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Rys. 1. Typowa instalacja separatora, zaworu, si³ownika
(pneumatycznego), lancy, uk³adu podgrzewania lancy,
instalacji odwadniania i osprzêtu pomocniczego.
Ostrze¿enie.
Przed przyst¹pieniem do konserwacji urz¹dzeñ
nale¿y upewniæ siê, czy zasilanie par¹ zosta³o
ca³kowicie odciête. Wszystkie obwody elektryczne
musz¹ byæ od³¹czone od zasilania. Nale¿y odczekaæ,
a¿ ca³y zespó³ ostygnie.
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1. Wstêp
1. Zasada dzia³ania - (patrz rys. 1)
Uwaga: upewnij siê, czy cinienie w kolektorze parowym
NIE przekracza maksymalnego dopuszczalnego
cinienia, wybitego na tabliczce znamionowej separatora
- 400 kPa (4 bar m).
Para z kolektora jest doprowadzana przez z³¹cze wlotowe
(1) separatora (2). Osuszenie pary i kondensatu odbywa
siê w wyniku skojarzonego dzia³ania rurki wprowadzaj¹cej
parê pod odpowiednim k¹tem (3), wewnêtrznego
separatora spiralnego (4) oraz uk³adu przegród. Kondensat
jest odprowadzany przez otwór spustowy (5) usytuowany
pod doln¹ pzregrod¹, do odwadniacza p³ywakowego
Spirax Sarco (z odpowietrznikiem termostatycznym np. FT14). Przez z³¹cze (9) pobierana jest sucha para,
zasilaj¹ca obieg satelitarnego podgrzewania lancy (patrz te¿ punkt 2). Obieg podgrzewania satelitarnego
(17) jest odwadniany automatycznie przez odwadniacz
(15). W instalacjach wielolancowych, zw³aszcza w
instalacjach z d³ugimi lancami, w których cinienia
(temperatury) pary s¹ niskie, zalecany jest podzia³
instalacji zasilaj¹cej i odwadniaj¹cej, jak na rys. 12.
Strumieñ suchej pary przechodzi do g³ównego zaworu
regulacyjnego poprzez z³¹cze wylotowe separatora (11).
Przewód podgrzewania satelitarnego lancy mo¿e byæ
zasilany par¹ z górnej czêci separatora (patrz rysunek)
lub z odrêbnej instalacji (18) o cinieniu maks. 4 bar m.
W razie zastosowania tego ostatniego rozwi¹zania,
z³¹cze separatora (9) nale¿y zalepiæ korkiem
gwintowanym R 1/4". Podgrzewanie lanc(y) ze stanu
zimnego do temperatury pracy nastêpuje bardzo szybko,
mimo to wskazane jest odczekanie 10 minut przed
uruchomieniem g³ównego zaworu regulacyjnego.
Zawór jest po³¹czony z wylotem (11) separatora
odpowiednimi kszta³tkami gwintowanymi lub
ko³nierzowymi. Lanca(e) (12) jest(s¹) przykrêcona(e)
lub przymocowana(e) na ko³nierz(ach) po stronie
wylotowej zaworu regulacyjnego, przy pomocy kszta³tek
rurowych (13). (Szczegó³y kszta³tek rurowych
dostarczanych na zamówienie do systemu typu 20 patrz rys. 7 i 8, do systemu typu 40 - patrz rys. 9 i 10).
Sucha para jest wtryskiwana z lanc(y) przez dysze ze
stali nierdzewnej (14) do strumienia powietrza
przep³ywaj¹cego w kanale wentylacyjnym. (Zasadniczo
dysze s¹ produkowane ze stali nierdzewnej, a do
niektórych specjalnych zastosowañ - z kauczuku
etylenowo-propylenowego). Para jest wtryskiwana w
kierunku PRZECIWNYM do kierunku przep³ywu powietrza
tak, aby uzyskaæ jak najmniejsz¹ d³ugoæ odcinka
absorpcji.
Standardowe instalacje, tj. pozioma lanca w poziomym
kanale, pozioma lanca w pionowym kanale i pionowa
lanca w poziomym kanale wentylacyjnym - patrz
odpowiednio rys. 14, 15 i 16.

