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NRS 1-8 
  

Rys. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie aktualny 
 
Rys. 3 
 

 
Rys. 2 

 

 
U1-2 elektroda zalana elektroda odsłonięta awaria 

2 Veff. 10 µS/cm C=0,3 < 1 Veff. >= 2 Veff. < 2 Veff. 
10 Veff. 0,5 µS/cm C=0,13 < 1 Veff. >= 10 Veff. < 10 Veff. 
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Zasady bezpiecznego użytkowania  
Sygnalizator wysokiego poziomu NRS 1-8 pracuje tylko w kombinacji z elektrodami poziomu NRG 16-12, 
NRG 17-12, NRG 19-12. 
Instalacja urządzenia może być powierzona wyłącznie pracownikom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 
Przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje należy rozumieć osoby, które uzyskały 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki, zastosowań i użytkowania urządzeń bezpieczeństwa  
i sprzętu ochrony osobistej przy eksploatacji i przy pracy z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, jak 
również w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom, w wyniku czego uzyskały 
dostateczny zasób wiadomości i umiejętności niezbędny przy instalacji i odbiorze tego urządzenia. 
  

 

 
 

Niebezpieczeństwo 
Podczas pracy listwa przyłączeniowa NRS 1-8 jest pod napięciem. 
Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. 
Przed zdjęciem pokrywy sygnalizatora lub odłączaniem panelu z szyny należy wyłączyć 
napięcie. 
 

  
Cel stosowania 
Sygnalizator wysokiego poziomu wody z funkcją okresowej samokontroli do współpracy z elektrodami 
poziomu produkcji firmy GESTRA typu NRG 16-12, PN 40; NRG 17-12, PN 63 lub NRG 19-12, PN 160. 
Urządzenie spełnia wymagania przepisów obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec dotyczących 
zastosowania w kotłach parowych pracujących bez stałego nadzoru (TDR 604). 
 
Wykonania 
NRS 1-8b (Rys. 4) 
Urządzenie w wykonaniu wtykowym, może być mocowane na zatrzaski na szynie wsporczej 35 mm lub 
mocowane wkrętami do płyty montażowej. 
 
NRS 1-8c (Rys. 5) 
Wykonanie w wersji wsuwanej 19’’, płyta czołowa wykonana wg wymagań normy DIN 41494 część 5, 8 TE 
(jednostka); 1 TE=5.08 mm (=2”). 
Przyłącze sygnałowe urządzenia wykorzystuje 32-wtykowe dwurzędowe złącze w formie karty EURO z 
dwoma prowadnicami karty. 
 
NRS 1-8d (Rys. 5) 
Wersja wsuwana 19’’ stosowana jako element wymienny. 
 
Dane techniczne 
 
Symbol zatwierdzenia 
09-91-0112. 
 
Wejścia 
4 końcówki zaciskowe do przyłączenia jednego przewodnościowego czujnika poziomu typu  
NRG 16-12, PN 40;  
NRG 17-12, PN 63; 
NRG 19-12, PN 160. 
 
Wyjścia 
2 beznapięciowe zestyki przekaźnikowe (połączone szeregowo w przypadku wykonania „b”; 
maks. obciążalność zestyków: 250 V, 300 W, 3 A przy obciążeniu rezystancyjnym, co gwarantuje żywotność 
5x105 cykli przełączeń lub 0,35 A przy obciążeniu indukcyjnym i przy żywotności 2x106.cykli;  
materiał styków: srebro z naniesioną  galwanicznie warstewką złota. 
 
Zwłoka zadziałania 
Fabrycznie nastawiona na 3 s 
(istnieje możliwość zamówienia urządzenia ze zwłoką do 25 s) 
 
Czułość 
10 µS/cm w temp. 25°C w przypadku zastosowania do współpracy z sygnalizatorem przewodnościowego 
czujnika poziomu z normalną (nie powiększoną) powierzchnią pomiarową (stała naczyńka C=0.3) 
0.5 µS/cm w temp. 25°C w przypadku współpracy z przewodnościowym czujnikiem poziomu z rozszerzoną 
powierzchnią pomiarową (stała naczyńka C=0.13), patrz karta katalogowa NRG 16-12.  
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Elementy wskazujące i nastawcze 
2 czerwone diody LED „Alarm” 
1 zielona dioda LED „Operation” 
1 przycisk „Test I” 
1 przełącznik „Test II/Inspection” 
 
Zasilanie 
230 V ± 10%, 50/60 Hz 
Wersje na specjalne napięcia zasilania:  
115 V ± 10%, 50/60 Hz lub 24 V ± 10%, 50/60 Hz 
Istnieje możliwość zasilania prądem stałym 24 V przy zastosowaniu przekształtnika URN-1. 
 
Pobór mocy 
5 VA 
 
Stopnie ochrony 
Wykonanie NRS 1-8b: IP 40 wg DIN 40 050 
Wykonanie NRS 1-8c/d: IP 10 
 
Dopuszczalna temperatura otoczenia 
Wykonanie NRS 1-8b: 0 ... 55°C 
Wykonanie NRS 1-8c/d: 0 ... 70°C 
 
Materiał obudowy 
NRS 1-8b 
Podstawa: Noryl SE 1-GFN 2 UL 94 VO, kolor czarny 
Pokrywa: R-ABS UL 94 VO, kolor szary 
NRS 1-8c/d 
Płyta czołowa: aluminium 
 
Wymiary 
Patrz rys. 4. 
 
Instalacja 
 
Wykonanie „b” (Rys. 4) 
Na szynie montażowej (z przyłączami montażowymi) 
1. Przypiąć urządzenie na szynie montażowej. 
2. Poluzować wkręty pokrywy A i odłączyć obudowę C od podstawy B. 
Na panelu montażowym 
1. Poluzować wkręty pokrywy A i odłączyć obudowę C od podstawy B.  
2. Wykręcić zatrzask montażowy D.  
3. Wywiercić otwór G o średnicy 4,3 mm, zaznaczony na podstawie.  
4. Zamocować podstawę za pomocą dwóch śrub M4 na panelu montażowym. 
Wykonanie „c”/”d” (Rys. 5) 
Wprowadzić 19” jednostkę w magazynek i zamocować za pomocą śrub H. 
Uwaga: Zapewnić odpowiednią wentylację, minimalna odległość pomiędzy jednostkami ok. 20 mm. 
 
Połączenia elektryczne 
Na szynie montażowej (z przyłączami montażowymi) 
1. Wybrać wejście kablowe E/F i usunąć uszczelkę. Rys. 4. 
2. Połączenia powinny być przeprowadzone wg. schematów dla NRS 1-8. Rys. 1, Rys. 2, rys. 3. 
Do połączeń stosować: czterożyłowy, z pełnym ekranowaniem, o minimalnym przekroju żyły 0,5 mm2. np. 4 
x 0,5 mm2 
Maks. długość kabla 100 m do zastosowań w cieczach o przewodności właściwej powyżej 10 µS/cm. 
Maks. długość kabla 30 m do zastosowań w cieczach o przewodności właściwej powyżej 0,5 µS/cm. 
Maks. długość kabla 15 m do zastosowań w cieczach o przewodności właściwej powyżej 0,5 µS/cm, gdy 
czujnik stosowany jest w zespole z przekształtnikiem URN 1b (24 V pr. stałego). 
3. Usunąć pokrywę C z podstawy B i zamocować śrubami. 
4. Podłączyć wejścia elektryczne elektrody poziomu, jak pokazano na schemacie.  
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Uwagi 
• Ekranowanie łączyć do terminalu 8/A22 sygnalizatora wysokiego poziomu, a nie do elektrody. 
• Ekranowanie nie może mieć innych połączeń elektrycznych. 
• Czułość jest podana na tabliczce znamionowej. 
• Napięcie zasilania podane jest na tabliczce znamionowej. 
• Przy wyłączaniu odbiorników o wysokiej induktancji w sieci zasilającej tworzą się piki napięcia 

osiągające niekiedy wartość wielokrotnie przekraczającą nominalną wartość napięcia sieciowego. 
Zjawiska te mogą: 
1. w znaczny sposób zakłócać działanie urządzeń pomiarowych, sterowania i automatyki 
2. znacznie skracać żywotność styków przekaźnikowych w następstwie wyładowań łukowych. 
W związku z czym zaleca się stosowanie w obwodach zasilania odbiorników o charakterze indukcyjnym 
tłumików RC (np.: 0,1 µF/100Ω) . 

 
Próby funkcjonalne 
1. Po podłączeniu zasilania w sygnalizatorze powinny się palić zielone diody LED. Rys. 6. 
2. Całkowicie otworzyć zawory naczynia pomiarowego poziomu wody w kotle. 
3. Napełnić kocioł wodą, aż poziom przekroczy wymagany wysoki poziom.  

Po zwłoce zadziałania zaznaczonej na tabliczce znamionowej, muszą się zapalić na panelu 
sygnalizatora dwie czerwone diody LED 2.  
Punkt przełączenia (wysokiego poziomu) powinien być osiągnięty podczas cyklu samokontroli, cykl ten 
powinien być wcześniej wykonany. Tylko wtedy alarm systemu zada własny czas zwłoki. Może się 
pojawić opóźnienie maksymalne dwa razy większe od opóźnienia nominalnego.  

4. Zmniejszyć poziom w kotle poniżej wysokiego poziomu, obie czerwone diody LED muszę zgasnąć. 
5. Alarm wysokiego poziomu może być symulowany przez naciskanie przycisku „TEST I” 3, gdy końcówka 

elektrody jest zanurzona w wodzie. Nacisnąć przycisk, aż minie czas zwłoki zadziałania. Obie czerwone 
diody LED muszą się zapalić. 

6. Kontrolowany może być, także obwód samokontroli sygnalizatora. Kontrolę może przeprowadzić 
odpowiedni urząd kontrolujący bezpieczeństwo pracy kotła, podczas dorocznych kontroli. Naciskać na 
przycisk „TEST II/INSPECTION” 1, w kierunku strzałki z zanurzoną elektrodą. Po maksymalnie dwóch 
minutach, dwie czerwone diody LED 2 powinny sygnalizować alarm wysokiego poziomu. Podczas tych 
testów przycisk „TEST I” 3, nie może być używany, jak również nie może wzrosnąć poziom wody 
powyżej zaznaczonego wysokiego poziomu.  Po przeprowadzeniu prób należy przełączyć przyciski do 
pozycji wyjściowych. Po zwłoce zadziałania dwie czerwone diody LED muszą zgasnąć. 

 
Błędy  
 
Błąd A: Sygnalizator pokazuje alarm wysokiego poziomu, zanim poziom w kotle osiągnie zaznaczony 

wysoki poziom. 
Przeciwdziałanie: Sprawdzić długość końcówki elektrody. Sprawdzić, czy końcówka elektrody ma kontakt z 

osłoną lub innymi częściami wewnętrznymi kotła. Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych 
sygnalizatora i elektrody, Rys. 1, Rys. 3 (NRS 1-8b) lub Rys. 2 (NRS 1-8c). 

Błąd B: Po obniżeniu poziomu wody poniżej oznaczonego wysokiego poziomu, dwie czerwone diody LED 2 
nie gasną lub gasną po krótkim czasie.  

Przeciwdziałanie: Sprawdzić, czy w osłonie został wykonany otwór odpowietrzający. W przypadku, gdy 
elektroda jest zamocowana w zewnętrznym naczyniu pomiarowym, sprawdzić położenie zaworów 
odcinających. 

Błąd C: Jedna lub dwie czerwone diody LED 2 zapalają się, gdy nie zostanie osiągnięty zadany wysoki 
poziom i żaden z błędów A lub B nie zostanie wykryty. 

Przeciwdziałanie: Oznacza to błędne połączenie w sygnalizatorze (błędy/uszkodzenia w jednym lub w 
dwóch kanałach). Należy wymienić sygnalizator. 

Błąd D: Kontrola przyciskiem „TEST II/INSPECTION” 1 nie zakończyła się pomyślnie (tylko jedna lub żadna 
czerwona dioda LED zaświeciła się dwie minuty po rozpoczęciu kontroli).  

Przeciwdziałanie: Wymienić sygnalizator. 
Błąd E: Żadna z dwóch czerwonych diod LED 2 nie zaświeciła się, chociaż poziom wody przekroczył wysoki 

poziom.  
Przeciwdziałanie: Skontrolować przewodność wody kotłowej i porównać uzyskaną wartość z 

przewodnością zaznaczoną na tabliczce znamionowej. Sprawdzić długość końcówki elektrody. 
 
 

 

www.armaterm.pl 
 

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

 

e-mail: biuro@armaterm .pl 




