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Pøímoèinný regulátor teploty TA10 pro podtápìní
Návod na montá a údrbu

TA10A

Popis

Typ TA10 (obr. 1) je pøímoèinný regulátor
teploty. Byl navren pro parní podtápìní, ale
mùe být také pouit pro jiné aplikace, jako napø.
vyhøívání nádrí.
Pokud teplota snímaná èidlem stoupá, regulaèní
systém expanduje a tím vyvíjí sílu na sedlo a
ventil je uzavírán. Pokud by teplota stále stoupala
nad nastavenou teplotu, regulátor má zabudované
zaøízení, které dostateènì ochrání regulaèní
systém.
Pokud teplota snímaná èidlem klesá, regulaèní
systém se smruje a dochází k otevírání ventilu.
Pøi porue nebo pokození kapiláry èi èidla
pruina pohonu zablokuje ventil v otevøené
poloze (nedojde k "zatuhnutí" produktu v
podtápìném potrubí).

TA10P
Stavìcí
roubek

Èidlo mùe snímat :
a) teplotu okolního vzduchu (typ TA10A)
nebo
b) teplotu produktu nebo produktovodu
(typ TA10P)
Nastavení poadované teploty je jednoduché a
mùe být aretováno stavìcím roubkem
("èervíkem"). Verze pro snímání teploty vzduchu
je vybavena krytem proti vlivu vìtru a sluneèního
svitu.

Základní údaje

Svìtlosti - 1/2" a 3/4"
Pøipojení - závitové BSP (BS21 parallel)
Maximální teplota - 200 °C
Maximální diferenèní tlak - 10 bar
Maximální dovolené pøehøátí nad nastavenou
teplotu - 50°C
Pásmo proporcionality - 15 °C
Délka kapiláry TA10P - 1 metr
(Pozn.: Typ TA10 je kalibrovaný tak, e je pøi
nastavené teplotì plnì uzavøen.)

Rozsahy teplot :

Rozsah 1 : 0 - 50°C TA10A & TA10P
Rozsah 2 : 20 - 70°C pouze TA10P

Montá (obr. 2)

1. Pøed montáí ventilu se ujistìte, e vechna
potrubí jsou èistá. Pøed ventilem by mìl být
namontován filtr. Po montái ventilu se
doporuèuje po vyjmutí uzávìru filtru
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Obr. 1
a síta filtru systém profouknout.
2. Ventil musí být montován tak, aby ipka na
tìlese smìøovala ve smìru proudìní.
3. Uzávìr (hlava) ventilu musí vdy smìøovat
svisle dolù. Pohon a èidlo nesmí být umístìn
v blízkosti nebo nad zdrojem tepla, který
mùe ovlivnit provoz pøímoèinného
regulátoru teploty.
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TA10A

Uzavírací ventil
Filtr s jemným sítem (nutno
montovat sítem vodorovnì)
Odvadìè kondenzátu)
Manometr
roubení
Odvadìè kondenzátu

Èidlo (TA10P)
pøipevnìno k produktovodu

Obr. 2. Typická aplikace

4. Typ TA10P - kapilára musí být instalována
s urèitou vùlí tak, aby neomezovala pohyb
pohonu pøi pøekroèení nastavené teploty.
Èidlo musí být pøipevnìno ("pøipáskováno")
na vnìjí stranu podtápìného potrubí
(produktovodu) nebo nádoby.
5. Nesmí být izolována ádná èást tìlesa ventilu.

Uvedení do provozu

Pøedpokládá se dodrování vech zavedených
provozních a bezpeènostních pravidel bìných
pøi provozování parních systémù.
a) Otevøete pøívod páry k ventilu TA10.
b) Najídìní na provozní teplotu by mìlo trvat
cca 30 minut.
c) Vyroubujte nastavovací element po smìru
hodinových ruèièek tak dlouho, ne se zastaví
o uzávìr ventilu. Takto je systém nastaven
na nejnií teplotu svého rozsahu.
Otáèením nastavovacího elementu zpìt proti
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smìru hodinových ruèièek o jednu celou
otáèku se nastavená hodnota zmìní o 20 °C,
otoèením o 1 ploku estihranu o 31/3 °C.
Jemnìjí nastavení mùe být provádìno a
po dosaení stabilního stavu a ustálení
systému na poadované teplotì. Nakonec
zajistìte nastavovací roub stavìcím
roubkem ("èervíkem").
d) Jako alternativa k výe uvedenému bodu
c) je moné pouít následující postup, který
vyaduje funkèní manometr èi alespoò odbìr
tlaku. Pøi postupném uvolòování nastavovací
hlavice (povolování nastavovací hlavice
proti smìru hodinových ruèièek) se dle údaje
manometru urèí okamik, kdy regulaèní
ventil právì zaèíná otevírat. V tom okamiku
je zjitìna pøibliná teplota okolního vzduchu
- verze TA10A nebo produktu - verze TA10P
(záleí na umístìní èidla). Pøi znalosti této
teploty lze pøestavit nastavovací hlavici na
poadovanou teplotu stejným postupem,
který je uveden v bodì c). Jemnìjí nastavení
mùe být provádìno a po dosaení stabilního
stavu a ustálení systému na poadované
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teplotì. Nakonec zajistìte nastavovací roub
stavìcím roubkem ("èervíkem").

Dodávané náhradní díly

Dodávané náhradní díly jsou nakresleny plnou
èarou. Díly oznaèené pøeruovanou èarou nejsou
dodávány jako náhradní díly.

Dodávané náhradní díly (ND)
Sada vnitøních èástí
Pohon
(Uveïte typ a teplotní rozsah)

A,B,C
D

Pøi objednávání náhradních dílù pouijte názvy
uvedené v odstavci Dodávané náhradní díly. Pøi
objednávání "Sady vnitøních èástí" uveïte vdy
svìtlost a typ pohonu (TA10A nebo TA10P)
pøímoèinného regulátoru teploty.
Pøíklad:  1 Sada vnitøních dílù pro pøímoèinný
regulátor teploty Spirax Sarco, typ TA10A,
1/2", PN25.

Jak demontovat pøímoèinný regulátor
Oddìlte pøímoèinný regulátor teploty od parního
systému (napø. uzavøením uzavíracího ventilu
pøed regulátorem). Dále povolte a vyjmìte
zajiovací roub ("èervík") z nastavovací hlavice
a po povolení matice vyjmìte z pøímoèinného
regulátoru teploty pohon s kapilárou. Vyroubujte
sestavu tìsnícího vlnovce (poloka A) z víka
ventilu. Nesundavejte víko pokud kulièku
(poloka B) a pruinu (poloka C) nelze lehce
vytáhnout. Vymìòte pokozené èi opotøebované
souèástky (A, B nebo C). Pøed zpìtnou montáí
naneste na plochy závitù vhodnou tìsnící pastu.
Po smontování dotáhnìte závitové spoje
utahovacími momenty, které jsou uvedeny v
tabulce 1. Dále naroubujte na tìleso ventilu
pohon. Pøi nastavování poadované teploty
produktovodu a uvádìní pøímoèinného regulátoru
teploty do provozu se øiïte body c) a d), které
byly výe uvedeny.

Tabulka 1
Poloka

Doporuèený utahovací
utahovací moment (Nm)
Tìleso/víko
190 ± 10
Sestava tìsnícího vlnovce/víko
115 ± 5
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