
Flange connection: DN-15 and 20 (EN-1092-1).

Conforms to the low voltage directive 73/23/CE version 93/68/CE.

DIN-2401./2

DN-15 20 EN-1092-1

73/23/CE 93/68/CE

2004/108/CE

صمام التصريف  السطحي المسمر التلقائي   

إستعمال في المرجل البخاري 560-A ز الطرا

صمام التصريف السطحي , RD-1 جهاز التحكم للتصريف المستمر ,  EC-1 جهاز المحول بنسبة 
 التوصيل

:و أيضا يزيل , لمياه المرجل يمكن ان يتم تفاعل اإلفراغ الملح , المستمر ذو تشغيل المحرك 
آلسيوم , المغنيسيوم , الصوديوم , البوتاسيوم , الحديد ,      المواد العضوية والملح المعدني من سائل الخل .(

,األيوناتالبيكبونات  ,الكلوريد  النترات إلخ,السلفات   (
     المواد الصلبية من سائل التعليق( الرمل , التراب ,البقايات المعدنية , البقايات الحجرية ,المواد العضوية 
)إلخ   
تعامل التصريف المستمر يمكن ان يمنع   : 

التأآل والتثقب , لذلك تؤدي إلي الكلفة الغالية التالية :        الضرار من 
التبديل او تصليح الغيار :  الكلفة المباشرة -  .

رفض المنتوج إلخ , أوفق اإلنتاج :  الكلفة غير المباشرة -  .
     حطر اإلنفجار المرجل .

   :التخفيفو أيضا 
هذه المواد يمكن ان      بسبب رسب من ملح الكالسيوم و ملح المغنيسوم إنتاج إنتاج الخردة المائية ز الرواسب , 
باآثر و غير الضرورية   . تمنع تقل الحرارة  و تؤدي إلي إستهالك الوقود الزيت 

آبر محتوي الملح يؤدي إلي تشكيل الرغوة و قوة المانع المناسبة .      بسبب 
PN -40 : الضغط اإلسمي   

ّنأ الضغط و درجة الحرارة بحسب الطلب من DIN-240 1/2  إباحة 
DN-15, 20(EN-1092-1) : إتصال الشفة المحدبة   

. 73/23/CE(93/68/CE)مالحق طلب األخر للجهد الكهربائي المنخفص من  
. 2004/108/CE   للطغناطيس الكهربائي من مالحق طلب األمر الالئمي

 
مواصفات  

- و جهاز المحول بنسبة التوصيل  , هذا الجهاز يحتوي صمام التصريف السطحي المستمر ذو تشغيل المحرك  
.بال خزان التزويد  RD-1  الكهربائيEC-1وجهاز التحكم للتصريف المستمر 

صمام التعصريف السطحي المستمر ذوتشغيل المحرك  A 
ّنا قيام التفاعل لسمك المحتويات الملح من مياه المرجل , يمكن أن يتصل  1   حنفية السحب العينات : أسهل 

.  ميلمتر بإتجاه الديل باألنبوبة للقطر الداخلي 
  2 لوحة القراءة السطحية , لو فصل المسافة  أيضا يمكن أن يشوف  موقع التصريف بالواضح و المحكم .
لفوهة الدش .   3  قياس سدة التصريف 
فوهة الدش : معتقد أن غيار الصمام , القياس و التحكم . تمديد المياه المضغوطة بالسكوت و دخول   4  قياس 

فوهة الدش بالتقديم  هذه التمديد المتقدم . الخردة المائية و البقاية الملحية لذلك إزالة القذارة و . إلي  النظام , بسبب 
بالتأآل  .بال تأثير     

ترآيب علي الصمام , يمكن ان يعكس المحرك المتوازن بديل  المرآبة  5   تشغيل المحرك بحسب أية الزواية 
تعديل المحرك تعديل موقع الذراع , بمرور اإلنتقال , غيار اإلنتقال   .
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رقم القطع الغيار  

اإلباحية الغشل مجال

قطع غيار  
صمام   

جسم الغطاء الضغط
دلوالب   
حنفية السحب العينات  

لوحة  القراءة  السطحية 
قفلة الذراع المعدل   

الفوه ة الدش القياسيقاعدة 

 
الفوهة الدش القياسي  غطاء   

لفوهة الدش القياسي   الصمولة بشكل ا لحلقة 
غطاء الضغط 

 

الفوهة الدش القياسي محور   
غطاءالضغط لحنفية السحب العينات   

حلقة الوسادة لغطاء الضغط من حنفية السحب العينات 

 

