CSATLAKOZÓ
EGYSÉGEK
SZABÁLYOZÓ
SZELEPEKHEZ
Átalakítók,
Pozícionálók
és Kapcsolódobozok

EGYSZERŰ VAGY “SMART”
FLEXIBILIS ÉS MEGBÍZHATÓ

CSATLAKOZÓ EGYSÉGEK SZABÁLYOZÓ
LEPEKHEZ

SZE-

Napjaink gyártási körülményei modern és hatékony technológiát igényelnek. A gépeket számítógépek vezérlik. A csatlakozó
egységek használata elengedhetetlen a szabá-lyozó szelep és a
szabályozó rendszer közötti kommunikáció szempontjából. Spirax
Sarco 1970 óta foglalkozik csatlakozó egységek tervezésével és
gyártásával. Termelő üzemeinkben csakis a legjobb minőségű és
legmodernebb termékeket gyártjuk. Sok éves tapasztalatunk, az
állandó és folyamatos fejlesztésekkel karöltve a biztosítéka an-

Vevőink eltérő elvárásaira a megfelelő megoldás lehet “egy-szerű” vagy “smart”. Bármelyikre van is szükség, termékeink az előírt
speciﬁkációnak megfelelően, sőt azon túlmenően fognak teljesíteni. Különböző típusú csatlakozó egységeket kínálunk:
A legalapvetőbb eszköz egy egyszerű átalakító. Ennek segítsé-

nak, hogy csatlakozó egységeink a lehető legkorszerűbbek és leg-

gével a pneumatikus szabályozó szelelpeket elektronikus szabáy-

sokoldalúbbak legyenek.

lyozó rendszerekhez lehet csatlakoztatni.

Termékeink folyamatos fejlesztése és tökéletesítése során is el-

A szelepállás visszajelzővel ellátott szabályozó szelep pozícionáló

sődleges szempont, hogy azok a tulajdonságok, amiről a Spirax

még pontosabb beállíthatóságot tesz lehetővé közvetlen mecha-

Sarco termékek méltán ismertek, ne vesszenek el. Ezek a tulaj-

nikus csatlakozón vagy mágneses érzékelő egységen keresztül.

donságok a következők:

Ez lehet egy egyszerű berendezés vagy egy sokkal kiﬁnomultabb

•

“smart” változat, amely automatikusan kalibrálja magát, továbbá

Nemzetközi minőségi szabványoknak megfelelően

tervezett és gyártott termékek

•

Könnyű alkalmazhatóság

•

Megbízhatóság

•

Flexibilis beszerelhetőség

hálózatra kapcsolva használható olyan kommunikációs protokollokkal is mint a HART®, a FoundationTM Fieldbus vagy a PROFIBUSPA®.
Biztonsági okokból egyes folyamatok során szükséges a szelepek
automatikus lezárása. Ezt a szabályozó szelepek által működtetett
kapcsoló egységek segítségével lehet megtenni. A kapcsoló lehet
a pozícionáló része, illetve önálló csatlakozó egység is.

SPIRAX SARCO VÁLASZTÉK – ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT
Csatlakozó
egység

Szelep állás
visszajelzés

Smart

Hálózatra
kapcsolható

Elállítás elleni
védelem

Robbanás-biztos

Remote
ﬁtting
from valve

I PC4

IP átalakító

Nincs

Nem

Nem

Van

Nem

Igen

EP5 / PP5

Pozícionálók

Van

Nem

Nem

Van

Nem

Nem

SP2

Smart pozícionáló

Van

Igen

Nem

Nincs

Nem

Nem

SP300

Smart pozícionáló

Van

Igen

Igen

Van

Igen

Igen

RB

Kapcsolódoboz

Van

Igen

Nem

Van

Igen

Nem
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
•

4 - 20 mA szabályozó rendszerekkel
kompatibilis.

IP ÁTALAKÍTÓK: Az egyszerű megoldás
Az IP átalakítók IPC4 sorozata egyszerű, alacsony költségű megoldás,
amely lehetővé teszi nagyteljesítményű elektronikus szabályozó rendzszerek robosztus, gyors működésű, pneumatikusan működtetett szabályozó szelepekhez való csatlakoztatását.

SPECIFIKÁCIÓ
Bemeneti jel

4 - 20 mA

Kimeneti jel

0.2 - 1 bar

Működtető levegőnyomás

1.4 bar

Védettség

IP54

Max. hőmérséklet

65oC

Belépési ellenállás

220 ohm

Linearitás

0.5%

Hiszterézis

0.2%

Elállítás ellen védett verzió

EEx.ia IIc T6, T5-T4 (CESI)
ATEX -nek megfelelő
robbanásbiztonság

•

0.2 - 1.0 bar pneumatikus működtetésű
szabályozó szelepekkel kompatibilis.

