
CSÚCSTERHELÉSEK KEZELÉSE GŐZAKKUMULÁTORRAL 

 
Az alkalmazás szerelvénykiírása és vázlatrajza letölthető pdf formátumban a Letölthető Anyagok 
menüpontra kattintás után. 
 
Minden rendszer ajánlatunkat abban a formában adjuk ki, amely a letölthető pdf fájlban található. 
 
A gőzakkumulátor beépítését akkor javasoljuk, ha az igényelt gőz mennyisége egy meghatározott 
időre meghaladja a gőztermelő berendezés névleges kapacitását. Például ha az a feladat, hogy 4 
percenként 1 percre 2000kg/h mennyiségű gőzt termeljünk, akkor elegendő egy 500kg/h mennyiségű 
gőz előállítására alkalmas gőztermelő berendezés is. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy 
kisebb gőztermelő berendezéssel kevesebb a gázkontingens igény (mivel kevesebb a gázégő 
teljesítménye), kevesebb a kisebb gőztermelő berendezésnek a karbantartási igénye, kisebb a 
bekerülési költség. 
 
Az alkalmazás működése: 
Normál üzemi körülmények között a gőztermelő berendezésből a 7.1-7.6 sz. szelepen keresztül a 
15.1 gőzakkumulátorba áramlik a töltőgőz. A 9 sz. kerülőszelep zárva van. A gőzakkumulátorban egy 
víztér és egy gőztér található. A víztérbe fújjuk bele a gőzt. A töltőgőz folyamatosan emeli a víz 
hőmérsékletét és ezzel együtt a gőztér nyomását. Amikor a 11.1-11.6 sz. terhelőszelep nyit (amely 
jelentősebb nagyobb méretű, mint a 7.1-7.6 töltőszelep), a gőzakkumulátorban elkezd esni a nyomás. 
A nyomás esésével a víz forrásba jön, mivel a gőznél a nyomás és a hőmérséklet összetartozik, és a 
víz hőfoka csak úgy tud csökkenni, ha elkezd forrni. A forrás gőzt fog termelni, amely biztosítja a 
nagymennyiségű gőzt. A jól méretezett gőzakkumulátor rendelkezik a megfelelő térfogattal, megfelelő 
elpárolgási felülettel. 
A 11.1-11.6 sz. szelep nyomáscsökkentési funkciót lát el. Ha a terhelőszelep nyit, a gőzakkumulátor 
nyomása folyamatosan csökken. A terhelőszelepet olyan mértékben nyitja ki a 12 sz. elektronika, 
hogy az üzem számára állandó nyomású gőz álljon rendelkezésre. 
A 7.1-7.6 szelep túlömlésszabályozó funkciót lát el. Ezt a szelepet az elektronika annyira nyitja ki, 
hogy a gőztermelő berendezés nyomása ne csökkenjen jelentősen a névleges nyomása alá. Ezt a 
nyomásértéket be tudjuk állítani. Ezzel meg tudjuk azt akadályozni, hogy egy nagyvízterű kazán a 
„túlforrás” miatt kiálljon alsó vészvízszint hibára, vagy egy gyorsgőzfejlesztőnél vízelragadás lépjen fel. 
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Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket ajánlatkérésével.
Ajánlatkérésének megfelel�en mellékelten megküldjük m�szaki és árajánlatunkat.
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Fizetési és szállítási feltételeket lásd az ajánlat utolsó oldalán.  
Ajánlatszám: VAJL-1998



Megnevezés Menny.Típus

Terel� és ütköz� lapos cseppleválasztó szürke öntvényb�l, g�z, s�rített 
leveg� és gázok szárítására
Anyag: GGG 40 DIN 1693

1S13

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN16

1.1.

termék

db

Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes 
acélmembránnal és bels� alkatrészekkel, az alábbi f�bb jellemz�kkel: 
csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, 
karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny� kezelhet�ség 
különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés

1BSA1

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a 
szeleporsón lév� állásjelz� mutatja!

