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Przeznaczenie i zastosowanie ogólne 
 
1) Ciągła kontrola przewodności wody w kotłach parowych, parownikach i innych podobnych urządzeniach z 

dodatkową możliwością kompensacji wpływu temperatury na przewodność - pomiar całkowitej ilości 
rozpuszczonych w wodzie soli (TDS) w  (ppm lub µS/cm).  
Regulator LRR 1-12 współpracuje z elektrodami czujnikami przewodności typu ERL 16-1, LRG 16-4, LRG 17 lub LRG 
19. Regulator LRR1-12 steruje pracą zaworu odsalania ciągłego typu  BAE lub 510. Możliwe jest dodatkowe 
rozszerzenie systemu przez dostawienie rezystancyjnego czujnika temperatury typu Pt100. Po odpowiednim 
skonfigurowaniu za pomocą własnego menu regulator LRR 1-12 zapewnia wówczas automatyczną kompensację 
wpływu temperatury na pomiar przewodności. 

 
2) Odmulanie - usuwanie szlamu i osadów przez dolny króciec odmulający kotła parowego. 
 Regulator LRR 1-12 jest przeznaczony do współpracy z zaworami odmulającymi o działaniu okresowym typu MPA, 

sterowanymi pneumatycznie lub wodą pod ciśnieniem. 
   
W celu lepszego zrozumienia należy zapoznać się z odpowiednimi kartami katalogowymi układów odmulania. Na życzenie 
klienta tryb pracy układu może być wstępnie ustawiony przed wysyłką urządzenia, choć jego konfiguracja poprzez menu w 
czasie rozruchu nie nastręcza trudności.  
 
 
 
Montaż i połączenia elektryczne 
 
Regulator 
Konstrukcja regulatora odsalania i odmulania LRR 1-12 umożliwia jego łatwy montaż w tablicach, pulpitach lub szafkach 
sterowniczych lub w oddzielnych obudowach naściennych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Do 
montażu tablicowego wymagane jest wycięcie o wymiarach 138mm x 68mm wg DIN 43700. 
 
Zdjąć zaciski montażowe i upewnić się, że uszczelka tablicy znajduje się na swoim miejscu. 
 
Wsunąć sterownik do wycięcia w tablicy od przodu. Ponownie założyć zaciski i zamocować sterownik dokręcając śruby. 
(Patrz również wymiary szczegółowe na rys. 1). 
 
UWAGA:  Nie należy instalować sterownika w miejscach, w których jest narażony na bezpośrednie promieniowanie cieplne 
ze strony kotła, rurociągów itp. 
 
 
Połączenia elektryczne 
Połączenia elektryczne powinny być wykonane zgodnie z odnośnymi przepisami, normami i schematem połączeń LRR1-12. 
Usilnie zaleca się wstępne podłączenie sterownika do specjalnej listwy zaciskowej, niezależnie od tego czy jest montowany 
w tablicy, pulpicie lub szafce sterowniczej, względnie w obudowie naściennej.  
 
Należy zwrócić uwagę, że sterownik powinien być połączony z elektrodą do pomiaru przewodności kablem czterożyłowym, 
mimo że na elektrodzie przewody są połączone parami. Dwa przewody dodatkowe tworzą część układu kompensacji spadku 
napięcia sygnału na kablu. Kabel powinien również posiadać wspólny ekran wokół czterech żył oraz przewód odpływowy 
ułatwiający połączenie ekranu ze sterownikiem. (UWAGA:  Ekran nie powinien być połączony w żadnym innym 
punkcie, ani nie może stykać się z uziemieniem instalacji). Z doświadczenia wynika, że zastosowanie stałego odcinka 
kabla pomiędzy elektrodą a zaciskiem pośrednim sterownika zapewnia niezawodność instalacji, którą można łatwo 
kontrolować. 
 
Jeśli chodzi o nową elektrodę kombinowaną LRG 16-8 to wymagane są dwa oddzielne kable do osłony zacisków elektrody, 
czterożyłowy ekranowany do części elektrody służącej do pomiaru przewodności oraz dwużyłowy ekranowany do 
termometru oporowego PT100. 
 
Do omawianego zastosowania zalecane jest używanie kabla typu Pirelli FP200 1mm2. Nadaje się również do tego celu kabel 
Delta Enfield „Firetuff”. W przypadku zastosowania termometru oporowego PT100 wymagane jest zastosowanie wersji 
ekranowanej ww. kabla dwużyłowego na wejściu termometru oraz na wyjściu 0/10V lub 4/20mA. Jak już wspomniano, 
bezpośrednie przyłączenie takich kabli do wtyczek sterownika nie jest zalecane. Należy to czynić poprzez  zamontowaną na 
miejscu listwę zaciskową umieszczoną w obudowie montażowej. 
 