2. Obieg podgrzewania satelitarnego
Obieg ten mo¿e byæ zasilany ze z³¹cza (9) w górnej czêci
separatora. Opcjonalnie mo¿na zalepiæ z³¹cze (9) i
zasilaæ obieg podgrzewania satelitarnego z innego ród³a
suchej pary, pod cinieniem maks. 4 bar m. Cinienie
pary zasilaj¹cej obieg podgrzewania satelitarnego powinno
mieciæ siê w granicach od 1 bar m do 4 bar m. Do
odwadniania obiegu podgrzewania lancy w instalacjach
jedno- i wielolancowych, w których lanca(e) jest(s¹)
usytuowana(e) poziomo, zalecany jest pojedynczy
odwadniacz kapsu³kowy Spirax Sarco 1/4" MST21 (E)
(15). Je¿eli instalacja podgrzewania satelitarnego ma
pracowaæ przy cinieniu ni¿szym od 1 bar m, odwadniacz
kapsu³kowy MST 18 E mo¿na zast¹piæ odwadniaczem
p³ywakowym Spirax Sarco wyposa¿onym w odpowietrznik
termostatyczny (np. FT 14). Rozwi¹zanie dla instalacji
dwulancowej jest przedstawione na rys. 3., a dla uk³adów
odwadniaj¹cych
w
typowych
instalacjach
wielolancowych - na rysunkach 11, 12 i 13.
Rurka odwadniaj¹ca (19) powinna mieæ co najmniej 0,25
m d³ugoci.
3. Oznaczenia (patrz rys. 2)
Na tabliczce znamionowej separatora podany jest typ
systemu (20 lub 40) i maksymalne cinienie pracy - 400
kPa (4 bar m).
Na tabliczce znamionowej lancy podany jest typ (20 lub
40) oraz model (1 - 12).
4. System
Nawil¿acza powietrza Spirax Sarco S.I. sk³ada siê z
czterech g³ównych elementów (patrz rys. 1):
4.1 Separator z osprzêtem (dostosowane do typu
instalowanego zaworu).
4.2 Zawór regulacyjny i si³ownik (produkcji Spirax Sarco
lub innych producentów. Spirax Sarco dostarcza
odpowiednie Instrukcje Obs³ugi).
4.3 Lanca(e).
4.4 Osprzêt pomocniczy.
Uwaga: Niektóre elementy orurowania i kszta³tki dostarcza
klient lub instalator.
5. Dostawa i opakowanie
Do ró¿nych typów i modeli nawil¿aczy Spirax Sparco
stosowane s¹ ró¿ne rodzaje opakowañ. Przy odbiorze
nale¿y sprawdziæ zgodnoæ dostarczonych urz¹dzeñ z
zamówieniem/ potwierdzeniem zamówienia. Na tabliczce
znamionowej separatora podany jest typ (20 lub 40). Na
tabliczce znamionowej lancy podany jest typ (20 lub 40)
i model (1-12: d³ugoci lanc poszczególnych modeli s¹
podane w dokumentacji technicznej). Urz¹dzenia
towarzysz¹ce (je¿eli by³y objête zamówieniem), takie jak
odwadniacze, filtry siatkowe, reduktory cinienia itd., s¹
pakowane osobno. Je¿eli zakres dostawy Spirax Sparco
obejmuje zawór (dowolne wykonanie), dostarczony zawór
bêdzie pod³¹czony do wylotu separatora przy pomocy
odpowiednich kszta³tek. Wszystkie dodatkowe elementy
s¹ dostarczane w osobnym opakowaniu. Z³¹czki
zaciskowe (16) s¹ dostarczane razem z separatorem, a
dalsze dwie - z ka¿d¹ lanc¹. Lance s¹ dostarczane w
os³onach.

