
�

LRGT 16-1
LRGT 16-2
LRGT 17-1
KS 90
Instrukcja montażu i obsługi 818784-01
Przetwornik przewodności LRGT �6-�
Przetwornik przewodności LRGT �6-2
Przetwornik przewodności LRGT �7-�
Regulator przemysłowy KS 90

GESTRA Steam Systems

PL
Polski



2

Spis treści

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem ................................................................................................5
Informacje o bezpieczeństwie pracy ........................................................................................................5
Niebezpieczeństwo .................................................................................................................................5
Dyrektywa ATEX (Strefa zagrożenia wybuchem) ......................................................................................5
Informacja dotycząca deklaracji zgodności / deklaracji producenta  ...................................................5

Ważne informacje

Strona

Informacje wyjaśniające

Zakres dostawy ......................................................................................................................................6
Opis  .......................................................................................................................................................6
Zasada działania ................................................................................................................................. 6, 7

Uwagi dotyczące montażu ....................................................................................................................�6
Uwaga! .................................................................................................................................................�6
Informacja ............................................................................................................................................�6
Montaż przetwornika przewodności ......................................................................................................�6

Montaż

Połączenia elektryczne

Dane techniczne

LRGT �6-�, LRGT �6-2, LRGT �7-� ..................................................................................................... 8, 9
Tabliczka znamionowa / oznakowanie...................................................................................................�0
Odporność na korozję ...........................................................................................................................�0
Dobór wielkości  ...................................................................................................................................�0
Wymiary  ......................................................................................................................................�� – �3
Legenda ...............................................................................................................................................�5

Przykłady montażu.......................................................................................................................... �7, �8
Legenda ...............................................................................................................................................�8
Narzędzia .............................................................................................................................................�8

Przykłady montażu

LRGT �6-�, LRGT �6-2, LRGT �7-� .......................................................................................................�4
Legenda ...............................................................................................................................................�5

Elementy konstrukcyjne

LRGT �6-�, LRGT �6-2, LRGT �7-� .......................................................................................................�9
Połączenie przetwornika przewodności ........................................................................................... �9, 20
Legenda ...............................................................................................................................................20
Zasilacz bezpieczeństwa do LRGT �6-�, LRGT �6-2, LRGT �7-� ...........................................................2�
Narzędzia .............................................................................................................................................2�
Schemat połączeń elektrycznych dla przetwornika przewodności LRGT �6-�, LRGT �7-� .....................2�
Schemat połączeń elektrycznych dla przetwornika przewodności LRGT �6-2 ........................................22



3

Spis treści  – kontynuacja –

Strona

Lista usterek i sposobów ich eliminowania ..................................................................................... 30, 3�
Czyszczenie elektrody pomiarowej ........................................................................................................3�
Wymiana zespołu elektronicznego ........................................................................................................32
Informacja ............................................................................................................................................32

Wadliwe działania

Korygowanie wartości zmierzonej .........................................................................................................27
Sprawdzenie ustawień współczynnika temperaturowego Tk ..................................................................27
Dopasowywanie stałej ogniwa ........................................................................................................ 27, 28
Test funkcjonowania .............................................................................................................................28
Diody LED i wskazania wadliwego działania ..........................................................................................29

Działanie

Niebezpieczeństwo ...............................................................................................................................33
Wymiana przetwornika przewodności  ..................................................................................................33
Usuwanie odpadów ..............................................................................................................................33

Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Ustawienia podstawowe 

Ustawienia fabryczne ............................................................................................................................23
Ustalenie zakresu pomiarowego i wartości rzeczywistej wyjścia  .................................................... 23, 24
Sprawdzenie ustawienia współczynnika temperaturowego Tk ...............................................................25

Procedura uruchamiania 

Sprawdzenie połączeń elektrycznych ....................................................................................................26
Podłączenie napięcia sieciowego ..........................................................................................................26
Informacja ............................................................................................................................................26

Regulator przemysłowy KS 90

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem ..............................................................................................34
Informacje o bezpieczeństwie pracy ......................................................................................................34
Niebezpieczeństwo ...............................................................................................................................34

Ważne informacje

Informacje wyjaśniające

Zakres dostawy ....................................................................................................................................35
Działanie ...............................................................................................................................................35
Dane techniczne ...................................................................................................................................35
Tabliczka znamionowa KS 90 ................................................................................................................36



4

Struktura działania ................................................................................................................................44
Poziom konfiguracji ......................................................................................................................45 – 48
Poziom nastawiania parametrów ..................................................................................................49 – 62
Poziom pracy urządzenia ................................................................................................................ 63, 64
Komunikaty o wadliwym działaniu ........................................................................................................64

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90

Wersje 

Montaż 

Połączenia elektryczne 

Połączenie regulatora przemysłowego KS 90 ........................................................................................4�
Informacja ............................................................................................................................................4�
Schemat połączeń elektrycznych LRGT �6-�, LRGT �6-2, LRGT �7-�, KS 90 .................................. 42, 43
Uwaga ..................................................................................................................................................43

Napięcie zasilające ...............................................................................................................................39

Montaż w drzwiach skrzynki sterowniczej  ............................................................................................40
Uwaga ..................................................................................................................................................40
Informacja ............................................................................................................................................40
Przykład montażu .................................................................................................................................40

Spis treści  – kontynuacja –

Strona
Wymiary

KS 90 ...................................................................................................................................................37

Elementy konstrukcyjne

KS 90 ...................................................................................................................................................38

Wykrywanie i usuwanie usterek

Lista usterek i sposobów ich eliminowania ...........................................................................................65



5

Ważne informacje

Informacje o bezpieczeństwie pracy

Niebezpieczeństwo

W przypadku poluzowania przyłącza przetwornika przewodności, może uchodzić para 
lub woda gorąca. Stwarza to zagrożenie ciężkich poparzeń. Zatem istotne jest aby nie 
demontować przetwornika przewodności, chyba że ciśnienie w kotle jest obniżone  
do 0 bar.
Przetwornik przewodności podczas pracy staje się gorący. Dotykanie gorącego 
urządzenia grozi ciężkimi poparzeniami dłoni i ramion.
Montaż, demontaż i konserwacja muszą być wykonywane wtedy, gdy układ jest zimny.

