
Zawór regulacyjny stałego 
poziomu ze sterowaniem 
dwustanowym zaworem 
elektromagnetycznym
Model. XLC 365/465-MCP

Zastosowania

■ Do regulacji poziomu w rurociągach grawitacyjnych 
ze zdalnym załączaniem/wyłączaniem lub alarmami.

Model XLC 365/465-MCP CSA utrzymuje stały poziom w 
zbiorniku, niezależnie od wahań ciśnienia przed nim, za 
pomocą modulacyjnego proporcjonalnego zaworu 
pilotowego przepływu ze stali nierdzewnej.
Obwód jest również wyposażony w zawór 
elektromagnetyczny umożliwiający sterowanie 
dwustanowe w odpowiedzi na sygnały ze sterowania 
zdalnego lub przez sterownik. Dzięki zaworowi 
iglicowemu CSA czas reakcji może być regulowany, aby 
zapobiec skutkom uderzenia wodnego w fazie 
zamykania. Zawór jest zazwyczaj wyposażony w 
optyczny wskaźnik położenia oraz wykonany w całości z 
żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową, wykonaną 
techniką powlekania metodą fluidyzacyjną (FBT), ze stalą 
nierdzewną; zawór zaprojektowany został w celu 
ograniczania strat ciśnienia, hałasu przy dławieniu i 
uszkodzeń kawitacyjnych.
Funkcje dodatkowe
■ Zawór stałego poziomu XLC 365/465-MCP-FR ze    

sterowaniem zaworem elektromagnetycznym i 
zabezpieczeniem przed przepływem wstecznym.

■ Zawór stałego poziomu XLC 365/465-MCP-R ze  
sterowaniem zaworem elektromagnetycznym i 
zaworem pilotowym zapobiegającym uderzeniom 
hydraulicznym.

Warunki robocze
■ Czynnik: woda uzdatniona.
■ Minimalne ciśnienie robocze: 0,6 bar na zaworze 

pilotowym.
■ Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar.
■ Zalecane ciśnienie robocze: 6 bar.

Wyższe wartości na żądanie.
■ Maksymalna temperatura: 70°C.

Zakres regulacji zaworu pilotowego stałego 
poziomu
■ Standardowo 85 mm, inne zakresy na zamówienie.

Dane elektryczne cewki
■ Napięcia: 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz.

Inne napięcia na zamówienie.
■ Pobór mocy: prąd rozruchowy AC (VA) 24, prąd roboczy 

AC (VA) 17 (8 W), cewka gorąca/zimna DC 8/9 W.

Uwaga dla inżyniera
■ Unikać łuków i najwyższych punktów na rurociągu w  

celu połączenia zaworu głównego z zaworem 
pilotowym regulacji poziomu, aby zapobiec 
powstawaniu poduszek powietrznych. 

■ Do prawidłowej pracy wymagane jest minimalne 
ciśnienie 0,6 bar na zaworze pilotowym. 
Niespełnienie tego wymogu spowodowałoby 
opóźnienia i wadliwe działanie. Rozważyć 
zastosowanie podtrzymującego zaworu pilotowego w 
warunkach niskiego ciśnienia i/lub mechanicznego 
regulatora przepływu CSA CSFL.

Wyposażenie dodatkowe
■ Przetwornik położenia zał./wył., model CSA CSPO.
■ Zestaw do pomiaru ciśnienia.
■ Filtr samopłuczący o wysokiej wydajności.
■ Wewnętrzny układ antykawitacyjny (AC) zapewnia 

wyższą odporność na kawitację i dokładną regulację 
w przypadku niskiego natężenia przepływu.

■ Mechaniczny regulator przepływu CSFL.

■ Do zbiorników wyrównawczych ciśnienia z 
proporcjonalną regulacją poziomu i awaryjną 
elektroniczną rezerwą, aby zapobiec przepełnieniu.
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XLC 365/465-MCP jest sterowany 2-drogowym modulacyjnym 
proporcjonalnym zaworem pilotowym przepływu (3) ze stali 
nierdzewnej podłączonym do zaworu za pomocą przewodu 
rurowego. Zakres dostawy nie obejmuje tego przewodu. Jeżeli 
poziom w zbiorniku spadnie ze względu na zużycie, zawór 
pilotowy (3) otworzy spust (5) opróżniający komorę główną 
(10) w celu wytworzenia przepływu przez gniazdo (12), 
proporcjonalnie do zapotrzebowania, podnosząc zawieradło 
(11). Jeżeli poziom w zbiorniku wzrośnie w wyniku ponownego 
napełnienia, zawór pilotowy (3) moduluje dławienie przepływu 
przez spust (5) i, w razie potrzeby, zamknie zawór 
dostosowując ciśnienie przed zaworem do ciśnienia w 
komorze (10). W przypadku sygnałów przesyłanych do 
zaworu elektromagnetycznego (13) przepływ przez 
akcelerator hydrauliczny (6) zostanie przerwany, co spowoduje 
skierowanie ciśnienia przed zaworem do komory głównej (10) i 
zamknięcie zaworu głównego (9).
Na filtrze (7) znajduje się kryza o stałym otworze umożliwiająca 
prawidłowe działanie, natomiast zawór iglicowy (2) na komorze 
(10) steruje ciśnieniem i przepływem na wlocie i wylocie, aby 
zapobiec uderzeniom hydraulicznym podczas zamykania.

Układ montażowy
XLC 365/465-MCP jest połączony z zaworem pilotowym (2) pojedynczym przewodem rurowym i sterowany sygnałami 
wysyłanymi przez sterownik CSA lub zdalnie. Na potrzeby konserwacji zaleca się zastosowanie urządzeń odcinających (1), 
a przed nimi wymagany jest filtr (3), aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do zaworu głównego. Wskaźnik 
poziomu (2) powinien zawsze znajdować się w miejscu, w którym nie występuje przepływ burzliwy wytworzony przez 
wlotowy przewód zasilający do zbiornika. W przypadku wartości statycznych wyższych niż 6 bar zaleca się zastosowanie 
układu antykawitacyjnego (AC) oraz reduktora ciśnienia CSA VRCD.

Zasada działania




