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MPC 2
Pneumatyczny blok zasilaj¹cy dla pozycjonera elektropneumatycznego

Opis
Pneumatyczny blok zasilaj¹cy  MPC 2 jest bardzo wa¿nym elementem
obwodu automatycznej regulacji. Wszak ci�nienie zasilaj¹ce pozycjoner
elektropneumatyczny (tak¿e pneumatyczny) powinno byæ mo¿liwie sta³e
a samo powietrze nie mo¿e zawieraæ oleju, wilgoci i zanieczyszczeñ
sta³ych.
Przypominamy, i¿  kompresory zasilaj¹ce sieæ rozdzielaczy sprê¿onego
powietrza automatyki w fabryce pracuj¹ zwykle cyklicznie, �³aduj¹c�
zbiorniki buforowe powietrza do pewnego ci�nienia max (np. 8 bar m)
aby potem, np. przy ci�nieniu 6 bar m, ponownie siê za³¹czyæ (lub
odwiesiæ zawory, podwieszone na czas spadku ci�nienia od 8 do 6 bar
m - tzw. bieg ja³owy).
Wiadomo tak¿e o ró¿norakich zanieczyszczeniach powietrza w �rodo-
wisku fabrycznym nie wspominaj¹c o tym, ¿e czêsto brak w instalacji
kompresora bezolejowego.
W³a�nie blok zasilaj¹cy MPC 2 (odmiana samoodpowietrzaj¹ca siê)
spe³nia najwy¿sze, �wiatowe wymagania stawiane tego typu
urz¹dzeniom

Dane techniczne
Maksymalne ci�nienie zasilaj¹ce 10 bar m

Zakresy regulacji ci�nienia odlotowego

0,2 - 2,0 bar m; 0,3 - 4,0 bar m; 0,7 - 9,0 bar m

Maksymalna temperatura pracy 50 °C

Maksymalna przepustowo�æ patrz       charakterystyki

Sprawno�æ filtracji 99,99% wg BS3928/4400

Przenikanie oleju przy 21 °C mniej ni¿ 0,01 mg/m3

Sprawno�æ na wodê           100% w temperaturze pracy

Manometr standardowy      �redn. tarczy 40mm, zakres 0-7 bar m

Przyk³ad zamówienia
Pneumatyczny blok zasilaj¹cy, typ MPC 2, przy³¹cze R 1/4�,
zakres 0,7 - 9,0 bar m,
z manometrem z tarcz¹ 40mm, zakres 0 - 7 bar m

(je�li zakresy nie s¹ okre�lone w zamówieniu, dostarczamy standard
jak w przyk³adzie).
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Charakterystyki przepustowo�ci pneumatycznego bloku zasilaj¹cego MPC 2
Ci�nienie na dolocie 10 bar m
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nie zalecamy stosowania bloku
zasilaj¹cego w tym obszarze
parametrów bowiem jego zdolno�ci
filtracyjne bêd¹ obni¿one
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Czê�ci zamienne
Zespó³ misy (okre�l czy z zaworkiem upustowym) A, B
Wk³adka filtracyjna z zespo³em O-ring B, C, D
Zespó³ os³ony misy X, Y, Z

Konserwacja filtra
Odetnij ci�nienie zasilania.  Zdejmij os³onê misy (je�li wystêpuje).
Odpowietrz urz¹dzenie krêc¹c pokrêt³em nastawczym (1) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i naciskaj¹c zaworek
spustowy(16). Odkrêæ wk³adkê filtracyjn¹. Umyj misê wod¹ z myd³em
i osusz p³ócienn¹ szmatk¹. Z³ó¿ urz¹dzenie pamiêtaj¹c o �O�-ringu.
Elementy z gwintem nale¿y przykrêcaæ go³¹ rêk¹, �z wyczuciem�.

uchwyty mocuj¹ce

Instalacja
Pneumatyczny blok zasilaj¹cy jest przeznaczony do zabudowy w pozycji
z mis¹ skierowan¹ pionowo ku do³owi, jak najbli¿ej zasilanego
pozycjonera.
Rurki pneumatyczne nale¿y po³¹czyæ zgodnie z kierunkiem przep³ywu
powietrza oznaczonym strza³k¹ na korpusie bloku.
Zalecamy  zastosowanie manometru ci�nienia odlotowego.
 Je�li manometr nie jest stosowany, nale¿y otwór-gniazdo manometru
1/8� za�lepiæ korkiem znajduj¹cym siê w dostawie.

Warto zapamiêtaæ:
- nie przekraczaj warto�ci maksymalnego przep³ywu,
  wynikaj¹cego z nomogramu
- nie przeci¹¿aj wk³adki filtracyjnej, wymieniaj wk³adkê w zale¿no�ci
  od zanieczyszczeñ jakich spodziewasz siê w swojej instalacji
- materia³ misy (Polycarbonate) jest wra¿liwy na rozpuszczalniki
  a tak¿e na niektóre oleje.

Uchwyt Typ 8
do dowolnej zabudowy, np. na�ciennej.
Tak¿e nale¿y zamówiæ aluminiowy pier�cieñ mocuj¹cy.

Uchwyty FK 21 / FK 28
do zabudowy bezpo�rednio na si³ownikach pneumatycznych:
FK 21 -> PN 5100 - PN 5400, PN 6100 - PN 6400
FK 28 -> PN 5500 - PN 5700, PN 6500 - PN 6700, PN 3000, PN 4000
Nale¿y zamówiæ aluminiowy pier�cieñ monta¿owy.

30,5 F8,2 (FK 21)
F10,5 (FK 28)

FK 21
FK 28

Manometry s¹ dostêpne w dwóch wielko�ciach [40mm / 48mm],
ka¿dy w trzech mo¿liwych zakresach [0-2 bar, 0-7 bar, 0-11 bar].
Manometr  wielko�ci 40mm o zakresie 0-7 bar jest dostarczany jako
wyposa¿enie standardowe.

manometry

40 / 48

47 / 45

R1/8�

Nastawianie ci�nienia odlotowego:
- unie� pier�cieñ blokuj¹cy (2)
- obróæ pokrêt³o warto�ci zadanej (1) w prawo / lewo
   aby zwiêkszyæ / zmniejszyæ ci�nienie
- opu�æ pier�cieñ blokuj¹cy
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kapturek zabezpieczaj¹cy
przed niepo¿¹danymi manipulacjami

opcja
kapturek
zabezpiecz.
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