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-260إستعمال  A

 

هذا الملح .مياه بسبب تبخر غير القطع  محتوي ا لملح في المرجل  فيشكل الفقاعة و الرغوة , إذا ال يصرف 
آثافة المياه  . حين إرتفاع   

 
هذه الرواسب الكربونات الكالسويوم  .بالمناسب الزم أن قيام التعامل المزود المياه ,لتجنب أن تشكيل  ّنأ  ونتيجة 

,الصق مع حبوب القذارة , هذه النجاسة تشكيل الحمأة  و الرواسب , بعص الملح يصبح  التجاسة  بقايامن القطب 
أآسجين علي جانب المرجل و االنبوبة اإلحتراق , الكهربائي وتؤدي إلي حدوث الصدأ , حمض الكربونيك و 

:و ربما , الشديد   
.وتؤدي إلي الكلفة العالية للصيانة  ,تدمير مادة المعدن للمرجل ■ 

آسر اللوحة المعدنية و شق اللحام , تشيكل الضغط الكهربائي الحراري  .  تؤدي إلي  ■ 
اآثر من األصل , تبطئ الموصلية الحرارية بارز  . هذا يعني إستهالك الوقود غير الضرورية و  ■ 

:الصغط اإلسمي    PN-40
حرارة بحسب الضغط اإلباحي ودرجة ال  DIN-240/2

DN-20, 25,32 , 40 , 50 (EN-1092-1):الشفة المحدبة  

مواصفات 
- تجمع الرواسب من جزء .يجعل منطقة التصريف فتح سريع تمام , السائل إنتاج الضغط علي الغشاءتحكم  

.األسفل للمرجل مضطرب  األنبوبة اإلمتصاص وإمتصاص بالسريع 
ّنأ تؤدي إلي خسارة الضغط و المياه غير الرجوع ,  غلق األجهزة فورا - لتجنب   .

. يجعل الختم أعلي من معيار الطلب,  تفاعل و توازن القاعدة و محور الختم -  DIN-3230/3
و ال تحتاج الصيانة , شكل الضيقة الذاتية  الواصلة من محور الختم -  .
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رقم القطع الغيار أسماء القطع الغيار  مواد   
صمام   
 صندوق المحور الرئيسي

رف الداعم  
غطاء الصمام  
موقف  
محور  
محور العازلة   
محور الدليل  
واصلة النقل   
قاعدة  
زنبرك  
غطاء الضغط  
حلقة   
صمولة  
رف العازلة  
مسمار البرغ  
أنبوبة القسطرة  
حلقة الحماية  
غيار التوصيل لغطاء  
ترباس اللولب بالرأسين  
سنفرق  
غشاء  
غطاء  
لوحة األسم  
حلقة الوسادة  
مسمار البرغ  
حلقة الوسادة  
مسمار البرغ  

)القطر اإلسمي(  DN 
)الصغط اإلسمي(  PN 

مجال الشغل اإلباحي

(bar) غطض   

 درجة الحرارة القصوي（℃）

تحكم السائل  
(bar) تحكم الضغط    

（EN-1.0619）فوالذ مسبوك 
（EN-1.0619）فوالذ مسبوك 
（EN-1.0619）فوالذ مسبوك 
（EN-1.0619）فوالذ مسبوك 
(EN-1.1191) فوالذ الكربون 
 (EN-1.4028) الفوالذ مقاوم للصدأ   
(EN-1.4028) الفوالذ مقاوم للصدأ   
(EN-1.1181) فوالذ الكربون 
(EN-1.1181) فوالذ الكربون 
(EN-1.0308) فوالذ الكربون 
(EN-1.0308) فوالذ الكربون 

 (EN-1027—SH) زنبرآات  فوالذ   
 (EN-CC491K-GZ) برنز 

(EN-CC491K-GZ) برنز 
(EN-1.1141) فوالذ الكربون 

حديد مسبوك الغرافيت الكروية 
 (EN-1.1191) فوالذ الكربون 
（EN-JL1030） حديد مسبوك
المطاط اإلثيلين البروبيلين  

PTFE(Topchem) 
(EN-1.11 81) فوالذ الكربون 
(EN-1.1151) فوالذ الكربون 

 نايلون\المطاط النتريل 
 (EN-17223)   الموليبدينوم والكرومحديد مسوك من

األلومنيوم  
(EN-1.1141) فوالذ الكربون   
(EN-1.1141) فوالذ الكربون   

（EN-CW617N）نحاس أصفر 

05إلي52   

ضغط الهواء

الكفاءة و اإلفراغ  
, لقيام عملية التصريف, اءقدرة اإلمكان أن ّ  المياه في الحالة الثابتة  والحد األدني من نسبة السرعة لشقط الهو