W niektórych zastosowaniach przemysłowych może być wymagane zastosowanie pomiędzy sterownikiem a elektrodami 
kabla opancerzonego, jak również złącza sieciowego i wyjścia 0/10V lub 4/20mA. W takich okolicznościach zaleca się 
stosowanie kabli przyrządowych wieloparowych: jednoparowych dla wyjść 0/10V lub 4/20mA; dwuparowych dla złączy 
sieciowych. W przypadku nowej elektrody kombinowanej typu LRG 16-8 zalecane jest stosowanie kabla trzyparowego, 
który umożliwia spełnianie obu funkcji przez jeden kabel. Każda para powinna być ekranowana oddzielnie folią wraz z 
przewodem odpływowym i owinięta taśmą poliestrową; następnie powinna posiadać ekran zbiorczy owinięty taśmą 
poliestrową w powłoce z czarnego PCV, pojedynczy pancerz druciany i wreszcie powłokę z niebieskiego PCV. Taki kabel jest 
ogólnie biorąc zgodny z normą BS5308 Część 1 Typ 2 i dostępny z żyłami trzech wielkości, z których żyła o przekroju 0,5 
mm2 jest zalecana przy odległości do 50 m, a żyła 0,75 mm2  -  przy odległości do 100 m. Żyły o przekroju 0,5 mm są 
wykonane ze skrętek 7/0,2mm z wyżarzanego ocynowanego drutu miedzianego, a o przekroju 0,75 mm  -  ze skrętek 
24/0,2mm. W przypadku odległości przekraczających podane powyżej należy zwrócić się o poradę techniczną. 
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Sterownik posiada możliwość przełączania prądu zasilania: może być zasilany ze źródła prądu przemiennego 100V ÷ 240V o 
częstotliwości 50 ÷ 60Hz. Posiada on dwa zakresy pomiaru przewodności:  0 ÷ 999,0 ppm lub µsimens/cm  i 0 ÷ 9990ppm 
lub µsimens/cm. Zakres przewodności, zmieniany poprzez menu sterownika, jest opisany  w części „Kalibracja” niniejszej 
instrukcji. Sterownik jest wyposażony we własny bezpiecznik sieciowy zwłoczny na natężenie 1 A.  Zalecane jest 
zabezpieczenie zewnętrzne zasilania elektrycznego sterownika przy pomocy bezpiecznika 2 A lub miniaturowego 
bezpiecznika automatycznego. 
 
Przewidziane są dwa przewody napięcia zasilania sterownika, które muszą być połączone z tą samą fazą. L1 to przewód 
idący z obwodu palnika tablicy sterowniczej kotła, który zasila sterownik, jego wyświetlacz, złącze PM60, termometr 
oporowy PT100 i wyjście 0/10V lub 4/20mA. 
 
Przewód L2, który zasila siłownik, musi pozostawać pod napięciem po ręcznym lub automatycznym wyłączeniu palnika ze 
względu na ciśnienie, aby umożliwić zamknięcie siłownika elektrycznego zaworu odsalającego. Przewód L2 jest normalnie 
zasilany z obwodu sterującego tablicy sterowniczej kotła i powinien mieć taką samą fazę co przewód zasilający obwodu 
palnika. Przewód L2 powinien być zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem 2A. Całkowite odłączenie sterownika następuje 
zatem po ustawieniu wyłącznika głównego kotła w położeniu „OFF”. 
 
UWAGA:  Należy jednak pamiętać, aby przed ostatecznym odłączeniem kotła umożliwić zamknięcie zaworu odsalającego. W 
przeciwnym razie z kotła wypłynie nadmierna ilość wody. 
 
 
 
Procedura uruchamiania 
 
 
Przyciski na ściance przedniej 
Sterownik LRR1-12 posiada jedynie cztery przyciski  i jest całkowicie obsługiwany przy pomocy menu. Nie ma absolutnie 
żadnej potrzeby zdejmowania pokrywy tylnej w celu uzyskania dostępu do wnętrza przyrządu, czynność taka powoduje 
unieważnienie gwarancji. 
 
 
Kalibracja 
W celu wejścia w tryb kalibracji należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Menu, aż na wyświetlaczu pojawi się napis SET-UP 
(Konfiguracja). Po kilku sekundach zostanie automatycznie wyświetlona pierwsza pozycja menu głównego oraz napis SET-
UP,   a na linii pod wyświetlaczem pojawi się napis SET PARAMETERS (Ustawianie parametrów). 
 
 
Menu główne 
Menu główne zawiera następujące podmenu:  
1) SET PARAMETERS Ustawianie parametrów 
2) CALIBRATION  Kalibracja 
3) SET TEMP. COMP. Nastawa kompensacji temperatury 
4) SET CLOCK  Nastawa zegara  
5) EXIT SET-UP  Wyjście z trybu konfiguracji 
Przez naciskanie przycisków ze strzałkami UP lub DOWN możliwe jest „przewijanie” głównych podmenu „w górę” lub „w 
dół”. Po dojściu do określonego wymaganego podmenu należy nacisnąć przycisk programu P, co spowoduje przełączenie 
sterownika na dane podmenu. 
UWAGA:  Przycisk P należy nacisnąć w celu wprowadzenia i zachowania lub wyjścia  z danego parametru.  
 
 
Ustawianie i zachowywanie parametrów 
 
1) USTAWIANIE PARAMETRÓW (SET PARAMETERS) 
W tym pierwszym podmenu zawarte są wszystkie wstępnie ustawiane warunki niezbędne do spełnienia wymagań 
związanych z konkretnym typem układu odsalania. Po przejściu do podmenu naciśnięcie przycisku P umożliwia przewijanie i 
ustawienie następujących parametrów: 
 
a) OPERATIONAL MODE Tryb pracy 
b) TEMP SENSOR Czujnik temperatury 
c) 2 MINUTE DELAY Zwłoka 2-minutowa 
d) ISOL. OUTPUTS i) and ii) Wyjścia izolowane i) i ii) 
e) DISPLAY Wyświetlacz 
f) OPERATING RANGE  Zakres roboczy 
g) SET - POINT Wartość zadana 
h) HIGH ALARM Sygnalizacja poziomu wysokiego 
i) DURATION Czas trwania 
j) SET EVENT Nastawa zdarzenia 
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a) TRYB PRACY (OPERATIONAL MODE) 
Wybranie tego podmenu powoduje również wyświetlenie jednego z następujących napisów w drugiej linii: SLH, STD lub 
STDB. Przy pomocy strzałek „UP” i „DOWN” możliwe jest kolejne wyświetlanie tych parametrów. 
 