Kod daty produkcji

Rys. 2
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2. Instalacja
1. Dostarczone urz¹dzenia
1.1 Rozpakowaæ poszczególne opakowania w miejscu,
w którym urz¹dzenia maj¹ byæ zainstalowane. Dziêki
temu mo¿na unikn¹æ zgubienia lub uszkodzenia czêci
w czasie ich przenoszenia po obiekcie.
1.2 Pozycje, które nie wchodz¹ w zakres dostawy i
musz¹ byæ dostarczone przez instalatora, s¹ zaznaczone
lini¹ przerywan¹ (Rys. 1).
1.3 Po dwie z³¹czki zaciskowe (R1/4" x 8 mm) s¹
dostarczane w komplecie ka¿dego separatora i ka¿dej
lancy (16 - patrz rys. 1). Kszta³tki te s³u¿¹ do po³¹czenia
ruroci¹gów podgrzewania satelitarnego miêdzy
doprowadzeniem pary (separator lub inne ród³o pary) i
lanc¹ (lancami), oraz spustem z obiegu podgrzewania
satelitarnego do odwadniacza.
1.4 P³ytki monta¿owe - je¿eli maj¹ byæ zastosowane,
patrz rys. 6.
1.5 Za wykonanie g³ównego doprowadzenia pary do lanc
i doprowadzenia pomocnicze odpowiada instalator.
1.6 Poniewa¿ obieg podgrzewania satelitarnego jest
równoleg³y, ale niezale¿ny od g³ównego przewodu zasilania
lanc, mo¿e byæ wykonany z dowolnego materia³u,
odpowiadaj¹cego wymogom temperatury i cinienia.
2. Lance, satelitki i obieg podgrzewania
2.1 Na lancy stosowane s¹ nastêpuj¹ce g³ówne z³¹cza
wlotowe:
typ 20 - gwintowane, 1"
typ 40 - gwintowane 1 1/2".
Ka¿da lanca wyposa¿ona jest w dwa z³¹cza R 1/4" do
satelitek.
2.2 Pojedyncza lanca mo¿e byæ pod³¹czona bezporednio
do wylotu zaworu (9, patrz rys. 1) przy pomocy osprzêtu
dostarczonego w komplecie (patrz rys. na str. 7-10).
Dostarczony osprzêt jest dostosowany do rodzaju z³¹cz
(ko³nierzowe lub gwintowane) instalowanego zaworu,
zgodnie z zamówieniem.
2.3 Po³¹czenie lancy z separatorem przy pomocy tych
kszta³tek umo¿liwia uzyskanie prawid³owego
ukierunkowania lancy, tak aby dysze by³y skierowane
PRZECIWNIE do kierunku przep³ywu strumienia
powietrza. Zachowanie tego ukierunkowania jest wa¿ne,
poniewa¿ lanca(e) mo¿e(mog¹) byæ wprowadzona(e) z
lewej lub prawej strony kana³u wentylacyjnego.
2.4 Je¿eli para do podgrzewania satelitarnego jest
pobierana ze z³¹cza w górnej czêci separatora, wówczas
cinienie i temperatura w obiegu satelitarnym bêd¹
identyczne, jak dla g³ównego uk³adu zasilania par¹
nawil¿aj¹c¹.
Je¿eli sucha para do podgrzewania satelitarnego jest
pobierana z innego ród³a, z³¹cze w górnej czêci
separatora (R 1/4") nale¿y zalepiæ. Cinienie robocze
pary w obiegu podgrzewania satelitarnego mo¿e wynosiæ
maks. 4 bar m.
2.5 Systemy jednolancowe powinny byæ montowane
tak, aby lanca znajdowa³a siê w po³owie wysokoci
kana³u wentylacyjnego.
2.6 W systemach wielolancowych, lance nale¿y
montowaæ tak, aby zapewniæ równomierne rozproszenie
pary w kanale - patrz rys. 3. Szczególn¹ uwagê nale¿y
zwróciæ na usytuowanie g³ównego przewodu parowego
wzglêdem ruroci¹gów po³¹czeniowych - patrz rys. 5, 11,
12 i 13.
W jednym systemie mo¿na zainstalowaæ poziomo do 5
lanc.
Zalecane iloci lanc dla ró¿nych wysokoci kana³u s¹
podane w punkcie 3.4.
2.7 Do zamocowania zewnêtrznej koñcówki lancy mo¿na
wykorzystaæ gwint M10 na koñcówce lancy.

4

3. Instalacja i wymiarowanie rur
3.1 Zapewniæ takie wykonanie g³ównego systemu, w
którym wymagana jest redukcja cinienia, aby
dostarczana para by³a maksymalnie sucha. Szczegó³y
- patrz rozdzia³ 3. Maksymalne cinienie pary na dolocie
do separatora nie mo¿e przekroczyæ 4 bar m.
3.2 Odcinek koñcówki lancy do po³¹czenia z
doprowadzeniem pary przechodzi przez boczn¹ ciankê
kana³u. Musi byæ zapewniona d³ugoæ uwzglêdniaj¹ca
z³¹cza do rury podgrzewania satelitarnego i rury
kondensatu oraz wymagan¹ gruboæ izolacji cieplnej.
Do zamocowania lanc, w ciance kana³u nale¿y wykonaæ
otwory, odpowiadaj¹ce rednicom lanc:
lanca typu 20 - min. rednica 38 mm
lanca typu 40 - min. rednica 54 mm.
Niewielki luz miêdzy przewodem i lanc¹ mo¿na uszczelniæ
specjaln¹ mas¹ wysokotemperaturow¹ lub p³ytkami
monta¿owymi typu 20 lub 40 - patrz rys. 6.
3.3 Aby unikn¹æ problemów z kondensacj¹ pary w kanale
i uzyskaæ jak najmniejsz¹ d³ugoæ odcinka absorpcji,
lanca(e) powinna(y) byæ ustawiona(e), jak na rys. 3.
3.4 Zalecane iloci lanc dla ró¿nych wysokoci kana³ów:
Wysokoæ kana³u
Do 1000 mm
1000-1700 mm
1700-2200 mm
200-2600 mm
2600 mm i wiêcej

