
KONDRAIN® 

CCCondensaataftappen 
Intelligente condensaataftappen
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KONDRAIN® 
Volautomatische, persluchtverliesvrijjjeee cccondensaftappen
voor perslucht- & persgassystemen

Eenvoudig geniaal, geniaal eenvoudig! Het wereldwijjjd bewezen alternatief voor
de veiligste en  meest economische afvoer van compressor condensaten.

1. Premium-zekerheid
De KONDRAIN® niveaugeregelde, volautomatische

condensaataftappen bieden maximale zekerheid. 

Hierdoor wordt condensaatdoorbraak en moeilijk te

verwijderen verontreinigingen in het persluchtsysteem

vermeden. Gelijktijdig beschermt KONDRAIN®  be-

trouwbaar de door perslucht aangedreven apparaten, 

besturingssystemen, productieprocessen en uiteindelijk

de productiekwaliteit. De KSI-serie bezit een extreem

vermogenspectrum en kan hierdoor betrouwbaar

condensaten met de samenstelling 100% olie tot 100% 

water aftappen. Dit betekent maximale zekerheid voor

uw persluchtsysteem.
Het KONDRAIN® Plus-Effect +++ 
+ geen onnodig persluchtverlies, spaart bedrijfskosten

+ bewezen technologie, toepasbaar voor elk type condensaat

+ maximaliseert bedrijfszekerheid door bescherming van

installaties, processen en producten

+ garandeert de gevraagde persluchtkwaliteit

+ robuuste kwaliteit, lange levensduur

+ intelligente besturing, volautomatische bewaking

+ onkwetsbaar voor vuil door een geintegreerd zeeffilter

+ zeer servicevriendelijk
+ uitstekende prijs-prestatie-verhouding

Er komen in persluchtsystemen om fysieke redenen

altijd grote hoeveelheden compressiecondensaat vrij.

Deze omvatten naast een hoeveelheid water

(gecondenseerde vochtigheid) ook vuil, fijnstof, deeltjes

en olie.

2. Premium-economisch
Perslucht is even noodzakelijk als kostbaar. Om het meest economische

gebruik mogelijk te maken, bied KONDRAIN® met de niveaugeregelde, 

elektronische uitvoering de meest effectieve oplossing:

•  De intelligente niveauregeling werkt zonder onnodig persluchtverlies

en zodoende zonder energieverlies.

•  Als condensaat zich in de aftap verzamelt, wordt dit be-

drijfszeker en veilig afgevoerd. 

Zo behaalt men het hoogste rendement voor het persluchtsysteem bij de

beste prijs-prestatie-verhouding. Hierdoor draagt de KSI KONDRAIN®

condensaataftap wereldwijd bij aan efficientieverhoging van productie-

bedrijven. 

Om aan de toepassingsspecifieke persluchtkwaliteit te

voldoen, maar ook om gelijktijdig productieprocessen, 

systemen en producten voor storingen, uitval of produc-

tieverlies te behoeden, dient condensaat beslist uit het

persluchtsysteem verwijderd te worden. 



KONDRAIN® N 
Niveaugeregelde elektronische condensaataftap

KONDRAIN® N is een betrouwbare condensaftap,

welke het condensaatniveau intern meet en bij een

maximale condensaathoeveelheid niveau-

gestuurd, volledig zonder persluchtverlies, aftapt. 

De niveauregeling wordt via de meervoudig en

wereldwijd gebruikte reedcontact-vlotter-techniek 

betrouwbaar en veilig toegepast. 

Eigenschappen:
• flexibele aansluiting, 90° draaibaar, maakt flexibele 

toepassing mogelijk • hoogbestandig vitonmembraan => meer 

zekerheid en lange levensduur • maximale bescherming tegen

vuil voor mem-braam en functie door geintegreerd filter •
functietest op elk moment mogelijk door testschakelaar, ook

voor handmatig aftappen • zelfbewaking door intelligente be-

sturing • functie beveiliging door auto-reset functie • status-

melding bij alarm (behalve model N1)
• potentiaalvrij contact (behalve model N1)

• spanningsweergave (behalve model N1)

• permanente prestaties bij condensaten met de samenstelling 

100% olie tot 100% water

• slechts 1 service-kit voor de complete serie

• ecologisch & economisch verantwoord

KONDRAIN® KMT 
Tijjjdddgestuurde condensaataftap met vrijjj programmeerbare intervaltijjjddd

Leistungsmerkmale: 
• eenvoudige bediening

• compacte afmeting

• intervaltijd op elk moment instelbaar

• openingsinterval  in een oogopslag zichtbaar

• manueel aftappen op elk moment mogelijk door 
testschakelaar 

• maximale betrouwbaarheid

• als KONDRAIN® KMT-HP voor drukken van 50, 100 en 350 bar   

leverbaar

Dit betekent dat een speciaal voor condensaattechniek

ontwikkelde contact- vlottereenheid, bij het bereiken van

het maximale niveau, het openen van het aftapventiel

activeert tot het minimum niveau (het minimaalmeetpunt)

bereikt is.
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KONDRAIN® N 
Niveaugeregelde condensaftappen

Opties

Specificatie | Model N1 N5   N10   N30 N160 

capaciteit: compressor   10 m3/min  7,5 m3/min  15 m3/min  30 m3/min 158 m3/min

capaciteit: droger 20 m3/min 15 m3/min 30 m3/min  60 m3/min 316 m3/min

capaciteit: filter  100 m3/min 75 m3/min  150 m3/min  300 m3/min  1580 m3/min

potentiaalvrijjjeee alarm uitgang  nee ja ja ja ja

werkdruk   0,2 tot16 bar 

bedrijjjfffstemperatuur    1 tot 60°C   

mogelijjjkkkeee bedrijjjfffsssssspppaaannnnnniiinnngggeeennn   24 V  ac  (24 V dc op aanvraag) 

  115 V  50/60 Hz

  230 V  50/60 Hz

isolatieklasse IP 65

KONDRAIN® KMT 
Tijjjdddgestuurde condensaataftap met 
vrijjj instelbare intervaltijjjddden

Specificatie | Model    KMT  

capaciteit: compressor   60 m3/min

capaciteit: droger 120 m3/min 

capaciteit: filter  600 m3/min 

werkdruk  0,2 tot 16 bar

bedrijjjfffstemperatuur  1 tot 65°C 

mogelijjjkkkeee bedrijjjfffsssssspppaaannnnnniiinnngggeeennn 115 V  50/60 Hz

  230 V  50/60 Hz

isolatieklasse  IP 65

verwarming slechts een onderdelenkit

voor de complete serie

bodembevestigingskit optionele aansluiting

voor flexibele leiding
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