Urządzenie musi być montowane i uruchamiane przez wykwalifikowany i kompetentny personel.
Wymiana części zamiennych i konserwacja  musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel, 
który odbył odpowiednie szkolenia i uzyskał odpowiednie uprawnienia.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Stosować przetworniki przewodności LRGT �6-�, LRGT �6-2 i LRGT �7-� tylko do pomiaru 
przewodności elektrycznej właściwej. 
Przetwornik przewodności LRGT �6-�, LRGT �6-2 i LRGT �7-� w połączeniu z regulatorem 
przemysłowym KS 90  stosowany jest jako ogranicznik przewodności lub regulator odsalania w kotle 
parowym.
Aby zapewnić niezawodne działanie, wymagania stawiane jakości wody muszą być spełnione zgodnie 
z przepisami TRD i EN.
Używać urządzenie tylko z określonym ciśnieniem znamionowym i temperaturą znamionową.
Każdy rodzaj zastosowania różniący się od zastosowania opisanego powyżej jest uważany za 
niewłaściwy. Odpowiedzialność za ryzyko wynikłe z niewłaściwego zastosowania urządzeń, będzie 
ponosić użytkownik. Niniejszym producent kategorycznie odrzuca reklamacje dotyczące uszkodzeń 
spowodowanych niewłaściwym zastosowaniem urządzenia. 

Dyrektywa ATEX (Strefa zagrożenia wybuchem)

Zgodnie z dyrektywą europejską 94/9/WE, urządzenie nie może być stosowane w strefach zagrożenia 
wybuchem.

Informacja dotycząca deklaracji zgodności / deklaracji producenta 

Szczegóły dotyczące oceny zgodności według dyrektyw europejskich znajdują się w naszej deklaracji 
zgodności lub w deklaracji producenta.
Obowiązująca deklaracja zgodności/deklaracja producenta dostępna jest w Internecie pod adresem 
www.gestra.de/xxx lub można ją u nas zamówić.
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Informacje wyjaśniające

Zakres dostawy

LRGT 16-1 
� przetwornik przewodności LRGT �6-� 
� pierścień uszczelniający 33 x 39, forma D, DIN 7603, �.430�, wyżarzony bez nalotu 
� Instrukcja montażu i obsługi
LRGT 16-2 
� przetwornik przewodności LRGT �6-2 
� pierścień uszczelniający 33 x 39, forma D, DIN 7603, �.430�, wyżarzony bez nalotu 
� Instrukcja montażu i obsługi
LRGT 17-1 
� przetwornik przewodności LRGT �7-� 
� pierścień uszczelniający 33 x 39, forma D, DIN 7603, �.430�, wyżarzony bez nalotu 
� Instrukcja montażu i obsługi

Opis 

Kompaktowa konstrukcja przetwornika przewodności LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1 składa się 
z elektrody pomiaru przewodności, czujnika  temperatury mierzącego temperaturę płynu i przetwornika 
przewodności wbudowanego w skrzynię zaciskową.
Przetworniki przewodności LRGT �6-� i LRGT �7-� pracują zgodnie z zasadą pomiaru przewodności 
za pomocą dwóch elektrod pomiarowych, natomiast przetwornik przewodności LRGT �6-2 pracuje 
 zgodnie z zasadą pomiaru przewodności za pomocą czterech elektrod pomiarowych. Urządzenie mierzy 
przewodność płynów przewodzących prąd elektryczny (zawartość cząstek stałych rozpuszczonych, z 
ang. TDS) i dostarcza prąd pomiarowy 4-20 mA w funkcji wykrytej wartości przewodności.
Przetworniki przewodności zostały zaprojektowane do współpracy z regulatorem przemysłowym  
KS 90, do ograniczenia przewodności i odsalania ciągłego wody w kotłach parowych lub do monitoro-
wania przewodności w systemach kondensatu i wody zasilającej.
Przetworniki przewodności LRGT �6-�, LRGT �7-� są stosowane głównie do kotłów parowych z niską 
zawartością TDS, na przykład wytwornice pary, kotły wysokoprężne lub zbiorniki kondensatu.
Przetwornik przewodności LRGT �6-� jest również wykorzystywany do monitorowania wody zasilającej 
na statkach.
Przetwornik przewodności LRGT �6-2 jest stosowany głównie w kotłowniach przemysłowych o 
ciśnieniu nominalnym do PN 40 i maksymalnej przewodności dopuszczalnej zgodnie z TRD/EN 
8000/6000 μS/cm.