Iloæ lanc
1
2
3
4
5

3.5 Na rysunkach 7-10 s¹ pokazane szczegó³y elementów
dostarczanych standardowo z nawil¿aczami Spirax Sarco.
3.6 Aby zapewniæ prawid³owy przep³yw pary do lanc(y)
a jednoczenie unikn¹æ nadmiernych strat cinienia na
ruroci¹gach miêdzy wylotem zaworu regulacyjnego i
wlotem lancy, nale¿y stosowaæ rury o wymiarach
dobranych wg tabeli 1.
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Tabela 1
Typ systemu
20
20
20
40
40
40
40

Rozmiar
zaworu
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

15
20
25
20
25
32
40

1

2

15
20
25
20
25
32
40

20
20
25
25
25
32
40

3.7 Tam, gdzie jest to mo¿liwe, wszystkie ruroci¹gi
po³¹czeniowe, zawory, separatory itd. powinny byæ
wyposa¿one w izolacjê ciepln¹. Pozwoli to na ograniczenie
strat energii cieplnej i skrócenie czasu rozgrzewania,
redukcjê iloci wytwarzanego kondensatu oraz ogólne
usprawnienie pracy instalacji.
3.8 Na rysunkach 11, 12 i 13 podane s¹ zalecenia
dotycz¹ce g³ównego doprowadzenia pary, uk³adów
odwadniaj¹cych i rozga³êzieñ dla szeregu rodzajów
instalacji wielolancowych i instalacji z lancami pionowymi.
4. Czynniki wp³ywaj¹ce na dobór iloci lanc
4.1 Z punktu widzenia prawid³owego wymieszania pary
z powietrzem w kana³ach wentylacyjnych korzystne s¹
instalacje wielolancowe. Je¿eli wysokoæ kana³u
wentylacyjnego przekracza 1000 mm, warto rozwa¿yæ
pionowy uk³ad wielolancowy. Zainstalowanie
dodatkowej(ych) lanc(y) nale¿y rozwa¿yæ tak¿e wtedy,
gdy wystêpuje którakolwiek z poni¿szych okolicznoci:
a. Prêdkoæ przep³ywu powietrza w kanale przekracza
5 m/s.
b. Temperatura powietrza w kanale wentylacyjnym
ni¿sza ni¿ 18°C.
c. Filtr koñcowy znajduje siê w odleg³oci mniejszej ni¿
3 m za nawil¿aczem (w kierunku przep³ywu powietrza).
d. Pierwsze rozga³êzienie lub punkt poboru znajduje siê
w odleg³oci mniejszej ni¿ 1 m za nawil¿aczem (w kierunku
przep³ywu powietrza).
e. Zalecane s¹ ma³e d³ugoci odcinka absorpcji.
4.2 Je¿eli lanca(e) ma(j¹) byæ zainstalowana(e) pionowo,
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego spustu
kondensatu z poziomego ruroci¹gu zasilaj¹cego. Mo¿na
zastosowaæ odwodnienie na zasilaniu - patrz rys. 13.
5. Absorpcja
5.1 Poprawna konstrukcja i instalacja wydajnego systemu
nawil¿aj¹cego powinny zapewniæ:
a. Dok³adne wymieszanie pary z powietrzem na ca³ym
przekroju poprzecznym kana³u wentylacyjnego.
b. Dok³adne wymieszanie na jak najkrótszym odcinku.
c. Unikniêcie kondensacji wewn¹trz kana³u
wentylacyjnego lub na innych podzespo³ach: np. na
wymiennikach grzejnych lub ch³odz¹cych, filtrach itd.
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Iloæ lanc
3
rednica nominalna rury
20
25
25
25
32
40
40

