
Tüm Termodinamik buhar kapanlarý, diskin üzerinde

bulunan flaþ buharýn zamanla ýsýsýný kaybederek yoðuþmasý ve

böylece buradaki basýncýn düþmesi sonucu açarlar. Isý

kaybý ne kadar fazla ise, açma - kapama olayý frekansý

da o oranda artar.

Termodinamik Buhar Kapanlarý
         ‘den 3 büyük deðiþiklikle mükemmel bir Termodinamik Buhar Kapaný:

TLV A serisi ve P46SRN modeli Deðiþebilir Valf Modülüne

 sahiptir. Böylece sit aþýndýðýnda kapaný atmaya gerek yoktur. 

Set halinde gelen modül, yerine takýlarak kapan çalýþmasýna devam eder. 

Bakým ve iþçilikten büyük tasarruf saðlar. 

2- Ýzolasyon Ceketi

Sýradan Buhar Kapaný
(Ýzolasyonsuz) 

Çok rüzgarlý, yaðmurlu ve karlý günlerde,

gereksiz yere aç - kapa yapan buhar kapaný hem

gereksiz yere buhar kaçýrýr hem de zamanýndan önce

arýzalanýr.

TLV bu durumun kendi kapanlarýnda yaþanmamasý

için tüm Termodinamik Buhar Kapanlarýna izolasyon

ceketi yerleþtirmiþtir.

Tüm TLV Termodinamik Buhar Kapanlarýnda Standart

bir özellik olarak bulunan Ýzolasyon Ceketi sayesinde,

aþýrý çalýþmadan dolayý oluþan aþýnma ve kaçaklar önlenmiþ olur.

Buhar Kapanýnýz çok daha uzun ömürlü ve kaçaksýz çalýþýr.

3- Bimetal Hava Atýcý

TLV Termodinamik Buhar 

Kapanlarýnda Hava 

Kilitlenmesi 

olayýný çözmek ve buhar 

kaçaðýný önlemek amacýyla

BÝMETAL HAVA ATICI 

kullanýlýr. Ýlk devreye almada 

bimetal bilezik

bulunduðu konik yüzey 

üzerinde týrmanarak diski 

yukarýda tutar, bu

sayede hava hýzlý þekilde 

tahliye edilir. 

Devreye Alma Sýrasýnda
 Bimetal Bilezik Yukarý Konumda

Sonuç: Hýzlý Startup...
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Bimetal Bilezik Hava

Termodinamik buhar kapanlarýnda bilinen en büyük problem,

bu buhar kapanlarýnda hava atýcý olmadýðý için, ilk devreye almada

 hava kilitlemesi probleminin yaþanmasý ve kapanýn çalýþmamasýydý.  

Bu tür durumlarda operatörler bypass vanalarý yardýmýyla sistemi

devreye alýrlardý.

Ýmalatçý firmalar bu durumun yaþanmamasý için disklerin alt yüzeylerini

ya pürüzlü ya da çentikli yaparlar. Bu pürüz veya çentikten kaçan hava

kapanýn biraz uzun sürede de olsa devreye girmesini saðlar. Ne var ki

havanýn geçtiði yerden buhar da geçeceðinden, termodinamik buhar

kapanlarý havayý geç tahliye etmek yanýnda buhar sarfiyatý fazla 

buhar kapanlarý olarak bilinegeldiler.

Daha sonra soðuk 
kondensin boþalmasýna da 
yardýmcý olan bimetal 
bilezik,sýcak kondensin 
kapana ulaþmasýyla 
geniþleyerek konik 
yüzeyden aþaðý iner 
ve diskin normal açma-
kapama iþlevini yerine 
getirmesini saðlar.

Normal Çalýþmada
 Bimetal Bilezik Aþaðý Konumda

Bu özellik nedeniyle TLV diskleri özel leplenmiþ ayna yüzeyli
olarak üretilirler ve en az buhar tüketimi ile çalýþýrlar.

Daha az buhar kaybý
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