•

Elállítás ellen védett.

•

Az átalakítók a szabályozó szeleptől távolabb,
alacsonyabb hőmérsékletű és könnyen
hozzáférhető helyen tartósínre,
műszertáblába illetve falra szerelhetőek.
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
•

Egyszerű beszerelés és karbantartás.

•

Alacsony levegő-elhasználás.

•

0.2 - 1.0 bar és 4 - 20 mA bemeneti jel opciók.

•

Nem igényel külső áramforrást.

•

Választható mérőhasáb, a bemeneti és
kimeneti levegőnyomás jelzésére.

•
•

PP5 & EP5 POZÍCIONÁLÓK: A hagyományos
megoldás
Az egyensúlyi erők elvén működő, a PP5 és EP5 sorozatba tartozó szabályozó

Centrally mounted to avoid disturbance

szelep pozícionálók kipróbált és bevált megoldást nyújtanak a megfelelő sze-

during transit.

leppozícionáláshoz.

NAMUR szabvány szerinti illesztés.

SPECIFIKÁCIÓ
Bemeneti jel

4 - 20 mA vagy 0.2 - 1.0 bar sűrített levegő

Kimeneti jel

Egyszeres működésű, 0 -100% levegő ellátás

Működtető levegőnyomás

max. 6 bar

Védettség

IP54

Max. hőmérséklet

65oC

Belépési ellenállás

220 ohm

Érzékenység

0.2%

Elállítás ellen védett verzió

EEx.ia IIc T6, T5,T4 (CESI)
ATEX -nek megfelelő robbanásbiztonság
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
•
Önbeállító: a beállításhoz nincs szükség
külső eszközre

SP2 POZÍCIONÁLÓK: Az okos megoldás
Az SP2 a “smart” pozícionálók minden előnyét magában hordozza,
azok bonyolultsága nélkül. Egyszerűsége gyors és könnyű beszerelést
jelent, amely elengedhetetlen a szelepek karbantartása és a gyors beüzemelés érdekében.

SPECIFIKÁCIÓ
Bemeneti jel

4 - 20 mA

Kimeneti jel

Egyszeres működésű, 0 - 100% levegőellátás

Működtető levegőnyomás

max. 6 bar

Védettség

IP65

Max. hőmérséklet

80oC

Felbontás

8 000 lépés

•
Energiatakarékos, szabályozó pozícióban
alig van levegőfelhasználás.
•
•
•
•
•

Nem igényel külső áramforrást.
Adatrögzítés a szelepkarbantartáshoz.
Elektronikus vagy mechanikus
kapcsolók.
Programozható kimenet.
Centrally mounted, NAMUR compatible
ﬁtting, to avoid disturbance during
transit.
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
•
Önbeállító: a beállításhoz nincs szükség
külső eszközre

•
•
•
•

Energiatakarékos.
Nem igényel külső áramforrást.
Egyszeres vagy kétszeres működtetés.

Lineáris és forgó szabályozó szelepekkel is
kompatibilis.

•

NAMUR szabvány szerinti illesztés, with
optional remote Hall Effect sensor for
heavy vibration, high temperatures and
easy access.

•

Elállítás ellen védett, robbanásbiztos kivitelben
is. Hálózatra csatolható a HART®, FoundationTM
Fieldbus és PROFIBUS-PA® protokollokkal.

SP300 “SMART” POZÍCIONÁLÓK: Hatékony és
könnyen kezelhető
Az SP300 sorozatba tartozó pozícionálók nagyobb kiﬁnomultsággal

ren-

delkeznek.
Kommunikációs protokollokkal és mágneses érzékelővel együtt alkalmazva,
ezek a termékek a legmodernebb és legösszetettebb gőzrendszerek üzemeltetési követelményeinek is megfelelnek.

SPECIFIKÁCIÓ
Bemeneti jel

4 - 20 mA

Kimeneti jel

0 - 100%, egyszeres vagy kétszeres
működésű, konﬁgurálható, lineáris,
egyenszázalékos, gyors működésű vagy 16
szabadon választható pont

Működtető levegőnyomás

7 bar

Védettség

IP67, NEMA 4x

Max. hőmérséklet

85oC

Felbontás

0.1%

Hiszterézis

0.1%

Elállítás ellen védett verzió

EEx d (ia) IIC T6

Robbanásbiztos verzió

EEx d IIC T6 / ATEX -nek megfelelő
robbanásbiztonság
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
•
Kapcsolók vagy visszajelző
potenciometerek.

