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 Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych 
elementów lub podzespołów wymagających 
konserwacji, regulacji bądź innych czynności 
obsługi technicznej wykonywanych przez 
użytkownika urządzenia. Wszelkie czynności tego 
typu, a przede wszystkim naprawy powinny być 
wykonywane wyłącznie przez producenta. 
Jakiekolwiek próby naprawy lub modyfikacji 
urządzenia podejmowane przez użytkownika mogą 
w niekorzystny sposób wpłynąć na działanie 
urządzenia lub wręcz uniemożliwić jego działanie, 
a poza tym skutkują utratą uprawnień 
gwarancyjnych.  

Informacja nt. bezpieczeństwa 

 
Przeznaczenie i zastosowanie 
 
Przy współpracy z regulatorem NRS 1-9b 
elektroda poziomu NRG 16-36 jest stosowana do 
interwałowej regulacji poziomu wody w kotłach 
parowych  z dodatkowym alarmem niskiego 
poziomu specjalnej konstrukcji i alarmem 
wysokiego poziomu. 
 
Konstrukcja 
 
NRG 16-36 przyłącze gwintowe 1½” BSP wg DIN 
ISO 228, PN40 
NRG 16-36.1 lub NRG 16-36.2 z kołnierzami PN40 
DN50 lub DN100 dostarczanymi oddzielnie. 
 
Dane techniczne 
 
Numer zatwierdzenia typu 
TÜV WB/WR 
 
Elektroda poziomu NRG 16-36, NRG 16-36.1,  
NRG 16-36.2 
 
Maksymalne ciśnienie robocze 32barg przy 
temperaturze 238°C 
 
Przyłącza: 
NRG 16-36  :1½” BSP PN40 
NRG 16-36.1 :1½” BSP z kołnierzem 

montażowym DN50 PN40 
(DIN2527) 

NRG 16-36.2 :1½” BSP z kołnierzem 
montażowym DN100 PN40 
(DIN2527) lub kołnierzem 
kwadratowym 128mm 

 
Stała ogniwa C z rozszerzeniem powierzchni 
pomiarowej 0,13 cm-1 
 
Dostępne długości 500, 1000, 1500mm 
 
Materiały 
Korpus stal kwasoodporna 1.4571 
Kołnierz stal węglowa 1.0460 
Pręty stal kwasoodporna 1.4571 
 
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 
przy skrzynce zaciskowej 70°C 
 
Przyłącze elektryczne – 2 czteropolowe złącza z 
zaciskami śrubowymi,  dwa dławiki Pg9 
 
 
Przybliżona masa: 
NRG 16-36  : 2,9 kg 
NRG 16-36.1 : 6,3 kg 
NRG 16-36.2 : 10,3 kg 
 
Uwaga 
 
Elektroda poziomu NRG 16-36 jest wysokiej 
jakości czujnikiem pomiarowym i wymaga 
starannej obsługi. Należy nie dopuszczać do 
uderzeń lub zginania prętów elektrody ponieważ 
może to doprowadzić do uszkodzenia elektrody. 
 
Instalacja 
 
Krok 1 
 
1. Uważnie określić wymagane długości 

pomiarowe każdego z prętów elektrody i 
zanotować te długości w tabeli (Fig.3) 

2. Obciąć pręty elektrody 6,7,8 i (NW) do 
wymaganych długości. W przypadku prętów 
6,7,8 należy uwzględnić 2mm dodatkowego 
skrócenia dla kompensacji elementu 
rozszerzenia powierzchni pomiarowej (Fig. 3 i 
4). 

3. Zdjąć izolację PTFE z końcówek prętów 
elektrodowych zgodnie z Fig 5 i 6. 

4. Worek z tworzywa sztucznego z śrubami, 
dyskiem dystansowym i elementami 
rozszerzeń pomiarowych jest dołączony do 
skrzynki przyłączy elektrycznych (I) elektrody. 

5. Dla prętów elektrody dłuższych niż 1000mm 
wymagane jest zastosowanie dysku 
dystansującego (A). 

6. W celu założenia dysku dystansującego (A) 
należy przeciągnąć ten dysk przez pręty 
elektrody (Fig. 4). 

7. Zamocować elementy rozszerzenia 
powierzchni pomiarowych (B) do każdego z 
prętów 6, 7, 8. 

8. Założyć element rozszerzenia powierzchni 
pomiarowej © pręta centralnego (NW) i 
dociągnąć za pomocą śruby (D). 

9. Wcisnąć podkładkę blokującą (E) na centralny 
pręt elektrody. 

 
Krok 2 
 
1. Sprawdzić stan gwintu i powierzchni 

uszczelniającej kołnierza montażowego 
montowanego następnie na króćcu kotła. 

2. Umieścić pierścień uszczelniający (F) na 
powierzchni uszczelniającej (G) elektrody 
(Fig.5) 
Uwaga: Używać tylko pierścieni ze stali 
nierdzewnej 1.4301N D48x55 wg DIN7603 
dostarczanych z elektrodą. 

3. Zastosować smar do gwintu elektrody (H). 
4. Wkręcić elektrodę poziomu w gwint w 

kołnierzu montażowym zainstalowanym na 
kołnierzy króćca kotła. Dociągnąć za pomocą 
klucza oczkowego 55mm. Moment 
dociągający wynosi 490Nm na zimno. 

 

 

Ważne informacje 

 
 Powierzchnie uszczelniające gwintu i 

kołnierza montażowego oraz kołnierza 
króćca kotła muszą być dokładnie obrobione 
(Fig.7). 

 Nie zginać prętów elektrody podczas jej 
montażu. 

 Nie izolować korpusu elektrody ponad 
częścią sześciokątną. 

 Rura osłonowa elektrody musi odpowiadać 
właściwym przepisom. 

 
 
Połączenia elektryczne 
 
Połączenia elektryczne w skrzynce przyłączy 
elektrycznych (I) (Fig. 5 i 8) należy wykonać 
zgodnie ze schematem (Fig.9). 
 
Połączenia należy wykonać dwoma kablami 
czterożyłowymi ekranowanymi np. 4 x 0.5 mm2. 
 
Maksymalna długość kabla 100m dla 
przewodności powyżej 10µS/cm. 
 
Maksymalna długość kabla 30m dla przewodności 
powyżej 0,5µS/cm do 10µS/cm. 
 
Maksymalna długość kabla 15m dla przewodności 
powyżej 0,5µS/cm do 10µS/cm przy wykorzystaniu 
przetwornika URN 1-b (24VDC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenia towarzyszące 
 
Ogranicznik poziomu z okresową samo kontrolą 
poprawności działania (DIN 57116/VDE0116) 
połączony z regulatorem poziomu typu NRS 1-9. 
 
 
Urządzenia dodatkowe 
 
Układ logiczny SRL6 dla monitorowania 
okresowego czyszczenia zewnętrznego naczynia 
pomiarowego w przypadku instalacji elektrody na 
zewnątrz kotła (Fig.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.armaterm.pl 
 

tel./fax 061 8488 431 
tel. 0506 110 005 

 

e-mail: biuro@armaterm .pl 




