
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastosowania 

◼ W głównych liniach zasilających i sieciach 
dystrybucyjnych wody do przerywania 
dostawy wody w razie alarmów i awarii. 

◼ W połączeniu z pływakiem elektrycznym do 
regulowania i sterowania poziomem wody w 
zbiorniku. 

◼ Jako zabezpieczenie układu umożliwiające 
odłączenie w razie zdarzeń związanych z 
pęknięciami. 

◼ W układach filtracji do przepłukiwania 
wstecznego. 

◼ W zbiornikach magazynowych do 
automatycznego odświeżania. 

 

Funkcje dodatkowe 

◼ Dwustanowy zawór sterowany 
elektromagnetycznie XLC 350/450-FR z 
zabezpieczeniem przed przepływem 
wstecznym. 

◼ Dwustanowy zawór sterowany 
elektromagnetycznie XLC 350/450-R z 
ochroną przeciwuderzeniową. 

 

Akcesoria 

◼ Przetwornik położenia do zał./wył., Model CSA 
CSPO. 

◼ Zestaw do pomiaru ciśnienia. 
◼ Filtr samopłuczący o wysokiej wydajności. 
◼ Mechaniczny regulator przepływu CSFL. 

 
Uwaga dla inżyniera 

◼ Do poprawnego wymiarowania i analizy 
kawitacyjnej potrzebne są wartości ciśnienia 
wlotowego, ciśnienia wylotowego, natężenia 
przepływu i dane dotyczące zastosowania. 

◼ Zalecane natężenie przepływu i warunki pracy 
dla serii XLC. 

◼ Zaleca się stosowanie zaślepek 
antykawitacyjnych CSA dla niskiej stabilności 
przepływu, aby zapewnić właściwą regulację 
w warunkach niskiego przepływu. 

Warunki robocze 

◼ Czynnik: woda uzdatniona. 
◼ Minimalne ciśnienie robocze: 0,7 bara. 
◼ Maksymalne ciśnienie robocze: 16 barów. 
◼ Wyższe wartości na żądanie. 
◼ Temperatura maksymalna: 70°C. 

 
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. 

 

  

Dwustanowy automatyczny 
zawór sterowany 
elektromagnetycznie 
Model XLC 350/450 

Model XLC 350/450 firmy CSA jest uruchamianym 
hydraulicznie automatycznym zaworem 
regulacyjnym z mechanizmem grzybkowym, który 
otwiera się i zamyka w odpowiedzi na sygnały 
wysyłane do cewki w obwodzie, niezależnie od 
wahań ciśnienia przed układem. Dzięki zaworowi 
iglicowemu CSA znajdującemu się w komorze, czas 
reakcji może być regulowany w celu zapobiegania 
efektowi uderzenia wodnego podczas fazy 
zamykania. Zazwyczaj jest wyposażony w optyczne 
wskazywanie położenia i 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. 



 

Zasada działania (dla DN 150-600) 

 
Model XLC 350/450 firmy CSA jest obsługiwany za 
pośrednictwem cewki (5) działającej w połączeniu z 
akceleratorem przepływu lub jako jednostka samodzielna, 
i otrzymuje impulsy z pilota lub kontrolera CSA w celu 
wykonywania funkcji pełnego zamknięcia lub otwarcia, 
zależnie od położenia, w jakim ma się znajdować zawór w 
razie braku zasilania. Akcelerator hydrauliczny (4) jest 
dostępny w modelach DN 150 mm i wyższych. W 
przypadku zaworu normalnie otwartego, na przykład gdy 
impuls jest wysyłany do cewki (5), ciśnienie przed układem 
jest kierowane do głównej komory (10) bezpośrednio, lub 
poprzez akcelerator hydrauliczny (4), i popycha zawieradło 
(11) do gniazda (12) celem przerwania podawania 
czynnika. W razie przerwania sygnału, ciśnienie zostanie 
wycofane z komory głównej (10) bezpośrednio lub poprzez 
akcelerator hydrauliczny (4), w celu podniesienia 
zawieradła (11) ku górze i otworzenia zaworu głównego 
(9). Ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz komory głównej (10) 
jest kontrolowane przez zawór iglicowy CSA (2) 
umożliwiający zaworowi reagowanie na potencjalne 
uderzenia i nagłe wahania ciśnienia. Filtr (3) służy do 
ochrony cewki oraz pozostałej części obwodu przed 
zanieczyszczeniem. 

 
 

Układ montażowy 

Rysunek przedstawia układ XLC 350/450 firmy CSA w połączeniu z kontrolerem CSA (4) lub dowolnym innym 
urządzeniem elektronicznym, które wysyła impulsy. W takim przypadku używany jest elektryczny pływak (2) do 
regulowania poziomu wody w zbiorniku, zgodnie z wymaganą funkcją. Z punktu widzenia prac konserwacyjnych 
ważne są urządzenia odcinające (1), jak również filtr (3), zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do 
zaworu. Przeciwuderzeniowe zawory odpowietrzająco-napowietrzające FOX 3F AS są zalecane przed instalacją 
na potrzeby odpowietrzania w warunkach roboczych oraz podczas napełniania rurociągów. 
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