1.2.

termék

db

Szennyfogó sz�r� hengeres, tisztítható és cserélhet� rozsdamentes 
acél sz�r�betéttel
Sz�r�ház anyaga: GG 20 DIN 1691
Sz�r�betét anyaga: ASTM A240 316L
Sz�r�betét perforáció:
0.8mm(DN15-DN80)
1.6mm(DN100-DN200)
Finomabb sz�r�betét: külön rendelésre
Anyagbizonylat:EN102042.2.

1Fig33

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

1.3.

termék

db

Kétoldali néz�üveg, karimás csatlakozással
Ház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693
Üveg: boroszilikát DIN 7080

1SG253

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN25

1.4.

termék

db

Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenít� 
szeleppel, rozsdamentes acél bels� alkatrészekkel
Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693
Beépítés: vízszintesen vagy függ�legesen
Beépítési utasítás:
A házon lév� nyíl az áramlás irányába, az adattáblán lév� nyíl 
függ�legesen lefelé mutasson!
Karbantarthatóság: a szelepház kiszerelése nélkül.

1FT14-10TV

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

dpmax=10barg, vizsz.beépítés�, standard kivitel: jobb-bal (R-L), 
kondenzvíz elvezetés a mindenkori g�znyomáshoz tartozó telítési 
h�mérsékleten

1.5.

termék

db

Visszacsapó szelep karimák közé építhet� kivitelben, ausztenites 
rozsdamentes acél bels� alkatrészekkel
Szeleptest anyaga: ferrites rozsdamentes acél WS1.4313
Tömör zárás: DIN3230 3. BN2 szerint (standard)

1DCV2

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN40

1.6.

termék

db
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Megnevezés Menny.Típus

Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes 
acélmembránnal és bels� alkatrészekkel, az alábbi f�bb jellemz�kkel: 
csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, 
karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny� kezelhet�ség 
különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés

1BSA1

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a 
szeleporsón lév� állásjelz� mutatja!

1.7.

termék

db

a megnevezés u.a. mint az el�z� tétel 1BSA1

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN16

Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a 
szeleporsón lév� állásjelz� mutatja!

2.

termék

db

Szennyfogó sz�r� hengeres, tisztítható és cserélhet� rozsdamentes 
acél sz�r�betéttel
Sz�r�ház anyaga: GG 20 DIN 1691
Sz�r�betét anyaga: ASTM A240 316L
Sz�r�betét perforáció:
0.8mm(DN15-DN80)
1.6mm(DN100-DN200)
Finomabb sz�r�betét: külön rendelésre
Anyagbizonylat:EN102042.2.

1Fig33

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN16

3.

termék

db

Visszacsapó szelep karimák közé építhet� kivitelben, ausztenites 
rozsdamentes acél bels� alkatrészekkel
Szeleptest anyaga: ferrites rozsdamentes acél WS1.4313
Tömör zárás: DIN3230 3. BN2 szerint (standard)

1DCV2

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN40

4.

termék

db

Nyomástávadó, "U" szifoncs� és szakaszoló szelep nélkül 1EL2600

Nyomástartomány: 0-16 bar (túlny.), 4-20 mA kimenet

5.1.

termék

db

Középnyomású "U" szifoncs� és szelep készlet EL2600 
típ.nyomástávadóhoz

1EL2600 ''L'' 
SYPHON ASSY.