Wybór powyższych funkcji jest podyktowany następującymi kryteriami: 
SLH Dotyczy instalacji odsalających wysokociśnieniowych lub instalacji  odsalania, w których elektroda pomiarowa 
znajduje się poza kotłem. 
STD Dotyczy standardowych instalacji odsalających, w których elektroda pomiarowa znajduje się w kotle i zapewnia 
sygnalizację alarmową zarówno wysokiego jak i niskiego poziomu TDS. 
STDB  Zdecydowanie najczęściej stosowane rozwiązanie, zapewniające zarówno odsalanie ciągłe jak i okresowe oraz 
sygnalizację wysokiego poziomu TDS. Sygnalizacja niskiego poziomu jest tu zarzucona na rzecz napędu 
elektromagnetycznego zaworu pilotowego obsługującego zawór odmulania okresowego. 
Należy wybrać funkcję odpowiednią do danego zastosowania i wprowadzić ją przez naciśnięcie przycisku P. 
 
 
b) CZUJNIK TEMPERATURY (TEMP. SENSOR) 
Po wybraniu czujnika temperatury pojawia się napis ENABLED (Aktywny) lub DISABLED (Nieaktywny). Przy pomocy 
przycisków strzałek „UP” lub „DOWN” możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji. Naciśnięcie przycisku P w dowolnym 
trybie powoduje  wprowadzenie tego funkcji. 
 
 
c) ZWŁOKA 2-MINUTOWA (2 MINUTE DELAY) 
Zwłoka 2-minutowa  jest wymagana w trybie SLH, a także w aplikacjach, w których elektroda pomiaru przewodności 
znajduje się poza kotłem. W takich zastosowaniach nie stosuje się kompensacji temperatury. Dla uzyskania dokładnego 
odczytu przewodności instalacja musi być przedmuchana przy każdorazowym włączeniu, stąd bierze się wymóg 
dwuminutowej zwłoki na przedmuch. Funkcja ta jest włączana (ENABLED) lub wyłączana (DISABLED) dokładnie w taki sam 
sposób jak opisany powyżej. 
 
 
d) WYJŚCIA IZOLOWANE  i)   (ISOL. OUTPUTS i) 
Wyjścia izolowane sygnałów dostępnych w następujących formatach. Po ich wybraniu wyświetlacz pokazuje w górnej linii 
napis ISOL. OUTPUTS, a w dolnej 4-20mA +   2- 10V lub, alternatywnie, 0-20mA + 0-10V. Ponowne użycie przycisków „w 
górę” lub „w dół” powoduje wzajemne przełączanie opcji. Należy wybrać pożądaną opcję naciskając przycisk P w celu jej 
wprowadzenia i zachowania. 
 WYJŚCIA IZOLOWANE  ii)   (ISOL. OUTPUTS ii) 
Pod drugą pozycją „wyjść izolowanych” kryje się funkcja umożliwiająca zaokrąglanie jednostek. W dolnej linii wyświetlacza 
podana jest możliwość wybrania sposobu zaokrąglania jednostek DIRECT (bezpośrednio, czyli bez zaokrąglania) lub AS 
DISPLAY (wg wyświetlacza, czyli w zaokrągleniu wg nastaw wyświetlacza). Umożliwia to uzyskanie wyników napięcia i 
prądu wyjściowego w formie bezpośredniej zgodnej z wynikiem zasolenia lub ich zaokrąglenie w górę lub w dół zgodnie z 
wyświetlaczem do najbliższych 10 lub 100. Ponowne użycie przycisków UP i DOWN powoduje przełączanie wyświetlanych 
wyników „w górę” lub „w dół”. Naciskając jeszcze raz przycisk P przy wybranej opcji powodujemy jej zachowanie i 
wprowadzenie. 
 
 
e) WYŚWIETLACZ   (DISPLAY) 
Funkcja ta umożliwia wybór zaokrąglanie wyświetlanego wyniku do najbliższych 10 lub 100, w zależności od wybranego 
zakresu. Użycie przycisków UP i DOWN umożliwia wybór zakresów spośród nnn0 / nnn.0 (zaokrągla do 10 przy zakresie 
wysokim i do 1 przy zakresie niskim) lub nn00 / nn0.0 (zaokrągla do 100 przy zakresie roboczym wysokim lub do 10 przy 
niskim). Nacisnąć przycisk P w celu zachowania i wprowadzenia wybranego trybu.   
 
 
f) ZAKRES ROBOCZY   (OPERATING RANGE) 
Funkcja ta umożliwia wybór zakresu czułości sygnału wejściowego przewodności. Przewidziane są dwa zakresy oznaczone 
jako HIGH (Wysoki) i LOW (Niski). Jak poprzednio, operator może przełączać oba zakresy i wybrać najodpowiedniejszy. 
Istnieją następujące zakresy : WYSOKI 0-9990 i NISKI 0-999.0. Po dokonaniu właściwego wyboru należy nacisnąć 
przycisk P w celu jego zachowania i wprowadzenia. 
 