Zasada działania

LRGT 16-1, LRGT 17-1 
Prąd pomiarowy częstotliwości zmiennej przechodzi przez płyn, tworząc gradient potencjału pomiędzy 
elektrodą pomiarową a rurą osłonową, który jest wykorzystywany jako napięcie pomiarowe UU.
LRGT 16-2 
Elektroda przewodności składa się z dwóch elektrod prądowych i dwóch elektrod napięciowych. 
Elektrody prądowe kierują prąd pomiarowy UI ze stałą częstotliwością do płynu, skutkiem tego jest 
tworzący się gradient potencjału pomiędzy tymi elektrodami. Ta różnica potencjałów jest zwiększana 
przez elektrody napięciowe i szacowana jako napięcie pomiarowe UU.
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LRGT 16-1, LRGT 17-1 i LRGT 16-2
Przewodność elektryczna jest funkcją temperatury. Termometr oporowy zintegrowany z elektrodą 
mierzy temperaturę płynu po to, aby ustalić zależność pomiędzy wartościami zmierzonymi a 
temperaturą odniesienia.
Przewodność elektryczna jest obliczana z napięć pomiarowych UU i Ul i – jako funkcja nastawionego  
współczynnika temperaturowego Tk – liniowo opartych na temperaturze odniesienia 25 °C. Jak 
tylko zostanie przetworzony w sygnał prądowy zależny od przewodności, to dostępny będzie prąd 
wyjściowy 4-20 mA przydatny do zewnętrznego wykorzystania.
Kable podłączone do elektrody pomiarowej, rury osłonowej i termometru oporowego są monitorowane 
i sprawdzane czy jest przerwa lub zwarcie. Dodatkowo płytka drukowana układu jest zabezpieczona 
przed przekroczeniem temperatury w skrzynce zaciskowej. W przypadku wadliwego działania, diody 
LED na płytce drukowanej układu zapalą się lub będą migać, a sygnał prądowy przyjmie wartość 0 lub 
0,5 mA. W konsekwencji regulator KS 90 zasygnalizuje usterkę czujnika.
Dziesięciopolowy przełącznik kodujący pozwala na parametryzację przetwornika, adaptację stałej 
ogniwa i aktywację próby eksploatacyjnej. Przewodność elektryczna jest mierzona w μS/cm. 
W niektórych krajach stosuje się jednostkę ppm (z ang. parts per milion tzn. części na milion) 
(przekształcenie: � μS/cm = 0,5 ppm).

Informacje wyjaśniające  – kontynuacja –

Zasada działania  – kontynuacja –
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LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

Dane techniczne

Zatwierdzenie typu 
TÜV∙WÜL.xx-003 
GL 33254-06 HH
Ciśnienie robocze  
LRGT �6-�: 32 bar w temperaturze 238 °C 
LRGT �6-2: 32 bar w temperaturze 238 °C 
LRGT �7-�: 60 bar w temperaturze 275 °C
Przyłącze 
Gwintowane G� (ISO 228-�)
Materiały 
Obudowa wkręcana elektrody: �.457� X6CrNiMoTi�7-�2-2 
Elektroda pomiarowa (elektrody pomiarowe): �.457� X6CrNiMoTi�7-�2-2 
Izolacja elektrody: PTFE 
Skrzynka zaciskowa: 3.2�6� G AlSi8Cu3  
LRGT �6-�, LRGT �7-�: rura pomiarowa/śruba: �.457� X6CrNiMoTi�7-�2-2 
LRGT �6-�, LRGT �6-2: płytka dystansująca: PEEK 
LRGT �7-�: płytka dystansująca: PEEK HT
Długości pomiarowe i długości montażu (nie przycinać końcówek elektrody) 
200, 300, 400, 500, 600, 800, �000 mm (maks. 400 mm dla zastosowań w okrętownictwie)
Czujnik temperatury 
Termometr oporowy Pt �000
Cykl pomiarowy 
� sek.
Kompensacja temperatury 
Liniowa, Tk nastawiany przez przełącznik kodujący 
n 0 % na °C 
n �,6 – 3,0 na °C w krokach 0,�
Stała czasowa (mierzona zgodnie z procesem dwóch kąpieli) 
Temperatura: 9 sek. 
Przewodność: �4 sek.
Wskaźniki i nastawniki 
Dwie diody LED do informowania o stanie 
Jeden dziesięciopolowy przełącznik kodujący dla ustawiania: 
n Zakresu pomiarowego 
n Współczynnika temperatury 
n Stałej ogniwa 
n Testu funkcjonowania
Zasilanie napięciowe 
24 V DC (�8-36 V DC)
Zużycie mocy 
4,5 wata 
Bezpiecznik 
Elektroniczny bezpiecznik termiczny Tmaks. = 85 °C, histereza – 2 K 
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Wejścia kablowe 
Dławik kablowy ze zintegrowanym zaciskiem kablowym, M 20 x �,5, 
Listwa zaciskowa  5-cio polowa typu wkręcanego, odłączalna, wielkość przewodu �,5 mm2

Stopień ochrony 
IP 65 wg EN 60529
Dopuszczalna temperatura otoczenia 
Maks. 70 °C
Temperatura magazynowania i transportu 
–40 do +80 °C
Waga 
Około 2,5 kg

Dane techniczne  – kontynuacja –

LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1  – kontynuacja – 

LRGT 16-1, LRGT 17-1

Zakres pomiarowy *) (μS/cm w 25 °C) Prąd wyjściowy ma = μS/cm

4 mA
odpowiada

20 mA
odpowiada

�00

3000

�00

3000

5000 5000

7000 7000

�0000 �0000

Nastawialny za pomocą przełącznika kodującego. Maks. obciążenie dla wyjściowej wartości rzeczywistej 750 Ohm.
*) Przekształcenie μS/cm w ppm (z ang. part per milion tzn. części na milion): � μS/cm = 0,5 ppm

