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System elektronicznej kontroli 
odwadniaczy VKE umożliwia automatyczną 
kontrolę odwadniaczy ze względu na 
szczelność ich zamknięcia (przebicie pary) 
w oparciu o indywidualne testy lub ciągłą 
kontrolę zdalną. 
Wskazanie za pomocą diod świetlnych: 
zielona = odwadniacz pracuje poprawnie 
czerwona = odwadniacz przepuszcza parę 
W przypadku ciągłej kontroli zdalnej możliwy 
jest jednoczesny nadzór nad 18 
odwadniaczami za pomocą jednego 
zdalnego wskaźnika tablicowego. 
Odwadniacze, które są trudno dostępne 
można kontrolować za pomocą pośrednich 
ściennych skrzynek impulsu kontrolnego. 
 

Przeznaczenie. 
Za pomocą urządzenia VKE można 
kontrolować wszelkie typy i marki 
odwadniaczy. Jest ono odporne na 
uszkodzenia i bezobsługowe. Instalacja na 
rurociągach poziomych. 
 

System elektronicznej kontroli 
odwadniaczy VKE składa się z: naczynia 
pomiarowego z elektrodą pomiarową 
podłączonego do zdalnego wskaźnika 
tablicowego NRA 1-1 lub testera 
indywidualnego NRA 1-2. 
 

Naczynie pomiarowe VKE 16. 
Naczynie pomiarowe jest instalowane 
bezpośrednio przed odwadniaczem, który 
ma być kontrolowany, na poziomym odcinku 
rurociągu. Naczynie wyposażone jest  
w elektrodę pomiarową, która może być 
podłączona z prawej lub lewej strony 
naczynia zależnie od kierunku przepływu. 
Miejsce zainstalowania elektrody należy 
określić przy zamówieniu. 
Elektroda typu NRG 16-19 wyposażona jest 
w 2m kabel PTFE, który może być 
podłączony do naściennej skrzynki 
pośredniej lub poprzez terminal 
podłączeniowy do zdalnego wskaźnika 
tablicowego. Elektroda NRG 16-21 posiada 
połączenie typu jack. 
Kabel elektrody nie może przekraczać 500m 
długości. 
 

Zdalny wskaźnik tablicowy NRA 1-1. 
Z 18 kanałami dla ciągłej kontroli do 18 
odwadniaczy. Każdy kanał posiada diodę 
alarmu. Pojedynczy bezpotencjałowy 
przekaźnik dla sygnalizacji stanu 
alarmowego. Obudowa dla montażu 
panelowego lub naściennego. 
 

Tester indywidualny NRA 1-2. 
Trwałe, podręczne urządzenie w kablem 
kontrolnym zakończonym wtykiem typu jack. 
Wtyk może być umieszczony bezpośrednio 
w gnieździe naczynia pomiarowego lub  
w naściennej skrzynce pośredniej impulsu 
kontrolnego. Kontrolki są sprawdzane 
bezpośrednio przed i po każdym pomiarze. 
Zasilanie bateryjne. 
 

 
 
 
 
 
 

Działanie. 
Elektroda w naczyniu pomiarowym 
sygnalizuje stany: „para” lub „kondensat” 
poprzez wskaźniki indywidualny bądź 
zdalny. Jeżeli odwadniacz pracuje 
prawidłowo kondensat opływa elektrodę 
pomiarową. To sygnalizowane jest za 
pomocą zielonej diody świetlnej. 
Jeżeli następuje przebicie pary przez 
odwadniacz elektroda będzie wynurzona  
z kondensatu i zapali się czerwona dioda 
świetlna. Jednocześnie przekaźnik  
w zdalnym wskaźniku tablicowym przejdzie 
w położenie alarmu. 
 
Dane techniczne. 
 
Współzależność ciśnienie/temperatura 
Naczynie pomiarowe VKE 16 
Maks. ciśnienie 
robocze            barg 

32 22 21 

Maks. temperatura 
robocza            °C 

250 385 400 

Elektrody NRG 16-19 i NRG 16-21 
Maks. ciśnienie 
robocze            barg 

32 

Maks. temperatura 
robocza             °C 

238 

 
Materiały 
Korpus GS-C25 
Kołnierze  C 22.8 
Elektroda Stal nierdzewna 
 
Przyłącza: 
Gwintowane BSP lub NPT (API) 
Kołnierzowe DIN (BS 4504) PN40 
Średnice nominalne  

• DN 15,20,25 standard 
• DN 40,50 - na zapytanie 

 

Elektrody 
Dla podłączenia do NRA 1-1: 
typ NRG 16-19 z 2m kablem PTFE 
Dla podłączenia do NRA 1-2: 
typ NRG 16-21 z gniazdem jack lub typ 
NRG 16-19 z 2m kablem PTFE do 
podłączenia skrzynki pośredniej. 
 