 
g) WARTOŚĆ ZADANA   (SET POINT) 
Jest to funkcja umożliwiająca właściwą nastawę poziomu TDS (Ogólnej ilości rozpuszczonych ciał stałych) w ppm (częściach 
na milion) lub, jeżeli preferowane są jednostki przewodności, w µsimens / cm. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 
poziomu wartości zadanej, możliwe jest uzyskanie informacji telefonicznej z firmy. W celu wyregulowania poziomu wartości 
zadanej należy użyć odpowiedniego przycisku UP lub DOWN. Po wyregulowaniu wartości zadanej zgodnie z wymaganym 
poziomem należy nacisnąć przycisk P w celu zachowania i wprowadzenia danej wartości. 
 
 
h) SYGNALIZACJA POZIOMU WYSOKIEGO    (HIGH ALARM) 
Funkcja ta umożliwia nastawę maksymalnego poziomu TDS, przekroczenie tej wartości  spowoduje włączenie sygnalizacji 
optycznej i zadziałanie przekaźnika wewnętrznego, którego styki beznapięciowe mogą być użyte do sterowania innymi 
rodzajami sygnalizacji dźwiękowej i optycznej. Regulacja poziomu jest również funkcją przycisków ze strzałkami UP lub 
DOWN, których użycie powoduje odpowiednie nastawienie poziomu. Po wybraniu właściwego poziomu należy nacisnąć 
przycisk P w celu zachowania i wprowadzenia danej funkcji. 
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Jeżeli pracujemy w  trybie roboczym STD 
  

SYGNALIZACJA POZIOMU NISKIEGO  (LOW ALARM) 
Funkcja ta, która dostępna jest jedynie w trybie STD, pozwala na ustawienie wartości sygnalizacji poziomu niskiego. Jest 
ona ustawiana odpowiednio niżej od wartości nastawionej, o której mowa powyżej w „Sygnalizacji poziomu wysokiego”. 
Właściwą wartość należy nastawić przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po wybraniu wartości należy nacisnąć przycisk P 
w celu jej zachowania i wprowadzenia. 
 
 
Jeżeli pracujemy w trybie roboczym SHL 
 
i) CZAS TRWANIA I CZAS CYKLU (DURATION&CYCLE TIME) 
Funkcje czasu, stosowane do pobierania próbek i przedmuchiwania, są niezbędne ponieważ elektroda jest umieszczona poza 
kotłem w rurociągu odsalającym. Biorąc pod uwagę, że przewodność jest również uzależniona od temperatury i że kontrola 
temperatury poza kotłem może być niepraktyczna, przed pomiarem przewodności wody kotłowej prowadzonym na rurociągu 
odsolin i następującym w jego efekcie odsalaniem niezbędne jest umożliwienie przedmuchu instalacji. W przypadku 
stwierdzenia podczas przedmuchu wartości TDS przekraczającej wartość nastawioną, wówczas zawór odsalający będzie 
pozostawał w położeniu otwartym dopóki wartość TDS nie spadnie poniżej wartości nastawionej. Jeżeli jednak po 
zakończeniu cyklu przedmuchu faktyczna wartość TDS wody kotłowej jest niższa od wartości nastawionej, wówczas zawór 
odsalający zostanie ponownie zamknięty. W sytuacji takiej nie jest jednak możliwe żadne odsalanie i następuje ochłodzenie 
rurociągów związanych oraz wszelkiej wody pozostającej w rurociągach i wokół elektrody, której przewodność maleje. 
Wprowadzenie drugiej funkcji czasowej jest również konieczne w celu spowodowania okresowo powtarzającego się 
przedmuchu instalacji, co jest określane jako czas cyklu. 

CZAS TRWANIA   (DURATION TIME) 
00 min 10 sek do 04 min 00 sek 

W celu wyregulowania czasu trwania należy nacisnąć przycisk  UP, co spowoduje przyrostowe powiększanie wartości o 
dziesięć sekund aż do wartości maksymalnej 4 minut. Podobnie naciskanie przycisku DOWN spowoduje stopniowe 
zmniejszanie wartości o dziesięć sekund aż do wartości minimalnej 10 sekund. Po uzyskaniu odpowiedniej wartości należy 
zwolnić przycisk. Na końcu należy nacisnąć przycisk P w celu zachowania i wprowadzenia wartości oraz przejść do następnej 
funkcji. 
 CZAS CYKLU   (CYCLE TIME) 
Regulator czasu cyklu  można nastawić na wartość maksymalną 60 minut  w stopniach 1-minutowych. Naciśnięcie przycisku 
UP spowoduje przyrostowe zwiększanie czasu cyklu o 1 minutę. Naciśnięcie przycisku DOWN spowoduje stopniowe 
zmniejszanie czasu cyklu o 1 minutę. Po określeniu wartości czasu cyklu należy nacisnąć przycisk P w celu zachowania i 
wprowadzenia wartości oraz powrotu do menu głównego. 
 
