
 

GESTRA Systemy Parowe  Grupa Produktów B 

Przełącznik przewodności 
 
 

 

 LRS 1-7 
  

LRS 1-7 

Opis 
Przełącznik przewodności LRS 1-7 zaprojektowany 
do współpracy z elektrodą pomiaru przewodności 
LRG 16-9 jako system monitoringu i kontroli 
przewodności: 
� kondensatu, 
� wody zasilającej, 
� wody chłodzącej, 
� wody kotłowej. 
W instalacjach z kotłem parowym system 
monitoringu i kontroli przewodności LRG16-9 / 
LRS1-7 moŜe być uŜyty jako regulator odsalania         
z ogranicznikiem maksymalnej przewodności. 
 

Funkcje  
Elektroda pomiaru przewodności LRG16-9                   
w połączeniu z przełącznikiem przewodności                
LRS 1-7 mierzy przewodność elektryczną cieczy 
przewodzących. Wbudowany termometr 
rezystancyjny umoŜliwia elektrodzie LRG16-9 
pomiar temperatury cieczy. 
 
Przewodność elektryczna wody zmienia się wraz ze 
zmianą temperatury. Dla uzyskania odczytów, które 
mogą być porównywalne, pomiar musi bazować na 
standardowej temperaturze odniesienia 250C. 
 
Temperatura wody jest mierzona, a odczyt 
przewodności jest automatycznie kompensowany 
jako funkcja skorygowanego współczynnika 
kompensacji temperatury Tk (%/0C). JeŜeli 
temperatura zmienia się, to dzięki kompensacji 
temperatury wynik pomiaru będzie bazował na 
temperaturze 250C przez cały zakres pomiarowy,. 
 

Regulowany styk przekaźnika wyzwala sygnał,  gdy 
maksymalny poziom przewodności zostanie 
osiągnięty. 
 

W przełączniku przewodności zabudowano dwu 
punktowy regulator umoŜliwiający przeprowadzenie 
procedury odsalania przez sterowanie pracą zaworu 
odsalającego kotły parowe lub obieg chłodzący. 
 

Ponadto zawór odsalający będzie otwierany                 
i zamykany w regularnych odstępach czasu. 
Zabezpiecza to zawór odsalający przed 
zablokowaniem przepływu przez kamień lub osady. 
 

Dostępny jako opcja wyjściowy sygnał 4 – 20 mA 
jako funkcja zakresu pomiarowego przewodności 
moŜna wykorzystać do zewnętrznych procesów.  
 

Krótkie zwarcie lub uszkodzenie kabla w elektrodzie 
spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie na 
przełączniku. 
 

Przewodność elektryczna mierzona jest w µS/cm. 
W niektórych krajach zamiennie korzysta się                  
z jednostki ppm (części na milion). Konwersja 

między jednostkami: 1µS/cm = 0.5 ppm. 
Przełącznik przewodności moŜe być odpowiednio 
dostosowany. 
  

Parametry techniczne 
 

Dopuszczenie 
TUV.WUL. 

 

Napięcie zasilania 
230 V +10/-15 %, 50-60 Hz 
115 V +10/-15 %, 50-60 Hz (opcja) 
 

Wejście 
1 wejście dla sygnału z elektrody LRG 16-9 
 

Wyjście 
3 bez potencjałowe styki przekaźników, maks. 
obciąŜenie dla napięć przełączania 115VAC i 230VAC: 
oporowe/indukcyjne 4A. Dostarczany stycznik z 
tłumikiem zakłóceń (kombinacja RC). Materiał styków: 
AgNi 0,15 
1 wyjście prądowe 4…20mA jako wyjście chwilowej 
wartości mierzonej, maks. obciąŜenie 500 Ohm (opcja) 
 

Zakres pomiaru 

0.5 do 10000 µS/cm  w 250C  
lub 0.25 do 5000 ppm w 250C 
 

Alarm MAX 

Nastawiany w przedziale od 0.5 do 9999µS/cm lub                
od 0.25 do 5000 ppm 
 

Współczynnik korekcyjny  
Nastawialny w przedziale od 0.05 do 5,000,                       
z dokładnością do 0.001 
 

Współczynnik kompensacji temperatury Tk 
0.0-3.0 % na 0C nastawialny z dokładnością do 0.1 
 

Rzeczywista wartość na wyjściu 

4 mA odpowiadają 0.5µS/cm 
20 mA odpowiadają 10, 200, 500, 1000, 6000, 

9999µS/cm lub 5, 100, 250, 500, 3000, 5000 ppm 
zaleŜnie od wybranego zakresu pomiarowego. 
 

Częstotliwość płukania zaworu odsalającego 
Regulowana pomiędzy 1h a 24h z dokładnością do 1 h. 
 

Czas płukania zaworu odsalającego 
Regulowany w zakresie pomiędzy 1min. a 6min. z 
dokładnością do 1 min. 
 

