
Automatyczny zawór
upustowy ciśnienia
Mod. XLC 320/420-R

 

 

 

Zastosowania

■ Za pompami w celu ochrony rurociągu przed 
wzrostem ciśnienia podczas rozruchu pompy 
lub awarią pompy.

■ Jako ochrona przed wzrostem ciśnienia w 
instalacjach przemysłowych oraz cywilnych.

■ Za stacją redukcji ciśnienia i urządzeniami 
modulujących w celu ochrony instalacji przed 
niepożądanymi wahaniami ciśnienia.

 

 

 

Uwagi dla inżyniera

■  Do właściwego doboru wymagane jest 
ciśnienie wlotowe, wylotowe oraz natężenie 
przepływu
■ Dla zalecanego natężenia przepływu i 
warunków pracy należy zapoznać się z 
wykresami dostępnymi dla zaworów XLC
■ Kiedy zawór stosowany jest do wyrzucania 
ciśnienia do atmosfery zalecany jest 
dodatkowy system AC (anty-kawitacyjny).

 

 

 

Model XLC 320/420-R firmy CSA jest 
uruchamianym hydraulicznie automatycznym 
zaworem upustowym z mechanizmem 
grzybkowym. Zamontowany na wyprowadzeniu z 
lini głównej zawór uwalnia nadmierne ciśnienie 
kiedy to wzrośnie powyżej ustalonej wartości. 
Standardowo wyposażony we wskaźnik położenia i 
wykonany w całości z żeliwa sferoidalnego z 
powłoką epoksydową, wykonaną techniką FBT oraz 
elementami ze stali nierdzewnej. Zawór został
zaprojektowany aby redukować straty ciśnienia, 
hałasu dławienia oraz uszkodzeń
kawitacyjnych.Zawór redukujący XLC 320/420-R 
jest niezwykle wszechstronny i może być stosowany 
w szerokiem zakresie zastosowań.

Funkcje dodatkowe

■ XLC  320/420-R-FR z zabezpieczeniem przed 
przepływem wstecznym.
■ XLC 320/420-R-5 z zaworem pilotowym o 
wysokiej czułości.
■ Zawór może być dostarczony bez mechanizmu 
GR.I.F.O. w cele zwiększenia czasu reakcji.

 

 

 

 

Warunki robocze

■ Czynnik: woda uzdatniona.
■ Minimalne ciśnienie 
robocze: 0,7 bar.
■ Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar. 
■ Maksymalna temperatura: 70°C.

 

 

 

Zakres regulacji

■ Niebieska sprężyna: 0,7 do 7 bar.
■ Czerwona sprężyna: 1,5 do 15 bar.
■ Wyższe ciśnienia niż 25 bar na zapytanie.

 

 

 

 

Wyposażenie dodatkowe

■ Przetwornik położenia liniowego z wyjściem 
4-20 mA, model CSA CSPL.

■ Przetwornik położenia do zał./wył, model CSA 
CSPO.
■ Zestaw do pomiaru ciśnienia.
■ Filtr samopłuczący o wysikiej wydajności.
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Model  CSA XLC  320/420-R jest automatycznym 
zaworem sterującym obsługiwanym przez 2-drożny 
pilot (5) ze wstępnie nastawioną i modyfikowalną
wartością, wykrywający ciśnienie przed zaworem za 
pomocą mechanizmu G.R.I.F.O. (4). Jeżeli ciśnienie 
w przewodzie wzrośnie powyżej wartości zadanej 
pilota, to ten otworzy się , odciążając komorę (10), 
popychając w ten sposób grzyb (11) w górę w celu 
wypuszczenia wody i ciśnienia przez główny zawór 
(9) za układem. Jeżeli ciśnienie wlotowe będzie 
niższe niż nastawa pilota, to ten ostatni zdławi (w 
ostateczności zamknie się) kierując całe ciśnienia w 
kierunku komory głównej (10), popychając w ten 
sposób grzyb (11) na gniazdo zaworu (12), 
przerywając przepływ. Przepływ do i z głównej 
komory (10) jest sterowany poprzez urządzenie 
regulacji z filtrem tzw. G.R.I.F.O. (patent CSA). 

Układ montażowy

TPoniższy rysunek przedstawia zalecany układ instalacji CSA XLC 320/420-R, stosowany jako system 
upustu ciśnienia w wyprowadzeniu z głównej linii w celu ochrony przepompowni. Urządzenia sekcyjne są 
bardzo ważne dla czynności konserwacyjnych. Tam gdzie to możliwe zalecany jest również filtr, aby 
zapobiec przedostawaniu się nieczystości do zawory sterującego. Wartość nastawcza powinna zawsze 
pozostawaćw granicach 0,5-1 bara powyżej maksymalnej ustalonej wartości ciśnienia pomp.

Zasada działania




