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HL10, TYP130

Temperaturowe wy³¹czniki bezpieczeñstwa bezporedniego dzia³ania
Instrukcja Obs³ugi
Opis, zasada dzia³ania

W sk³ad wy³¹cznika bezpieczeñstwa wchodz¹:
1. Zespól termostatyczny TYP130
d³ugoæ kapilary: 2m (standard), 4m, 6m, 8m, 10m
zakres temperatury: 0°C do 100°C (nastawa
fabryczna 60°C)
2. Sprê¿ynowy mechanizm prze³¹czaj¹cy HL10
3. Zawór - dowolny z podanych poni¿ej:
 w procesach grzania - normalnie otwarty:
SB, KA, KB, KC;
instalowaæ w szeregu z zaworem regulacyjnym !
 w procesach ch³odzenia - normalnie zamknêty:
SBRA, KX, KY, NSRA;
instalowaæ równolegle z zaworem regulacyjnym !

Czujnik zespo³u termostatycznego TYP130 zanurzony
jest w ogrzewanym (ch³odzonym) czynniku. Jeli
temperatura czynnika przekroczy nastawion¹ wartoæ
graniczn¹, zwan¹ temperatur¹ zadzia³ania, zwalniana
jest zapadka i mechanizm sprê¿ynowy HL10 natychmiast
zamyka (otwiera) zawór, który odcina dop³yw czynnika
grzewczego (otwiera dop³yw czynnika ch³odz¹cego).
Dla ponownego otwarcia (zamkniêcia) zaworu
wymagane jest napiêcie mechanizmu sprê¿ynowego
przez operatora, po usuniêciu przyczyny awarii i
obni¿eniu temperatury czynnika poni¿ej wartoci
granicznej.
Uwaga ! Przeciêcie kapilary zespo³u termostatycznego
TYP130 równie¿ spowoduje zwolnienie sprê¿yny i
zamkniêcie (otwarcie) zaworu. Jest to cecha szczególna,
wyró¿niaj¹ca wy³¹cznik bezpieczeñstwa (zwyk³y
regulator temperatury bezporedniego dzia³ania
zachowuje siê dok³adnie odwrotnie).
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Instalacja zespo³u termostatycznego TYP130

Wymagane jest pe³ne zanurzenie czujnika zespo³u
termostatycznego w czynniku, którego temperatura
bêdzie dozorowana przez uk³ad - jak pokazano na
rys. 2 (b³êdna instalacja - rys. 3).
Czujnik temperatury powinien byæ wsuniêty do kieszeni
monta¿owej i zmontowany przy u¿yciu nakrêtki i 'O'ringu. Drugi koniec zespo³u termostatycznego nale¿y
po³¹czyæ z mechanizmem HL10.
Uwaga: Zaleca siê wype³nienie przestrzeni pomiedzy
czujnikiem temperatury a powierzchni¹ wewnêtrzn¹
kieszeni monta¿owej ciecz¹ o dobrej przewodnoci
cieplnej, np. olejem.
Kapilara pomiêdzy czujnikiem i mechanizmem HL10
musi zostaæ zabezpieczona przed uszkodzeniem
mechanicznym, nie wolno jej za³amywaæ.
Przed wprowadzeniem uk³adu do pracy konieczna mo¿e
byæ zmiana temperatury zadzia³ania (nastawa fabryczna
to 60°C).

Instalacja HL10

Po³¹czyæ ze sob¹ mechanizm sprê¿ynowy, zawór i
zespó³ termostatyczny, jak na rys. 1.
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Nastawianie mechanizmu HL10

Uwaga! Mechanizm HL10 nie mo¿e byæ nastawiany
ani zwalniany bez po³¹czenia z zaworem !
Nastawianie mechanizmu HL10 to po prostu napiêcie
jego sprê¿yny, poprzez rozsuniêcie elementów K i L
przy u¿yciu niewielkiej dwigni (mo¿na wykorzystaæ np.
rubokrêt).
Zadzia³anie mechanizmu HL10 (wytrzask sprê¿yny),
spowodowane przekroczeniem temperatury nastawionej
w zespole termostatycznym TYP130, kwitowane jest
pojawieniem siê czerwonego znacznika w wyciêciu M.
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Nastawianie temperatury zadzia³ania (TYP130)