4

5

25
25
32
32
32
40
50

25
32
32
32
40
40
50

5.2 Za d³ugoæ odcinka absorpcji Z (patrz rys. 4)
przyjmuje siê z regu³y odleg³oæ, w której smuga pary
przestaje byæ widoczna. Nie oznacza to jednak, ¿e
nast¹pi³a jej ca³kowita absorpcja.
Aby uzyskaæ jak najmniejsz¹ d³ugoæ odcinka absorpcji,
parowe nawil¿acze powietrza z lancami in¿ektorowymi
Spirax Sarco S.I. zosta³y skonstruowane tak, aby para
by³a wtryskiwana w kierunku przeciwnym do przep³ywu
powietrza. Poniewa¿ w praktyce nie ma dwóch
identycznych instalacji, parametry poszczególnych
instalacji wp³ywaj¹ na powy¿sze wymagania projektowe.
Ogólna zasada jest taka, ¿e lanca powinna byæ
zainstalowana tak, aby dysze by³y usytuowane w
odleg³oci nie mniejszej ni¿ 0,5 m od najbli¿szego
elementu instalacji w kierunku przeciwnym do kierunku
przep³ywu powietrza - patrz rys. 4.
5.3 Warunki, w których mo¿e byæ konieczne zwiêkszenie
d³ugoci odcinka absorbcji, s¹ nastêpuj¹ce:
a. Prêdkoæ przep³ywu powietrza mniejsza ni¿ 3,0 m/s.
b. Du¿e iloci pary.
c. D³ugie proste odcinki kana³u wentylacyjnego za lanc¹
(w kierunku przep³ywu powietrza) - w tej sytuacji odleg³oæ
absorpcji nie jest parametrem krytycznym.
d. Niska temperatura powietrza - poni¿ej 18°C.
e. Wahania temperatury lub prêdkoci przep³ywu na
przekroju kana³u wentylacyjnego.
f. Cinienie pary ni¿sze ni¿ 0,5 bar m.
g. Wysoka wilgotnoæ wzglêdna powietrza na dolocie.
5.4 Warunki, w których jest mo¿liwe zmniejszenie
d³ugoci odcinka absorbcji, s¹ nastêpuj¹ce:
a. Ma³e iloci pary.
b. Wysokie cinienie (temperatura) pary na wlocie
zaworu regulacyjnego.
c. Wysoka prêdkoæ przep³ywu powietrza.
d. Wysoka temperatura powietrza wymiennika
ogrzewczego - powy¿ej 25°C.
e. Sytuacja, w której dopuszczalne jest niewielkie
zawilgocenie kana³u wentylacyjnego.
f. Niska wilgotnoæ wzglêdna powietrza zasilaj¹cego.
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5.5 Aby zapewniæ prawid³owe wyniki pomiarów, czujniki
wilgotnoci i temperatury powinny byæ zainstalowane w
takiej odleg³oci w kierunku przep³ywu powietrza, w której
para jest ju¿ ca³kowicie wymieszana z powietrzem - patrz
rys. 4.
Humidostaty bezpieczeñstwa, ustawiane typowo na
wilgotnoæ wzglêdn¹ ok. 90%, powinny byæ w
standardowych przypadkach instalowane 2-3 m za
nawil¿aczem (w kierunku przep³ywu powietrza). Ich
zadaniem jest unikniêcie nadmiernego zawilgocenia
uk³adu w razie defektu lub zak³óceñ w pracy g³ównego
humidostatu regulacyjnego.

W instalacjach nawil¿ania pomieszczeñ kubaturowych
powietrzem z kana³u wentylacyjnego, g³ówny czujnik
regulatora wilgotnoci powinien byæ instalowany na
otwartej przestrzeni. Patrz 'C' na rysunku 17.
W instalacjach z recyrkulacj¹ powietrza g³ówny czujnik
regulatora wilgotnoci powinien byæ w zasadzie instalowany
na zwrotnym kanale wentylacyjnym. Patrz rys. 17.

X

Y

H

2 lance

X = H/4
Y = H/2

3 lance

X = H/6
Y = H/3

4 lance

X = H/8
Y = H/4

5 lance

X = H/10
Y = H/5

X

Rys. 3

D³ugoæ odcinka absorpcji

Z

2Z - 3Z

5Z - 6Z

0.5m

Lanca
nawil¿acza

Kierunek
przep³ywu
powietrza

Humidostat
bezpieczeñstwa

Czujnik
regulatora
wilgotnoci

Wentylator
Nagrzewnica

Presostat kana³owy

Rys. 4

6

IM-P795-04 PL CH Issue 3 / 06.00

Opcjonalne ród³o pary dla podgrzewacza lanc (maks. 4 bar m)

100
0

Izolacja
cianka
kana³u wentylacyjnego
P³ytka
monta¿owa

0
100

Rys. 5
Czêci zaznaczone lini¹
przerywan¹ nale¿¹ do
zakresu dostawy
klienta/instalatora.

