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NYOMÁS
260 bar-ig
HŐMÉRSÉKLET
550 °C-ig
TELJESÍTMÉNY
180 t/h-ig
FELHASZNÁLÁS
Folyamatoknál
Csővezetékek 
 víztelenítésénél
Kisérő fűtésnél

  A TLV kondenzleválasztói megbízhatóan, gőzveszteség nélkül vezetik el a gőzrendszerekben 
keletkező kondenzátumot, levegőt és inert gázokat. Széles termékválasztékunk minden felhasz-
nálási esethez optimális kondenzleválasztót ajánl, amely a legmagasabb energiahatékonysággal 
és kopás állósággal, továbbá jó karbantarthatósággal tűnik ki.A szerelvénygarnitúrák védelmére 
általánosságban szennyszűrők vagy akár komplett, kívülről hozzáférhető szennyfogók vannak 
beépítve.220C°-ig a ház tömítéséhez PTFE-t alkalmazunk, amelyek újra felhasználhatóak.

„ÚSZÓGOLYÓS” KONDENZELVEZETŐK 

	Ez	az	kiváló	és	beváltan	mégis	egyszerű	probléma-
megoldás,	példája	a	TLV	termékeknek.	Az	egyetlen	
mozgó	alkatrész	egy	teljesen	szabadon	úszó,	és	precí-
zen	csiszolt,	nagy	felületű	(=zárófelület),	korrózióálló	
acélgolyó.	Nincs	koncentrált	kopás,	nincs	surlódó	
mechanika.	A	beáramló	kondenzátot	haladéktalanul	
leválasztja	(torlódásmentes	szintszabályzás).	A	beépí-
tett	termikus	légtelenítő,	magas	légtelenítési	teljesít-
ménnyel	a	folyamat	gyors	indítását	eredményezi.

KONDENZLEVÁLASZTÓK  ENERGIAHATÉKONY, 
GYORS REAGÁLÁSÚ ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ. MINDAZ, 
AMIT  EGY KONDENZLEVÁLASZTÓTÓL ELVÁRUNK
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Úszógolyós kondenzleválasztó 
JL széria

02

Nagyon nagy kondenzát mennyiségű 
60 t/h-ig eljárásokhoz. Ház szürke- vagy 
acélöntvényből.

 > Visszatorlódás mentes üzem
 > Termikus légtelenítővel
 > Korrózióálló acél belső részek
 > Hosszú élettartam

Eljárásokhoz a magasnyomású tarto-
mányokban is, gömbgrafitos, acél vagy 
 korrózióálló öntvény házzal. Széles nyo-
más- és teljesítménytartomány, vízszintes 
vagy függőleges beépítési lehetőség.

 > Visszatorlódás mentes üzem.
 > Rövid indulási idő.
 > Termikus légtelenítő.
 > Hosszú élettartam
 > Beépített szennyfogó
 > Egyszerű karbantartás
 > 120 bar / 530 °C-ig

Úszógolyós kondenzleválasztó 
SJ és J széria
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KONDENZLEVÁL A SZ TÓK

Csővezeték víztelenítéséhez, kísérőfűtés-
hez és kisebb folyamatokhoz, korrózióálló 
acélból, vízszintes vagy függőleges 
beépítés. 

 > Túlhevített gőzhöz is alkalmazható
 > Hosszú élettartam
 > Kompletten korrózióálló acél
 > Kompakt és könnyű
 > Kopásálló
 > Indítási légtelenítő

Úszógolyós kondenzleválasztó 
SS széria

03
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TERMIKUS KAPSZULÁS 
 KONDENZLEVÁLASZTÓK

	A	termikus	kapszula	folyadékot	tartalmaz,	amelynek	
forráspontja	valamivel	alacsonyabb	a	vízénél.	Ez	a	
folyadék	hő	közlésekor	elpárolog,	és	a	keletkező	belső	
nyomás	zárja	a	szelepet,	mielőtt	a	gőz	kiléphetne.	
Bizonyos	hűlés	után	ismét	kondenzálódik	a	folyadék,	
és	a	szelep	kinyit	a	kondenzátum	újbóli	elvezetéséhez.	
A	TLV	X-	kapszuláját	jellemzi	a	membrán	tökéletes	
beágyazása	(megelőzendő	a	károsodását)	valamint	a	
meghatározott	biztonsági	„nyitva”	állás.	