Zdalny wskaźnik tablicowy NRA 1-1. 
Zasilanie110/220V (wybór przełącznikiem) 
50-60Hz, 5VA 
Napięcie pomiarowe 12VAC 
Częstotliwość pomiarowa 10Hz 
Oporność przełączenia ok. 100kOhm 
Zwłoka ok.30s 
Wejście: dla do 18 naczyń pomiarowych. 
Wskazanie: 19 diod LED: 1 zielona dla 
sygnalizacji „wszystkie odwadniacze działają 
prawidłowo” i 18 czerwonych dla 
sygnalizacji„odwadniacz(e) uszkodzony(e)” 
Wyjście: bezpotencjałowy kontakt 
przekaźnika 250V,3A,500VA 
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 
0-55°C 
Ochrona IP65 
Dostępne konstrukcje: 
- NRA1-1a – montaż naścienny 
- NRA1-1e - montaż tablicowy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 18 naczyń 
pomiarowych 
 
 
 
 
 
 
                     Kabel ekranowany 
                     do 500m długości 
 
 
Kontrola automatyczna ze zdalnym 
wskaźnikiem tablicowym NRA 1-1. 
 
 
 
 
 
                        Pośrednia skrzynka 
          impulsu kontrolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola za pomocą testera 
indywidualnego NRA 1-2. 



 

 

 

 

 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tester indywidualny NRA 1-2. 
Zasilanie:  
9V bateria wg DIN/IEC 6F 22 , PP3 itp. 
Napięcie pomiarowe: 4VAC 
Oporność przełączenia 100 kOhm 
Wskaźniki: 2diody LED 
zielona=„odwadniacz pracuje prawidłowo” 
czerwona=„uszkodzenie odwadniacza” 
Przyłącze: bezpośrednio do elektrody lub do 
ściennej skrzynki impulsu kontrolnego. 
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 
0-55°C 
Zabezpieczenie IP40 
 
Sposób zamawiania. 
 

System elektronicznej kontroli 
odwadniaczy VKE składający się z: 
1. Naczynia pomiarowego VKE 16 PN40. 

Przyłącze kołnierzowe DN 15, 20, 25 
Przyłącze gwintowe DN 15, 20, 25 
Przyłącze elektrody z lewej lub prawej 
strony. 

2. Elektroda typu NRG 16-19 z 2m kablem 
PTFE. 

3. Zdalny wskaźnik tablicowy NRA 1-1 dla 
podłączenia do 18 odwadniaczy 
NRA 1-1a - montaż naścienny 
NRA 1-1e - montaż panelowy 

 

System elektronicznej kontroli 
odwadniaczy VKE składający się z: 
1. Naczynia pomiarowego VKE 16 PN40. 

Przyłącze kołnierzowe DN 15, 20, 25 
Przyłącze gwintowe DN 15, 20, 25 
Przyłącze elektrody z lewej lub prawej 
strony. 

2. Elektroda typu NRG 16-21 z gniazdem 
typu jack lub NRG 16-19 z 2m kablem 
PTFE. 

3. Tester indywidualny NRA 1-2 
4. Naścienna skrzynka impulsu 

kontrolnego. 
 

Uwagi. 
Zalecany kabel ekranowany 2 x 0,5 mm2 
 

Na żądanie dla naczynia pomiarowego, za 
dodatkową opłatą, mogą  
być dostarczone certyfikaty zgodne  
z EN 10204-2.1, -2.2, -3.1B. 
 

Wszelkie wymagania dotyczące odbioru 
technicznego należy podawać  
w zamówieniu. Po zrealizowaniu dostawy 
nie ma możliwości wystawienia certyfikatów. 
Dane na temat opłat pobieranych za 
wystawienie certyfikatów, ich zakresu 
i rodzajów przeprowadzanych testów 
podane są w naszym cenniku „Opłaty za 
przeprowadzanie testów i kontroli urządzeń 
standardowych”. W sprawie testów i kontroli 
wykraczających poza w/w zakres prosimy o 
kontaktowanie się z najbliższym biurem 
handlowym naszej firmy. 
 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych 
Warunków Dostawy 
 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcji i danych technicznych. 
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Wymiary Przyłącza 
w mm Kołnierze wg DIN Gniazda gwintowane 
DN          mm 15 20 25 40   50 15 20 25 40   50 
Wymiary     L 
                   A 
                   H1 
                   H2 

150 
80 
93 

150 
80 
93 

160 
80 
93 

 
na 

zapytanie 

95 
 
 

ok.118 

 
na 

zapytanie 

Kołnierze    D 
                   b 
                   k 
                   g 
                   l 
Liczba śrub 

95 
16 
65 
45 
14 
4 

105 
18 
75 
58 
14 
4 

115 
18 
85 
68 
14 
4 

   

Schemat elektryczny 
podłączeń NRA 1-1 

Kabel ekranowany 
Terminal 
Niebieski = uziemienie 
Kabel PTFE  
ok. 2m długości 
Elektroda typu NRG 16-19 

Przekaźnik, rys. 
w pozycji alarmu 
250V,3A,500AV

Zasilanie 
110/220V 
50Hz 5VA 

Wymiary zdalnego wskaźnika tablicowego NRA 1-1 

NRA 1-1a dla montażu naściennego                             NRA 1-1e dla montażu panelowego 

Wycięcie panelu 139x185mm

Naczynie pomiarowe VKE 16. 

Tył Podstawa 

Czoło

Tył 

Zawias Czoło

Podstawa

(lewa) prawa 
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