 
Jeżeli pracujemy w trybie roboczym STDB 
 
i) CZAS TRWANIA  (DURATION TIME) 
Regulator czasu trwania w trybie STDB służy do nastawienia czasu trwania pracy zaworu odmulania okresowego typu MPA. 
Ustawienia regulatora można zmieniać w stopniach 1-sekundowych przez naciskanie odpowiednio przycisku UP w kierunku 
zwiększania lub przycisku DOWN w kierunku zmniejszania. Po wybraniu wartości czasowej należy przy pomocy przycisku P 
zachować ją, wprowadzić i przejść do następnej funkcji. 
 
 
j) NASTAWA ZDARZENIA  (SET EVENT) 
Na wyświetlaczu znajdują się trzy pola: DAY (Dzień),   EVENT (Zdarzenie)  i TIME (Czas). Migający kursor wskazuje pole, 
które jest aktualnie nastawiane. Gdy kursor miga w polu „dnia” należy przy pomocy przycisku UP lub DOWN odpowiednio 
ustawić dzień tygodnia. Naciśnięcie przycisku P powoduje zatwierdzenie dnia i kursor przechodzi do pola „zdarzenia”. 
Leżące pośrodku pole zdarzenia EVENT ma osiem komórek numerycznych od 1 do 8. Numery można zwiększać lub 
zmniejszać przy użyciu przycisków, odpowiednio, UP i DOWN. Naciśnięcie przycisku P powoduje przypisanie numeru 
danemu zdarzeniu i przejście do następnego pola, w którym można mu wyznaczyć czas.  
 
Następnie kursor miga nad znakiem z lewej strony pola TIME (czas), sygnalizując, że potrzebne jest wprowadzenie czasu 
np. 12:30. Przy pomocy przycisku UP zwiększamy przyrostowo nastawę godzin, a przy pomocy DOWN zmniejszamy 
nastawę minut. Naciśnięcie przycisku P powoduje zachowanie danego czasu i powrót kursora do pola DAY (dzień). 
Oczywiście może zaistnieć potrzeba wykonania w każdym dowolnym dniu więcej niż jednego odmulania okresowego, w 
związku z czym zamiast przyrostowo zwiększać nastawę DAY (dzień) należy nacisnąć przycisk P jeszcze raz.  Spowoduje to 
przejście kursora ponownie do pola EVENT (zdarzenie). Nacisnąć jeszcze raz przycisk UP i przyrostowo zwiększyć numer 
zdarzenia, po czym ponownie przycisnąć P w celu przejścia kursora do pola czasu, w którym można wprowadzić inną 
wartość. Maksymalnie w ciągu dnia można wprowadzić osiem zdarzeń, a po wprowadzeniu wszystkich zdarzeń i czasów 
w komórce „dnia pierwszego”, którym jest poniedziałek (MON), funkcja kopiowania umożliwia zaprogramowanie 
pozostałych sześciu dni tak samo jak poniedziałek. W przypadku wyłączania kotła na czas weekendów łatwiej jest mimo 
wszystko kopiować i następnie edytować nastawy na sobotę i niedzielę, niż wprowadzać je indywidualnie. 
 
KOPIOWANIE:  Po wprowadzeniu wszystkich danych dla poniedziałku należy dwukrotnie nacisnąć przycisk DOWN. 
Spowoduje to przełączenie programu menu poprzez EXIT (Wyjście) na tryb kopiowania. Nacisnąć przycisk P, co spowoduje 
skopiowanie nastaw poniedziałkowych na wszystkie pozostałe sześć dni tygodnia. Nacisnąć przycisk M (Menu) w celu 
powrotu programu do początku konfiguracji nastawy parametrów SET-UP  & SET PARAMETERS MENU. 
Nacisnąć przycisk DOWN ! 
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Następnie nacisnąć jeszcze raz P: na wyświetlaczu pojawi się napis EXIT SET-UP & SAVE SETTINGS (Wyjście i 
zachowanie ustawień). Ostatni raz nacisnąć przycisk P, co spowoduje krótkie pojawienie się napisu  SET UP & SAVED 
(Ustawienia skonfigurowane i zachowane) oraz powrót przyrządu do normalnej pracy. 
 
 
 
 
2) KALIBRACJA (CALIBRATION) 
 
Jeżeli przyrząd został już skonfigurowany wcześniej i wymaga jedynie kalibracji, co prawdopodobnie ma miejsce po pobraniu 
próbki wody, należy postępować w sposób następujący. Nacisnąć przycisk  M (Menu), co spowoduje przejście do trybu 
konfiguracji i nastawy parametrów, a następnie ponownie nacisnąć UP aby przejść do nastawy i kalibracji SET-UP & 
CALIBRATION. Ponownie nacisnąć P. Na wyświetlaczu pojawi się napis CALIBRATION (Kalibracja), a także aktualna 
wartość TDS pomierzona przez przyrząd. W przypadku konieczności zmiany wartości TDS wyregulować ją przy użyciu 
przycisków  UP i DOWN tak aby była zgodna z właśnie pobraną próbką. Nacisnąć przycisk P w celu zachowania i 
wprowadzenia. Gdy przyrząd zachowuje nową wartość wyświetlacz pokazuje komunikat CALCULATING (Obliczanie) przed 
powrotem do konfiguracji i nastawy parametrów. W celu wyjścia z trybu kalibracji należy nacisnąć UP lub DOWN, lecz 
najlepiej DOWN, gdyż pozwala to osiągnięcie trybu SET-UP & EXIST SET UP (konfiguracji nastaw i wyjścia) przy pomocy 
najmniejszej ilości przyciśnięć. 
 
Następnie nacisnąć jeszcze raz P: na wyświetlaczu pojawi się napis EXIT SET-UP & SAVE SETTINGS (Wyjście z trybu 
konfiguracji i zachowanie ustawień). Ostatni raz nacisnąć przycisk P, co spowoduje krótkie pojawienie się napisu  SET UP & 
SAVED (Ustawienia skonfigurowane i zachowane) oraz powrót przyrządu do normalnej pracy. 
 