Pmax=21 bar, Tmax=217°C

5.2.

termék

db

Nyomás és h�mérséklet szabályzó elektronika PID karakterisztikával és 
felfutás szabályozással

1SX25 mA

0/4-20mA szabályozó kimenettel

6.

termék

db
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Megnevezés Menny.Típus

Átmeneti szabályzó szelep, rozsdamentes acél bels� alkatrészekkel
Ház anyaga: gömbgrafitos vasöntvény
GGG40.3 DIN1693 szerint

1KE73

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN25
Standard Kvs=36

7.1.

termék

db

Pneumatikus m�ködtet� ipari alkalmazásokra t�z- és 
robbanásveszélyes környezetben is alkalmazható

1PN3326

S�rített leveg� és/vagy villamos energia kimaradás esetén a szelep 
automatikusan lezár. Max. leveg�nyomás: 6bar. Max.üzemi 
nyomáskülönbség (szelepen):      bar

7.2.

termék

db

Elektronikus elektro- pneumatikus pozícionáló 4 -20 mA szabályozáshoz 1SP2

Javaslat: MPC2 típusú s�rített leveg�, sz�r�, vízelválasztó, reduktor 
beépítése javasolt a berendezés védelmére.

7.3.

termék

db

Helyi nyomásmér� blokk két nyomásmér�vel (0-7 bar) a s�rített leveg� 
nyomásértékek kijelzésére, SP2 típ. Spirax Sarco pozicionálókhoz

1SP2; Manifold 
gauge block set 

to SP2Range: 0-7 bar

7.4.

termék

db

S�rített leveg� sz�r� és nyomáscsökkent� egység helyi 
nyomásmér�vel, rögzít� kerettel és s�rített leveg� vezeték csatlakozó 
fittingekkel ellátva

1MPC2 AIR SET

Méret: 1/4",bels� "R" menetes, DIN szerint
Nyomásmér� nyomástartomány: 0-7 bar g

7.5.

termék

db

Pneumatikus m�ködtet�, pozicionáló, helyi nyomásmér� egység, MPC2 
tip.s�rített leveg� kezel� és szabályozó szelep gyártóm�vi 
összeépítésének anyagköltsége és munkadíja

1PN FITTED 
MODULATING

7.6.

termék

db

Kézi elzáró szelep, titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes 
acélmembránnal és bels� alkatrészekkel, az alábbi f�bb jellemz�kkel: 
csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, 
karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny� kezelhet�ség 
különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés

1BSA1

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN16

Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a 
szeleporsón lév� állásjelz� mutatja!

8.

termék

db

a megnevezés u.a. mint az el�z� tétel 1BSA1

Méret és nyomásfokozat: DN50 PN16

Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a 
szeleporsón lév� állásjelz� mutatja!

9.

termék

db
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Megnevezés Menny.Típus

Szennyfogó sz�r� hengeres, tisztítható és cserélhet� rozsdamentes 
acél sz�r�betéttel
Sz�r�ház anyaga: GG 20 DIN 1691
Sz�r�betét anyaga: ASTM A240 316L
Sz�r�betét perforáció:
0.8mm(DN15-DN80)
1.6mm(DN100-DN200)
Finomabb sz�r�betét: külön rendelésre
Anyagbizonylat:EN102042.2.

1Fig33

Méret és nyomásfokozat: DN100 PN16

10.

termék

db

Átmeneti szabályzó szelep, rozsdamentes acél bels� alkatrészekkel
Ház anyaga: gömbgrafitos vasöntvény
GGG40.3 DIN1693 szerint

1KE73

Méret és nyomásfokozat: DN80 PN25
Standard Kvs=100

11.1.

termék

db

Csökkentett átömlési tényez�j� (Kvs) rozsdamentes acél szelep és 
szelepülék egység az el�z� pontban lev� KE tip.szelephez

1KE OPCIO RKVS

Méret: DN80
Csökkentett Kvs=63

11.1.1.

termék

db

Pneumatikus m�ködtet� ipari alkalmazásokra t�z- és 
robbanásveszélyes környezetben is alkalmazható

1PN3436

S�rített leveg� és/vagy villamos energia kimaradás esetén a szelep 
automatikusan lezár. Max. leveg�nyomás: 4bar. Max.üzemi 
nyomáskülönbség (szelepen):      bar

11.2.

termék

db

Elektronikus elektro- pneumatikus pozícionáló 4 -20 mA szabályozáshoz 1SP2

Javaslat: MPC2 típusú s�rített leveg�, sz�r�, vízelválasztó, reduktor 
beépítése javasolt a berendezés védelmére.