115

50

2 otwory
5 mm

65

R
100
2 szczeliny
5 mm
P³ytka monta¿owa - galwanizowana

Typ 20 R = 18 mm
Typ 40 R = 25 mm

Rys. 6
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DN20

DN25

DN20

DN25

DN15
DN15

Rys. 7 Z³¹cze gwintowane, separator typ 20

Rys. 8 Z³¹cze ko³nierzowe DIN, PN16

W komplecie ka¿dego nawil¿acza bêdzie dostarczany
osprzêt dodatkowy dostosowany do dostarczonego
lub przewidzianego do zainstalowania zaworu. Je¿eli
zakres dostawy nie obejmuje zaworu, kszta³tki rurowe
przeznaczone do po³¹czenia separatora z zaworem
bêd¹ zamocowane do rury na wylocie separatora.
Zestawy do zabudowy ko³nierzowej s¹ dostarczane z
kompletem uszczelek, nakrêtek i rub. Wszystkie
elementy nie zamontowane bêd¹ dostarczone w
opakowaniu.

DN40

DN40

DN32
DN32

DN25

DN20
Rys. 9 Z³¹cze gwintowane, separator typ 40

8

DN25

DN20

Rys. 10 Z³¹cze ko³nierzowe DIN, PN16
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Dane do
wymiarowania
- patrz tabela 1
Rys. 11 Instalacja wielolancowa z lancami
o redniej d³ugoci, w której powinien byæ
zainstalowany pojedynczy odwadniacz
obiegu podgrzewania satelitarnego.

Rys. 12. Instalacja wielolancowa z d³ugimi
lancami, wymagaj¹cymi podzia³u obiegów
podgrzewania satelitarnego i zastosowania
kilku odwadniaczy.

Rys. 13. Instalacja wielolancowa, pracuj¹ca w uk³adzie lanc pionowych z
indywidualnym zasilaniem (poprzez rozdzielacz, odpowiednio odwodniony) i
odwadnianiem lanc. Aby uzyskaæ bardziej szczegó³owe informacje lub pomoc
techniczn¹, dotycz¹c¹ takiej instalacji, proszê kontaktowaæ siê z lokalnym
in¿ynierem lub oddzia³em Spirax Sarco.
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100

0

0

100

Kierunek przep³ywu
powietrza
Rzut poziomy
Rys. 14 Poziomy kana³ wentylacyjny - pozioma lanca

100
0

0
100

Kierunek przep³ywu
powietrza
Rzut poziomy
Rys. 15 Poziomy kana³ wentylacyjny - pionowa lanca

10
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100
0

0
100

Rzut poziomy
Kierunek przep³ywu
powietrza

Rys. 16 Pionowy kana³ wentylacyjny - pozioma lanca

Czujnik regulatora wilgotnoci 'C'

Powietrze powrotne
Powietrze
odlotowe

D³ugoæ odcinka
absorpcji

Powietrze
zewnêtrzne

Humidostat
bezpieczeñstwa

Czujnik regulatora
wilgotnoci 'C'

Zespó³ urz¹dzeñ
uzdatniania powietrza
(AHU)

Czujnik temperatury

Rys. 17

IM-P795-04 PL CH Issue 3 / 06.00

11

3. Instalacje pary i kondensatu
Przy³¹cza pary i kondensatu
1. Para, doprowadzana do nawil¿acza, powinna byæ
maksymalnie sucha, a instalacja musi byæ odpowiednio
odwadniana. W ruroci¹gu usytuowanym bezporednio
przed nawil¿aczem nie powinny wystêpowaæ miejsca, w
których móg³by gromadziæ siê kondensat.
Punkty poboru pary powinny byæ zawsze usytuowane
w górnej czêci sieci - patrz rys. 18.
2. Nawil¿acz powinien byæ zasilany par¹ pod sta³ym
cinieniem, aby zapewniæ zgodnoæ z warunkami
projektowymi. Mo¿e to wymagaæ zainstalowania stacji
redukcji cinienia (typowe rozwi¹zania s¹ pokazane na
rys. 18 i 19).
3. Filtr na przewodzie zasilaj¹cym powinien mieæ wk³adkê
filtracyjn¹ wykonan¹ z siatki ze stali nierdzewnej o
perforacji 0,15 mm.