TERMODINAMIKUS 
 KONDENZLEVÁLASZTÓK 

	A	termodinamikus	széria	bimetáll	gyűrűt	tartalmaz,	
mely	az	indításkor	a	légtelenítést	hideg	állapotban	
a	szeleptányért	az	ülékből	kiemelve	biztosítja,	így	
a	levegő	távozhat.	Az	első	hő	hatására	a	gyűrű	a	
	szeleptányért	elengedi.	Amikor	a	szelepülék	és	a	
tányér	közé	gőz	érkezik,	a	leválasztó	lezár.	Szigetelő-
kupak	véd	a	környezet	okozta	túlzott	hőveszteségtől,	
ezzel	a	leválasztó	korai	nyitásától	,	így	a	gőztömör	
funkció	és	csökkent	mértékű	kopás	biztosított.

Különösen magasnyomású rendszerekhez 
megengedett, rendelkeznek polírozott 
szeleptányérral, és bimetáll  légtelenítővel. 
A szigetelő fedél megakadályozza a kör-
nyezeti hőmérsékletfüggő gőzveszteséget.

 > Extrém robusztus kivitel.
 > Automatikus légtelenítés indításkor.
 > Szigetelő fedél
 > Cserélhető szelepgarnitúra
 > 260 bar / 550 °C-ig

Termodinamikus  
kondenzleválasztók P és HR széria

02 

Az L szériába beépített gyors reagálású, 
nagy nyomás álló kapszula elem biztonsági 
nyitott állással. 

 > Robusztus kapszula elem.  
Nagy légtelenítési teljesítmény.

 > Biztonsági „nyitva” állás
 > Kompakt és könnyű

Termikus táguló kapszulás 
 kondenzleválasztók L széria

01 
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KONDENZLEVÁL A SZ TÓK

Kompakt állomások   valamennyi ab 
kondenzát gyűjtéshez/- elvezetéshez 
szükséges komponensekkel. Kimondottan 
alkalmasak kísérőfűtéshez.

 > Moduláris egységek CM4 / CM8 / CM12
 > Csekély helyszükséglet
 > Integrált harmonikaszelep
 > Beépített szennyfogó
 > Integrált légtelenítőszelep
 > Robusztus felépítés, hosszú élettartam
 > A kondenzedények egyszerűen és 

gyorsan cserélhetők az univerzális 
gyorscsatlakozókkal

Kondenzgyűjtők CM
Víztelenítők V2

04 
05

Tiszta és steril gőzrendszerekhez.

 > Komplett korrózióálló acél (316L)
 > Teljes leürítés
 > Résmentes konstrukció
 > Gyorsan nyitható és tisztítható

Steril kondenzleválasztók03 
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NYOMÁS
30 bar-ig
HŐMÉRSÉKLET
260 °C-ig
TELJESÍTMÉNY
40 t/h-ig
FELHASZNÁLÁS 
Nyomásszabályozás
Hőmérséklet-szabályozás
Teljesítmény-szabályozás
Automatizálás

A TLV folyamatgőz szabályozók és rendszerek kifejezetten hőátadás célú gőzhöz lettek 
kifejlesztve. A COS széria elemei számolnak azzal a ténnyel, hogy a fűtőgőz  a valóságban nem 
100 %-ig szárazgőzként áll rendelkezésre, hanem tartalmaz bizonyos mennyiségű maradék 
folyadékot. A segédenergia nélkül működő szabályozókat és a szelepeket kompakt, robusztus 
kialakításuk és jó karbantarthatóságuk jellemzi. Speciális szabályozókkal és meghajtásokkal 
együtt a legigényesebb folyamatokat is precízen szabályozzák.

LEGMAGASABB GŐZMINŐSÉG A  
NAGYOBB TERMELÉKENYSÉGÉRT

	Pontos	nyomás-	és	hőmérséklet-szabályozással,
és	hatékony	gőzszárítással.