صمولة اللولب لغطاء الضغط  
المحور لحنفية السحب العينات  

ر الختمغيا  
صمولة التوصيل لحنفية السحب العينات   

الواصلة لحنفية السحب العينات  
جهاز المحول  

الصمولة لجهاز المحول

 
حلقة القطع  
سدة التصريف  
مسمار البرغ  

ترباس اللولب بالرأسين  
مسمار البرغ  
صمولة  

حلقة الوسادة  
صمولة  

حقة الوسادة  
   الزنبرك 

غيار التوصيل  
غيار الختم  
ول جهاز المح  

الزنبرك   
الزنبرآي المحور   

تشغيل المحرك   

)القطر اإلسمي(  DN 
)الضغط اإلسمي(  PN 

 (bar)الضغط  
               درحة الحرارة القصوي（℃） 

مواد   
(EN-1.0619)الفوالذ المسبوك 
(EN-1.0619)الفوالذ المسبوك 

 (EN-JL1030)حديد مسبوك  
 (EN-AC-44200)األولومنيوم  

 (EN-1.4008)الفوالذ مقاوم للصدأ  
األولومنيوم  

 (EN-1.1141)فوالذ الكربون  
(EN-1.4028)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.4028)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.4028)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.1191)فوالذ الكربون  
(EN-1.4401)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.1191)فوالذ الكربون  
(EN-1.4401) الذ مقاوم للصدأ الفو  
(EN-1.4401)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.1191)فوالذ الكربون  
(EN-1.1191)فوالذ الكربون  
(DIN-1.0308)فوالذ الكربون  
(DIN-1.0308)فوالذ الكربون  
(DIN-1.0308)فوالذ الكربون  
(EN-1.1191)فوالذ الكربون  
(EN-1.1191)فوالذ الكربون  
(EN-1.1181) ون فوالذ الكرب  
(EN-1.4401)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.1141)فوالذ الكربون  
(EN-1.4401)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.4401)الفوالذ مقاوم للصدأ  
(EN-1.1141)فوالذ الكربون  

 (EN-1.8159)الفوالذ الكروم الفاناديوم  
نحاس   
الجرافيت  

 (EN-1.1191)  فوالذ  الكربون
 (EN-1.4310) اوم للصدأالفوالذ مق
 (EN-1.1231)فوالذ الكربون  

02و15  

التشغيل 
, RD-1 إختارها سبقا علي جهاز التحكم للتصريف تتجاوز قيمة لنسبة التوصيل  المعقولة التي 
المستمر

و يجعل صمام التصريف ,  EC-1يشغل  التشغيل المحرك برور جهاز المحول بنسبة التوصيل الكهربائي
تعود منظمة , عندما إنخفضت نسبة التوصيل المهربائي ) .الفتح(  OPENالسطحي المستمر فتح إلي موقع

غلق " عندما فتح مفتاح . لتحقيق التصريف المستمر اإلقتصادي ) ,الغشل(  SEPVICEالتعديل إلي موقع
)الغلق( هذه المواقع بمرور مفتاح , تثبيت  CLOSED تجعل منظمة التعديل صمام وضع علي موقع  "الصمام

بالحرآة الحفيفة  .التقييد 
بالحرآة الحفيفة  التعديل لمفتاح التقييد 
بالحرآة الحفيفة قبل التسليم في المصنع  .قد تعدل مفتاح التقييد 

الحرآة  الحفيفة مفتاح 

)الغلق( CLOSED ) 1 (
)الشغل( SERVICE ) 2 (

)الفتح(  OPEN ( 3)

موقع الذراع التعديل علي لوحة اإلشارة   

الحرآة الحفيفة  تخفاض دوران من اليمين إلي يسار إل, يمكن أن يستخدم المفك تجديد التعديل موقع المفتاح 
موقع التنظيف و بالعكس دوران من اليسار علي اليمين إلرتفاع , موقع التنظيف   . 

التشغيل اليدوي و التلقائي
:ف , إذا يشغل الصمام باليد

1  قطع المصدر الكهربائي -
2 .  رمز موقع الذراع التعديل علي لوحة اإلشارة -

90 ° 3 و دوران,  يجعل الواصلة ضغط علي الزنبر ك -  
4 .  يجعل ذراع التعجيل وضع علي الموقع المطلوب -

:إستعادة التشغيل اليدوي   
1 .  يجعل ذراع التعديل وضع علي الموقع الرمزي من لوحة اإلشارة -

فوهة الدش القياسي 90 .و يجعلها تثبيت علي خط المحور من  ° 2  دوران الواصلة-
3 ل بالمصدر الكهربائي تجديد إتصا-  .

تشغيل المحرك  B 
.يمكن ان يعكس المتوازن المحرك 

صدوق السرعات المتميرو بوظيفة التشحيم الدائمي 
220V.V.A.C±10% 50/60 Hz  الجهد الكهربائي:  

بالحرآة الحفيفة إلتجاه  :مفاح التقييد   3
136s/90° :وقت التعديل   
15Nm التحميل األقصي  :البطارية   
50℃ :الحرارة للبيئة درجة 
IP-54 : درجة الحماية   
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EC-1 جهاز الموحل بنسبة التوصيل
  

ISO 228/1 1978(DIN-259)1”  هوي شريط اللولب الداخلي بعمود ا: إتصال بالشفة المحدبة لختم إسم 
 238 ℃  درجة الحرارة القصوي للشغل

 32bar : ضغط الشغل األقصي 
IP-65  درجة الحماية:  