 
 
 
3) USTAWIENIE KOMPENSACJI TEMPERATURY (SET TEMP. COMP.) 
 
TYLKO W PRZYPADKU STOSOWANIA CZUJNIKA TEMPERATURY TYPU PT100 DLA KOMPENSACJI TEMPERATURY! 
 
Przed przystąpieniem do tej czynności poziom wody w kotle powinien być normalny lub nieco niższy, przy temperaturze 
100ºC lub nieco niższej. Nacisnąć jeden raz przycisk P i zaobserwować jak na wyświetlaczu pojawia się na krótko komunikat 
SET TEMP. COMP & SET UP SAVED (Ustawienie kompensacji temperatury i konfiguracja zachowane) po czym zostaje 
wyświetlona wartość TDS i aktualna temperatura np. 3010 099 ºC, a w linii dolnej komunikat TCF IN PROGRESS (TCF w 
toku). Po przygotowaniu w ten sposób przyrządu można przystąpić do opalania kotła, przy czym w miarę wzrostu ciśnienia 
w kotle będzie również wzrastać  jego temperatura. Należy zwiększyć ciśnienie w kotle do pełnej wysokości roboczej np. 
10 bar, przy którym temperatura powinna by wzrosnąć do 184ºC.  Po ustaleniu się pracy kotła przy pełnym ciśnieniu 
roboczym i temperaturze należy nacisnąć i przytrzymać przycisk M, aż do wyświetlenia przez około 3 sek. komunikatu 
COMPENSATION SAVED (Kompensacja zachowana), a następnie powrotu do konfiguracji i nastawy parametrów. 
 
UWAGA !  
Jak opisano powyżej, w kotle nowym lub napełnionym ponownie  kompensacja temperatury następuje po kalibracji 
przewodności, w związku z czym nie ma potrzeby ponownego dokonywania kompensacji temperatury podczas korygowania 
wartości TDS po rutynowym badaniu próbki. Tym niemniej, podczas  procedury kompensacji temperatury konieczne może 
być, ze względu na rozszerzalność cieplną, odmulenie kotła po osiągnięciu wysokiego poziomu wody. Jak wspomniano, 
biorąc pod uwagę powyższe,  zalecany jest poziom wody normalny lub nieco niższy. 
 
Zawory wody zasilającej i kontroli zasilania muszą być zamknięte, a pompy wody zasilającej wyłączone przez 
cały czas procedury kompensacji temperatury.Ma to oczywiście na celu zapobieganie dopływowi do kotła jakiejkolwiek 
świeżej wody zasilającej podczas trwania tego pomiaru, gdyż mogłoby to mieć ujemny wpływ na dokładność i bezbłędność 
kompensacji temperatury. 
Ważne jest również rozpoczęcie opisywanej procedury przy temperaturze 100ºC lub nieco niższej, gdyż wszystkie odczyty 
TDS dokonywane w odstępach co 5ºC są normalizowane ponownie wg temperatury 100ºC pod koniec pomiaru, gdy 
zachowywane są automatycznie dane związane z nową krzywą kompensacji. 
 
 
 
 
4) USTAWIANIE ZEGARA  (SET CLOCK) 
W przyrządzie programowane są dni i zdarzenia, z czego wynika, że potrzebuje on zegara czasu rzeczywistego opartego na 
24-godzinnym 7-dniowym regulatorze czasowym. Zegar nie posiada funkcji kalendarza.  
Pierwsze naciśnięcie przycisku P powoduje przełączenie komunikatu wyświetlacza na  SET CLOCK (Ustawienia zegara) i 
pokazanie aktualnego czasu na linii dolnej, np. 02:03. 
W celu wyregulowania zegara zgodnie z właściwym czasem należy użyć przycisku UP w celu przyrostowego zwiększenia 
godzin i DOWN w celu stopniowego zmniejszenia minut. Po ustawieniu właściwego czasu nacisnąć przycisk P w celu 
zachowania i wprowadzenia wartości oraz przejścia do następnej funkcji. Obecnie należy ustawić dzień tygodnia przy 
pomocy przycisków UP i DOWN, które umożliwiają „przewijanie” dni tygodnia „w górę” i „w dół”. Wybrać aktualny dzień, 
nacisnąć P w celu zachowania i wprowadzenia wartości oraz przejść do początku menu konfiguracji i ustawiania 
parametrów. 
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5) WYJŚCIE Z TRYBU KONFIGURACJI   (EXIT SET-UP) 
Następnie należy cyklicznie przejść całość menu konfiguracji naciskając czterokrotnie przycisk UP. Spowoduje to 
wyświetlenie na monitorze sterownika LRR1-12 komunikatu SET-UP & EXIT SET-UP (Konfiguracja i wyjście z 
konfiguracji). Jeszcze raz nacisnąć P: na monitorze pojawi się EXIT SET-UP (Wyjście z konfiguracji), a na linii dolnej napis 
SAVE SETTINGS (Zachować ustawienia). Przełączanie pomiędzy przyciskami UP i DOWN spowoduje pojawianie się 
komunikatu RESTORE SETTINGS (Przywrócić ustawienia) i powrót do „zachowania ustawień”. Ostatnie naciśnięcie 
przycisku P powoduje krótki komunikat SET-UP & SAVED (Skonfigurowano i zachowano). W przypadku pozostawienia 
wyświetlacza w trybie „przywracania ustawień” po naciśnięciu  przycisku P na monitorze pojawia się na krótko SETTINGS 
RESTORED (Ustawienia przywrócono), po czym przyrząd powraca do pracy normalnej wyświetlając  przewodność, 
temperaturę, dzień i czas. 
Przykład: 3000  184ºC 
  MON  12:05 
Jeżeli funkcja kompensacji temperatury jest wyłączona, odczyt temperatury nie pojawia się na wyświetlaczu. 
UWAGA:  Należy zwrócić uwagę, że wszelkie zmiany zdarzeń w SET EVENT (Ustawianie zdarzeń) (tylko w trybie STDB) 
zostały już zachowane. Przywracanie trybu kalibracji odnosi się tylko do pozostałych szczegółów kalibracji i do kalibracji jako 
takiej. 
Kompensacja temperatury (jeżeli była wykonana) została już także zachowana. Należy ponadto zwrócić uwagę, że po 
wejściu w tryb kalibracji zachowywane są wszystkie dane dotyczące kalibracji i to te właśnie dane zostaną przywrócone w 
przypadku wyboru opcji  „przywracania ustawień”. Sterownik LRR1-12 powraca teraz do normalnego trybu pracy. 
 