•

Alkalmas folyamatos vagy nyit/zár
szabályozó szelepekkel való
használatra.

KIEGÉSZÍTŐK: RB kapcsolódobozok
Az RB kapcsolódobozok további csatlakozási lehetőségeket biztosítanak a pozícionálók nyújtotta lehetőségeken túl.

SPECIFIKÁCIÓ
Ház anyaga

Fekete ABS

Ház védettsége

IP65

Max. hőmérséklet

70oC

Kapcsoló típusa

2 x SPDT

Potenciometer ellenállása

1000 ohm

•

Lineáris és forgó szelepekkel is

kompatibilis.

•

NAMUR szabvány szerinti illesztés.
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FONTOS TULAJDONSÁGOK
•

Olaj- és víz eltávolítás.

•

Levegő nyomásmérő.

•

Fém szűrőház és ütésálló kivitel.

•

Minden pneumatikus eszközzel

KIEGÉSZÍTŐK: MPC2 levegő szűrő szabályozó

használható.

A pneumatikus berendezéseknél előforduló meghibásodásokat leg-gyakrab-

•

az MPC2-t, ami egy kompakt, nagy teljesítményű szűrő szabályozó. Az olaj és

Szervesen illeszkedik a sűrített levegővel

működő eszközök teljes választékába.

ban a felhasznált levegő minősége okozza. Ezért fejlesztette ki Spirax Sarco
a víz hatékony eltávolításával az MPC2 maximalzálja a pneumatikus berendezések hasznos élettartamát.

SPECIFIKÁCIÓ
Víz eltávolítás

100%

Olaj eltávolítás

Kevesebb, mint 0.01 mg / m3 mértékre

Max. hőmérséklet

50oC

Működtető levegőnyomás

max. 10 bar

Kivitel

ATEX -nek megfelelő robbanásbiztonság
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SZABÁLYOZÓ
SZELEPEK

ZAJCSÖKKENTŐ ESZKÖZÖK

TANÁCSOK A SZELEPEK MÉ- ELZÁRÓSZELEPEK ÉS
RETEZÉSÉHEZ ÉS
KIVÁ- SZŰRŐK
LASZTÁSÁHOZ

Spirax Sarco a szabályozó sze-

Bizonyos esetekben a köze-

A szabályozó szelepek meg-

lepek széles választékát kínálja

gek nyomáscsökkentése során

felelő típusának, méretének,

karbantartás során le kell vá-

nyit/zár és átmeneti szabályozó

túlzott zajhatások léphetnek

illetve anyagának kiválasztása

lasztani a rendszerről, illetve a

funkciók ellátására.

fel, illetve az áramló folyadék

kulcsfontosságú a jó teljesít-

csővezetéki szennyeződésektől

kavitációja következhet be. A

mény és a hosszú élettartam

való védelem érdekében szűrő-

szokásos

ket kell alkalmazni.

A szabályozó szelepeket a világ
számos országában működő, a
Spirax Sarco által üzemeltetett
üzemekben tervezik és gyártják.

szelep-szelepülék

biztosítása érdekében. A folya-

konstrukció ezeket a nem kí-

mat körülményeihez mérten ez

vánatos hatásokat nem tudja

összetett döntést igényel.

kezelni. Különböző külső eszközök segítségével lehet a zajt
elfogadható mértékűre csökkenteni, illetve a kavitációt kiküszöbölni. Spirax Sarco terelőlemezek illetve hangtompítók
használatával küszöböli ki ezen
problémákat.

A szabályozó szelepeket a

Spirax Sarco a szabályozó
szelepekkel kompatibilis le-

Ahhoz, hogy mérnökeink gyor-

záró szelepek teljes készletét

san és megbízhatóan hozzák

kínálja, beleértve az automa-

meg ezeket a döntéseket, a

tikus és manuális szelepeket,

Spirax Sarco kifejlesztette sa-

gömb-, pillangó- és dugattyús

ját software rendszerét, amely-

szelepeket is.

nek segítségével Vevőinknek a

szelepekhez illeszkedő szűrők

lehető legjobb áron a legjobb

teszik teljessé a szabályozó

szolgáltatást tudjuk nyújtani.

rendszerek kínálatát.