هذه الوقت رواسب تتجمع أسفل المرجل   . ألن 
 

آل  4وقت المدة الصالحية  إستمرار نحو.  ساعة علي أقل 8قيام التصريف  واحدة مرة في  \ 3 , الثانية  و لكن ّ 
ّنا  تحسب بالصيغة الرياضيات التالية لحياب    : نحن التوصية  

M . A=S . P 

هنا  :في   
(خار الواقية من المرجل آمية الب=  .)آيلوغرام\ساعة   Q 

(آمية المزود المياه =  .)آيلوغرام\ساعة   A 
.)مليغرام\لتر( آيمة المحتويات الملح في تزويد المياه =   M 
(آمية السحب المياه في عملية التصريف =  .)لتر\ساعة   P 

\لتر ( آمية المحتويات الملح لداخل المرجل المطلوب =  .)مليغرام   
(جودة الوحدة المياه لداخل المرجل =  .)ميلوغرام\لتر   s 

. ضغط الشغل  =  P  (bar)
نسبة مياه التصريف و إنتاج البخار   :

:مثل   
 025.1 آيلوغرامساعة =  Q 

002 \لتر=  M مليغرام  
000.4 \ لتر=  S مليغرام 

= آيلوغرام\ لتر1  s 
=3bar p 

 

 \  

آمية التدفق\ستخدام باللتريمكن ان يحسب رسم بحساب و إ, )القطر اإلسمي( C(  الثانية لوحدة من  DN بنسبة  
 إلي

(T)يجعل معرفتنا مسافة الوقت بين عملية التصريف ووقت اإلستمرار   \وحدة للساعة ,   (P/C) خارج  
 القسمة

لتر\ساعة08  = P 

 8  C لتر\ ثانية =

 

 01  T ثانية =

 .
 في الساعة وقته 

المرجل التصريف التلقائي
 ثانية01 

آل الساعة 3إذا يبلغ وقت التصريف .  ,  ثانية في 
 

فيصرف
آل ,  مراة  في الساعة 3  20وقت التصريف  يبن 

.دقائق   

s
 

ق 
تدف
 ال
مية
آ

)
 

حدة
و

 
: 

نية
ثا

\
تر
 ل

(

(

 
 

(ضغط المرجل :وحدة   bar

إتصال  هوي   مالحق علي معيار,شريط اللولب لداخل العمود الختم العازي من اإلسم   （ISO 228/1 1978 DIN-259）
 
 
 

عدد الفتحة الثقب  

)آيلوغرام(وزن   

رمز



 MP-1

INLET

ON/OFF

R
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H1

H2
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K1

K2

  

1/8"

218

200

150

152

280

200

Ø 

220

161

7

4,56

2103-260.0000

جهاز التحكم البرنامجي تصريف القذراة التلقائي و الوزاسب 
MP-1 
 

 

مرشح تعديل الهواء ذو قياس :ريف القذراة التلقائي و الرواسب مكوينات من الغيارات التالية تحكم لتصاجهزة ال
مفتاح التصريف , قياس الضغط للتصريف , الفولتميتر ,  مفتاح, صمام الثالثات الكهربائي, الضغط    ON-OFF

هذه الغ. مؤقت الفصل الزمن لتصريف و مؤقت اإلستمرار الزمن لتصريف, اليدوي  يارات تجمع في لوحة آل 
.و األسالك الشبكة و اإلتصالت مناسبة جدة , المصممة باربة , التحكم المفردة 

 
موصفات 

V.A.C .= 10% 50/60 Hz 220: الضغط الكهربائي -
10 W: طاقة اإلستهالك الكهربائي -
55 01  طلب الدرجة البيئة - - ℃+ إلي :

- IP -50: درجة الحماية 
- : فتيل   1A/250 V

إتصال  

(رزن  )آيلوغرام   

رمز  

هوي 
شريط اللولب لداخل العمود الختم العازي من اإلسم 

مالحق علي معيار,
 

（ISO 228/1 1978 DIN-259）

6\4واصلة األنبوبة 

1 :التعديل ذو قياس الضغط  مرشح   
（ISO 228/1 1978 DIN-259） - هوي   مالحق علي معيار,شريط اللولب لداخل العمود الختم العازي من اإلسم   

- :غيار الترشيح   25u 
(  05 حين  درجة الحرارة (  10.5bar - :ضغط الشغل األقصي     ℃

  أجهزة التصريف ذو التحكم اليدوي -
إستعمال في تعديل الضغط, السريع بال  نقل التوجيه  جهاز التحكم ذو أجهزة السدد -  