11.3.

termék

db

Helyi nyomásmér� blokk két nyomásmér�vel (0-7 bar) a s�rített leveg� 
nyomásértékek kijelzésére, SP2 típ. Spirax Sarco pozicionálókhoz

1SP2; Manifold 
gauge block set 

to SP2Range: 0-7 bar

11.4.

termék

db

S�rített leveg� sz�r� és nyomáscsökkent� egység helyi 
nyomásmér�vel, rögzít� kerettel és s�rített leveg� vezeték csatlakozó 
fittingekkel ellátva

1MPC2 AIR SET

Méret: 1/4",bels� "R" menetes, DIN szerint
Nyomásmér� nyomástartomány: 0-7 bar g

11.5.

termék

db
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Megnevezés Menny.Típus

Pneumatikus m�ködtet�, pozicionáló, helyi nyomásmér� egység, MPC2 
tip.s�rített leveg� kezel� és szabályozó szelep gyártóm�vi 
összeépítésének anyagköltsége és munkadíja

1PN FITTED 
MODULATING

11.6.

termék

db

Nyomás és h�mérséklet szabályzó elektronika PID karakterisztikával és 
felfutás szabályozással

1SX25 mA

0/4-20mA szabályozó kimenettel

12.

termék

db

Nyomástávadó, "U" szifoncs� és szakaszoló szelep nélkül 1EL2600

Nyomástartomány: 0-16 bar (túlny.), 4-20 mA kimenet

13.1.

termék

db

Középnyomású "U" szifoncs� és szelep készlet EL2600 
típ.nyomástávadóhoz

1EL2600 ''L'' 
SYPHON ASSY.

Pmax=21 bar, Tmax=217°C

13.2.

termék

db

Kézi t�szelep (fojtószelep), titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes 
acélmembránnal és bels� alkatrészekkel, az alábbi f�bb jellemz�kkel: 
csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, 
karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könny� kezelhet�ség 
különösen hosszú élettartam, szelepállás jelzés

1BSA1T

Méret és nyomásfokozat: DN100 PN16

Figyelem ! A szelepkerék egy síkban forog, a szelep helyzetét a 
szeleporsón lév� állásjelz� mutatja!

14.

termék

db

G�zakkumulátor, szerelvényezve, 100 mm-es h�szigeteléssel és 
keményhéjalással ellátva, helyszínre szállítva.
Pmax= 11,76 bar (PED)

1G 500
15.1.

termék

db

Automatikus vákuumtör� g�zre 1VB14

Méret: 1/2",bels� "R" menetes, DIN szerint
Ház anyaga: CU ZN 39 PB2, sárgaréz ötvözet.

15.2.

termék

db

Automatikus légtelenít� szelep g�zre 1AV13

Méret: 1/2",bels� "R" menetes, DIN szerint

15.3.

termék

db

Helyszíni szerelés ( el�irányzat, mely a g�zakkumulátor telepítését, 
cs�szerelési és ezzel kapcsolatos szigetelési munkákat foglalja 
magában alapozási munkák nélkül. )

1
16.

db
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Tervezési és TMBF létesítési engedélyezési  költség 1
17.

db
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Ajánlat érvényesség: Az ajánlat keltét�l számított 1 hónap (kivéve a foglalási információkat) 
 
Szállítási határid�: Leghosszabb szállítási határid�: 80 nap. 
Azoknál a tételeknél, amelyek raktárunkon vannak, lehet�ség van a termékek lefoglalására. A foglalást az 
ajánlat keltét követ� munkanap 24. órájáig tudjuk fenntartani. Az alábbi vastag bet�vel jelölt adatokat kérjük 
megadni a rendelésen, a többi pontot csak akkor szükséges megadnia, ha Önnek nem felel meg az alapértelmezett 
mód. 
 
