Minimum og maksimum nivå
automatisk kontrollventil
kontroll ventil

Mod. XLC 340/440

Automatic valves XLC

CSA Model XLC 340/440 er en vannhydraulisk
betjent seteventil som regulerer minimum og maksimum
nivå innenfor et gitt område uansett trykkvariasjoner
inn på ventilen. På CSA ventilen kan respons/lukketid
reguleres for å forhindre trykkslag ved lukking.
Ventilen er normalt utstyrt med en visuell posisjonsindikator og er produsert i duktilt støpejern med
FTB epoxybelegg og i rustfritt stål. Ventilen er
konstruert for å minimalisere tap igjennom ventilen,
lavest mulig støynivå og kavitasjon.
designed to reduce head loss, throttling noise and
cavitation damage.

Applikasjoner

Tilleggsfunksjoner

QI

Q

høydebasseng for å holde et minimum og
maksimum nivå, redusere driftssyklusene
og derav vedlikeholdskostnader og samtidig
ha det meste av lagringskapasiteten tilgjengelig.
Q For nivåstyring med ekstern beholder hvis
hovedbassenget ikke er tilgjengelig.
QFor høydebasseng generelt hvor nivå styres
gjennom pumpeoperasjoner og en vannhydraulisk backup er nødvendig for å unngå
overløp.

XLC 340/440-FR minimum maksimum nivå
kontroll med tilbakeslagssikring.
Q XLC 445 minimum maksimum nivå kontroll med
solenoid ventil.
Q XLC 340/440-R minimum maksimum nivå kontroll
med overtrykksbeskyttet pilot.

Forutsetninger

Tilbehør

Medie: filtrert vann.
Minimum arbeidstrykk: 0,6 bar på pilot.
Q Maksimum arbeidstrykk: 16 bar.
Q Anbefalt arbeidstrykk: 6 bar.
Høyere trykk på forespørsel.
Q Maksimum temperatur: 70°C.

QOn-off

posisjonstransmitter Mod. CSA CSPO.
QManomerere for trykkmåling (inn-ut).
QSelvspylende og høykapasitetsfilter.
QCSA antikavitasjon lav-mengde stabilitetsplugg
er anbefalt for å sikre en nøyaktig regulering
i tilfelle av driftsforhold med lav mengde.
QCSFL mekanisk mengderegulering.

Q

Merknad

Min.-maks. nivå justeringsområde

QUnngå

Q

rørbøy og høye punkter på rørene for
montere ventilen til nivåkontrollpiloten
for å forhindre at det dannes luftlommer.
QEt minimumstrykkminimum på 0,6 bar på piloten
er nødvendig for å unngå forsinkelser og
funksjonsfeil. Vurder bruk av pilot for lavt trykkforhold og/eller den mekaniske strømningsregulatoren CSFL.
1

Q

Mellom 0,2 og 4 meter.

Funksjonsprinsipp (for DN 150-600)
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CSA ventilen modell XLC 340/440 betjenes av en
3-veis pilot koblet til ventilen med to rør (følger ikke
med). Piloten for nivåkontroll er produsert i rustfritt
stål og består av et hus (3), spak (7) og flottør (15) med
wire og mekanisk justering av ønsket nivå (14 og 16).
Når flottøren (15) flytter seg mot maksimum nivå
som er satt ved setpunkt (14) som så roterer spaken (7)
og dermed lukker ventilen ved å sette oppstrøms
trykk inn i ventilkammeret (10), eller den vannhydrauliske
forsterkeren (13) (fra DN150 og over).
Ventilen forblir stengt til nivået synker til det nedre
setpunkt (16) som igjen roterer spaken (7). Det setter
kammeret (10 eller 13) i forbindelse med atmosfæretrykket utenfor og dermed lukker kammeret (11)
for så å åpne ventilsetet (12) for gjennomstrømning.
En nåleventil i kammer (2) vil kontrollere trykk og
vannmengde for å forhindre trykkslag ved lukking.
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Bilde viser oppsett av en XLC 340/440 minimum-maksimum nivå kontrollventil. Forbindelsen mellom ventilen
og piloten (4) er med to pilotrør, det ene koblet mot oppstrøms trykk og det andre til ventilkammeret.
Stengeventilen (1) og filter (3) er nødvendig for service og vedlikehold og for å forhindre at smuss kommer
inn i hovedventilen. Den visuelle tanken (2), anbefales da den muliggjør korrekt nivå uten at flottøren
er utsatt for mulig turbulens i vannoverflaten og uten at det er nødvendig med tilgang til hovedtanken.
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Automatic valves XLC

Installasjonsoppsett