LRGT 16-2

Zakres pomiarowy *) (μS/cm w 25 °C) Prąd wyjściowy ma = μS/cm

Preferowany zakres pomiarowy do 500 μS/cm
4 mA

odpowiada
20 mA

odpowiada

0,5

20

0,5

20

�00 �00

200 200

500 500

�000 �000

2000 2000

6000 6000

�2000 �2000



�0

Dane techniczne  – kontynuacja –

Tabliczka znamionowa / oznakowanie

Oznaczenie urządzenia

Rys. 1 

Ciśnienie znamionowe, przyłącze 
gwintowane, numer materiału

Specyfikacja zastosowania

Znamionowe dane elektryczne

Zakres pomiarowy

Specyfikacja wyjściowej wartości rzeczywistej

Oznakowanie CE

Producent
Specyfikacja części zamiennych

Informacje o bezpieczeństwie

Odporność na korozję

W przypadku, gdy urządzenie stosowane jest zgodnie z przeznaczeniem, nie ulega korozji.

Dobór wielkości 

Korpus elektrody nie może być narażony na gwałtowne wzrosty ciśnienia. Tolerancja wymiarowa 
uwzględniająca korozję i dodatki antykorozyjne odzwierciedlają najnowszą technologię.

Informacje o wycofaniu urządzenia z eksploatacji
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Dane techniczne  – kontynuacja –

Rys. 2  LRGT 16-1
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Dane techniczne  – kontynuacja –

Rys. 3  LRGT 17-1

Wymiary  – kontynuacja –
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Dane techniczne  – kontynuacja –

Rys. 4  LRGT 16-2

Wymiary  – kontynuacja –
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Elementy konstrukcyjne

Rys. 5

LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

B

G

F

I

H

J

321K

CD

Rys. 6  LRGT 16-1 (bez pokrywy obudowy) 

przełącznik przechylny, 
   biały

Maks. 70 °C

Maks. 95 %
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Dane techniczne / Elementy konstrukcyjne

1 Dioda LED �, zielona

2 Dioda LED 2, czerwona

3 Przełącznik kodujący

A Pierścień uszczelniający 33 x 39, forma D, DIN 7603, �.430�, wyżarzony bez nalotu

B Śruby pokrywy (wkręty z wgłębieniem krzyżowym M4)

C Dławik kablowy M 20 x �,5 

D Pokrywa obudowy

E Długość pomiarowa i długość montażowa

F Listwa zaciskowa

G Śruby ustalające płytkę drukowaną układu

H Uziemienie funkcyjne

I Pierścień uszczelniający

J Nakrętka mocująca dla skrzynki zaciskowej

K Bolce zaciskowe do podłączenia przewodów elektrycznych elektrody, uziemienie funkcyjne 

L Izolacja termiczna

M Rura osłonowa

N Śruba ustalająca M 2,5 DIN 9�3

Legenda
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Montaż

Uwaga!

n Powierzchnie przylgowe i gwintów na zbiorniku oraz kołnierz montażowy muszą być 
dokładnie obrobione.

n Stosować tylko i wyłącznie dostarczony pierścień uszczelniający 33 x 39, forma D,  
DIN 7603, �.430�, wyżarzany bez nalotu.

n Nie uszczelniać gwintów konopią lub taśmą z PTFE.
n Przetwornik przewodności może być instalowany w osi poziomej lub pionowej. 

Bądź pewny, że powierzchnia pomiarowa jest stale zanurzona.
n Wyspecyfikowane momenty dokręcenia muszą być ściśle stosowane.
n Nie izolować termicznie  skrzynki zaciskowej.
LRGT 16-1, LRGT 17-1
n Zapewnić odstęp około 30 mm pomiędzy dolną końcówką rury osłonowej i ścianką 

kotła, płomieniówką i innymi elementami metalicznymi jak również niskim poziomem 
wody (LW).

n Nie obcinać elektrody pomiarowej i rury osłonowej przetwornika przewodności.
LRGT 16-2
n Zapewnić odstęp około 60 mm pomiędzy dolną końcówką rury osłonowej i ścianką 

kotła, płomieniówką i innymi elementami metalicznymi jak również niskim poziomem 
wody (LW).

n Nie obcinać elektrody pomiarowej.
n Unikać uderzeń i wstrząsów elektrody.

Informacja

n Króciec kotła musi podlegać zatwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
n Kilka przykładów montażu jest pokazanych na stronach �7/�8.
LRGT 16-1 (dla zastosowania w okrętownictwie)
n Dopuszczalna długość maksymalna pomiaru i montażu: 400 mm.
n W przypadku montażu na kotłach parowych, przetwornik przewodności musi być 

 zabezpieczony przed samoistnym odkręcaniem śrub.

Uwagi dotyczące montażu

Montaż przetwornika przewodności

�. Sprawdzić powierzchnie przylgowe gwintów lub kołnierza montażowego, znajdującego się na 
zbiorniku lub króćca kotła (patrz Rys. 2, 3, 4). Jeśli będzie to konieczne to należy przerobić 
 powierzchnie zgodnie z normami podanymi na rysunkach. 