• Megrendel� neve, székhelye  
• Kiszállítás címe 

(ha nincs külön megadva, akkor 
alapértelmezetten a számlázási címre adjuk fel a 
csomagot) 

• Számla postázási címe (alapértelmezetten a 
számlázási cím) 

• A számla mehet-e a csomaggal? 
(alapértelmezetten igen) 

• Kiszállításkor a kontaktszemély neve (aki 
átveszi a csomagot) 

• Kiszállításkor a kontaktszemély 
elérhet�sége, mobil telefonszáma (ha van) 

• Átvétel lehetséges ideje: csak 8 és 16 óra közötti 
id�pont lehetséges. Amennyiben sz�kebb 
id�tartam szükséges, kérjük a megrendelésben 
jelezni. 

• Ha beérkezik a csomag telephelyünkre, azonnal 
küldjük, vagy várjunk egy id�pontig a küldéssel 
(alapértelmezetten azonnal küldjük a tételeket) 

• Kér-e részszállítást, vagy csak egyszer 
szállítsunk, akkor, amikor minden tétel beért a 
telephelyünkre (alapértelmezetten csak egyszer 
szállítunk, amikor mindegyik tétel beért a 
telephelyünkre) 

 
 
• Átvétel módja: 

o Telephelyünkön 
o Másnapi kiszállítás 08-16 óráig 

(nettó 50.000,-Ft/csomag érték 
fölött díjmentes Magyarország 
egész területére, kivéve, ha 
Megrendel� felé lejárt 
követelésünk van.) 
(alapértelmezett) 

o Másnap délel�tti kiszállítás 12 
óráig (feláras opció) 

o Másnap délel�tti kiszállítás 10 
óráig (feláras opció) 

o Szombati kiszállítás (feláras 
opció) 

 
(Ha a megrendelt termékek 
raktárunkon vannak, akkor a 12 
óráig beérkez� megrendelések 
tételeit még aznap föladjuk) 

 

 
A G�ztechnika Kft az Általános Szállítási Feltételei szerint vállalja a szállítást. Az üzembehelyezésre és a 
kivitelezésre vonatkozó szabályzatok betartása a rendszergaranciánk feltétele. Ezek a dokumentumok a 
www.goztechnika.hu oldalon a „Szabályzataink” menüpont alatt találhatóak. Kérésre faxon elküldjük. 
 
Rendelési cím: G�ZTECHNIKA Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
6724 Szeged, Vértói út 18/c.  
Tel: 62/553-950  
fax: 62/553-951 
 
Fizetési feltételek: Átutalás a teljesítést követ�  8 nap. A számla teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogunkat fenntartjuk. 

Min�ségbizonylat: Kérjük min�ség-bizonylatolási igényüket a tartalom és az ár pontosítása érdekében (rendelés 
el�tt) megadni szíveskedjenek. 

Garancia: A számlázástól számított egy év, ill. max 18 hónap a számlázástól számítva, amennyiben a max. 12 
hónap üzemid�t üzembehelyezési napló igazolja. Tömítésekre és kopó alkatrészekre nem vállalunk garanciát, 
egyéb alkatrészekre szakszervizünkben történt javítás esetén 6 havi garanciát vállalunk. 
 
ÁFA nélkül megadott áraink kamionos szállítást figyelembe véve készültek. 
Import termék esetén, ha igénylik - költségtérítés mellett - az árut DHL szállítással rendeljük meg. 
 
Köszönjük ajánlatkérésüket. Reméljük, hogy ajánlatunk megfelel elvárásaiknak és a továbbiakban is  
rendelkezésükre állhatunk. 
 
A G�ZTECHNIKA Kft nevében és megbízásából: 
 
 Feket� László 
 ügyvezet� 
 tel:62/553-952 
 feketu.laszlo@goztechnika.hu 
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