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SC20 Chladiè vzorkù
Návod k montái a údrbì

Poznámka :
Èásti vyznaèené èárkovanì nejsou
souèástí dodávky chladièe SC20 nebo
systému SCS20
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1. Bezpeènostní opatøení

Viz leták Základní poadavky a bezpeènostní opatøení, vydaný Spirax Sarco a
dodávaný s kadou dodávkou.
UPOZORNÌNÍ :
Pøívodní vzorkovací potrubí je za normálních provozních podmínek velmi horké a pøi
pøípadném doteku by zpùsobilo popálení.
Aby se pøedelo opaøení, doporuèuje se prùtok chladící vody pøed otevøením vstupního
vzorkovacího ventilu. Pøed uzavøením chladící vody vdy nejdøíve uzavøete vstupní
vzorkovací ventil.
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2. Dodávané typy

SC20 chladiè vzorkù se dodává v pìti variantách :
 Standardní chladiè vzorkù, pøipojení závitem BSP (dtto ÈSN ISO 7-1), trubièka 6 mm O /D.
 Standardní chladiè vzorkù, pøipojení závitem NPT, trubièka 6 mm O /D. roubení s vnìjím závitem
¼" NPT x 6 mm O /D se dodává pro pøipojení vstupní vzorkovací trubièky ke vstupnímu ventilu
nebo fitinku se závitem NPT.

 Sestava SCS20 chladièe vzorkù se závity BSP, vèetnì vstupního vzorkovacího ventilu a vstupního
ventilu chladící vody. Sestava obsahuje také fitinky z uhlíkové oceli.
 Sestava SCS20, jako pøedchozí verze, ale s celonerezovými fitinky
 Chladiè vzorkù (závit BSP nebo NPT) s konektorem pro pøipojení pomocí ½" sanitární svorky
(svorka není souèástí dodávky). Tlak a teplota jsou ovlivnìny také omezujícími hodnotami
platnými pro svorku, tyto údaje mucí poskytnout dodavatel svorek.
Pozn. : Chladiè vzorkù není uvnitø letìn nebo jinak specielnì upravován, vnitøní povrch není pøesnì
specifikován.
Celonerezová roubení lze dodat také samostatnì :
¼" BSP vnìjí závit x 6 mm O /D.
¼" NPT vnìjí závit x 6 mm O /D.

3. Aplikace

SC20 chladiè vzorkù je urèen ke chlazení vzorkù vody, procesních kapalin nebo páry z nádob o vysoké
teplotì a tlaku. Protiproudé provedení zajiuje úèinné chlazení horké tekutiny, zabraòuje nebezpeèné
expanzi vedoucí té k nepøesnému vzorkování. Pouití austenitické oceli pro tìlo a niklové slitiny
pro had minimalizuje korozi.

4. Omezující podmínky pro chladiè vzorkù SC20
Had
Tìlo

Návrhový tlak
Návrhová teplota
Návrhový tlak
Návrhová teplota
Zkoueno hydraulicky za studena

100 bar g
350°C
10 bar g
100°C
16 bar g

(1450 psi g)
(662°F)
(145 psi g)
(212°F)
(232 psi g)

5. Montá

 Doporuèuje se pouít potrubí a trubièky odolné proti korozi a vhodné pro vzorkovanou tekutinu.
 Délka vech potrubí by mìla být co nejkratí.
 Chladící voda musí být èistá a bez solí zpùsobujících usazeniny.
 Chladiè vzorkù musí být montován svisle, k upevnìní pouijte montání úchyty s otvory (obr. 3)
 Doporuèuje se, aby nálevka spojená s odvodnìním byla umístìna pod výstupem ochlazeného vzorku
tak, aby pod ní byl dostatek místa pro kádinku nebo podobnou nádrku na odebrané vzorky. Na
výstupu ochlazeného vzorku není tøeba ádné pøipojení.
 Pøipojte trubièky dle obrázku. Pøívod chladící vody má být pøipojen pøes vstupní ventil ½" trubièkou
zespodu ke chladièi vzorkù. Je vhodné pouít ½" koleno s vnìjím/vnitøním závitem BSP nebo NPT.
 Výstup chladící vody by mìl být zaveden do otevøeného odvodnìní nebo nálevky.
Upozornìní : aby se pøedelo monosti uzavøení vzduchovým zámkem ve vrchní èásti chladièe
vzorkù, nesmí závit kolena na výstupu chladící vody zasahovat do vnitøku tìla chladièe - maximální
délka zaroubovaného závitu je 15 mm.
 SC20 s konektorem na vstupu vzorku - namontujte tìsnìní, svorku a protikus v souladu s doporuèením výrobce.
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6. Provoz

UPOZORNÌNÍ : Pøívodní vzorkovací potrubí je za normálních provozních podmínek
velmi horké a pøi pøípadném doteku by zpùsobilo popálení.
Aby se pøedelo opaøení, doporuèuje se prùtok chladící vody pøed otevøením vstupního
vzorkovacího ventilu. Pøed uzavøením chladící vody vdy nejdøíve uzavøete vstupní
vzorkovací ventil.
Pro bezpeèný provoz a pøesné vzorkování postupujte následovnì :
 Otevøete vstupní ventil chladící vody, ujistìte se, e chladící voda vytéká výstupem z chladièe.
 Postupnì otevírejte vstupní vzorkovací ventil a regulujte prùtok tak, aby byla dosaena teplota
vzorku cca 25°C.
 Pøed odbìrem vzorku jej nechte chvíli vytékat, aby byl pro analýzu k dispozici reprezentativní
vzorek.
 Po odebrání dostateèného mnoství vzorku uzavøete nejdøíve vstupní vzorkovací ventil a teprve
poté uzavøete vstupní ventil chladící vody.
 Po uzavøení vstupního vzorkovacího ventilu mùe z výstupního vzorkovacího potrubí nìkolik
minut kapat a do vyprázdnìní hadu.

7. Údrba

Není vyadována ádná pravidelná údrba.

8. Náhradní díly
Poloka
Vstupní vzorkovací ventil BSP
Vstupní vzorkovací ventil NPT
roubení z uhlíkové oceli BSP
roubení s nerezu BSP
roubení ¼" NPT vnìjí závit x 6 mm O / D nerez ocel
(pro pøipojení SC20 k ventilu nebo fitinku NPT)
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Objednací èíslo
4037900
4037990
0962373
0963243
0963209
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