valg af vandudlader baseret på anlæggets  
drift og ejerens særlige krav.   

Kort vejledning i valg af vandudladerKort vejledning i valg af vandudlader

Ikke alle typer vandudladere er lige velegnede til 
en bestemt applikation. Afhængig af de  pågæl-
dende driftsforhold og anvendelse vil en eller 
flere systemer være specielt velegnede.  

I nedenstående tabel er der opstillet 15 kriterier 
til valg af vandudlader baseret på anlæggets  
drift og ejerens særlige krav. 

Hvad er vandudladere?
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Termoelement:
Til automatisk udluftning ved opstart og 
under drift (Duplexdesign)

Reguleringsenhed:
“Simplex”-design, uden termoelement, 
“Duplex”-design, med termoelement
Valgfrit: indre bypass, eksternt juster-
bar

Ventilhus:
“h” for horisontale og 
“v” for vertikale rør 
 (kan ombygges on site)

Fastboltet dæksel
Monteret til vandudladerhuset med 4 
bolte. Kan repareres uden at skulle tages 
ud af rørledningen

Option:
Manuel udluftningsventil
Kompakt, let at betjene ved 
hjælp af en topnøgle

Tilslutninger:
Flanger, gevindmuffer, 
svejsemuffeender eller 
svejseender 

Internt filter:
Valgfrit eks-
traudstyr

Beskyttelsesbøsning:
Beskytter vandudladerens 
hus og gør det let at installere 
reguleringsenheden

Ventillysning/orifice:
Der kan fås forskellige størrelser af ventillysninger 
til udledning af store kondensatflowmængder, selv 
ved lave tryk

Ventil med rullende kugle/“rolling ball”
Sikrer problemfri drift med lav lækage og 
damptæt afspærring

Svømmer

Nedre drænprop
Drænprop  til total 
tømning af vandudladeren

Svømmervandudladere – type UNA

Svømmervandudladere er også velegnede til 
udledning af kolde kondensater og destillater 
samt kondensat fra kemiske produkter. Der 
forekommer ingen ophobning, selv med store 
variationer i belastning og tryk, og vandud-
laderne kan arbejde ved et hvilket som helst 

modtryk. De leveres med “Duplex” styring (ter-
mostatiske bælge til automatisk udluftning), 
alternativt med “Simplex” styring (uden termo-
statisk bælg) og manuel udluftningsventil.

Størrelse: DN15 - DN100

Tryktrin: PN16 - PN160
Kapacitet: Op til 70.000 kg/h

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 tilslutningsender. De kan derfor 
 udskiftes, uden at rørledningsarrangementet 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.

UNA 25-PK
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Termostatisk vandudlader med Duo bimetal 
regulator i rustfrit stål. 

Driftsprincippet med bimetal regulator har 
resulteret i en robust konstruktion, der gør den 
velegnet til ekstreme driftsforhold. Endvidere 
resulterer denne konstruktion i en lang levetid.

Størrelse: DN15 - DN50
Tryktrin: PN40 - PN630
Kapacitet: 2.500 kg/h

Termostatiske vandudladere med membran-
regulator. 

Den uovertrufne reguleringsnøjagtighed skyl-
des den termostatiske membran.

Med tandemsæde (dobbelt tætning) til kon-
densat med lille flow og med enkeltsæde til 
kondensat med større flow.

Størrelse: DN 15-DN 50
Tryktrin: Op til PN 40
Kapacitet: Op til 7.000 kg/h

Membranvandudladere – type MK

Bimetal vandudladere – type BK

Rombeformet dæksel
Fastgøres med kun to 
bolte, hvilket gør den let at 
servicere. Samtidig er den let 
at installere og anvende på 
steder med begrænset plads.

Termostatisk membran
Regulatorenhed som let kan udskiftes uden at fjerne huset 
fra rørledningen. Reagerer nøjagtigt over for
temperaturændringer. Korrugeret membran af
Hastelloy. Stor elasticitet og lang levetid.

Tandemsæde
Dobbelt tætning

Kontraventil med hul 
kegle og reduceret 
masse
Lukker hurtigt i tilfælde af 
vandslag.