)آيلوغرام(وزن 

رمز

هربائي المجمع القطب الكهربائي إتصال بالقطب الك
PN-40 : الضغط اإلسمي   

ّنا  الضغط و الدرجة الحرارة بحسب الطلب من DIN-240 1./2  إباحة 

ISO 228/1 1978(DIN-259)1” 
: إتصال بالشفة المحدبة 

هوي   بعمود الختم إسم 
شريط اللولب الداخلي  

عدد لفتحة الثقب
)آيلوغرام(وزن 

رمز  

ّنأ تزويد صمام التصريف  999 بالطراز"نحن نقترح  إتصال بأنبوبة الخردة و إتستعمال في , للجهاز 
آلالزم أن يتصرف , تصريف الرواسب بالوقت المعينة  ثانية في   8  .  ساعة 

2/1

3/2

ARD-1 . RD-1  التحكم للتصريف المستمر جهاز

220 V.A.C±10% 50/60Hz : الجهد الكهربائي   
4.5 VA نحو:  طاقة اإلستهالك الكهرباء  

250V-Mitteltraeg : قطعة المتصل لجهاز المحول  
70 02 درجة الحرارة للبيئة  - ℃+ إلي :

IP-00 : درجة الحماية لجهاز المحول 
IP-50 :يد  درجة الحماية لجهاز المحول من خزان التزو

02إلي2.5  mS : مؤشر التعديل   
57إلي40  mS : مؤشر التقييد   

ARD-1جهاز التحكم للتصريف المستمر ذو خزان التزويد  
RD-1جهاز التحكم للتصريف المستمربال خزان التزويد  

91 ترآيب علي الرف , بال خزان التزويد حين التسليم  مالحق" RD-1جهاز التحكم لتصريف المستمر 
.  المعيار من DIN-41494

الطراز

)آيلوغرام(وزن 

رمز
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P = . QM
(S-M) . S

الترآيب أمثلة 

.موقع المياه الطبيعة حين الحالة الباردة لمرجل 

 

 
الكفاءة و اإلفراغ , التشغيل   

آمية المحتويات الملح للمياه من من داخل المرجل  تأآد  آمية , لو  آمية الملح المستخرج في وقت الوحدة  توازن 
يمكن ان يعتبر بالصيغة , المحتويات الملح من تزويد المياه في نفي الوقت  :

M.A = S .P  
\آيلوغرام(للبخار الواقعي من المرجلآمية اإلنتاج =  ) ساعة  Q 

(آمية تزويد المياه=  \لتر  ) ساعة  A 
(آمية المحتويات الملح لتزويد المياه=  ) لتر\ميلغرام  M 

.)ساعة\لتر(آمية اإلستخراج المياه من عملية التصريف =   P 
(آمية المحتويات الملح اإلحتياجية لداخل المرجل =  ) التر\ميلغرام  S 

( الوحدة للمياه من داخل المرجلجودة=  ) لتر\آيلوغرام  q 
( bar (ضغط الشغل =  p 

: مثل   
000.1  Q ساعة\آيلوغرام =

000.1  M لتر\ميلغرام =
000.6 لتر\ميلغرام = S 

1 آيلوغرام =  q لتر\ 
13 bar =p 

ه, إذا يتصرف  القذراة إستمرار ولم يتخذ بأية الخطوة لتحكم خسارة الكمية المياه للمرجل  ذه سيحصل 
نسبة لتصريف المياه و إنتاج البخار .النتيجة   :

002 \لتر = ساعة   P 
 
 

فوهة الدش القياسي بمرور إستخدام المقياس باتصحيح وذراع التشغيل يمكن ان يعتدل بالمحك .مة 
في تحت ضغط ) P ( ليمكننا  ان نزيل المياه المعينة ,  نجعل ذراع التشغيل تعيين علي الموقع المتناسب

) .مستهلك التحميل+ الضغط الظهري (–ضغط الشغل = فرق الضغط 
0إستخدام قيمة التعديل بين  53 , إلي  .تحقيق التصريف المستمر  

لفوهة الدش بالفتح التمامي " التصريف المباشر " موقع يمكن ان يتصرف تماما , متناسب شكح القطع العرضي 
هذه الحالة , في عدد الثانية  آمية التصريف 3مقياس لكمية التصريف  نحو , في  .  مضاعف من  53 

إستخدام التجمع في ,  صمام التصريف القذارة بالبطن التحتي في  مستعمل التصريف القذراة و الرواسب 
اهم جدا, مام التصريف السطحي المستمر ص آفاءة المرجل المحسن  في نفس الوقت يمكن ان يرتفع ,  بنسبة إلي 

.أمان المرجل و نسبة اإلستخدام بالحد األقصي 
.ال يمكن ان تستخدم منتوج االخر من غير التصميمات المتخصصة لبديل من اية الواحدة 

.دد من اإلستثمارات قصر مدة اإلستعا, إنها الكلفة المعقول 
( 560-A تراجع دليل المنتوج من الطراز* (  

( 260 , 260-A , 460 ) *تراجع دليل المنتوج من الطراز  
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