 
 
 
Bateria 
 
Urządzenie posiada wlutowaną baterię litową typu CR2430 SLF Li-Mn bez możliwości doładowania. W przypadku 
konieczności wymiany baterii na nową, urządzenie należy zwrócić do producenta lub zamówić wizytę specjalisty. 
 
 
 
 
Diody sygnalizacyjne w trybie  „STDB” 
 
HIGH (Poziom wysoki) -  dioda czerwona oznacza przewodność wyższą od SET POINT wartości zadanej; czerwona 
migająca oznacza przekroczenie progu HIGH ALARM alarmu wysokiej przewodności. 
OPEN (Otwarty)  -  dioda bursztynowa oznacza otwarcie zaworu odmulającego  
CLOSE (Zamknięty) – żółta dioda oznacza że zawór odmulający jest zamknięty 
LOW (Poziom niski) - dioda zielona oznacza przewodność poniżej wartości zadanej SET POINT. 
 
 
 
 
Automatyczne układy regulacji odsalania połączone z układem odmulania okresowego z zastosowaniem 
sterownika LRR1-12 STDB ze złączem do sieci odmulania. 
 
KONSTRUKCJA ZŁĄCZA SIECIOWEGO UNIEMOŻLIWIA JEDNOCZESNĄ PRACĘ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ZAWORU 
ODMULAJĄCEGO KOTŁA.  
 
Złącze sieciowe instalacji odmulania jest zamontowane w ściance tylnej sterownika LRR1-12. Jego sześciostykowa wtyczka i 
gniazdko umieszczone są w górnym lewym rogu ścianki tylnej patrząc od tyłu. (Patrz Schemat Ścianki Tylnej). 
Do gniazdka zaciskowego wyprowadzonych jest sześć styków oznaczonych P1. Cztery z nich służą jako złącze, a pozostałe 
dwa przeznaczone są do połączenia z wyłącznikiem krańcowym zamontowanym na zaworze odmulającym napędzanym 
przez urządzenie. 
Złącze jest izolowane elektrycznie od sterownika LRR1-12. Przyporządkowanie wyprowadzeń i połączenia są uwidocznione 
na schemacie połączeń: 
 
Wyprowadzenie 1. Linia zajęta 
Gdy każdy sterownik LRR1-12 daje sygnał odmulania linia ta zostaje zablokowana na czas odmulania przedłużony o 
dodatkowe pięć minut. Żaden inny sterownik LRR1-12 w sieci nie będzie w stanie rozpocząć cyklu odmulania dopóki linia ta 
jest zablokowana. Lokalny wyłącznik krańcowy na wyprowadzeniach 5 i 6 z zaworu odmulania również blokuje tą linię będąc 
stale otwarty i uniemożliwiając odmulanie innych kotłów w tej samej sieci. 
Linie zajęte wszystkich pozostałych sterowników LRR1-12 w sieci muszą być połączone ze sobą. 
 
Wyprowadzenie 2. Linia czujnikowa 
Linia ta musi być podłączona do linii czujnikowych wszystkich pozostałych sterowników LRR1-12 w sieci. W ostatnim 
urządzeniu w sieci wyprowadzenie 2 (linia czujnikowa) i wyprowadzenie 1 (linia zajęta) połączone są zworką. 
Uwaga:  Zworkę taką powinien posiadać tylko jeden sterownik LRR1-12 i musi on być umieszczony na końcu kabla. 
Linia czujnikowa jest kontrolowana przez każdy sterownik pod kątem integralności sieci przed rozpoczęciem każdej 
sekwencji odmulania. 
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Wyprowadzenie 3. Linia odniesienia 0V. 
Linia ta musi być podłączona do linii odniesienia 0V wszystkich pozostałych sterowników LRR1-12 w sieci. W ostatnim 
urządzeniu w sieci wyprowadzenie 3 (linia odniesienia 0V) i wyprowadzenie 4 połączone są zworką. 
 
Wyprowadzenia 5 i 6. Wyłącznik krańcowy 
Wyprowadzenia te są połączone ze stykami normalnie zamkniętymi (tzn. otwartymi w czasie odmulania) wyłącznika 
krańcowego zamontowanego na zaworze odmulającym. Jeżeli na zaworze tym nie jest zamontowany żaden wyłącznik 
krańcowy wówczas te dwa wyprowadzenia powinny być zwarte ze sobą. 
W przypadku, gdy zastosowany jest jeden sterownik LRR1-12 wówczas wtyczka złącza (oznaczona na ściance tylnej jako 
P1) musi posiadać zworki, odpowiednio, między wyprowadzeniami1 i 2, 3 i 4, 5 i 6. 
 
