ً -صة  ،راُ اًذاسی ٍ تٌظین :

Installation StartUp and Adjustment

افق تابان هامون

کٌتزل کٌٌذُ ّای سطح تیپ  LS-8 ٍ LS-6در قسوت باالی هخشى اس هحل فلٌج هزبَطِ ًصب
هی شًَذ ٍ در طَل ّای بیش اس  2 mبِ دلیل ًَساًات هایع ٍ فشارّای احتوالی ٍاردُ بز آى،
گایذ یا هْار کٌٌذُ ای در قسوت کف هخشى در ًظز گزفتِ هی شَد .در هَاردی کِ ًصب دستگاُ اس
جَاًب هخاسى هَرد ًیاس باشذ ایي دستگاُ ّا اس ًاحیِ فلٌج ّای اتصال بصَرت عوَدی بز رٍی آًْا
ًصب هی گزدد .تَجِ داشتِ باشیذ کِ ایي کٌتزل کٌٌذُ ّای سطح هی بایست قبالً بزای ًصب اس
بغل طزاحی ٍ ساختِ شذُ باشٌذ.

OFOGH
LS-6

LS-8

ًمشِ سین تٌذی
سین بٌذی شوارُ  1جْت راُ اًذاسی یک پوپ بصَرت  Start/Stopهی باشذ.
سین بٌذی شوارُ  2جْت راُ اًذاسی یک پوپ بصَرت  ٍ Start/Stopدٍ آالرم بِ صَرت هَاسی
هی باشذ.
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Terminal –Bax-EC8

START1

)(white
Type
CP22
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CP22

220 V

CONTROL PANEL

CONTROL PANEL

Number 2
N
P

Number 1

طزس کار :
S1 :start set point
S2 :stop set point

P

N
A

P
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ایي دستگاُ بزاساس قَاًیي فیشیکی ًیزٍی فشار هایعات ٍ خاصیت الکتزٍهغٌاطیسی طزاحی ٍ ساختِ
شذُ است .کٌتزل کٌٌذُ ّای سطح تیپ  LS-8 ٍ LS-6با قابلیت ًصب اس باال ٍ جَاًب هخشى ساختِ
شذُ ٍ در هَاردی کِ هخشى در سیز سهیي ًصب شذُ باشذ ،هٌاسب تزیي دستگاُ جْت کٌتزل سطح
سیال داخل هخشى هی باشذ .تغییز سطح سیال ،هَقعیت هکاًی شٌاٍر را تغییز هی دّذ ٍ اس طزیق
سٌسَرّای تعبیِ شذُ بز رٍی دستگاُ در اثز قَاًیي فَق الذکز فزهاى ّای  ON-OFFبَسیلِ دستگاُ
الکتزیکی صادر هی گزدد ٍ بذیي طزیق سطح هایع در داخل هخشى بصَرت اتَهاتیک کٌتزل هی شَد.
1

آدرس :تْزاى -شادآتاد -تاسارآّي تْاراى یک هجتوغ تجاری پارس ًوًَِ طثمِ اٍل ٍاحذ 41تلفي 11344146-11344346 :

ایویلٍ info@othcv.com:ب سایتwww.othcv.com :

فکس11344141 :

Technical Data

هشخصات فٌی
فشار کاری

16/40 bar

دهای کاری

-100C…+1500C

لطعات لَل کٌتزل ّای

Working pressure
Working temperature

طَل لاتل ساخت EC-6

300mm…2000mm

Length made possibility

طَل لاتل ساخت EC-8

300mm…5000mm

Length made possibility

هتزیال هیلِ ٍ شٌاٍر
سایش ٍ هتزیال فلٌج اتصال EC-6
سایش ٍ هتزیال فلٌج اتصال EC-8
هتزیال هحفظِ تزهیٌال
هحافظت در هماتل رطَتت ،گزد ٍ غثار
ٍلتاص تغذیِ کٌتزل پاًل الکتزیکی CP22
جزیاى ٍ ٍلتاص خزٍجی تا پاًل CP22
جزیاى ٍ ٍلتاص خزٍجی تذٍى پـاًـل ،هستـمیـواً اس
سـٌـسـَر