Filter med stor 
overflade Stålbøsning

Forøger husets 
levetid.

Forsænket plan 
pakning
Giver ekstra god 
tætning.

Filter med stor 
overflade

Stålbøsning
Forøger husets 
levetid.

Forsænket plan 
pakning
Giver ekstra god 
tætning.

Duo pladernes 
temperaturføler
Termostatisk styring.
Helt igennem 
korrosionsbestandig, 
ingen materialetræthed, 
ingen ældning.

Trindyse
Termodynamisk styring. 
Slidbestandig. Monteret frit 
af hensyn til kontraventil-
virkningen.

Thermovit regulator
Let og kompakt regula-
torenhed, som let kan 
udskiftes uden at fjerne 
huset fra rørledningen. 
Regulatorenheden er ro-
bust – kan tåle vandslag. 
Lang levetid og nem at 
vedligeholde.

Rombeformet dæksel
Fastgøres med kun to 
bolte, hvilket gør den let 
at servicere. Samtidig er 
den let at installere og 
anvende på steder med 
begrænset plads.
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GESTRA – smarte løsninger for nemheds skyld

Automatisk drænventil – type AK45

Vidste du?
At utætte vandudladere udgør en stor 
økonomisk faktor, så – udover de tekniske 
konsekvenser, det vil indebære – vil det få 
driftsomkostningerne til dampanlægget til at 
stige eksplosivt.

Erfaringerne viser at op til 30 % af de installe-
rede vandudladere er defekte der,  hvor man 
ikke har udført løbende vandudladertest og 
efterfølgende vedligeholdelse. Ved løbende 
vandudladertest og vedligeholdelse kan man 
minimere de defekte vandudladere til under 
5 %.

Besparelse
Eksemplet herunder viser hvordan de eks-
traomkostninger, der er ved defekte vandud-
ladere, og som fører til tab af kedeldamp, kan 
løbe op i løbet af et år:
Omkostninger ved dampproduktion:  
225 DKK/ton
Driftstid: 8.000 timer/år
Tab af damp pr. vandudlader: 3 kg/time

Defekte vandudladere Tab pr. år
 1 5.400 DKK
 5 27.000 DKK
 10 54.000 DKK

Denne oversigt tager ikke de andre konsekven-
ser ved defekte vandudladere i betragtning, 
f.eks. for tidlig slitage af rørene, gensidige 
forstyrrelser mellem fungerende og defekte 
vandudladere osv.

Test af vandudladere

Håndholdt terminal VKP
40Ex til anvendelse i  

eksplosionsfarlige områder
» BVS 04 ATEX E 149 -godkendelse

» CE 0158 Ex II 2G EEX ib IIC T4

Automatisk drænventil til hurtig udledning af 
kondensat under opstart af dampanlæg og til 
udtømning af resterende kondensat ved shut-
down.
Ved hjælp af denne ventil kan man undgå va-
kuumdannelse og frostskader. For at undgå, at 

ventilen fryser til, skal drænledningen være så 
kort som muligt og den termiske isolering skal 
også omfatte ventilen.
Ventilen styres kun ved hjælp af trykket. Den 
erstatter en manuel betjent bypass- 
ventil.

Dræning af dampledning 
ved opstart
Ved opstart er der i begyndelsen ikke noget tryk 
i dampledningen, selv om der allerede kon-
denseres damp. Det kondensat, der dannes, 
kan imidlertid ikke af dampudladeren blive 
ledt ind i den opadgående kondensatledning, 
da der endnu ikke er noget differenstryk til at 
løfte kondensatet. Før i tiden skulle man i dette 
tilfælde manuelt åbne den bypassventil, som 
var monteret ved det laveste punkt i anlægget, 
så kondensatet frit kunne tømmes ud. Som 
illustreret på skitsen sørger drænventil AK 45 
for, at kondensatet automatisk tømmes ud, 

indtil trykket i dampledningen er nået op på 0,8 
bar (11.6 psi) (det fabriksindstillede lukketryk). 
Dette tryk i dampledningen er tilstrækkeligt til, 
at vandudladeren kan lede kondensatet ind i 
returledningen. Når dette tryk er nået, lukkes 
ventilen øjeblikkeligt og automatisk. Når dam-
panlægget lukkes ned, falder trykket i damp-
ledningen langsomt. Når trykket er kommet 
ned under 0,8 bar, åbnes ventil AK 45, udleder 
det resterende kondensat og forhindrer, at der 
dannes vakuum.