2. Umieścić dostarczony pierścień uszczelniający A na powierzchnię przylgową B przetwornika 
przewodności.

3. Nanieść na gwint przetwornika przewodności cienką warstwą smaru silikonowego.
4. Wkręcić przetwornik przewodności w króciec gwintowany lub kołnierzowy znajdujący się na 

 zbiorniku lub króćcu kotła, następnie dokręć kluczem płaskim o wielkości 4� mm. W stanie 
 zimnym wymagany jest moment dokręcenia �50 Nm.
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Przykłady montażu

GESTRA
Steam

System
s

GESTRA
Steam

System
s

GESTRA
LRGT

....
GESTRA
LRGT µS-ppm

NW
LW
NB

A
Rys. 7

Monitorowanie przewodności, montaż bezpośredni przetwornika przewodności poprzez boczne 
połączenie kołnierzowe

Monitorowanie przewodności i regulacja odsalania ciągłego, montaż bezpośredni przetwornika 
przewodności poprzez naczynie pomiarowe i przyłączenie zaworu odsalania ciągłego

Rys. 8

NW
LW
NB

A

GESTRA
Steam

Syste m
s

GESTRA
Steam

Syste m
s

GESTRA
LRGT

....
GESTRA
LRGT µS-ppm

LRGT �6-�
LRGT �6-2
LRGT �7-�

4 A

4 5 6 8 A

~ 250

4�5 336

G �
EN ISO 228-�

R*

~ 250

600 336

G �
EN ISO 228-�

R*

�97

DN 
[mm]

A 
[mm]

�5 �82
20 �84
25 �84
40 �89

R*: LRGT �6-�, LRGT �7-� R = 30 mm
 LRGT �6-2 R = 60 mm

LRGT �6-�
LRGT �6-2
LRGT �7-�

R*: LRGT �6-�, LRGT �7-� R = 30 mm
 LRGT �6-2 R = 60 mm
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Przykłady montażu  – kontynuacja –

A Pierścień uszczelniający 33 x 39, forma D, DIN 7603, �.430�, wyżarzany bez nalotu

4 Walczak kotła 

5 Zawór odcinający GAV

6 Zawór odsalający BAE

7 Naczynie pomiarowe

8 Trójnik

Legenda

Rys. 9

Monitorowanie przewodności i regulacja odsalania ciągłego, montaż przetwornika pomiarowego w 
rurze spustowej poprzez oddzielne naczynie pomiarowe

M

GESTRA
Steam

Sys tem
s

GESTRA
Steam

Sys tem
s

GESTRA
LRGT

....
GESTRA
LRGT µS-ppm

6

5
G �
EN ISO 228-�

DN �5-40

wylot

wlot

DN �5-40
7 A

Narzędzia

n Klucz płaski �8 (�9) mm
n Klucz płaski 4� mm
n Wkrętak do śrub z łbami walcowymi z gniazdem sześciokątnym, wielkość �,3
n Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym, wielkość � i 2

LRGT �6-�
LRGT �6-2
LRGT �7-�
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Połączenia elektryczne

Skrzynka zaciskowa jest wkręcana w elektrodę za pośrednictwem nakrętki samozabezpieczającej 
się.
Przed połączeniem przewodów elektrycznych możesz obrócić skrzynkę zaciskową o maks. +/– �80° 
do pozycji żądanej (wylot kabli).
Do okablowania można zastosować kabel elastyczny wielożyłowy, min. wielkość przewodu 0,75 mm2.

LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1 

Z otwartą skrzynką zaciskową:
 �. Odkręcić śruby pokrywy B, i zdjąć pokrywę D, Rys. 5
 2. Odłączyć listwę zaciskową F z płytki drukowanej układu.
 3. Odkręcić nakrętkę kołpakową N dławika kablowego C i wyjąć wewnętrzną część płytkową P, 

Rys. 10.
 4. Ściąć zewnętrzną powłokę kabla S i odsłonić oplot ekranujący Q na długość około �0 – �5 mm.
 5. Wciśnij nakrętkę kołpakową N i wewnętrzną część płytkową P z pierścieniem uszczelniającym 
O na kabel.

 6. Zgiąć oplot ekranujący Q na zewnątrz w kąt prosty (90°).
 7. Zawinąć oplot ekranujący Q w kierunku zewnętrznej powłoki, np. o �80°.
 8. Wcisnąć wewnętrzną część płytkową P z pierścieniem uszczelniającym O w korpus dławika 
R, obrócić krótkim ruchem dookoła obu stron osi kabla i zatrzasnąć na miejsce element 
zapobiegający obracaniu się.

 9. Nakręcić mocno nakrętkę kołpakową N.
�0. Podłączyć oddzielnie kable do listwy zaciskowej F zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych.
��. Przymocować ponownie listwę zaciskową F do płytki drukowanej układu.
�2. Położyć z powrotem na miejsce pokrywę D i dokręcić śruby pokrywy B.

Połączenie przetwornika przewodności
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Połączenie przetwornika przewodności  – kontynuacja –

Połączenia elektryczne  – kontynuacja –

N Nakrętka kołpakowa

O Pierścień uszczelniający

P Wewnętrzna część płytkowa

Q Oplot ekranujący

R Korpus dławika

S Kabel ekranowany

Legenda

Rys. 10

O

RNS

QP
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Do zasilenia przetwornika przewodności napięciem 24 V DC, musi być zastosowany zasilacz 
bezpieczeństwa (PSU – z ang. Power supply unit), np. zasilacz Siemens SITOP Power 05;  
musi to zapewnić poziom izolacji napięcia niebezpiecznego taki, aby zostały spełnione wymagania 
podwójnej lub wzmocnionej izolacji zgodnie z DIN EN 50�78 lub DIN EN 6�0�0-�, lub DIN EN 60730-�, 
lub DIN EN 60950. PSU musi być wyposażony w urządzenie ochronne wg. DIN EN 6�0�0-�.