A	kondenzrészecskék	automatikus	leválasztásával:
> nincs	ülék	erózió	a	szelepben
> akár	10	%-kal	is	megnövelheti	hőközlési	folyamat

hatékonyságát

FOLYAMATGŐZ-SZABÁLYOZÁS  A PRECÍZ
NYOMÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYOZÁS VALAMINT 
A HATÉKONY GŐZSZÁRÍTÁS GARANTÁLJÁK A LEGNA-
GYOBB GAZDASÁGOSSÁGOT ÉS A MEGBÍZHATÓSÁGOT.
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FOLYAMATGŐZ SZ ABÁLYOZ ÁS

Ez a speciális szabályozórendszer a 
 COSPECT széria szabályozószelepén 
alapul, elektromos hajtóművel, elektro-
nikus programszabályzóval, nyomás- és 
hőkiegyenlítés.

 > Pontos szabályozás
 > „Nincs túllövés”
 > Szabályozószelep ciklon szeparátorral 

és kondenz leválasztóval

Nyomás / hőmérséklet-szabályozó 
MC-COS

04

A TLV COSPECT különösen magas 
karbantarthatósággal tűnik ki, integrált 
vezérlő-vezeték, széles beállítási tarto-
mány, valamint különlegesen kompakt 
szerkezet. Speciális részegységei:

 > Ütéselnyelő hatású speciális dugaty-
tyú gondoskodik a stabil  alacsony 
nyomásról, gyors és pontos 
 indulásról

 > Nagy hatékonyságú ciklon leválasztó 
(akár 98 % szárítási teljesítmény)

 > Úszógolyós kondenz leválasztó a 
haladéktalan kondenz elvezetéshez

Kompakt nyomáscsökkentő 
 állomás COSPECT

01

Pneumatikus működtetésű  szabá-
lyozószelep speciálisan gőzfűtésű 
rendszerekhez kifejlesztve.

 > Nyomás / hőmérséklet / 
mennyiségszabályozás

 > Beépített I / P szabályozás
 > Szabályozószelep integrált 

 ciklonos leválasztóval és 
 kondenzleválasztóval

Gőzszabályozó szelep 
CV-COS

03
Kisebb folyamatokhoz.

 > Magas szabályozási minőség
 > Akár 30:1 csökkentési arány
 > Komplett korrózióálló acél
 > Kompakt és könnyű
 > Egyszerű karbantartás

Alacsony nyomás szabályozó 
DR20

02
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NYOMÁS
25 bar-ig
HŐMÉRSÉKLET
300 °C-ig
FELHASZNÁLÁS
Gőzzel fűtött folyamatok
Gyógyszergyártás
Élelmiszer gyártás
Sterilizálás
Levegős rendszerek

TLV szárítók és szűrők kiváló minőségű gőzt eredményeznek. A gőzben vagy levegőben 
szállított kondenzátum- vagy szennyeződés-részecskéket megbízhatóan leválasztják, és a kon-
denzátumot haladéktalanul, visszatorlódás-mentesen elvezetik. Az eredményül kapott kiváló 
minőségű gőz növeli a hőközlő eszközök hatékonyságát, direkt fűtésnél (gőzbefúvás a ter-
mékbe), csökkenti az ülékerózió veszélyét a szelepeknél valamint a korróziós károkat a sűrített 
levegős szerszámoknál. A szinterezett drótszűrő könnyen tisztítható és újra felhasználható.

SZÁRÍTÓK ÉS SZŰRŐK  GŐZHÖZ ÉS GÁZHOZ. 
NAGY HATÉKONYSÁGÚ KONDENZÁTUM LEVÁLASZTÁS 
ÉS ELVEZETÉS. SZŰRŐK STERIL ÉS ÉLELMISZERIPARI 
GŐZHÖZ.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZÁRÍTÓ

	A	levegő	vagy	gáz	a	ciklon	formájú	vezető	részben	
rotáló	mozgásba	kerül.	A	centrifugális	erő	következté-
ben	a	kondenz-részecskék	a	falazaton	98 %	hatékony-
sággal	leválasztódnak,	így	a	finom	szennyező	részecs-
kék	is	alaposan	leválasztásra	kerülnek.	A	durvább	
szennyeződéseket	már	a	ciklonba	lépés	előtt	kiszűri	
egy	beépített	szita.	Az	alsó	részbe	beépített	szabad	
úszós	kondenzleválasztó	haladéktalanul	levezeti	a	
kondenzátumot.	