Damp   

AK 45

Kondensat

Universal connections
Med mere end 100 års erfaring inden for dam-
pudladerproduktion har GESTRA altid sigtet efter 
at vende erfaring til pålidelige energibesparende 
produkter med optimal servicekvalitet. Blandt 
de mange opfindelser som GESTRA har givet 
markedet repræsenterer RHOMBUSline vandud-
ladere en ideel kombination af langvarig kvalitet 
og maksi- 
mal funktionalitet i en vandudlader med  
standardtilslutning.
 

Med den nye serie vandudladere, tilslut- 
ninger og vandudladerstationer fortsætter 
GESTRA med at kombinere pålidelighed, ener-
gibesparende teknologi og funktionalitet. Nye 
optioner tilbydes for at øge effektiviteten på dine 
damp- og kondensatapplikationer 
gennem lang levetid, energi-
besparende arbejdsprin-
cipper og korte driftsstop 
under vedligehold.
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Serie SMK 22, SMK 22-5 
og SMK 22-8
Forskellige krav kræver specialfremstillede 
produktløsninger. For at opfylde disse behov, 
kan man vælge mellem SMK-seriens forskel-
lige ventilhuse, design og materialer. Alle 
versioner er blevet udviklet til at imødekom-
me specifikke driftskrav og er derfor optimalt 
tilpasset til din SIP-proces.

Membran type “Steriline 1” og  
“Steriline 2”
Hjertet i alle vandudladere er funktionsenhe-
den. I SMK-serien er der kun monteret regule-
ringsmembraner af type “Steriline 1” eller “Ste-
riline 2”. Ud over den reducerede underkøling, 
har disse membraner mange andre fordele. 

»  Membranens udformning betyder at   
den hurtigt reagerer på skiftende forhold i  
processen.

»  Korte afstande for de bevægelige dele   
bidrager til drift med lav slitage.

»  Forskellige sædedesign for de to mem  
braner giver den bedst mulige tilpasning  
til kondensatudledningskapacitet i 

 processen.

» Membranens glatte overflade effektuerer 
 dine krav til kvaliteten af husets overflade  
 på en optimal måde.
» Membranens design er optimalt tilpasset  
 til SIP-applikationer, opnår minimal un 
 derkøling ved at åbne vandudladeren ved  
 ca. 4 Kelvin under kogepunktet.

Optimal funktion begynder med 
ventilhuset.
SMK 22 er designet så den er selvdrænende. Dette 
eksempel har en elektropoleret overflade med en 
ruhed på Ra 0,4 µm.

Dampgenerator

WFI-destillator Steril damp

Vandbehandling

Renrum

Rendampgenerator

Damptørrer
TD

Vandudlader
UNA 23

Vandudlader
UNA 23

Vandudlader
SMK 22

Vandudlader
SMK 22-51

Vandudlader
SMK 22-81

Vandudlader
BK 45

Vandudlader
UNA 26

Vandudlader
UNA 26

Vandudlader
UNA 16

Vandudlader
MK 45

Vandudlader
UNA 16

Trykreduktions-
ventil 5801

Trykreduktionsventil 
5801

Damptørrer TD

Reguleringsventil
V725

Reguleringsventil
V725

Reguleringsventil
V725

Afspærringsventil
GAV

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontinuerlig 
udblæsningsventil BAEForklaring

HVAC Opvarmning, ventilation og luftkøling
NDR/SW1 Termisk fødevandsa�ufter af rustfrit stål
NDR/SW2 Termisk fødevandsa�ufter med dome
 af rustfrit stål
SDL Kondensatgenindvinding og retursystem
 i rustfrit stål
SIP Sterilize in Place