4. Aby zapewniæ nale¿yte odwodnienie separatora
nawil¿acza - patrz rys. 1, odwadniacze powinny byæ
zawsze montowane poni¿ej separatora.
5. W miarê mo¿liwoci zalecany jest swobodny
(grawitacyjny) odp³yw kondensatu z odwadniacza.
6. Wskazane jest, aby ca³y kondensat by³ zawracany
grawitacyjnie do wentylowanego zbiornika, a nastêpnie
przepompowywany do kot³owni przez pompê porcjow¹
kondensatu Spirax Sarco.

Do nawil¿acza

Rys. 18. Reduktor cinienia w instalacji, w której para
sieciowa jest sucha, a przep³yw pary niski, lub w innych
instalacjach o mniej krytycznych warunkach pracy.
Uk³ad oparty na zaworze redukcyjnym Spirax Sarco
BRV2.

Do nawil¿acza

Rys. 19. Stacja redukcji cinienia, obejmuj¹ca separator
sieciowy, zawory odcinaj¹ce, zespo³y odwadniaczy i
zawór bezpieczeñstwa. Uk³ad oparty na zaworze
redukcyjnym Spirax Sarco DP.

12
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4. Zasilanie si³owników pneumatycznych
(PN) i typowy obwód regulacji.
Je¿eli zakres dostawy obejmuje zawory i si³owniki,
dostarczane s¹ do nich instrukcje obs³ugi i uruchomienia.
Zapewnienie pe³nej zgodnoci tych wyspecjalizowanych
produktów z podzespo³ami regulacyjnymi otrzymanymi
od innych dostawców nale¿y do obowi¹zków klienta.
1. Powietrze zasilaj¹ce MUSI byæ czyste, suche i nie
mo¿e byæ zanieczyszczone olejem. Jest to szczególnie
wa¿ne w przypadku stosowania pozycjonera.
2. Czujnik wilgotnoci musi byæ zainstalowany zgodnie
ze wskazówkami producenta.
3. Wskazane jest stosowanie blokady wy³¹czaj¹cej ca³y
system w przypadku awarii nawil¿acza, wentylatorów,
humidostatu roboczego, stabilizatora cinienia w kanale
wentylacyjnym i humidostatu bezpieczeñstwa.

4-20mA

Regulator

24V
4-20mA

Powietrze zasilaj¹ce
2-6 bar

MPC2
Pozycjoner EP

Czujnik wilgotnoci
wzglêdnej w kanale
wentylacyjnym

Rys. 20 Typowy obwód regulacji, z wykorzystaniem elementu wykonawczego:
zawór + si³ownik pneumatyczny + pozycjoner
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5. Zasilanie si³owników elektrycznych
(EL) i typowy obwód regulacji
Je¿eli zakres dostawy obejmuje zawory i si³owniki,
dostarczane s¹ do nich instrukcje obs³ugi i uruchomienia.
Zapewnienie pe³nej zgodnoci tych wyspecjalizowanych
produktów z podzespo³ami regulacyjnymi otrzymanymi
od innych dostawców nale¿y do obowi¹zków klienta.
1. Ca³oæ okablowania elektrycznego i po³¹czeñ
elektrycznych musi byæ wykonana zgodnie z krajowymi
i lokalnymi normami i przepisami.
2. Czujnik wilgotnoci musi byæ zainstalowany zgodnie
ze wskazówkami producenta.
3. Wskazane jest stosowanie blokady wy³¹czaj¹cej ca³y
system w przypadku awarii nawil¿acza, wentylatorów,
humidostatu roboczego, stabilizatora cinienia w kanale
wentylacyjnym i humidostatu bezpieczeñstwa.

Regulator

24V
2-10V
Zasilanie
elektryczne

Czujnik wilgotnoci
wzglêdnej w kanale
wentylacyjnym

Rys. 21 Typowy obwód regulacji, z wykorzystaniem elementu wykonawczego:
zawór + si³ownik elektryczny

6. Uruchomienie
Aby zapewniæ prawid³owe uruchomienie i dzia³anie
nawil¿acza, nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych
wskazówek.
1. Uk³ad zasilania par¹
W wiêkszoci nowych instalacji w trakcie budowy
ruroci¹gu w przewodach parowych gromadz¹ siê
zanieczyszczenia. Przed uruchomieniem instalacji
KONIECZNE jest wiêc ich wyp³ukanie. Po przep³ukaniu
instalacji nale¿y sprawdziæ stan wszystkich filtrów
siatkowych i w razie potrzeby oczyciæ je.
2. Przep³yw pary nale¿y uruchamiaæ powoli, aby wykryæ
ewentualne nieszczelnoci w instalacjach pary i
kondensatu i unikn¹æ uderzeñ wodnych z sieci.
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3. Przed pod³¹czeniem zasilania elektrycznego nale¿y
sprawdziæ, czy zawór regulacyjny jest w pozycji
zamkniêtej.
4. Przed otwarciem zaworu regulacyjnego nale¿y
poczekaæ ok. 10 minut, aby poprzez obieg podgrzewania
satelitarnego rozgrzaæ lance nawil¿acza.
5. Ustawiæ na humidostacie roboczym i humidostacie
bezpieczeñstwa wymagane warunki pracy.
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7. Wyszukiwanie usterek
Usterka

