
      
SCCV-Sistemi     

(Self Closing and Centering Valve – System) 
  

MIYAWAKI nin uluslararası patentli SCCV sistemi,30 yılı aşkın bir süredir yüksek 
güvenirliğini ve efektifliğini ispatlamıştır.Bu teknoloji ile donatılmış binlerce 
kondenstop ,kullanıcılarına aşağıdaki muazzam avantajları sağlamıştır: 

• Diğer kondenstoplarla karşılaştırıldığında çok uzun servis ömrü  
• Vanada ve vana sitinde kısmi yada tek taraflı aşınma olmaması 
• Vana kapatma sisteminin özelliğinden dolayı tüm iç aksamda son derece 

azaltılmış aşınma miktarı  
• Sıcaklık kontrollü tüm kondenstoplarda sıfır buhar kaybı.  

  
SCCV Sisteminin Temel Özellikleri 

Kondenstop içerisindeki 
kapatma sisteminin “Free 
Floating”olması sebebi ile 
vananın merkezleyerek tam 
kapatma yapması 

Kapatma sistemi içindeki 
yayın,vananın kapatma 
kuvvetini absorbe etmesi 
sayesinde, kapatma 
işleminin çok daha 
yumuşak yapılması  

Sübap ve sit yapısının 
kondensin akış yönünde 
kapatma yapacak şekilde 
dizayn edilmesinden dolayı 
akış yönünde tam kapatma 

   
Centering Regulating Soft Closing 



SCCV Sisteminin Uygulamaları 

MIYAWAKI nin uzun yıllardır yaptığı yoğun araştırma geliştirme faaliyetleri SCCV sisteminin değişik 
kontenstop tiplerinde uygulanabilmesini mümkün kılmıştır. Böylece SCCV sistemi sadece Bimetal 
Kondenstop tiplerinde değil aynı zamanda Ters Kovalı ve Şamandıralı Kondenstoplar için de 
uygulanabilir hale gelmiştir. 

Ters Kovalı Kondenstoplar (ES Serisi) Ters Kovalı Kondenstoplar (ER Serisi) 

Series ES 

 

Series ER 

 
Kondenstopun kapatma sistemi,özel olarak 
geliştirilmiş “Super Lever”hareket kolu üzerine 
sabitlenmiştir.Bu sistem içindeki sübap serbestçe 
hareket etmektedir sabit değildir(Free Floating). 
Böylece kapatma sistemi içerisindeki kontrol 
boşluğu kovanın hareketi sebebiyle sit üzerine 
gelecek kuvveti azaltmaktadır. Sübap site 
yumuşak bir biçimde ve tam olarak merkezleyerek 
oturacak ve kapatacaktır. 

SCCV sistemi ünite içerisindeki basınç farkı 
prensibine göre çalışan “Double Valve Unit”in bir 
parçasıdır.Böylelikle kondenstop oldukça uzun bir 
sit-sübap ömrüne sahip olarak karakterize 
edilmiştir ve aynı anma çapındaki diğer 
konvansiyonel tip kovalı kondenstoplara göre de 
çok daha büyük boşaltma kapasitesine sahiptir. 

  

        Şamandıralı Kondenstoplar Bimetalik Sıcaklık Kontrollü 
Kondenstoplar 

G11 / G12 

 

TB5 / TB8 

 

Şamandıra ile kaldıraça direkt olarak bağlantılı 
olan sübap(ball)vana kapatma sistemi içindedir. 
Kapatma sisteminin içerisine yerleştirilen yay 
sayesinde şamandıranın hareketi ile oluşan kuvvet 
sübabı direkt olarak etkilemeyecektir.Bu da 
sızdırmazlık yüzeylerinin ömrünü uzatacaktır. 

Sübabı da içeren Bimetal Eleman,vana gövdesi 
içine yerleştirilmiştir.Bimetal Elemanların hareketi 
sonucu,vananın kapatması yönünde oluşan 
kuvveti,içeride bulunan yay azaltır.Vananın bu 
şekilde yataklanması,sübabın sit merkezini 
yavaşça ve merkezleyerek kapatmasını sağlar. 



  
                SCCV Sisteminin Yüksek Basınç Uygulamalarındaki  

Sıcaklık Kontrollü Kondenstop Tiplerinde Uygulanması 
( TB SERİSİ) 

 
1 2 3 

   

Start-up anında ve soğuk 
kondens oluştuğunda 1 numaralı 
yay valve holderı yukarı doğru 
iter. 2 numaralı yay ise vanayı 
aşağıya doğru iter. Vana 
tamamen açılır ve kondens hızla 
tahliye edilmeye başlar 

Kondenstop içerisindeki 
sıcaklığın artmasıyla Bimetal 
elemanlar genleşmeye başlar ve 
valve holderı kapatma yönünde 
aşağıya doğru iterler.Kapatma 
kuvveti 2 numaralı yay tarafından 
sönümlenir ve direkt olarak 
sübapa iletilmez. Sübap kapatma 
yönünde site iyice yaklaşır fakat 
tam kapatmaz sadece akışı iyice 
azaltır 