SZÁRÍTÓ-SZŰRŐ EGYSÉG

	A	szárító-szűrő	egység	első	fokozatban	egy	ciklont	
tartalmaz	(leírását	lásd	balra),	amely	leválasztja	a	
kondenzátumot,	durvább	szennyeződést	és	a	veze-
tékben	keletkező	szennyeződést.	Ezáltal	megvédi	a	
szűrőgyertyát,	amely	a	második	fokozatban	finom-
szűrését	végzi,	az	élelmiszeripari	gőz	előállításához.		
Szűrésfinomság	5	mikrontól	0,5	mikronig.	A	kifejezet-
ten	hosszú	tisztítási	intervallum	jelentősen	csökkenti	
a	karbantartási	költségeket.
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 > A nagy hatékonyságú ciklonos sze-
parátor 98 %-os hatékonysági fokkal 
leválasztja a gőz által szállított konden-
zátumot

 > Az integrált szabadúszós kondenz-
leválasztó haladéktalanul elvezeti a 
kondenzátumot és gőzbiztosan lezár

Nagy hatékonyságú szeparátor 
DC3

02 

 > Első fokozatban a ciklon leválasztja a 
durvább szennyeződést és a folyadékré-
szecskéket

 > A robusztus nemesacél szövetből készült 
szűrőgyertya végzi második lépésben a 
finomszűrést 0,5 mikronig

 > A kifejezetten hosszú tisztítási intervallum 
jelentősen csökkenti a karbantartási 
költségeket

Szárító-szűrő egység SF101 

SZ ÁRÍTÓK ÉS SZŰRŐK
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NYOMÁS
21 bar-ig
HŐMÉRSÉKLET
220 °C-ig
TELJESÍTMÉNY
9 t/h-ig
FELHASZNÁLÁS
A kondenzátum 
 szállítása a gyűjtőedény-
zetből vagy mindenfajta 
hőcserélőből

A TLV pumpás kondenzleválasztók és kondenzátum emelők mindenfajta gőzhálózat, 
gőzfelhasználó és eljárás visszatorlódásmentes víztelenítését szolgálják,és lehetővé teszik 
a gőzberendezések kondenzát mentes, gazdaságos és biztonságos működését.  A pumpás 
kondenzát elvezetők meggátolják a hőcserélők „leszívását” amely alacsony alsó nyomást 
 képezhetne, és így segítik a hőmérséklet ingadozás, vízütés és korrózió elkerülését. A működés 
tisztán mechanikus és teljesen önműködő.

PUMPÁS KONDENZLEVÁLASZTÓK ÉS 
 KONDENZÁTUM EMELŐK

	A	GT-széria	pozitív	nyomáskülönbségnél	úgy		működik,	
mint	egy	úszógolyós	kondenzleválasztó:	kvázi	
mechanikus	szintszabályozóként.	Negatív	nyomás-
különbségnél	(ellennyomás>bemenő	nyomás)	az	
emelőház	megtelik	kondenzátummal.	Az	úszógolyó	
felemelkedik,	a	legmagasabb	pozíciójában	a	hajtó-
közeg	(többnyire	gőz)	számára	egy	mechanizmuson	
keresztül	kinyitja	a	szelepet.	Ezzel	egyidejűleg	elzárja	
a	hajtóközeg	-	kifúvó	vagy	légtelenítőnek	is	nevezett	-	
szelepét.	A	hajtóközeg	a	házban	lévő	kondenzátumba	
nyomul.	 
Amikor	az	úszógolyó	újra	az	alsó	kapcsolási	pontjába	
kerül,	a	hajtóközeg	szabályozó	szelepe	átvált	és	a	
folyamat	újra	kezdődik.