 
Działanie 
Przed rozpoczęciem odmulania przez którykolwiek sterownik LRR1-12, sterownik sprawdza najpierw linię czujnikową. Jeżeli 
linia ta jest już zablokowana, urządzenie przed rozpoczęciem odmulania czeka na jej odblokowanie. Stan oczekiwania na 
rozpoczęcie odmulania jest sygnalizowany przez diodę bursztynową, która wskazuje, że zawór odmulający jest otwarty. 
 
Po wykryciu, że linia czujnikowa jest wolna, sterownik LRR1-12 utrzymuje linię zajętą w stanie zablokowanym, a następnie 
testuje linię czujnikową. Jeżeli linia ta pozostała odblokowana to znaczy, że sieć musi być przerwana, w związku z czym 
sterownik wyświetla komunikat NETWORK FAULT (Usterka sieci). W przypadku, gdy we właściwym czasie nie następuje 
rozpoczęcie odmulania zaczyna migać dioda zielona oznaczająca otwarcie zaworu odmulającego. 
Jeżeli jednak linia czujnikowa została zablokowana, sterownik LRR1-12 chwilowo odblokowuje linię zajętą i potwierdza 
odblokowanie linii czujnikowej. Jeżeli tak się nie dzieje, oznacza to, że w tym czasie inny sterownik LRR1-12 próbuje 
rozpocząć odmulanie, dlatego urządzenie powraca do trybu kontroli linii czujnikowej. 
 
W przypadku niewykrycia żadnego innego sterownika LRR1-12, linia zajęta zostaje ponownie zablokowana i utrzymywana 
w tym stanie przez kolejne pięć minut aż do zamknięcia zaworu odmulającego. 
Po upływie pięciu minut każda usterka wyświetlona jako „usterka sieci”, która została usunięta, umożliwia natychmiastowe 
rozpoczęcie cyklu odmulania. Migająca dioda zielona pozostanie włączona aż do zakończenia sekwencji odmulania. 
 
W przypadku, jeśli po upływie wspomnianych pięciu minut nie nastąpi zamknięcie zewnętrznego wyłącznika krańcowego na 
lokalnym zaworze odmulającym, sterownik LRR1-12 będzie blokować linię zajętą w celu uniemożliwienia wszelkich innych 
operacji odmulania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat LIMIT SWITCH FAULT (Usterka wyłącznika krańcowego). 
Uwaga:  W przypadku uszkodzenia jednej lub większej liczby zworek sieciowych na linii zajętej (wyprowadzenie 1), linii 
napięcia odniesienia 0V (wyprowadzenie 3) i linii czujnikowej (wyprowadzenie 2) na wyświetlaczu pojawia się 
komunikat o istnieniu „usterki sieci”. 
 
 
 
 
 
Schemat połączeń układu sieciowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: W ostatnim kotle na końcu sieci wymagane są zworki pomiędzy zaciskami 1 i 2, a także pomiędzy 3 i 4. W 
przypadku, jeżeli na zaworach odmulania okresowego nie są przewidziane żadne zewnętrzne wyłączniki krańcowe wówczas 
zworki należy umieścić pomiędzy zaciskami 5 i 6 na każdej wtyczce złącza kotła. Jeżeli sterownik LRR1-12 jest używany 
oddzielnie, zaciski małego złącza muszą być zwarte następująco: 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kocioł 1 
LRR 1-12 

Kocioł 2 
LRR 1-12

Kocioł 3 
LRR 1-12 

Zwarte jeżeli na 
zaworze odmulającym 
nie ma wyłącznika 
krańcowego

Do dalszych 
kotłów 

Do wyłącznika krańcowego 
na zaworze odmulającym  

Wtyczka złącza Wtyczka złącza Wtyczka złącza 

Do wyłącznika krańcowego 
na zaworze odmulającym  

Do wyłącznika krańcowego 
na zaworze odmulającym  
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Schemat połączeń – Siłownik zaworu odsalającego 
 
 

 

Siłownik 

Od LRR 1-12 

Zawór el. magnet. na 
zaworze odmulającym 
MPB24 i MPA 26 dla 
systemu STDB 

Od LRR 1-12 Od LRR 1-12

Od LRR 1-12Od LRR 1-12Od LRR 1-12

Siłownik z dwoma wyłącznikami
krańcowymi na zaworze
odsalającym BAE 36-3 o wielkości 
½”, ¾” i 1” dla systemów  T2 i D2 

Siłownik z trzema wyłącznikami 
krańcowymi na zaworze 
odsalającym BAE 36-3 o wielkości 
½”, ¾” i 1” dla systemu L2 

Zamknięty Wysok
Zamknięty

Niski

Wysok

Siłownik z trzema wyłącznikami
krańcowymi na zaworze
odsalającym BAE 36-1 o wielkości 
½” do 1½” dla   systemu L2 

Siłownik z trzema wyłącznikami 
krańcowymi na zaworze 
odsalającym BAE 28, 29, 210, 211 dla 
systemu H2 

Siłownik z dwoma wyłącznikami
krańcowymi na zaworze
odsalającym BAE 36-1 o wielkości 
½” do 1½” dla systemów  T2 i D2 