VDM
SDL

NDR/SW 2

SIP

HVAC

SDL

SDL

NDR/SW 1

Varmeveksler Befugtning Autoklave

Flashtank

Flashtank

I den sterile zone – vandudladere til dine SIP-processer

Skematisk damp- og kondensatoversigt for aseptisk produktion

SMK 22
Materiale: 1.4435
Funktionsenhed:Steril membran
Indvendige dele:Ra ned til 0,4 µm
Tilslutninger:Clamp eller orbitale svejseender
Ventilsamling:Clamp eller bolte

SMK 22-5
Materiale:1.4404
Funktionsenhed:Steril membran
Indvendige dele:Ra ned til 0,6 µm
Tilslutninger:Clamp eller orbitale svejseender
Ventilsamling:Clamp

SMK 22-8
Materiale:1.4404
Funktionsenhed:Steril membran
Indvendige dele:0,8 µm
Tilslutninger:For montering mellem clamps (50,5 mm)*

* Tilbehør til montering mellem orbitale svejseender kan fås som option



11Gestra  produktoversigt 2022

Sanitær kontraventil SRK 22A
Sanitær kontraventil designet til clamp- 
tilslutning. Med fjeder for installation i alle 
plan. Uden fjeder kun for installation i lodrette 
rørledninger med opadrettet flow. Centrering 
ved hjælp af clamp. Til væske, gas og damp. 
Bemærk klassifikation i 
henhold til PED.
Specielt egnet til installation efter GESTRA 
vandudlader type STERIline SMK 22-8x og som 
kontraventil til pumper.

Serie RK, UNA og MK
Ud over ventiler til SIP-processer eller fremstil-
ling af WFI (injectionsvand), tilbyder GESTRA 
flere ventiler med specielle egenskaber, der er 
særlig konstrueret – alle til gavn for dig.

Rendampgeneratorer
GESTRAs dampgeneratorer leverer procesdamp 
som ren damp, der ikke indeholder urenheder, 
der kan være skadelig for helbredet, såsom 
hydrazin eller ammoniak. Af tekniske årsager, 
skal sådanne stoffer tilføres til kedelfødevandet 
under den normale kedeldrift. De er opløselige 
i damp og vil derfor også være til stede i proces-
dampen. Ren damp er nødvendig for driften af 
steriliseringsudstyr på hospitaler, til dampning 
og tørring af kamre i fødevareindustrien og alle 

de steder, hvor det er vigtigt at sikre at pro-
cesdampen er helt fri for evt. tilstedeværende 
stoffer, der er giftige, går i kemisk forbindelser 
eller påvirker smagen.

GESTRA dampgeneratorer fås i kompakte 
design som horisontale eller vertikale  
enheder, fuldt udstyret.

Dampgenerator

WFI-destillator Steril damp

Vandbehandling

Renrum

Rendampgenerator

Damptørrer
TD

Vandudlader
UNA 23

Vandudlader
UNA 23

Vandudlader
SMK 22

Vandudlader
SMK 22-51

Vandudlader
SMK 22-81

Vandudlader
BK 45

Vandudlader
UNA 26

Vandudlader
UNA 26

Vandudlader
UNA 16

Vandudlader
MK 45

Vandudlader
UNA 16

Trykreduktions-
ventil 5801

Trykreduktionsventil 
5801

Damptørrer TD

Reguleringsventil
V725

Reguleringsventil
V725

Reguleringsventil
V725

Afspærringsventil
GAV

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontraventil
RK 86

Kontinuerlig 
udblæsningsventil BAEForklaring

HVAC Opvarmning, ventilation og luftkøling
NDR/SW1 Termisk fødevandsa�ufter af rustfrit stål
NDR/SW2 Termisk fødevandsa�ufter med dome
 af rustfrit stål
SDL Kondensatgenindvinding og retursystem
 i rustfrit stål
SIP Sterilize in Place

VDM
SDL

NDR/SW 2

SIP

HVAC

SDL

SDL

NDR/SW 1

Varmeveksler Befugtning Autoklave

Flashtank

Flashtank

Ventiler til andre rene processer

Membranvandudlader 
MK 45 og MK 45A
Disse to ventiler, der er fremstillet af rustfrit 
stål eller stål, afhængigt af brugsstedet, er 
konstrueret rundt om en membran, der ga-
ranterer hurtig reaktion og derfor rigtig dræn 
til følsomme applikationer.