KONDENZÁTUM SZÁLLÍTÁS  TELJESKÖRŰ,  
TORLÓDÁSMENTES KONDENZÁTUM-ELVEZETÉS ÉS  
SZÁLLÍTÁS MINDEN ÜZEMI KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT.
OPTIMÁLIS KONDENZÁTUM-KEZELÉS.
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 > Alacsony hozzáfolyási magasság
 > Nincs kavitáció
 > Nincs elektronika
 > Automatikus ki- bekapcsolás
 > Helytakarékos
 > Könnyen karbantartható
 > A legkisebbtől (GT5C) a legnagyobbig  

(GT10) szállítási teljesítmények

Pumpás kondenzleválasztók
GT széria

02 

Kondenzátum emelő
GP széria

01 

 > Egyszerűen beszerelhető „átmenő” 
kivitel

 > Nagy szállítási teljesítményhez
 > Alacsony hozzáfolyási magasság
 > Nincs kavitáció
 > Nincs elektronika
 > Automatikus ki- bekapcsolás
 > Helytakarékos
 > Könnyen karbantartható, mert minden 

alkatrész a ház fedélen van rögzítve 
tóan

KONDENZ ÁTUM SZ ÁLLÍTÁ S
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A TLV a hőtechnikai berendezéseket a tervezőjével vagy az üzemeltetőjével 
történő közvetlen megállapodás szerint fejleszti. Közösen optimalizáljuk gőz- és 
kondenz-rendszerét azzal a céllal, hogy energiát takarítsunk meg, csökkentsük a 
gyártási költségeket, illetve a kibocsátás és a termék minőségét növeljük. Csat-
lakoztatásra kész berendezéseinknél innovatív, speciálisan hőszállító gőzhöz 
kifejlesztett szabályozó szerelvényeket használunk fel.

TLV VACUUMIZER BEMUTATÓ BERENDEZÉS

	Bemutatótermünkben	egy	100	literes	reaktort	
választhatóan	meleg	vízzel	vagy	vákuum	gőzzel	30	
és	110 °C	közé	fűtünk	fel.	A	folyamatok	ideje	alatt	
feljegyezzük	a	hőmérséklet	adatait,	hogy	a	két	fűtési	
rendszert	összehasonlíthassuk.

RENDSZERMEGOLDÁSOK   CSATLAKOZTATÁSRA 
KÉSZ CSOMAGMEGOLDÁSOK ÉS KOMPAKT ÁLLOMÁSOK - 
ADOTT FELADATRA TERVEZETTEN

HEATPACK
Hőcserélő állomások
VACUUMIZER
Fűtés és hűtés vákuum gőzzel
TISZTA GŐZ ELŐÁLLÍTÁS

GŐZSZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁSOK

KONDENZÁTUM EMELŐ ÉS  VISSZATÁPLÁLÓ 
ÁLLOMÁSOK

SARJÚGŐZ FELHASZNÁLÁS, MARADÉK 
ENERGIA VISSZANYERÉS

GŐZSŰRÍTŐK
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HEATPACK hőcserélő állomás03 

 > Robusztus, kompakt kialakítású 
 nemesacél hőcserélő egyenesen 
átmenő csövezéssel (könnyen  
tisztítható)

 > A legnagyobb  gazdaságosság speciális 
gőz armatúrák felhasználásával. 

 > Kondenzátum-mentes működés 
 beépített pumpás kondenzelvezetővel.

 > Csekély helyigényű és csatlakoztatásra 
kész

Kondenzátum emelő állomás02 

 > Kondenzátum visszaszállítás gőzzel 
vagy nagynyomású levegővel

 > Kompakt és energiatakarékos
 > Csatlakoztatásra kész, könnyű 

 szerelhetőség
 > Igény szerint kialakított és méretezett

VACUUMIZER – Fűtés és hűtés 
vákuum gőzzel.

01 

 > A meleg vizes fűtőrendszerekhez 
képest drasztikusan lerövidül a 
felfűtés ideje

 > A termék teljesen egyenletes 
 melegítése a 30 – 110 °C  
tartományban.