İçerideki sıcaklı ayar sıcaklığına 
ulaştığında Bimetal elemanlar 
maksimum genleşme değerine 
ulaşırlar.Böylece süpap site doğru 
iyice yaklaşır.Sübapın kapatma 
mesafesi,sübapın 2 numaralı yay 
ile kuvvet uygulayacağı ve 
kondensin akış hızı göz önüne 
alınarak hesaplanmıştır. 
Kondenstop girişindeki buhar 
basıncı sübapın tam kapatma 
yapmasına yardım edecektir 
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The MiYAWAKi SCCV®-System:        
worldwide patented

Intensive research and development activities over many years have enabled MIYAWAKI to incorporate the SCCV®-System 
in various types of steam traps. Thus it became possible to adopt the SCCV®-System to a wide pressure range and to 
utilize the SCCV®-System not only for Bimetal Steam Traps, but also for Inverted Bucket and Float Type Steam Traps.

The MiYAWAKi SCCV®-System:         
variable adjusted to various types

MIYAWAKI‘s internationally patented Self Closing and Centering Valve SCCV®-System has proven its high reliability and 
effectiveness during more than two decades. Many thousands of steam traps equipped with the SCCV®-System have 
proven enormous advantages for our customers:

1.  a substantially longer life compared with other steam traps

2.  no partial or one-sided precipitate wear of valve and seat

3.   greatly reduced wear of all internal parts due to the reduction         
of the closing forces required to maintain a seal

4.  no steam loss for all Temperature Control Traps

   greatly reduced wear of all internal parts due to the reduction            greatly reduced wear of all internal parts due to the reduction            greatly reduced wear of all internal parts due to the reduction            greatly reduced wear of all internal parts due to the reduction            greatly reduced wear of all internal parts due to the reduction         

inverted Bucket Steam Traps inverted Bucket Steam Traps

Series ES

The Valve Holder is fixed to a spe-
cially developed »Super-Lever«. The 
Valve is »free floating« inside the Val-
ve Holder. Thus the control space 
inside the Valve Holder decreases the 
force toward the seat caused by the 
movement of the bucket. The Valve 
will close softly and exactly in the 
center of the seat.

Series Er

The SCCV®-System is part of a 
»Double Valve Unit«, which is ope-
rating on the basis of the pressure 
difference inside the unit. The trap is 
thus characterized  by extended life 
of the valve assembly and a greater 
condensate discharge per body size 
when compared to conventional In-
verted Bucket steam traps.

 Ball Float Steam Trap  Temperature Control Steam Trap

G11N, G12N

The Valve ( Ball ) lies inside a Valve 
Holder, which is directly connected 
through a lever with the float. By 
installing a spring inside the Valve 
Holder the movements of the float 
and the forces caused by it will not 
be directly transferred to the Valve. 
This will increase the service life of 
the sealing surfaces.

 TB7

The Bimetal Unit including the Val-
ve are guided inside the body. A 
spring reduces the force caused by 
the deflection of the bimetals which 
move the valve toward the seat. The 
guiding of the valve within the seat 
and the lift of the valve is designed 
in such a way that the Valve will 
close very smoothly in the center of 
the seat.

»Super«-Lever

Valve Seat

Valve

Valve Holder
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Most of the condensate is still 
discharged quickly, since the 
valve and the holes in the fixed 
guide on the valve seat are still 
fully open.

The amount of condensate being 
discharged is reduced quickly. 
This prolongs the time that the 
hot condensate stays near the 
bimetal discs and the heat of the 
condensate is transferred to the 
bimetals much more effectively.

4321

In case of very low condensate flow, 
the holes in the guide are closed 
completely by the valve holder and 
the valve will close precisely in the 
center of the seat. Normally, the trap 
is filled with hot condensate and 
the operation will rest in the state 
shown in figure 3. Condensate will 
be discharged continuously.  

On start-up, the bimetal discs are 
all flat and the valve shaft is up with 
the valve fully open. Virtually all cold 
condensate and air are discharged.

As the temperature of the conden-
sate increases, the bimetal discs 
begin to curve gradually and force 
the valve shaft and the valve holder 
to move down.

When condensate with higher tem-
perature (near to set temperature) 
flows in, the bimetal discs are cur-
ved even more and , at the same 
time, the valve shaft moves down 
and the valve holder closes the ho-
les in the guide partially.

2

Basic Principle
»Free Floating« of the Valve inside a 
Valve Holder – thereby precise closing 
of the valve in the center of the Seat.

A Spring and a Spring Plate within the 
Control Chamber absorbs and sof-
tens the movement of the valve into 
the seat (caused by the pressure and 
temperature of the steam).

The upstream Valve/Seat design and 
the  Valve lift (distance between the 
closed and open position of the val-
ve) is designed in such a way that the 
valve will be closed by the flow of the 
condensate.

Soft Closing

No Steam Loss

Centering

regulating

TB9TB7TB51

Bimetal

Valve Holder Valve StemSpring No. 2Spring No. 1

SeatValve