Narzędzia

n Wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym, wielkość �
n Wkrętak do wkrętów z rowkiem, wielkość 2,5, całkowicie izolowany wg VDE 0680-�
n Klucz płaski �2 mm
n Klucz płaski �8 (�9) mm

Zasilacz bezpieczeństwa do LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1

Połączenia elektryczne  – kontynuacja –

Schemat połączeń elektrycznych dla przetwornika przewodności LRGT 16-1, LRGT 17-1

Rys. 11

bolec zaciskowy

Punkt przyłączenia 
dla uziemienia 
funkcyjnego

uziemienie

elektroda  
pomiarowa

przełącznik przechylny, 
    biały

4 - 20 mA 
obciążenie 

maks. 750 Ω
24 V DC

czujnik  
temperatury

Pt �000
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Połączenia elektryczne  – kontynuacja –

Schemat połączeń elektrycznych dla przetwornika przewodności LRGT 16-2

Rys. 12

bolec zaciskowy

Punkt przyłączenia 
dla uziemienia 
funkcyjnego

uziemienie

elektroda  
pomiarowa

przełącznik przechylny, 
    biały

4 - 20 mA 
obciążenie 

maks. 750 Ω
24 V DC

czujnik  
temperatury

Pt �000
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Ustawienia podstawowe 

Ustalenie zakresu pomiarowego i wartości rzeczywistej wyjścia

Ustawienia fabryczne

Przetwornik przewodności cechuje się następującymi nastawionymi fabrycznymi wartościami 
 standardowymi:
LRGT 16-1, LRGT 17-1
n Zakres pomiarowy: 0,5 μS/cm do 500 μS/cm (w 25 °C) preferowany zakres pomiarowy
n Współczynnik temperaturowy: 2,� (% / °C)
LRGT 16 – 2
n Zakres pomiarowy: �00 μS/cm do 7000 μS/cm (w 25 °C) 
n Współczynnik temperaturowy: 2,� (% / °C)

W celu ustawienia parametru przetwornika przewodności, otworzyć obudowę i użyć dziesięciopolowego 
przełącznika kodującego znajdującego się na płytce drukowanej układu. Przełącznik kodujący może być 
zastosowany również do przystosowania stałej ogniwa oraz do inicjowania testu funkcjonowania.  
W poniższych tabelach, ustawienia fabryczne są zaznaczone na szaro.
�. ustalić zakres pomiarowy (zakres regulacyjny) przetwornika przewodności na podstawie zakresu 

przewodności kotła parowego.
2. Ustawić żądany zakres pomiarowy za pomocą przełącznika kodującego. Do ustawienia przełącznika 

kodującego możesz użyć długopisu.

Gdy jest podłączone napięcie zasilające (podczas uruchamiania) pierwszy sygnał wyjściowy będzie 
równy 4 mA, następnie prąd wyjściowy rośnie aż osiągnie wartość rzeczywistą. 

Przełącznik kodujący
Zakres pomiarowy
(μS/cm w 25 °C)

Prąd wyjściowy mA = μS/cm

1 2 3
4 mA jest 

równoważne  
z

20 mA jest 
równoważne  

z

OFF OFF OFF

0,5

20

0,5

20

ON OFF OFF �00 �00

OFF ON OFF 200 200

ON ON OFF
500 500

Ustawienia fabryczne

OFF OFF ON �000 �000

ON OFF ON 2000 2000

OFF ON ON 6000 6000

ON ON ON �2000 �2000

LRGT 16-1, LRGT 17-1
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Ustawienia podstawowe  – kontynuacja –

Ustalenie zakresu pomiarowego i wartości rzeczywistej wyjścia  – kontynuacja –

Przełącznik kodujący
Zakres pomiarowy
(μS/cm w 25 °C)

Prąd wyjściowy mA = μS/cm

1 2 3
4 mA jest 

równoważne  
z

20 mA jest 
równoważne  

z

OFF OFF OFF

�00

3000

�00

3000

ON OFF OFF 5000 5000

OFF ON OFF
7000 7000

Ustawienia fabryczne

ON ON OFF �0000 �0000

ON ON ON �2000 �2000

LRGT 16-2

Gdy jest podłączone napięcie zasilające (podczas uruchamiania) pierwszy sygnał wyjściowy będzie 
równy 4 mA, następnie prąd wyjściowy rośnie aż osiągnie wartość rzeczywistą.
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Ustawienia podstawowe  – kontynuacja –

Sprawdzenie ustawienia współczynnika temperaturowego Tk

Dla liniowej kompensacji zmierzonej wartości przewodności w 25 °C współczynnik temperaturowy 
Tk jest ustawiony podczas pracy na 2,� % na °C. Jak tylko zostanie osiągnięta temperatura robocza 
możesz sprawdzić to ustawienie poprzez wykonanie pomiaru porównawczego – np. jako część 
 procedury uruchamiania.
Jeżeli występuje odchyłka pomiędzy wskazaną przewodnością a zmierzoną wartością porównawczą, 
popraw odczyty przetwornika poprzez ustawienie niższego lub wyższego współczynnika temperaturo-
wego. Kontynuować modyfikację ustawienia Tk krok po kroku dopóki wskazana wartość przewodności 
będzie zgadzać się ze zmierzoną wartością porównawczą. Proszę poczekać � do 2 minut po każdym 
kroku aż wartość zmierzona ustali się.

