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CO2 to czynnik chłodniczy powszechnie stosowany w chłodnictwie komercyjnym. Może być
stosowany zarówno w systemach booster, jak i w systemach kaskadowych. Do tych
zastosowań firma Emerson Climate Technologies zwiększyła maksymalne ciśnienie robocze
typoszeregu zaworów EX4, EX5, EX6 oraz EX7 do 60 barów. Nowe maksymalne ciśnienie
robocze zaworów z silnikami krokowymi pozwoli spełnić wymagania rynku, dotyczące w
szczególności ciśnienia powstającego w systemach podkrytycznych z CO 2 w czasie ich
postoju.

  

      

  

Każdy zawór jest testowany fabrycznie pod ciśnieniem 66 barów i musi wytrzymać ciśnienie
rozrywające wynoszące 300 barów. Obudowa silnika i zespół zaworu wykonane są ze stali
nierdzewnej i są całkowicie hermetyczne; zastosowano wyłącznie spawanie i lutowanie na
twardo, eliminując wszelkie uszczelki. Konstrukcja ta z technicznego punktu widzenia zapewnia
wiele korzyści, np. proporcjonalny liniowy przepływ masowy oraz szeroki zakres wydajności
znamionowych, od 3 do 670 kW w przypadku CO2. Inną cechą wspólną wszystkich
elektrycznych zaworów regulacyjnych EX jest funkcja aktywnego odcięcia, eliminująca potrzebę
stosowania dodatkowych zaworów elektromagnetycznych. Poza CO
2
zawory te można stosować ze wszystkimi innymi typowymi czynnikami chłodniczymi.
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  System booster z CO2 składający się z elementów firmy Emerson Climate Technologies      Firma Emerson Climate Technologies oferuje zawory EX do zastosowań podkrytycznych orazzawory CX do zastosowań transkrytycznych z CO2, jak również regulatory i sterownikiprzegrzania do wszystkich elektrycznych zaworów regulujących. Uzupełnieniem systemu z CO2może być sprężarka Copeland Scroll™ oraz półhermetyczne sprężarki Stream, jak równieżelektroniczny system zarządzania poziomem oleju Traxoil OM4.    Elektryczne zawory regulacyjne EX4 / EX5 / EX6 / EX7 / EX8ALCO Controls napędzane silnikiem krokowym przeznaczone są do precyzyjnego sterowaniaprzepływem masowym czynnika chłodniczego w systemach chłodniczych, klimatyzacyjnych,pompach ciepła, układach regulacji precyzyjnej i chłodniczych instalacjach przemysłowych. Zawory regulacyjne mogą być stosowane jako zawory rozprężne, wtrysku ciekłego czynnika,obejścia gorących gazów, regulatory ciśnienia parowania, regulatory ciśnienia w karterze,regulatory ciśnienia tłoczenia czy regulatory poziomu ciekłego czynnika.    Wybrane cechy produktu        -  Wielofunkcyjność, jak zawory rozprężne, obejścia gorących gazów, dławienia par nassaniu, regulatory ciśnienia tłoczenia, poziomu ciekłego czynnika itp.,       -  W pełni szczelna konstrukcja (bez połączeń gwintowanych między korpusem zaworu aprzestrzeni- silnika)       -  Możliwość  pracy ze wszystkimi popularnymi czynnikami (HCFC, HFC) oraz wzastosowaniach podkrytycznych CO 2,      -  Napędzany silnikiem krokowym,      -  Krótki czas otwierania i zamykania,      -  Bardzo krótki czas pomiędzy pełnym otwarciem i zamknięciem,      -  Wysoka czułość i doskonała powtarzalność,      -  Wersje z przepływem w obu kierunkach dla zastosowań w pompach ciepła,      -  Funkcja pełnego zamknięcia eliminuje potrzebę stosowania dodatkowo zaworuelektromagnetycznego,       -  Liniowa przepustowość,      -  Maksymalnie szeroki zakres wydajności (10 … 100%),      -  Płynna regulacja przepływu masowego, brak naprężeń  (udarów hydraulicznych) w obieguchłodniczym,       -  Bezpośrednie połączenie silnika z zaworem dla wysokiej niezawodności (brakmechanizmu przekładniowego),       -  Ceramiczny suwak i szczelina przelotowa zapewniające dokładną regulację przepływu iminimalne zużycie,       -  Konstrukcja zapewniająca zrównoważenie sił,      -  Korpus i połączenia ze stali nierdzewnej odporne na korozję,      -  Patent europejski nr 0743476, amerykański nr 5735501,  japoński nr 28225789.      Źródło: www.emersonclimate.eu    
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