Svømmervandudlader  
UNA 16A og UNA 26A
Disse enheder, der er udstyret med en pålidelig 
ventil med rullende kugle, vil sikre en stabil drift. 
Disse svømmervandudladere er førsteklasses til 
applikationer, hvor store og varierende mængder 
kondensat skal udledes.
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Kedelovervågning – komplette løsninger til kedeldrift under
» Stadig overvågning
» 24 timers drift uden stadig overvågning
» 72 timers drift uden stadig overvågning samt hedtvandskedler

Prøvekøler
Prøvetagning er særligt vigtigt for driften af 
dampkedler. Imidlertid er det nødvendigt med 
korrekte prøvetagningsprocedurer og testin-
strumenter der fungerer korrekt for at opnå 
korrekte analyseværdier.

Direkte prøvetagning af varmt kedelvand fra 
rørledninger under tryk medfører altid faren 
for skoldning og fører uundgåeligt til forkerte 
analyseresultatværdier. Tab af genfordampet 
kondensat inden i prøve- 
tagningsrøret eller i prøvetagningstanken fører 
til en stigning i kedelvandsprøvens massefylde; 

 

prøven repræsenterer derfor ikke det nøj- 
agtige TDS-indhold (salinitet).

Den perfekte løsning er at bruge GESTRA prøve-
køler type PK. Kedelvandsprøven køles ned til 
referencetemperaturen på 
25 °C og opfylder derved de vigtigste krav til 
præcis vandanalyse.
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Tørkogssikring – niveaukontrol og regulering, også af ledningsevne
Tørkogssikring med et 
“design med høj integritet”
Den består af en niveauelektrode og en ni-
veaukontakt og blev udviklet fra koncept der er 
vist sit værd gennem mange års brug med de 
nye EN-standarder for øje. GESTRA-systemerne 
NRG 16-50, 17-50, NRG 19-50 og NRG 111-50/
NRS 1-50 (PN 40-320) tilbyder det højeste 
sikkerhedsteknologiske niveau.

Den elektroniske styreenhed type NRS 1-50 er 
designet til maksimalt 2 elektroder.

Godkendt sikkerhed
»   Alle systemer overhol-

der PED og har TÜV- og 
EU-typegodkendelse 
samt er SIL 3-certificeret 
ifølge IEC 61508 “Functio-
nal Safety”.

Fordele
» Spændingsforsyning 24 V DC
» Frit tilgængelige tilslutningsterminaler
» Særskilt ikke-forsinkede udgangskon- 
 takter for elektrode 1 og 2
» Tvungen styrede sikkerhedsrelæer til  
 sikringskredsen
» Udgangskontakter med fleksibel tilslut- 
 ning som tilgodeser nationale krav
» To standbyindgange for tilslutning af op 
 til to SRL 6-50 logikenheder med gensi- 
 dig overvågning og spærring

Fordele
1. Besparelser:
»  Mindre tidsforbrug og fødevandskrav  

under måling ved 100 % kalibrering ved et  
niveau på 50 %.

» Styreterminalen kan også anvendes som  
 en ekstra vandstandsviser, hvilket elimi- 
 nerer behovet for et vandstandsglas.

2. Systemoptimering:
» Intet behov for et ekstra tidsforsinkelses- 
 relæ takket være de integrerede, juster- 
 bare tidsforsinkelser.
» Forudindstillet switchpoint.