Przełącznik kodujący
Współczynnik temperaturowy

Tk (% / °C)

4 5 6 7

OFF OFF OFF OFF 0 (bez kompensacji)

ON OFF OFF OFF �,6

OFF ON OFF OFF �,7

ON ON OFF OFF �,8

OFF OFF ON OFF �,9

ON OFF ON OFF 2,0

OFF ON ON OFF
2,1

Ustawienia fabryczne

ON ON ON OFF 2,2

OFF OFF OFF ON 2,3

ON OFF OFF ON 2,4

OFF ON OFF ON 2,5

ON ON OFF ON 2,6

OFF OFF ON ON 2,7

ON OFF ON ON 2,8

OFF ON ON ON 2,9

ON ON ON ON 3,0
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Procedura uruchamiania 

�. Sprawdzić czy przetwornik przewodności jest podłączony zgodnie ze schematem połączeń elek-
trycznych (Rys. 11, 12, strona 2�, 22).

2. Upewnić się, że napięcie sieci zasilającej jest takie samo jak wskazane na tabliczce znamionowej.

Sprawdzenie połączeń elektrycznych

Podłączyć napięcie sieciowe.

Podłączenie napięcia sieciowego

Informacja

■ Aby naprawić wadliwe działanie, które może pojawić się podczas procedury 
uruchamiania, patrz rozdział „Systematyczna analiza wadliwego działania“  
na stronie 30-3�.
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n Jeśli wskazany odczyt przewodności różni się od zmierzonej wartości porównawczej sprawdź i 
ustaw ponownie współczynnik temperaturowy Tk (patrz część „Ustawienia“ na stronie 25).

n Tylko w przypadku gdy nie wystarczające jest ustawienie współczynnika temperaturowego, to do 
korekcji należy zmodyfikować stałą ogniwa.

n Jeśli dalsze wprowadzanie zmian nie jest możliwe, to należy zdjąć przetwornik i wyczyścić 
powierzchnię pomiarową.

Korygowanie wartości zmierzonej

Działanie

Sprawdzenie ustawień współczynnika temperaturowego Tk

Informacje dotyczące ustawień i procedury są na stronie 25.

Dopasowywanie stałej ogniwa

Nastawa fabryczna stałej ogniwa jest charakterystyczną wielkością geometryczną urządzenia i wpływa 
na obliczanie przewodności. Jakkolwiek, podczas pracy ta stała może się zmieniać, np. przez zaniec-
zyszczenie nagromadzone na elektrodzie pomiarowej.
n W zależności od odchyłki ustawić przełączniki kodujące 8 lub 9 krótkim ruchem w pozycji ON i z 

powrotem w pozycji OFF. Zaczekać około � – 2 minut do momentu, aż wartość zmierzona  ustawi 
się.

n Powtórzyć tą procedurę krok po kroku do momentu, aż wartość wskazana będzie zgadzała się ze 
zmierzoną wartością porównawczą.

n Jeśli przetwornik przewodności i regulator znajdują się w różnych miejscach, dopasowanie musi 
być wykonane przez drugą osobę lub pomiar prądu w przetworniku.

n Jeśli dalsze przystosowanie nie jest możliwe, zdjąć przetwornik i wyczyścić powierzchnię 
pomiarową i/lub elektrody pomiarowe.

Informacja 

Fabryczne ustawienia stałej ogniwa mogą być przywrócone. W tym celu należy ustawić 
przełączniki kodujące 8 i 9 jednocześnie w pozycji ON. Po około � sekundzie należy 
ustawić oba te przełączniki z powrotem w pozycji OFF. Powtórzyć procedurę opisaną 
w paragrafie powyżej – Dopasowywanie stałej ogniwa – aż odczytywana wartość 
przewodności będzie zgodna ze zmierzoną wartością porównawczą.
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Działanie  – kontynuacja –

Dopasowywanie stałej ogniwa  – kontynuacja –

Test funkcjonowania

�. Aby sprawdzić funkcje przetwornika przewodności ustawić przełącznik kodujący �0 w pozycji 
ON w celu zasymulowania wartości przekraczającej wartość graniczną zakresu pomiarowego i 
 zapewnienia sygnał prądu wyjściowego 20 mA. 

2. Po zakończeniu testu funkcjonowania ustawić przełącznik kodujący z powrotem w pozycji OFF.

Odchyłka przewodności 
 wskazanej

Przełącznik kodujący Wskaźnik LED

8 9 Działanie Zielony Czerwony

Brak OFF OFF Bez zmian

Wartość wskazana < od zmierzonej 
wartości porównawczej

ON OFF
Stała ogniwa  

wzrasta
Szybko miga

Wartość wskazana > od zmierzonej 
wartości porównawczej

OFF ON
Stała ogniwa  

maleje
Szybko miga

ON ON
Przywrócone  

ustawienie fabryczne
Oba szybko migają

Przełącznik kodujący 10 Test funkcjonowania

OFF Normalna praca

ON Symulacja: wartość graniczna zakresu pomiarowego przekroczona
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Działanie  – kontynuacja –

Diody LED i wskazania wadliwego działania

Dwie diody LED znajdujące się w środku zespołu elektronicznego, wskazują stan pracy przetwornika 
przewodności.