Histereza przełączania 
Wyjście z regulatora – 10% od nastawionej wartości 
zadanej W, 
Alarm MAX: - 3 % od nastawionej wartości Alarmu MAX 
 

Wskaźniki i regulatory 
1 czterocyfrowy, siedmio segmentowy wskaźnik, 
czerwony, wskazujący wartość mierzoną, wartość 
zadaną oraz status i informacje o błędzie. 
2 bursztynowe diody wskazujące wartość mierzoną (X) / 
wartość zadaną (W) 
1 czerwona dioda informująca o alarmie MAX 
2 zielone diody: zawór otwarty/zamknięty 
4 przyciski do zmiany ustawień 
 

Zapotrzebowanie mocy 
6 VA 
 

Bezpieczniki 
Zewnętrzny, topikowy 63mA dla 230 V 
Zewnętrzny, topikowy 125 mA dla 115 V 
 

Stopień ochrony 
IP 65 zgodnie z DIN EN 60529 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa ochrony 
2 (całkowicie zaizolowany) 
 

Temperatura otoczenia 
Maks. 70 0C 
 

Przyłącza kabli / okablowanie 
Dławik kablowy ze zintegrowanym zaciskiem, 3 x M16 x 1,5 
1 cztero polowy port przyłączy dla zasilania 
1 trzy polowy port przyłączy dla podłączenia zaworu    
odsalającego 

1 trzy polowy port przyłączy dla alarmu MAX 
1 dwu polowy port przyłączy dla wyjścia 4…20mA 
Terminal przyłączy odłączalny, wielkość przewodu 1,5 mm2 
1 wtyk M12, 5 polowy, kod A dla podłączenia elektrody 
pomiaru przewodności 

 

Długość kabla 
Maksymalna długość kabla pomiędzy elektrodą, a 
przełącznikiem: 30 m; a dla pomiaru przewodności z zakresu 

od 0.5 do 10 µS/cm: maksymalnie 10 m. 
 

Masa  
ok. 0.8kg 



 

Przełącznik przewodności 
 
LRS 1-7 
 
 
 
 

WaŜne informacje 

Elektroda pomiaru przewodności LRG 16-9 i przełącznik 
przewodności LRS 1-7 są wyposaŜone we wtyki 
łączeniowe M 12, 5 polowa, kod A . Dla połączenia tych 
urządzeń dostępny jest, jako wyposaŜenie dodatkowe, 
kabel montaŜowy (z odpowiednimi przyłączami)                
o róŜnych długościach. 
 
Rekomendowany kabel nie jest odporny na 
promieniowanie UV, jeŜeli jest montowany na 
zewnątrz budynku musi być chroniony przez 
plastikową rurkę lub inną osłonkę odporną na 
promieniowanie UV. 
  
JeŜeli w.w kabel montaŜowy nie zostanie uŜyty, 
okablowanie naleŜy wykonać przy uŜyciu kabla 
ekranowanego pięcioŜyłowego np. Olflex 110CH 
produkcji Lapp, 5x0,5mm2 lub LIYCY 5x0,5mm2. 
 
Specyfikacja zapytania/zamówienia 
Przełącznik przewodności GESTRA LRS 1-7 
stosowany jako regulator odsalania / przełącznik  

zakres pomiarowy 0,5 do 10000 µS/cm     
lub 0,25 do 5000 ppm 
opcja dodatkowa: wyjście 4…20mA wartości mierzonej 
zasilanie 230V 50-60Hz lub 115V 50-60 Hz 
prosimy o określenie przy zamówieniu 
 
WyposaŜenie dodatkowe przełącznika LRS 1-7 
Elektroda pomiaru przewodności LRG 16-9 lub elektroda 
pomiaru przewodności typu ERL, LRG. 
 
Dyrektywa LV (niskiego napięcia)  
i EMC (kompatybilności  elektromagnetycznej) 
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy                         
LV 2006/95/EC i Dyrektywy EMC 2004/108/EC. 
  
 
Dyrektywa ATEX (Strefa zagroŜenia wybuchem)  
Zgodnie z Dyrektywą ATEX urządzenia nie moŜna 
stosować w strefach zagroŜenia wybuchem. 
 
 
Legenda 
10   gniazdo wtykowe M 12, 5 polowe, kod A 
13   wtyczka M 12, 5 polowa, kod A (elektroda pomiaru  

przewodności LRG 16-9) 
14   elektroda pomiaru przewodności LRG 16-9 
15   elektroda pomiaru przewodności ERL, LRG (bez 

Pt100) 
16   wyjście napięciowe 4…20mA, obciąŜenie 500 Ohm 
17   styk alarmu MAX 
18   wyłącznik 
19   zawór odsalający (siłownik) BAE 
20 elektryczny lub pneumatyczny zawór 3-drogowy 
 
 
 
Dostawa według naszych Ogólnych Warunków 
Dostawy. 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian 
konstrukcji i danych technicznych. 

Schemat elektryczny (regulacja odsalania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat elektryczny (monitoring wody/kondensatu) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L2 – musi pozostać zasilany po wyłączeniu 
palnika, dopóki nie zamknie się zawór 
odsalający 
L1 i L2 muszą być podłączone do 
zewnętrznego przewodu z tą samą fazą 

OTWARTY        ZAMKNIĘTY 
DZIAŁANIE 

Zawór OTWARTY: 
Czynnik przepływa w układzie 

Zawór ZAMKNIĘTY: 
Czynnik odprowadzany lub 

zrzucany 

Przekaźniki pokazane przy : zasilanie wyłączone / wartości graniczne przekroczone 

Pozycja bezpieczna: 
SpręŜyna zamyka 

Wymiary 