Ezen felül a
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SPIRAX SARCO,
A MEGBÍZHATÓ
PARTNER

PROFESSZIONÁLIS
ÖSSZESZERELÉS

MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI TAPASZTALAT

Spirax Sarco szerelvényeit sa-

Minden egyes termék összez-

Elkötelezett és magasan kép-

ját termelő üzemében tervezik

szerelését

több

zett szakembereink senkihez

és gyártják.

éves tapasztalattal rendelkező,

sem hasonlítható tapasztalattal

• Állandóan közvetlenül

felkészült szakemberek végzik

és tudással rendelkeznek az

rendelkezésre álló
raktárkészlet.

GYÁRTÁS ÉS MINŐSÉG

Az ISO 9000 -nek megfelelő
létesítményben a legfrissebb
technológiai és gyártóművi eljárásokat alkalmazzuk, ezáltal
közvetlen ellenőrzés alatt tudjuk tartani termékeink és szolgáltatásaink minőségét.

Cégünknél

manuálisan. A tesztelést szá-

iparágon belül. Több mint 800

mítógépek végzik és minden

mérnök-üzletkötőnk és 32 orz-

egyes termék teljes ellenőrzé-

szágban megtalálható szakem-

sen esik át mielőtt Vevőinkhez

bereink segítségével a legjobb

kiszállításra kerül.

minőségű szolgáltatást tudjuk
nyújtani Vevőink részére.
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•

Spirax Sarco saját tervező
és gyártó üzemek.

• 100%-os tesztelés és felülvizsgálat az áru kiszállítása
előtt.

• 800 mérnök-üzletkötő világszerte.

• Szelep-specialistáink a
világ 32 országában
jelen vannak.

• Nemzetközi
ten

magasan

szervízmérnökeink

szinképzett
és

együttműködő partnereink
segítenek Önnek.

Ausztrálázsia
AUSZTRÁLIA
ÚJ-ZÉLAND

Európa
AUSZTRIA
BELGIUM
CSEH KÖZT.
DÁNIA
FINNORSZÁG
FRANCIAORSZÁG
LENGYELORSZÁG
NAGY-BRITANNIA
NÉMETORSZÁG
NORVÉGIA
OLASZORSZÁG
OROSZORSZÁG
PORTUGÁLIA
SPANYOLORSZÁG
SVÁJC
SVÉDORSZÁG

Afrika
DÉL-AFRIKAI

Spirax Sarco
a világméretű cég

Közel-Kelet
EGYESÜLT ARAB
EM.

is

Európa
BULGÁRIA
CIPRUS
GÖRÖGORSZÁG
HOLLANDIA
IZLAND
MÁLTA
SZLOVÉNIA
TÖRÖKORSZÁG

SPIRAX SARCO LIMITED
KERESKEDELMI KÉPVISELET
1141-BUDAPEST; ÖRS VEZÉR ÚTJA 42.
tel: (1) 222-3708
fax: (1) 223-1110
info@spirax.hu
www.spirax.hu

Amerika
BOLÍVIA
CHILE
DOMINIKAI KÖZT.
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
KOLUMBIA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
TRINIDAD
URUGUAY
VENEZUELA

Afrika
ALGÉRIA
ELEFÁNTCSONTPART
ETIÓPIA
GÁNA
KAMERUN
MALAWI
MAROKKÓ
MAURÍCIUSZ
NAMÍBIA
SZENEGÁL
SZUDÁN
TANZÁNIA
TUNÉZIA
UGANDA
ZAMBIA

Közel-Kelet
BAHREIN
IRÁN
JORDÁNIA
KATAR
KUVAIT
LIBANON
OMÁN
SZAUD
ARÁBIA

f or g a l m a z ó k

Ázsia
BANGLADES

ák

Ázsia
FÜLÖP-SZIGETEK
HONG KONG
INDONÉZIA
PAKISZTÁN

rod

Egyes bemutatott termékek
nem mindenhol állnak
rendelkezésre.

pv

ti i

Afrika
EGYIPTOM
KENYA
NIGÉRIA

ké

el e

Európa
ÍRORSZÁG
MAGYARORSZÁG
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Ázsia
INDIA
JAPÁN
KÍNA
KOREA
MALAJZIA
SZINGAPÚR
TÁJFÖLD
TAJVAN

Amerika
ARGENTÍNA
BRAZÍLIA
KANADA
MEXIKÓ
USA

SPIRAX-SARCO LIMITED
CHELTENHAM
GL53 8ER UK
t: +44 (0)1242 521361
f: +44 (0)1242 573342
controls@SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/controls
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