NRGT 26-2

LRGT 16-3/4

BAE 46-3

MPA 46

Fordele
1. Mindre arbejde:
» Driftspersonale slipper for rutineopgaver
» Automatisk temperaturkompensation
» Automatisk ranging for målingen
» En kontroller til både kontinuerlig  
 og uregelmæssig blowdown
» Enkle driftsprocedurer
» Besparelser på energi
» Kan anvendes til begge kedeltyper

2. Længere levetid:
» Den specificerede massefylde for  
 kedelvandet bibeholdes
» Høj pålidelighed og forbedret  
 kedelpasning

GESTRA modulerende 
fødevandskontrol og regulering

Specialdesignet 
bundblæsningsventil

Kontrol og modulerende 
regulering af ledningsevnen 
i kedelvandet
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GESTRA – temperaturovervågning og kontrol

Temperatursikringer og -regulatorer anvendes 
til dampkedler med overhedere og i indløbet 
på hedtvandskraftværker. Temperaturregula-
torer anvendes i returløbet på hedtvandsanlæg 
og har til formål at hæve temperaturen på 
indløbsmediet når returløbsmediet er blevet 
for nedkølet.

Som med systemerne til niveaudetektion 
anvender GESTRA også udelukkende elektroni-
ske systemer der specielt skiller sig ud ved høj 
nøjagtighed.

 

Baseret på de store krav GESTRA stiller til deres 
sikkerhedsrelaterede udstyrsdele, har tempera-
tursikringen en periodisk selvtest der tjekker 
for tab af redundans, med det resultat at dette 
system ikke kræver nogen periodiske tests ud 
over den lovpligtige eksterne undersøgelse af 
kedelinspektionen.

En bred vifte af applikationer dækkes af for-
skellige sensorer (Pt100, termoelement).
Ved at anvende følere med en dobbelt Pt100 
sensor kan omkostninger blive sparet ved at re-
ducere i antallet af sensorer der skal installeres.

Følgende systemer kan anvendes:  
» PT100-følere/relæer
 TRG 5-5.../TRS 5-6  PN 40–160  Maks. temperatur   540 °C
 TRG 5-5.../TRS 5-8  PN 40–160  Maks. temperatur   540 °C

» Termoelement type K/temperaturkontakt
 TRG 5-11...-41/TRS 5-7 PN 1–160  Maks. temperatur   1.000 °C

TRG 5-..

TRG 5-..

URS 60 TRS 5-50

URB 60

TRV 5-60
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GESTRA kondensatovervågning

Damp- og kondensatsystem
1 ) Vandudlader med testkammer type
 VKE, elektrode type NRG 16-19 og
 testenhed NRA 1-3 for maks. 16 
 vandudladere

2 ) Kontraventil type RK 86

3 ) Overvågning for indtrængning af syrer,  
 baser m.m.: ledningsevneelektrode med 
 integreret temperaturkompensering type
 LRG 16-9, ledningsevnekontakt type
 LRS 1-7

4 ) Overvågning for indtrængning af olie, 
 fedt m.m. - type OR52

5 ) Elektrisk/pneumatisk trevejsventil til 
 udledning af det forurenede kondensat

6 ) Hovedkondensatbeholder

7 ) Stop af kondensatretursystemet eller  
 afbrydelse af sikkerhedskæden

U ) Kontrol, regulering, drift og erhvervelse 
 af procesdata via interfaces såsom 
 CAN, MODbus, Ethernet, OPC, modem, 
 Profibus (option), SPECTORcontrol inkl. 
 kontrolfunktionerne B, D, E samt drifts- 
 procedurer som option

Med GESTRA olie- og turbiditetsdetektorer får du  
automatisk driftsforstyrrelseskompensation såsom:

» Misfarvning
» Lampeældning
» Tilsmudsning af glassene

1 

2

3
5

2

4

6

7

4

U
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Kondensat-
udløb

A�uftnings-
ledning

Kondensat-
indløb

Luftbalancerørledning

A�øb

Genfordampet damp

Boosterdamp

A�uftningsledning

Kondensat-
indløb

Kondensat-
udløb

BoosterdampA�uftningsledning

Kondensat-
indløb

Kondensat-
udløb

Flashtanksystemer

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

Ved denne proces udledes varme der fører til 
dannelse af genfordampet damp. I flashtanken 
separeres denne genfordampede damp fra 
vandet og ledes ind i et dampsystem med lave-
re tryk til senere brug. Denne proces kan gen-
tages 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.

