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BCS 1
Zestaw odsalaj¹cy do zabudowy w ruroci¹gu
zrzut
z
kot³a

zawór kulowy Model 10

gniazdo z korkiem R1/4"
dla opcjonalnej ch³odniczki
próbek SCS 20
zawór zrzutowy BCV 1
filtr Fig. 12

z³¹czka PT 2

czujnik CP 10

zawór zwrotny LCV 1

komora czujnikowa S 10

zawór kulowy Model 10

 Uk³ad z sond¹ w ruroci¹gu zrzutowym
 Dla cinieñ kot³ów do 14 bar m
 Wydajnoci zrzutów do 590 kg/h
Opis

Zestaw odsalaj¹cy BCS 1 stanowi wraz z wybranym regulatorem
uk³ad regulacji zawartoci rozpuszczalnych soli (TDS). Jest on
zalecany dla niewielkich kot³ów oraz tam, gdzie pobór próbki wody
do pomiaru przewodnoci, parametru odwzorowuj¹cego zasolenie
wody kot³owej, odbywa siê w ruroci¹gu zrzutowym a nie z p³aszcza
kot³a.
Oto elementy zestawu BCS 1:
1 x komora czujnikowa S 10, R1/2"
1 x czujnik CP 10
1 x z³¹czka PT 2
1 x korek komory czujnikowej, R1/4"
1 x zawór elektromagnetyczny BCV 1, R1/2", cewka 220V,50Hz
1 x zawór zwrotny LCV 1, R1/2"
1 x filtr Fig. 12, R1/2"
2 x zawór kulowy Model 10, R1/2"

Materia³y

komora czujnikowa S 10
czujnik CP 10
wtyczka PT 2
korek komory czujnikowej

stal wêglowa
korpus ze stali nierdzewnej
korpus mosiê¿ny
stal wêglowa
korpus mosiê¿ny, gniazdo stal nierdz.
zawór elektromagnetyczny grzybek PTFE
zawór zwrotny LCV 1
br¹z
filtr Fig. 12
¿eliwo sferoidalne
zawór kulowy Model 10
stal wêglowa

do uk³adu
odzyskiwania ciep³a

Do sterowania procesem odsalania we wspó³pracy z zestawem
BCS 1 polecamy regulator BC 1100:
 zabudowa na szynie DIN lub p³ycie monta¿owej
 sygnalizacja LED stanu pracy
 potencjometryczne nastawianie wartoci zadanej oraz kalibracji
 nastawianie czasu p³ukania
 sygna³ wyjciowy 0/4-20 mA
 wybór zakresu pomiarowego (ppm lub µS/cm)
Pe³ny opis regulatora BC 1100 znajduje siê w karcie katalogowej
TI-P403-46 PL.
Je¿eli wymagane jest wywietlanie wartoci mierzonej,
proponujemy zastosowanie wskanika cyfrowego DS 1000
(karta katalogowa TI-P403-41 PL).

Przyk³ad zamówienia

Zestaw odsalaj¹cy, typ BCS 1, bez regulatora, solenoid 220Vac

Szczegó³owe informacje podajemy w odpowiednich kartach
katalogowych poszczególnych urz¹dzeñ.

Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych

Odmiany zaworów elektromagnetycznych
Konserwacja

Opis

Zawory elektromagnetyczne, pracuj¹ce w uk³adach regulacji zasolenia
wody kot³owej wystêpuj¹ w dwóch odmianach konstrukcyjnych:
BCV 1 i BCV 20. Ró¿ni¹ siê one jedynie rednic¹ przelotu gniazda
(odpowiednio 3 mm i 6 mm). Obie odmiany to typ "normalnie
zamkniêty" a ich przy³¹cza s¹ gwintowane R1/2".
Zawory s¹ dostarczane z ³¹cznikiem napiêcia zasilania o stopniu
ochrony IP 65, przystosowanym do przewodu 3x1mm2. Cewki zaworów
s¹ przystosowane do napiêcie 220V, 50Hz. (mo¿liwe inne napiêcia
zasilania na specjalne zamówienie). Pobór mocy w chwili prze³¹czenia
40VA, a podczas otwarcia 16VA/10W.

Dopuszczalne parametry
Maksymalne cinienie
w kotle
Maksymalna temperatura
wody
Maksymalna temperatura
otoczenia

BCV1
14 bar m

BCV20
4 bar m

+200oC

+180oC

55oC

55oC

BCV1
3
0.25

BCV1
nakrêtka mocuj¹ca
podk³adka
'O' ring

BCV20
6
0.8

Wydajnoæ uk³adu regulacji odsalania jest ograniczona przepustowoci¹
zaworu wyra¿an¹ przez wspó³czynnik przep³ywu Kv, oraz zmienia siê
wraz z cinieniem panuj¹cym w kotle. Trzeba tak¿e pamiêtaæ,
i¿ w trakcie upustu (zrzutu) "odwie¿aj¹cego" mamy do czynienia
z przep³ywem mieszaniny gor¹cej wody i pary rozprê¿onej.
Warto zatem uwzglêdniaæ przy projektowaniu uk³adu zebrane
w poni¿szej tabeli dane empiryczne.

1
2
4
6
8
10
14

wydajnoci
od ma³ych do rednich
(akcja impulsowa*)
BCV 1
60
85
115
130
150
165
200

uszczelka

cewka

Wydajnoci [kg/h]

cinienie
kot³a
(bar m)

³¹cznik

sprê¿yna powrotna
grzybek

Wspó³czynniki przep³ywu
rednica gniazda [mm]
Kv

OSTRZE¯ENIE: nie zasilaj cewki zaworu przed zamontowaniem
jej na zaworze!
Postêpowanie podczas rozbierania zaworu:
1. Od³¹cz napiêcie zasilania
2. Odkrêæ nakrêtkê mocuj¹c¹ i zdejmij cewkê
3. Odkrêæ nakrêtkê pokrywy i wyjmij grzybek i sprê¿ynê powrotn¹
4. Oczyæ zawór i sprawd zu¿ycie gniazda
5. Ewentualnie wymieñ grzybek i sprê¿ynê (zestaw naprawczy)
6. Z³ó¿ zawór w odwrotnej kolejnoci ni¿ przy rozbieraniu

'O' ring
nakrêtka pokrywy
gniazdo zaworu

R1/2"

wydajnoci
od rednich do du¿ych
(akcja dwustanowa*)
BCV 1 BCV 20
175
560
250
790
350
1120
385
445
495
590

*Kiedy ustawienie re¿imu "akcja impulsowa", regulator utrzymuje
zawór w stanie otwartym przez 10 sekund, zamkniêtym przez
20 sekund itd. do chwili, kiedy przewodnoæ mierzona < zadanej.
Kiedy "akcja dwustanowa", regulator utrzymuje zawór otwarty
do chwili, kiedy przewodnoæ mierzona < zadanej.

Czêci zamienne

- Zestaw naprawczy dla zaworu elektromagnetycznego BCV 1
sk³adaj¹cy siê z z grzybka PTFE i sprê¿ynki.
- Cewka zaworu elektromagnetycznego 220V,50Hz

Ciê¿ar zestawu

3,7 kg wraz z opakowaniem

BCS 1 Zestaw odsalaj¹cy
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