Prawdopodobna przyczyna

Sposób usuniêcia

Para nie jest podawana do lanc.

A. Uszkodzony humidostat.

Naprawiæ lub wymieniæ humidostat.

B. Uszkodzony zawór regulacyjny.

Sprawdziæ, czy zawór regulacyjny nie ma
uszkodzeñ wewnêtrznych lub nie jest
zatkany. W razie potrzeby naprawiæ.

C. Uszkodzony si³ownik zaworu
regulacyjnego.

Sprawdziæ, czy do si³ownika dociera
prawid³owy sygna³.
Wykonaæ przegl¹d si³ownika.

D. Uszkodzony uk³ad regulacji.

Naprawiæ.

E. Zatkane sitko w filtrze g³ównym
pary zasilaj¹cej.

Oczyciæ i za³o¿yæ z powrotem sitko.

F. Zamkniêty g³ówny zawór zasilania
par¹.

Otworzyæ zawór.

G. Nie ustawiony lub uszkodzony
sieciowy zawór redukcyjny.

W razie potrzeby naprawiæ lub
skorygowaæ cinienie pracy, dostosowuj¹c je do wymagañ danej instalacji.

A. Zanieczyszczenia miêdzy
gniazdem i grzybem zaworu
regulacyjnego.

Sprawdziæ i w razie potrzeby oczyciæ
zawór.

B. Uszkodzony humidostat.

Naprawiæ lub wymieniæ humidostat.

C. Nieprawid³owo ustawiony
humidostat.

Poprawiæ ustawienie.

A. Nieprawid³owe odwodnienie na
doprowadzeniu pary do separatora
nawil¿acza.

Sprawdziæ i poprawiæ warunki zasilania z
sieci parowej.

B. Przerzuty wody z kot³a do instalacji
parowej.

Uzgodniæ odpowiednie korekty z
kierownikiem kot³owni.

C. Uszkodzony odwadniacz na
separatorze nawil¿acza.

Powinien byæ zamontowany odwadniacz
p³ywakowy (z wbudowanym automatycznym odpowietrznikiem). Sprawdziæ,
czy nie ma zanieczyszczeñ lub innych cia³
obcych, w razie potrzeby oczyciæ.
Ewentualnie wymieniæ odwadniacz.

D. Cinienie w przewodzie powrotnym
kondensatu wy¿sze ni¿ cinienie pary
na zasilaniu separatora.

Je¿eli nie mo¿na obni¿yæ cinienia w
przewodzie powrotnym, pod³¹czyæ wylot
odwadniacza do osobnego przewodu
powrotnego lub lejka spustowego.

E. Podniesienie przewodu kondensatu
za odwadniaczami nawil¿acza.

Odprowadziæ kondensat grawitacyjnie do
lejka spustowego lub zbiornika kondensatu.

F. Nie dzia³a odwadniacz na satelitce
lub nie dzia³a ogrzewanie lancy.

Powinien byæ zastosowany odwadniacz
kapsu³kowy Spirax Sarco typu MST 18 lub
MST 21 z kapsu³k¹ typu "E".

G. G³ówny zawór regulacyjny jest
w³¹czany zanim obieg podgrzewania
satelitarnego podgrzeje lancê do
wymaganej temperatury pracy.

Patrz instrukcja uruchamiania nawil¿acza.
Dodatkowe podgrzewanie lancy mo¿na
osi¹gn¹æ, zasilaj¹c uk³ad podgrzewania
satelitarnego such¹ par¹, z osobnego
ród³a o wy¿szym cinieniu, maks.
4 bar m.

Para jest nadal podawana
pomimo osi¹gniêcia po¿¹danej
wilgotnoci powietrza.

Lance wtryskuj¹ do powietrza
kropelki wody zamiast pary.
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Spirax Sarco Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 98
02-230 Warszawa
T (22) 853 35 88
F (22) 847 63 67
biuro@pl.spiraxsarco.com
serwis@pl.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/global/pl
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