Nale¿y upewniæ siê, czy elementy uk³adu s¹ po³¹czone
ze sob¹ jak na rys. 1, a HL10 zosta³ nastawiony (w
wyciêciu M nie widaæ kolorowego znacznika).
Zespó³ termostatyczny TYP130 jest dostarczany z
nastaw¹ fabryczn¹ temperatury 60°C. Aby zapewniæ
prawid³owe dzia³anie wy³¹cznika bezpieczeñstwa,
nale¿y nastawiæ temperaturê zadzia³ania w miejscu
pracy uk³adu, zgodnie z lokalnymi wymogami.
Aby nastawiæ temperaturê zadzia³ania, nale¿y:
- Zdj¹æ pokrywkê plastikow¹ X (rys. 4) odkrêcaj¹c dwie
rubki Y, a nastêpnie zwolniæ nakrêtkê kontruj¹c¹ W.
- Je¿eli nastawiana temperatura zadzia³ania ma byæ
wy¿sza od 60°C, nale¿y pokrêciæ rub¹ Z siedem pe³nych
obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.
- Nastêpnie zabezpieczan¹ czêæ instalacji (np. obieg
wtórny wymiennika) nale¿y doprowadziæ do normalnej
temperatury roboczej i utrzymaæ w tej temperaturze
prze oko³o 10 minut.
- Wolno wkrêcaæ rubê Z w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara a¿ do zadzia³ania mechanizmu
HL10 (wytrzask sprê¿yny).
- ruba Z powinna nastêpnie zostaæ odkrêcona w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o
jeden lub dwa obroty (1obrót = 6°C), aby powsta³
margines pomiêdzy normaln¹ temperatur¹ robocz¹
urz¹dzenia i temperatur¹ zadzia³ania wy³¹cznika.
- Na zakoñczenie nale¿y nastawiæ ponownie mechanizm
HL10, zakontrowaæ nakrêtkê W i za³o¿yæ plastikow¹
pokrywê X.

Testowanie

Urz¹dzenie stosowane w roli zabezpieczenia powinno
byæ okresowo sprawdzane. Poprawnoæ dzia³ania
temperaturowego wy³¹cznika bezpieczeñstwa mo¿e
byæ sprawdzona albo przez podniesienie temperatury
roboczej w zabezpieczanej instalacji, albo przez
obni¿enie nastawy temperatury zadzia³ania (w drugim
przypadku nale¿y pamiêtaæ o powrocie do w³aciwej
nastawy temperatury po wykonaniu próby).

Eksploatacja

Po zadzia³aniu wy³¹cznika bezpieczeñstwa, nale¿y
najpierw obni¿yæ temperaturê w instalacji, odszukaæ i
usun¹æ przyczynê awarii i dopiero wtedy nastawiæ
ponownie mechanizm prze³¹czaj¹cy.
Temperaturowy wy³¹cznika bezpieczeñstwa jest
urz¹dzeniem ca³kowicie bezobs³ugowym. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego którego
z elementów, naprawa polega na jego wymianie.
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Mikroprze³¹cznik (opcja dla HL10)

Mechanizm prze³¹czaj¹cy HL10 mo¿e byæ wyposa¿ony
w mikroprze³¹cznik, przydatny dla zdalnej sygnalizacji
zadzia³ania
temperaturowego
wy³¹cznika
bezpieczeñstwa.
W zale¿noci od po¿¹danego rodzaju sygnalizacji,
przewody mikroprze³¹cznika nale¿y odpowiednio
po³¹czyæ:
- aby zadzia³anie temperaturowego wy³¹cznika
bezpieczeñstwa powodowa³o zamkniêcie obwodu
elektrycznego - po³¹czyæ obwód z przewodami
czerwonym i ¿ó³tym (niebieski wolny)
- aby zadzia³anie temperaturowego wy³¹cznika
bezpieczeñstwa powodowa³o otwarcie obwodu
elektrycznego - po³¹czæ obwód z przewodami
czerwonym i niebieskim (¿ó³ty wolny).
W obydwu przypadkach nale¿y uziemiæ przewód ¿ó³tozielony, a przewód wolny zabezpieczyæ (podczas pracy
urz¹dzenia mo¿e byæ pod napiêciem).
Parametry elektryczne:
napiêcie
obci¹¿enie
obci¹¿enie
zasilania [V] oporowe [A] indukcyjne [A]
pr¹d
125
5
5
zmienny
250
5
5
do 15
10
10
30
5
3
pr¹d
50
1
1
sta³y
75
0,75
0,25
125
0,50
0,06
250
0,25
0,03
stopieñ ochrony obudowy
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