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, magnet-
ventiler til afluftningslednings- og booster-
damptilgange, niveauelektrode til automatisk 
styring af retursystemet og kontraventiler, og 
leveres komplet monteret og internt forbundet 
med modflanger, bolte og pakninger.

Dampdrevne kondensatretursystem
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Gestra      

Overløb

A�uftningsledning

Udluftning

Vakuumbryder

Genfordampet damp

Kondensatindløb

Kondensat-
udløb 2

Kondensat-
udløb 1

A�øb

GESTRA

 DampudløbDampindløb

Væskeudledning

Åbne cylindriske kondensattanke af standard-
type SDR er designet til kondensatflowmæng-
der på op til 10 t/h og et maks. driftstryk på 
0,1 bar. Kondensattankene er udstyret med to 
eksternt monterede kondensatpumper, termo-
meter, vandstandsviser, GESTRA udstyr til ni-
veaustyring og niveauelektroder til automatisk 
pumpedrift, kontraventiler, afspærringsventiler 
og manometre. De leveres komplet monteret 
og internt forbundet sammen med styreskab til 
pumpestyring. 

Lukket cylindrisk kondensattank type  
SDL/SDS cylindrisk hovedkondensattanke af 
standardtypen er designet til kondensatflow-
mængder på op til 30 t/h og et maks. driftstryk 
på 4 bar. Højere tryk og flowmængder kan fås 
på forespørgsel.

Tanken leveres enten som en horisontal eller 
en vertikal tank. Den er udstyret med to eks-
ternt monterede kondensatpumper, termo-
meter, vandstandsviser, GESTRA udstyr til ni-
veaustyring og niveauelektroder til automatisk 
pumpedrift, kontraventiler, sikkerhedsventiler, 
vakuumbryder, udluftning, afspærringsventi-
ler og manometre. Tankene leveres komplet 
monteret og internt forbundet sammen med 
styreskab  
til pumpestyring.

Billedet viser en lukket type

Åbne og lukkede kondensatgenindvindings- og retursystemer

Damptørrere
Fugt og urenheder i dampen er en grund til 
øget slid i damsystemer. Disse kan bestå af 
vand eller smudspartikler.

GESTRA damptørrere fjerner fugt og urenheder 
fra dampledningen, hvilket forlænger levetiden 
for reguleringsventiler, varmevekslere og andet 
dampanvendelsesudstyr, og det øger også hele 
anlæggets pålidelighed.

GESTRA damptørrere har ingen bevægelige 
dele. Cyklonen er permanent monteret i huset. 
Den våde, urensede damp kommer ind i tørre-
ren og flyder ned af cyklonen. Den deraf resul-
terende centrifugalkraft separerer partiklerne 
med tung massefylde fra. I den nedre del af 
damptørreren afbøjes dampflowet 180 grader, 
hvilket giver en yderligere separationseffekt. 
Smudspartiklerne flyder ind i damptørrerens 
nedre sump og udledes via en svømmervand- 
udlader type UNA.
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Ventilkegle

Option for specielle applikationer:   
Justerbar begrænsning i løft i
lukkeretning

Kontrolkant

Tætningsflade

Sæde

ZK radial trindyse®

ZK 29: Ventilkegle i lukket stilling

ZK 29: Ventilkegle ikke i lukket position; kontrolkanten
er endnu ikke åbnet så meget, at der er en åbning

ZK 29: Ventilkegle i reguleringsposition

Reguleringsventil type ZK – specielt for store differenstryk

Reguleringsventil type ZK 29
PN 160 og klasse 900
pmax 100 bar (1450 psi)
kvs 0,7 – 130 m3/h

Med det tilladte differenstryk på 100 bar, 
dækker reguleringsventil type ZK 29 mange 
kvs-værdier.

En reguleringsventils ventilkegle og sæde er 
som regel udsat for meget høje flowhastighe-
der under åbnings- og lukkeprocessen. For at 
reducere denne effekt, er ventilkeglen i regu-
leringsventil type ZK udstyret med en speciel 
kontrolkant over tætningsfladen.

