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BX, BXRA

Zawory dwudrogowe, z br¹zu armatniego (spi¿u), PN25
Opis, wielkoci i przy³¹cza standardowe
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Zawory dwudrogowe BX, BXRA maj¹ korpusy wykonane z br¹zu
armatniego, s¹ jednogniazdowe, normalnie otwarte (BX) b¹d
normalnie zamkniête (BXRA).
Wraz z odpowiednim zespo³em termostatycznym SA (patrz karta
katalogowa TI-P046-01PL) tworz¹ regulator temperatury
bezporedniego dzia³ania (RTBD), dla stosowania w procesach
grzania (BX) b¹d ch³odzenia (BXRA).
Zawory BX i BXRA wykonywane s¹ wy³¹cznie z przy³¹czami
gwintowanymi R1/2. Ponadto zawór BX dostêpny jest w czterech
odmianach, ró¿ni¹cych siê wielkoci¹ gniazda, a zatem
wspó³czynnikiem przep³ywu Kvs.
gwinty rurowe R 1/2
Kvs
∆PMX [bar]
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0,38
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BXRA
0,59
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∆PMX to maksymalna, dopuszczalna ró¿nica cinieñ czynnika
przed i za zaworem, dzia³aj¹ca przeciw zamykaniu siê zaworu
normalnie otwartego, b¹d przeciw otwieraniu siê zaworu normalnie
zamkniêtego.
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Je¿eli temperatura czynnika przep³ywaj¹cego przez zawór przekracza
232°C, trzeba zastosowaæ ³¹cznik dystansuj¹cy (patrz karta
katalogowa TI-P033-01 PL) pomiêdzy zaworem i zespo³em
termostatycznym.
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Parametry graniczne
Konstrukcja korpusu
Maksymalna, dopuszczalna temperatura
Próba hydrauliczna

BXRA

PN25
260°C
38 bar m

poz.
Dobór wielkoci zaworów

Dobór zaworów regulacyjnych, oraz kompletnych regulatorów
temperatury bezporedniego dzia³ania - zgodnie z kart¹ katalogow¹
TI-RTBD-01 PL.

czêæ

br¹z armatni (spi¿)

2 grzybek

stal nierdzewna

AISI 440B

3 gniazdo

stal nierdzewna

BS 970 431 S29

4 uszczelka gniazda

BS 1400 LG2

mied

BS 2870 C102

5 sprê¿yna powrotna grzybka stal nierdzewna BS 2056 302 S26
6 sprê¿yna powrotna

Przyk³ad zamówienia

materia³, norma

1 korpus

stal nierdzewna BS 2056 302 S26

7 pokrywa

mosi¹dz

8 uszczelka

grafit laminowany

Zawór dwudrogowy, typ BX4, gwint R1/2

Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych

BS 2872 CZ 122

A

Wielkoci, wymiary [mm], ciê¿ary
R 1/2

A
95

B
83

A

ciê¿ar
0,7 kg

Instalacja

Zawór powinien byæ zabudowany na poziomym odcinku ruroci¹gu,
z si³ownikiem zespo³u termostat. skierowanym pionowo w dó³.
Kierunek przep³ywu wskazuje strza³ka na korpusie zaworu.

B

BX

Czêci zamienne

BXRA

Czêci zamienne s¹ pokazane na rysunku lini¹ ci¹g³¹.
zespó³ grzyba z trzpieniem i gniazda
zespó³ grzyba i gniazda
komplet uszczelek

A, D, E, L
D1, E, J, L
E, L

Przy zamawianiu czêci zamiennych prosimy podawaæ opis zgodnie
z powy¿sz¹ tabel¹, oraz okreliæ typ i wielkoæ zaworu.
Przyk³ad: Zespó³ grzyba z trzpieniem i gniazda,
dla zaworu dwudrogowego BX3, R1/2
1

Wybrane czynnoci konserwacyjne i naprawcze
Przed przyst¹pieniem do naprawy zaworu nale¿y:
- odci¹æ dop³yw czynnika do zaworu
- wyj¹æ czujnik zespo³u termostatycznego z kieszeni monta¿owej
i odczekaæ, a¿ ostygnie
- odkrêciæ si³ownik zespo³u termostatycznego od zaworu.
Podczas dokonywania napraw nale¿y wymieniaæ kompletne zespo³y
czêci (zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹), oraz zapewniæ czystoæ
i szczelnoæ po³¹czeñ.
Wymiana zespo³u grzyba z trzpieniem i gniazda
Wykrêæ pokrywê zaworu 7.
Wykrêæ z korpusu zaworu gniazdo D lub D1, przy pomocy klucza
nasadowego 18mm. Wymieñ zu¿yte elementy na nowe.
Wykrêæ z pokrywy zaworu nakrêtkê blokuj¹c¹ sprê¿ynê A2 i wyjmij
grzybek z trzpieniem (zawór BX) lub sprê¿ynê (zawór BXRA). Wymieñ
zu¿yte elementy na nowe.
Z³ó¿ zawór z wykorzystaniem nowej uszczelki L.
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Zalecane momenty obrotowe
do dokrêcania pokrywy:
40...50 Nm
do dokrêcania gniazda:
40...50 Nm
L

L
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