S.S 304/316
GS-S.S 304/316
DN 50
GS-S.S 304/316
DN 100
Aluminum
IP 65
220 VAC
220VAC, 3A
220VAC, 0.5A
or 24VDC, 0.25A

هحافظت در هماتل رطَتت ،گزد ٍ غثار CP22

IP 61

هحافظت در هماتل جزلِ ٍ اًفجار EC-8 ٍ EC-6

EXD

هحافظت در هماتل جزلِ ٍ اًفجار CP22

NO

LS-6 & LS-8

Floater and Rod material
Size and Connection flange
material for EC-6
Size and Connection flange
material for EC-8

لطعات یذکی

Terminal box material
Dust and wet protection
Power supply with panel
CP22
Out put current with
control panel CP22
Out put current and
voltage directly from
sensor with out panel
CP22 dust and wet
protection : IP
EC-6 & EC-8 Explosion
protection
CP22 Explosion protection

شوارُ

ًحَُ سزٍیس :

تال

LS 6-10

پاًل الکتزیکی

LS 6-11

تال

LS 8-10

پاًل الکتزیکی

LS 8-11

ًام لطعِ  ،هتزیال ٍ اتعاد

4

تزهیٌال تاکس ،هتزیال AL

1

پیچ ّای اتصال هتٌاسة تا سایش فلٌج

3

تزهیٌال اتصال سین ّا

1

ًام

پارت ًاهثز

فلٌج اتصال  DN50 , PN16تزای  EC-6یا فلٌج اتصال  DN100 , PN16/40تزای  EC-8یا فلٌج سفارشی
تزای استاًذاردّای اًتخاتی

تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي لَل سَئیچ ّا در داخل سیال ّای هختلفی لاتل استفادُ هی تاشٌذ  ،هتٌاسة تا

5

ٍاشز گزافیتی تیي دٍ فلٌج

ًَع سیال ،اهکاى ایجاد رسَب ٍ جزم تز رٍی تذًِ ٍ تال ٍجَد دارد کِ تا تَجِ تِ هذت سهاى تشکیل

1

فلٌج اتصال هماتل جْت ًصة دستگاُ تز رٍی هخشى هطاتك تا فلٌج لَل کٌتزل درخَاستی

رسَب ٍ جزم ،تایذّز چٌذ ٍلت یکثار لَل سَئیچ را کاهالً اس هخشى خارج کزدُ ٍ تست ّای اتتذائی ٍ

6

ٍاشز سیز پیچ فلٌج ّا تا هتزیال CS

اًتْایی آى را تاس کزدُ (تَجِ داشتِ تاشیذ کِ حتواً فاصلۀ آًْا را اس دٍ سز لَل سَئیچ ثثت ًوائیذ) ٍ

8

هْزُ هتٌاسة تا پیچ هزتَطِ

تال را اس دستگاُ خارج ًوائیذ ٍ تا یک اسیذ رلیك شذُ یا جَّز ًوک ٍ آب ،تذًِ ٍ تال را شستشَ

9

تال هغٌاطیسی هتزیال S.S

دادُ ٍ هجذداً تِ ّواى تزتیة تاس کزدى ،آًْا را در ّواى فَاصل سَار ٍ هًَتاص ًوَدُ ٍ لَل سَئیچ را

41

هیل راٌّوایی تال هتزیال  Ø14mm S.Sتزای  Ø16mm ٍ EC-6تزای EC-8

داخل هخشى جا سدُ ٍ فلٌج لَل سَئیچ را تز رٍی فلٌج هماتل کاهالً هحکن ًوائیذ .تَجِ :دلت شَد کِ

44

استپز جْت هحذٍد ًوَدى تاسی تال ٍ گزفتي کٌتاکت ثاتت  ،هتزیال S.S

کٌتزل پاًل  CP22هی تایستی در داخل یک تاتلَ تزق جذاگاًِ تا تَجِ تِ شزایط آب ٍ َّایی هٌطمِ

41

گایذ هیل راٌّوایی تال در طَل ّای تیشتز اس  1هتز تزای جلَگیزی اس لزسش ّای هیل راٌّوا  ،هتزیال S.S

 Ø60mmتزای  Ø100mm ٍ EC-6تزای EC-8

لزار گیزد.
1

3