I starten af åbningsprocessen løftes keglen ud 
af sædet, men alligevel er det flow der lukkes 
ind meget lille.

Først når keglen er løftet 2-3 mm, vil der blive 

åbnet for flow igennem ventilen, hvorefter 
ventilen kan regulere.

Under lukkeprocessen reduceres flowet først 
meget, og derefter når keglen sædet og lukker 
ventilen helt.
Type ZK 29 giver mulighed for at justere for 
forskellige kvs-værdier og egenskaber på et 
senere tidspunkt ved at dreje trindysen.

Denne serie ventiler kan fås i byggelængder i 
henhold til EN og ISA.

Tilslutninger

Aktuatorer

Materiale, hus

Svejseender, svejsemuffeender, endeflanger (EN, ASME)
Elektrisk (roterende, lineær eller niveauaktuator), pneumatisk, håndhjul

DN 25-50: 13 CrMo 4 4 (1.7335), A182 F12

DN 80-150: GS-17 CrMo 5 5 (1.7357), A217 WC6
Andre svejseender og materialer på forespørgsel

Ventiler med lækageklasse 6 iht. 
FCI 70-2-2003 eller klasse A iht. 
EN 12266-1
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Vinkel/Z-design

ZK 213, størrelse 1–5

50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

∆  p 300 barDN
1

15
15
15

2

26
26
26

3

39
39
39

4

60
60
60

5

90
90
90

1

10
10
10

2

20
20
20

3

30
30
30

4

46
46
46

5

70
70
70

ZK 610 og ZK 613

25
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

∆  p 40 barDN

44  – 98
71 – 154

112 – 243
177 – 385
281 – 611
446 – 969

750

600

450

300

150

0p [
ba

r]
t [°C]

Gennemgående/vinkeldesign

ZK 29

25
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

∆  p 100 barDN
0.7

3

9
15

44

1.4
6

18
30

88

2
9

28
45

130

Gennemgående/vinkeldesign
200

160

120

80

40

0
0              100             200            300             400            500             600

p [
ba

r]

t [°C]

300

240

180

120

60

0p [
ba

r]

t [°C]

1.7335

Gennemgående/vinkeldesign

ZK 210

25
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

∆  p 100 barDN ∆  p 180 bar
0.7
3.5

9.5

1.4
6.3

18

2
7.7

28

0.5
2

5

Bg.
∆  p 560 bar

600

480

360

240 

120

0p [
ba

r]

t [°C]

1.5415
1.6368

∆  p 80 bar ∆  p 120 bar ∆  p 150 bar ∆  p >150 bar

38  – 54
61 – 85

95 – 134
150 – 212
238 – 336
378 – 533

33  – 47
51 – 74

81 – 117
128 – 185
216 – 294
322 – 465

14  – 19
22 – 31
35 – 48
55 – 76

86 – 121
137 – 191

13  – 18
20 – 29
32 – 46
50 – 73

78 – 116
125 – 184

600

480

360

240 

120

0p [
ba

r]

t [°C]

600

480

360

240 

120

0p [
ba

r]

t [°C]

ZK 610 vinkel/Z-design ZK 613 vinkel/Z-design

1.5415

1.7383

1.5415

1.7383

Tilpasning af nominelle størrelser er muligt. 

650

ZK 313

25
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

∆  p 300 barDN
1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5

2,3
2,3
2,3
2,3

3,6
3,6
3,6
3,6

5,5
5,5
5,5
5,5

8
8
8

11
11
11

11
11
11

14,5
14,5
14,5

13
13
13
17
17
17

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

∆ p 370 bar

1.7335 / F12
1.7357 / WC6

1.7383 / F22

1.5415 / F1

1.4903 / F91

0              100             200            300             400            500             600

0              100             200            300             400            500             6000              100             200            300             400            500             600 0              100             200            300             400            500             600

0              100             200            300             400            500    600

kvs-værdier [m³/h] (lineære egenskaber, design, tryk/temperaturområder)

Oversigt over ZK-produktprogrammet
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FAGERBERG A/S
Kornmarksvej 10
DK-2605 Brøndby, Danmark

+45 43 29 02 00

fagerberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk


