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Przeznaczenie i zastosowanie 
 
Kontrola przewodności elektrycznej 
Przy współpracy z przełącznikiem sterowanym 
sygnałem przewodności elektrycznej LRS produkcji 
firmy GESTRA czujniki przewodności ERL 16, LRG 
16 służą do ciągłej kontroli zasolenia wody kotłowej, 
a także do ciągłej kontroli zawracanych do walczaka 
kotła kondensatów pod względem ich czystości 
chemicznej, tzn. czy nie nastąpiło przeniknięcie do 
nich mocnych elektrolitów w rodzaju kwasu lub 
ługów, itp. 
W szczególności czujniki LRG 16, ERL 16 
przeznaczone są do stosowania w 
zautomatyzowanych instalacjach kotłów parowych 
pracujących bez stałego nadzoru (na mocy 
przepisów niemieckich TRD 604), np. w 
elektrociepłowniach, w przemyśle papierniczo-
celulozowym do kontroli własności kondensatu, w 
kuchniach centralnych, w farbiarniach do kontroli 
kąpieli barwiących i w instalacjach uzdatniania wody 
do kontroli jej czystości (przez pomiar przewodności 
elektrycznej). 
 
Automatyzacja odsalania kotłów 
Przy współpracy z regulatorem odsalania              
LRR1-12, LRR1-5/6 i zaworem odsalania BAE 
produkcji firmy GESTRA czujniki ERL 16, LRG 16 
mogą być wykorzystywane do automatyzacji 
procesu odsalania kotłów parowych, co przynosi 
korzyści w postaci oszczędności wody i 
podwyższenia stopnia bezpieczeństwa ruchu kotła. 
W sytuacji gdy z uwagi na nadmierny wzrost 
zasolenia wody kotłowej nie jest już możliwa jej 
regeneracja w drodze regulacji, wspomniany układ 
automatycznego odsalania uruchamia sygnalizację 
alarmową, natomiast zamyka samoczynnie zawór 
na przewodzie odsalania przy odstawianiu kotła. 
_________________________________________ 
 
Konstrukcja 
Podstawowym elementem każdego z czujników 
przewodności omawianych typów jest elektroda w 
kształcie pręta, która posiada izolację w formie 
otuliny z PTFE sięgającej aż do powierzchni 
końcówki pomiarowej. Izolację teflonową posiada 
również przepust elektrody przez otwór w korpusie 
czujnika. 
W czujniku przewodności LRG 16-14 istnieje 
możliwość skrócenia pręta elektrody o 200 mm 
(szczegóły na ten temat - patrz instrukcja obsługi). 
Kabel sygnałowy łączy się z czujnikiem za pomocą 
czterobiegunowego wtyku. 
_________________________________________ 
 
Wykonania 
• Czujnik przewodności ERL 16-1 ze złączem 

gwintowanym wkręcanym w otwór specjalnego 
kołnierza montażowego R 1/2’’, DN 15, 20, 25, 
40 wbudowywanego pomiędzy kołnierz zaworu 
odsalania a kołnierz przewodu odprowadzania 
odsolin. 

• Czujnik przewodności ERL 16-1 ze złączem 
gwintowanym R 3/4’’ zalecany do montażu w 
zewnętrznym (mocowanym do króćców 
walczaka kotła) naczyniu pomiarowym. 

• Czujnik przewodności LRG 16-4 ze złączem 
kołnierzowym PN 40 do montażu z końcówką 
czujnika wprowadzoną do wnętrza walczaka 
kotła lub w naczyniu pomiarowym, na zewnątrz 
kotła. 

• Czujnik przewodności LRG 16-4 ze specjalnym  
trójnikiem z dwoma kołnierzami do montażu na 
rurociągu odsalania. 

_________________________________________ 
 
Zasada działania 
Do kontroli własności wody wykorzystuje się 
zjawisko przewodności elektrycznej wody zależne 
od stopnia jej zanieczyszczenia elektrolitami. Przy 
stałym polu powierzchni pomiarowej czujnika i przy 
stałym napięciu zasilania w obwodzie pomiarowym 
przepływa prąd o natężeniu proporcjonalnym do 
przewodności właściwej wody, który jest miarą 
koncentracji zanieczyszczeń dysocjujących na jony 
w wodzie. 
________________________________________

Dane techniczne 
 
Ciśnienie robocze 
32 barn w temp. pary nasyconej 238°C 
(wykonania na wyższe ciśn. na zapytanie ofertowe) 
 
Przyłącza 
LRG 16-4: R 3/8” PN40 DIN 228 
 Kołnierz DN50 PN40 DIN2527 

z trójnikiem dwukołnierzowym DN 15-40 
ERL 16-1: R 1/2’’ i R 3/4’’, PN 40, DIN 228 

kołnierz DN 50, PN 40, DIN 2527, odbiór 
techn. wg 3.1 B  

 kołnierz DN 50, PN 40, DIN 2527, dla  
 techn. okrętowej, 4-krotny odbiór techn. 
 kołnierz DN 50, PN 40, DIN 2527,  
 odbiór techn. wg 3.1 B  
 kołnierz kwadratowy DN 100, PN 40, 
   128 mm, odbiór techn. wg 3.1 B 
  
 
Długość przy dostawie (patrz również „Wymiary”) 
ERL 16-1 (R 3/4’’), ERL 16-2: 
99, 200, 300, 400, 600, 800 i 1000 mm 
(inne długości na zapytanie ofertowe) 
LRG 16-4: 300 i 500 mm 
 
Materiały 
Korpus ERL 16-... 1.0036, LRG 16-4 1.0071107 
Trójnik dwukołnierzowy LRG 16-4 C 22.8/St 35.8 
Elektroda prętowa 1.4571 
Końcówka przedłużająca 1.4571 
Rurka izolacyjna PTFE 
Złącze elektryczne: gniazdo i wtyk: tworzywo szt. 
 
Dopuszczalny zakres pomiarowy przewodności 
powyżej 1 µS/cm 
 
Temperatura w otoczeniu głowicy złącza 
sygnałowego 
Maks. 60°C 
 
Złącze elektryczne 
Wtyk czterobiegunowy z końcówkami zaciskowymi 
na wkręty, przepust i dławik kablowy Pg 11. 
 
Ciężary dla maks. długości przy dostawie 
ERL 16-1 około 0,9 kg 
Kołnierz montażowy R 1/2’’ około 1,4 kg 
LRG 16-4 około 0,5 kg 
_________________________________________ 
 
Ważne informacje 
 
Kabel łączący czujnik z resztą systemu: 
ekranowany typu I-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 lub 
równorzędny, długość kabla wg danych 
technicznych współpracującego z czujnikiem układu 
elektroniki. 
Czujnik przewodności ERL 16, R 1/2’’ przeznaczony 
jest do montażu w otworze kołnierza montażowego 
do zabudowy międzykołnierzowej. Kołnierz ten, 
razem z czujnikiem, mocuje się do kołnierza zaworu 
odsalania BAE. 
Czujnik przewodności LRG 16-4 zintegrowany jest z 
trójnikiem dwukołnierzowym instalowanym na 
rurociągu odsalania. Dzięki temu pomiar 
przewodności wody kotłowej możliwy jest również 
przy zamkniętym zaworze odsalania, co umożliwia 
wykorzystanie czujnika w układach automatycznego 
odsalania. 
Czujnik przewodności może być montowany w 
położeniu pionowym, ukośnym lub poziomym. 
Położenie montażu czujnika powinno być takie, aby 
jego powierzchnia pomiarowa, nawet przy 
najniższym stanie wody w walczaku kotła była 
zanurzona na głębokość co najmniej 100 mm pod 
lustrem wody. 
 
Przy stosowaniu czujników w kotłach parowych i 
wody gorącej należy przestrzegać przepisów dozoru 
technicznego (TÜV). 
 
ZŁĄCZA PRZYGOTOWYWANE NA MIEJSCU 
MONTAŻU 
Patrz instrukcja obsługi i Dane techniczne. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Elektroda przewodności ERL16-1 ľ” 

Elektroda przewodności ERL16-1 ľ”, 
z kołnierzem montażowym 

Elektroda przewodności LRG 16-4 

Elektroda przewodności LRG 16-4  
z trójnikiem 



 
Dane podawane w zamówieniu lub 
przy sprzedaży 
 
Czujnik przewodności GESTRA do pracy w 
układach sygnalizacji granicznych stanów 
przewodności wody lub do odsalania kotłów: 
 
Czujnik przewodności typu ERL 16-1,  
PN 40, złącze gwint. R 1/2’’, DIN 228 
Długość przy dostawie L 47 mm 
Kołnierz montażowy R 1/2’’, DN .... 
 
lub 
Czujnik przewodności typu ERL 16-1,  
PN 40, złącze gwint. R 3/4’’, DIN 228 
Długość przy dostawie L 99 mm 
 
lub  
Czujnik przewodności typu LRG 16-4,  
PN 40,kołnierz DN ..., DIN 2527, lub kołnierz 
kwadratowy 
Długość przy dostawie L ..... mm 
Odbiór techn. ......... 
 
lub  
Czujnik przewodności typu LRG 16-4,  
PN 40 z trójnikiem dwukołnierzowym, DN ...... 
 
 
Na życzenie, za dodatkową opłatą istnieje 
możliwość wystawienia dla dostarczanych 
czujników następujących certyfikatów 
badań odbiorczych: 
 
Wg normy DIN 50049-2.1, -2.2 i 3.1B. 
 