: صمام الثالثات الكهربائي 2  
（ISO 228/1 1978 DIN-259） - هوي   مالحق علي معيار,شريط اللولب لداخل العمود الختم العازي من اإلسم   

2 مسافة اللولب من المدة الصالحية - ميلمتر :   
10bar : ضغط الشغل األقصي -  
（7bar） - 0002 األقصي تحكم تردد ال  \مرة : دقيقة    

التحكم اليدوي ) حالة ثابتة مزدوجة (  Bi-stable   يمكن ان يتخذ حدث الحالة الفورية -
- بال إحتياج التشحيم    

On- off   مفتاح3 
الفولتميتر4     

  قياس الضغط لتصريف5
  مفتاح التصريف اليدوي6

7 مؤقت الفصل الزمن لتصريف    :
1 يمكن ان يتعدل يبن - 95دقيقة إلي  99 دقائق للساعة     .

:مؤقت اإلستمرار الزمن لتصريف   
. ثانية إلي0.1 يمكن ان يتعدل يبن - 9.99 8  



200 V.A.C.  50/60 Hz.

 (1 Amp.)

ON / OFF A

1 Amp

200 V.A.C.  50/60 Hz.

(t1)

(t1)
(t2)

(t2)

رسم التشغيل   

آهربائية  دائرة 

فتيل
ي 
دو
الي

ف 
ري
ص
الت

  الزمن لتصريف فصلمؤقت ال

 

إلكتروني

 

صمام

تصريف

مؤقت اإلستمرار الزمن لتصريف  

الجهد الكهربائي

رسم اإلتصال 
الضغط الهوائي

  التحكم بالهواء

البرنامجي

 

اإللكتروني

 

التحكم

 

جهاز

فتيل   1Amp

 
 

 التلقائي لتصريف القذراة و الرواسب
صمام التصريف القذارة األسفل

دائرة الرجوع بالهواء

الضغط الهواء الفولتميترمرشح التعديل و  صمام إلكتروني 

 التلقائي لتصريف القذراة و الرواسب
صمام التصريف القذارة األسفل

 
 

تشغيل  
الحرآة عملية التصريف التلقائي  مؤقت  مؤقت الفصل الزمن لتصريف و" تعين سبقا علينا ان ي, قبل بدأ 

". اإلستمرار الزمن لتصريف   
فحص الجهد الكهربائي الدخلي من : إلي4ل  , فحص عدد القراءة للضغط الهوائي من مرشح التعديل    7bar

 022 . فلط.  R-Nالطرفين  
الحرآة ,"  إذا يصل فصل الزمن لعملية .عملية التريص الكلية ستبد  on "ع علي موق  om/off إذا نضع  

 مفتاح
يجعل سائل التحكم.المؤقت ترسل النبضة إلي صمام الثالثات الكهربائي ,  （t1） التصريف من التعيين

 المسبق إلي
, نبضة  （t2） إذا يصل  إستمرار الزمن لعملية التصريف . مرور و الصمام بيفتح سريعا و تماما ) هواء (

إلي
آهربائي سيقطع طريقة الس .صمام تفاعل في األثر الزنبرك سيغلق .ائل التحكم االخرمن صمام  إذا يصول 

فصل
الحرآة . من مرة االخر للتصريف ستبدأ , "التصريف اليدوي" بدأ  مفتاح  （t1）الزمن لعملية التصريف إلي 

.الفارغ من المرجل فيتصرف , و إذا يكون الطلب , سيؤدي إلي عملية التصريف السريع 
 

.يمكن ان الطريقة اليدوية لتشغيل صمام الثالثات الكهربائية , ي إذا يقطع المصدر الكهربائ

والي و صمام التصريف الت* إسعتمال في التجمع  صمام التصريف األسفل لتصريف القذراة و الرواسب
أهم جدا * ,السطحي  آفاءة المرجل  .في نفس الوقت يمكن ان يرتفع امان المرجل و نسبة اإلستعمال . لتحسين 

هذه  ال يمكن ان يستخدم منتوج االخر غير المصممة المتخصصة بطريقة الشروط  تبدل أية المنتوج من 
.الغيار  .ر تقصير المدة لإلسترادد المبلغ المستثم,  آلفتها المتاسبة 

(. 065 و الطراز560مراجع دليل المنتوج من الطراز*(    A
(. 062 A و الطراز560مراجع دليل المنتوج من الطراز*( 

Informative brochure, without obligation and subject to our General Sales Conditions.

89102/07

Founded in 1914

www.vycindustrial.com
Avenc del Daví, 22     Pol. Ind. Can Petit    08227 TERRASSA  (Barcelona) SPAIN

     +34 93 735 76 90          +34 93 735 81 35          119       info@vycindustrial.com
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