 > Pontos hőmérséklet-szabályozás 
(+- 1 °C)

 > Hely- és energiatakarékos,  
kompakt rendszer

RENDSZERMEGOLDÁ SOK



6

TLV EURO ENGINEERING

TLV.COM \\

TLV SZERVÍZ   KONDENZLEVÁLASZTÓK FELÜLVIZSGÁLA-
TA ÉS GŐZSZERELVÉNYEK KARBANTARTÁSA: TÁMOGATÁS 
ÜZEMBEHELYEZÉSKOR VALAMINT HIBAKERESÉSKOR

TLV TRAPMAN® 

	A	TLV	TrapMan	az	egyetlen	ellenőrző	rendszer,	
amely	összehasonlító	mérésekkel	a	mért	kondenzát	
elvezetőhöz	képes	hibajelenséget	hozzárendelni	és	
az	eredményt	különböző	osztályokra	és	méretekre	
leképezni. 
Ezáltal	a	TLV	szervíz	megbízható	adatokkal	szolgál	
az	energiaveszteség	mértékéről	és	a	gőzrendszer	
hatékonyságáról.

TLV SZERVÍZ

Energiaköltségek 
 csökkentése.

CO2 kibocsátás 
 csökkentése

Termelékenység, 
minőség és berendezés 
biztonság növelés

A kondenzhálózat 
 optimalizálása

TLV kondenzleválasztó vizsgálószervíz hatékony és profitábilis. A hibás kondenzleválasztók 
tömörtelenség és/vagy kondenzát torlódás miatt berendezés problémát okozhatnak. Rend-
szeres felülvizsgálattal segítünk Önöknek energiaköltséget csökkenteni, termelékenységet és 
termékminőséget növelni valamint a berendezés maximális üzembiztonságát és rendelkezésre 
álló képességét garantálni. Az elvezető felülvizsgálatakor javaslatokat adunk a berendezése 
optimalizálására.
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TLV - A GŐZSPECIALISTA   TUDATOS KONCENTRÁCIÓ 
A FOLYAMATGŐZRA.  ELSŐ OSZTÁLYÚ SZAKTANÁCSADÁS, 
SPECIÁLISAN GŐZRE KIFEJLESZTETT SZABÁLYOZÓ SZEREL-
VÉNYEKRE ÉS RENDSZEREKRE.

TLV Szakmai szemináriumok 

A TLV szemináriumokat ajánl Németországban a gőz- és 
kondenzáttechnika témakörében, amely átfogja a gőzter-
melés és elosztás teljes berendezéstechnikáját az eljárás 
gőz szabályzástól a kondenzát elvezetés és visszavezetésig. 
A tervezés, üzemeltetés és karbantartás szempontjait 
alaposan elemezzük.
A továbbképzés elméleti része a legmodernebb média 
technikával felszerelt oktatótermünkben folyik. A gőzt 
illető gyakorlati bemutatókra egy sokoldalúan berendezett 
bemutató- és mérőterem áll rendelkezésre.

 Kérje ehhez szemináriumi tájékoztatónkat 
 munkatársunktól!

A Vállalat

TLV (TroubleLess Valve: problémamentes szelep) - a nevünk 
50 év fennállásunk után sem lehetne találóbban kiválasztva. 
Katsuji Fujiwara, japán anyavállalatunk alapítójának volt a 
gondolata, hogy különösen üzembiztos és hosszú élettar-
tamú szabályozó szerelvényeket fejlesszen technológiai 
gőzrendszerekhez. Tökéletes és mégis meglepően egyszerű 
probléma megoldások az ipari folyamatok szabályozására 
gőz- és kondenztechnika területén, legmagasabb minőség 
iránti elkötelezettség (ISO 9001 minősítés): változatlanul 
ezek állnak a vállalatunk célkitűzései középpontjában.

Gyakorlatorientált szakmai tanácsadás a helyszínen, speciális 
szervízszolgáltatások, továbbképzések - ebben a tekintet-
ben is első osztályú kiszolgálást kínálunk Önöknek. A kör 
gyors szállítási készséggel és nemzetközi jelenlétünkkel 
záródik.

TLV- A GŐZ SPECIALISTA



A TLV gőztechnikai berendezések kizárólagos magyarországi forgalmazója: 
MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

H-2234 Maglód, Mendei út 2.
Levelezési cím: H-2234 Maglód, Pf. 36.

Tel/fax: +36 29 325 133, +36 29 326 133

E-mail: info@mvv.hu

Web: mvv.hu