Wszelkie wymagania odnośnie warunków 
odbioru technicznego należy podać w 
zamówieniu. Po dostarczeniu urządzeń nie ma 
możliwości uzupełniającego wystawienia 
certyfikatu.  
Koszty wystawienia i zakres w.w. certyfikatów 
odbioru i przeprowadzenia potwierdzanych w 
nich testów podane są w naszym cenniku pt. 
„Koszty odbioru urządzeń produkowanych 
seryjnie”. W przypadku procedur odbioru 
innych niż wymienione prosimy zwracanie się 
do nas o informacje. 
_____________________________________
_ 
 
Urządzenia współracujące 
 
Do sygnalizacji stanów granicznych 
przewodności: 
Przełącznik sterowany sygnałem 
przewodności LRS. 
 
Do automatyzacji odsalania kotła: 
Regulator odsalania LRR 1-12, LRR 1-5b lub 
LRR 1-6b, przełącznik sterowany sygnałem 
stanu granicznego URS 2b, jednostka 
wskazująca URA-1e/2e, zawór odsalania BAE. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czujnik przewodności ERL 16-1, R 3/4’’ 

 
 
 
 
 

Elektroda pomiaru przewodności LRG 16-4 z kołnierzem DN50 PN40 DIN 2527 

Izolacja cieplna 
Kołnierz 

V=20mm (inspekcja 3.1B) 
V=20mm (odbiór 4-krotny) 
V=24mm (DN100) 
V=32mm (kołnierz kwadratowy) 

Izolacja cieplna 

Pierścień  
uszczelniający 



 
 
Przykłady montażu 
 

 
 

 
 
Montaż w układzie poziomym czujnika 
przewodności ERL 16-1 w naczyniu 
pomiarowym; przypadek zastosowania do 
ciągłej kontroli własności kondensatu. 

 
 
Po lewej - montaż w układzie poziomym czujnika przewodności LRG 16-4 w walczaku kotła, po prawej - 
montaż w położeniu pochyłym czujnika LRG 16-4 w walczaku oraz montaż na zewnątrz walczaka - w 
naczyniu pomiarowym. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Montaż czujnika przewodności ERL 16-1, R 1/2’’ osadzonego w kołnierzu montażowym, bezpośrednio na 
zaworze odsalania BAE. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Montaż czujnika przewodności LRG 16-4 zintegrowanego z czujnikiem dwukołnierzowym na króćcu 
walczaka kotła (do drugiego kołnierza czujnika przyłączony jest rurociąg odsalania z zaworem 
sterowanym przez regulator odsalania) 
 

LRG 16-4 

LRG 16-4 

LRG 16-4 



B1 

 
LRG 16 
ERL 16 
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______________________________________ 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży 
______________________________________ 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania  zmian 
danych technicznych i konstrukcji. 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Program produkcji 
urządzeń techniki regulacji automatycznej i sterowania GESTRA 
______________________________________________________________________________ 
 
B Elektronika przemysłowa 
 Pomiary - sterowanie 
 
B 1 
 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Podstawowe jednostki pomiarów, sterowania i ograniczenia wielkości fizycznych: 
 
Poziomu: przewodnościowe, pojemnościowe 
Przewodnictwa elektrycznego: przewodnościowe, indukcyjne 
Temperatury: mechaniczne, elektryczne, elektropneumatyczne 
Ciśnienia: mechaniczne (samoczynnego działania), elektryczne, elektropneumatyczne 
Zmętnienia/wykrywania obecności oleju: fotoelektryczne, przewodnościowe 
 

 
B2 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 
Urządzenia pomocnicze, zespoły uzupełniające 
 
Uniwersalne sygnalizatory, ograniczniki i wskaźniki poziomu 
Zestawy do testów i symulacji 
Obudowy do elektronicznych jednostek sterowania 
Przenośne instrumenty pomiarowe: temperatury, przewodnictwa, pH 
Kompletne zespoły sterowania pomp 
 

 
B3 
 

 
Urządzenia do akwizycji danych procesowych i sterowania procesu 
do ciągłej kontroli, wizualizacji, rejestracji, automatyzacji i optymalizacji procesów w 
energetyce i przemysłach przetwórczych 
 

 
C 
 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
 

 
Urządzenia i zbiorniki dla techniki cieplnej 
 
Schładzacze pary przegrzanej 
Systemy gromadzenia i powrotu kondensatu 
Układy rozprężania kondensatu 
Inne układy techniki cieplnej 
Przetwornice pary czystej 
Osuszacze pary  

 
D 
 
D1 
D2 
D3 
D4 

 
Akcesoria, armatura 
 
Zawory odcinające 
Zawory regulacyjne 
Zawory bezpieczeństwa 
Osadniki zanieczyszczeń 

 
 
 
 

 

POZNAŃ 
www.armaterm.pl  
tel. +48 (61) 8488 431 
fax +48 (61) 8488 431 
e-mail: biuro@armaterm.pl 


