افق تابان هامون
کىترل کىىدٌ سطح مایعات

OFOGH
Level Controller

LS-4
وصة ي راٌ اودازی ي تعمیرات
Installation and Maintenance instructions

Installation

وـصـة

ً -1صة فلٌح هماتل (لطؼِ الحالی لَل کٌترل)
)1- How to install (connection flange
فلٌح هخصَظ ساخت ایي ضرکت تایذ لثل از ًصة لَل
کٌترل ،تر رٍی هخسى ًصة ضَد ٍ از آب تٌذی اطراف آى
تر رٍی هخسى اطویٌاى حاصل ضَد.
هتریال ایي فلٌح از ًَع آّي یا استیٌلس استیل هی تاضذ
کِ ًَع استیٌلس استیل آًرا هؼوَالً ترای سیال ّای
خَرًذُ استفادُ هی ًوایٌذ.

Fig-1

Description

شرح

ایي لَل کٌترل تا ػولکرد تال ٍ خاصیت دافؼِ هغٌاطیسی

Fig-2

ً -2صة لَل کٌترل
)2- How to install (level control

تطَر اتَهاتیک سَئیچ ّای الزهِ را خْت کٌترل

تؼذ از ًصة فلٌح هماتل ٍ خَش زدى آى تِ دیَارُ
هخسى ،لَل کٌترل را تَسیلِ پیچ ٍ هْرُ  M12x30از
ًاحیِ فلٌح اتصال آى تطَر هستمین تر رٍی فلٌح هماتل
ضکل ً 2صة هی کٌین.

محديدٌ طراحی

تَخِ :خْت ًصة لَل کٌترل تر رٍی هخسى حتواً تِ ایي
ًکتِ تَخِ کٌیذ کِ حالت خویذگی تال ٍ اّرم آى
هطاتك ضکل  1رٍ تِ سوت پائیي تاضذ.

ّطذاردٌّذُ ّا ٍ دستگاُ ّایی ًظیر سلًََئیذّا ٍ
الکترٍهَتَرّا ارسال هی کٌذ.

هاکسیون فطار کاری10 bar :
هاکسیون دهای کاری1500C :
هحذٍدُ ػایك کاریIP-64 :

اتعاد لًل کىترل

Dimension-withdrawal distance

Limiting Conditions

Ø14

Max 180mm

Min

Max. Operating pressure: 10 bar
Max. Operating temperature: 1500C
Insulation Protection: IP-64
Ø45x120

)Fig (D

مدار لًل سًئیچ ي وحًٌ سیم تىدی آن
Switching Circuit
يضعیت کىتاکت َای لًل سًئیچ در حالت پائیه تًدن
فلًتر تصًرت شکل زیر می تاشد:

وحًٌ سیم تىدی:
ً -1وًَِ سین تٌذی تا یک لَل کٌترل
 هاکسیون اختالف سطح لاتل کٌترل تا یک دستگاُحذاکثر 180mm
1: Com
2: Normal open
3: Normal close

تعمیر ي وگُداری
Maintenance
معایة احتمالی:
 -1احتوال خوغ ضذى ترادُ آّي تر رٍی آٌّرتای لَل
سَئیچ در لسوت غَطِ ٍر در سیال کِ پس از تاز
کردى لَل سَئیچ تایذ آًْا را تویس ٍ خذا کرد.
 -2احتوال ػذم ػولکرد صحیح هیکرٍسَئیچ داخل
تاکس کِ هی تَاى تا یک اّوتر هَضَع را تررسی ٍ از
سالن تَدى هیکرٍسَئیچ اطویٌاى حاصل ًوائین ٍ در
صَرت ػذم ًتیدِ هثثت هَضَع را تِ خذهات پس از
فرٍش ضرکت اطالع دّیذ.
 -3احتوال ایداد اضکال در اًتمال ًیرٍی هکاًیکی تِ
هیکرٍسَئیچ کِ در لسوت ّای زیر هوکي هی تاضذ:
الف) اّرم خَد هیکرٍسَئیچ
ب) خاصیت دافؼِ آٌّرتاّا
ج) گیر کردى آٌّرتاّا ٍ یا سایر لطؼات
د)سَراخ ضذى تال ٍ ػذم غَطِ ٍری آى در سیال
 در صَرت هطاّذُ هَارد فَق تا ٍاحذ خذهات پساز فرٍش ضرکت ّواٌّگی گردد.

ً -2وًَِ سین تٌذی تا دٍ لَل کٌترل
 اختالف سطح لاتل کٌترل تا دٍ دستگاُ در ارتفاع تیص از180mm
1: Com
2: Normal open
3: Normal close
High

Low

اخساء ٍ لطؼات

Parts

لَازم

Available Spares

هدوَػِ تال ٍ صفحِ تٌظین کَرس
هدوَػِ فلٌح هماتل ٍ ٍاضر

)Ball with adjusting (1,2,3,4,5,7

)Inverse flange & Gasket collection (6,9

فلٌح اتصال

)Connection Flange (8

هدوَػِ سَئیچیٌگ ٍ تاکس )Switching system with box (10,12,13,14,16

پیچ اتصال زهیي

)Earth connection screw (15

کیثل گلي

)Cable gland (11

* لطؼات ضوارُ  12ٍ1تصَرت لَازم یذکی لاتل تأهیي ّستٌذ.
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