Praca normalna
Zielona dioda  

LED
Czerwona dioda  

LED
Prąd wyjściowy  

[mA]

Przewodność od 0 do +�0 % 
zakresu pomiarowego

Świeci się
Proporcjonalny do wartości 

zmierzonej

Przewodność od �0 do +90 % 
zakresu pomiarowego

Świeci się Świeci się
Proporcjonalny do wartości 

zmierzonej

Przewodność od 90 do +�00 % 
zakresu pomiarowego

Świeci się
Proporcjonalny do wartości 

zmierzonej

Migające diody LED sygnalizują wadliwe działanie.

Wadliwe działanie
Zielona dioda  

LED 
Czerwona dioda 

LED 
Prąd wyjściowy  

[mA]

Przewody elektrody przerwane lub powierzchnia 
 pomiarowa / elektrody pomiarowe odkryte

Miga 0

Wartość poniżej 0 % ustawienia Miga 4

Wartość powyżej �00 %, np. zakres pomiarowy za mały Miga 20

Zwarcie przewodów elektrody Miga 0

Temperatura w skrzynce zaciskowej przekracza 85 °C Miga Miga 0

Przewody prowadzące do termometru oporowego 
 przerwane lub nastąpiło ich zwarcie

Migają na przemian 0,5
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Wadliwe działania

Lista usterek i sposobów ich eliminowania

Urządzenie nie działa

Usterka: Brak napięcia sieciowego.
Naprawa: Podłączyć zasilanie i sprawdzić połączenia elektryczne.

Usterka: Zespół elektroniczny przetwornika przewodności uszkodzony.
Naprawa: Wymienić zespół elektroniczny.

Usterka: Połączenie masowe ze zbiornikiem przerwane – brak działania.
Naprawa: Wyczyścić powierzchnie uszczelniające i wkręcić elektrodę z metalowym 

pierścieniem uszczelniającym 33 x 39, forma D, DIN 7603, wykonanym z �.430�, 
wyżarzanym bez nalotu. Nie uszczelniać elektrodę ani konopiamizx ani taśmą 
teflonową.

Urządzenie sygnalizuje wadliwe działanie

Wskaźnik LED: Czerwona dioda LED miga
Prąd wyjściowy: 0 mA
Usterka: Przewody elektrody przerwane lub powierzchnia pomiarowa / elektrody pomiarowe 

odkryte.
Naprawa: Sprawdzić połączenia przewodów elektrody (zespół elektroniczny, bolce zaciskowe  

� – 4). Wymienić urządzenie jeśli jest to konieczne. Sprawdzić poziom wody i sposób 
zamontowania urządzenia.

Wskaźnik LED: Czerwona dioda LED miga.
Prąd wyjściowy: 4 mA
Usterka: Wartość poniżej 0 % ustawienia, np. powierzchnia pomiarowa / elektrody pomiarowe 

odkryte.
Naprawa: Sprawdzić poziom wody i sposób zamontowania urządzenia.

Wskaźnik LED: Zielona dioda LED miga.
Prąd wyjściowy: 20 mA
Usterka: Wartość powyżej �00 % ustawienia, np. zakres pomiarowy za mały.
Naprawa: Ustawić większy zakres pomiarowy.

Wskaźnik LED: Czerwona dioda LED miga.
Prąd wyjściowy: 0 mA
Usterka: Zwarcie w przewodach elektrody.
Naprawa: Sprawdzić połączenia przewodów elektrycznych (zespół elektroniczny, bolce 

 zaciskowe � – 4). Wymienić urządzenie jeśli jest to konieczne.
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Wadliwe działania  – kontynuacja –

Czyszczenie elektrody pomiarowej

Urządzenie musi być montowane i demontowane tylko przez wykwalifikowany personel. Aby uzyskać 
więcej informacji patrz część „Montaż“ na stronie �6. 
W celu oczyszczenia elektrody, wyłączyć z eksploatacji przetwornik przewodności i zdemontować go.

LRGT 16-1, LRGT 17-1
W celu oczyszczenia elektrody, wyłączyć z eksploatacji przetwornik przewodności i zdemontować go. 
Następnie odkręcić śruby dociskowe N i odkręcić ręcznie rurę pomiarową M.

LRGT 16-2
Wyczyścić pręt elektrody i powierzchnię pomiarowe:
n Do wytarcia osadu użyć czystą tkaninę nie zabrudzoną smarem.
n Do usunięcia zanieczyszczenia stałego użyć płótna ściernego (średnia wielkość ziarna).

Lista usterek i sposobów ich eliminowania  – kontynuacja –

Wskaźnik LED: Dioda czerwona i zielona migają na przemian.
Prąd wyjściowy: 0,5 mA
Usterka: Połączenie elektryczne z termometrem rezystancyjnym przerwane lub nastąpiło 

zwarcie, termometr uszkodzony.
Naprawa: Sprawdzić połączenia termometru (zespół elektroniczny, bolce zaciskowe 5 – 6). 

Wymienić urządzenie jeśli jest to niezbędne.

Niedokładne odczyty

Usterka: Odczyt przewodności wyższy od wartości porównawczej.
Naprawa: Podczas uruchamiania: zmniejszyć współczynnik temperaturowy Tk. 

Podczas pracy: zmniejszyć stałą ogniwa.

Usterka: Odczyt przewodności niższy od wartości porównawczej.
Naprawa: Podczas uruchamiania: zwiększyć współczynnik temperaturowy Tk. 

Podczas pracy: zwiększyć stałą ogniwa.

Usterka: Dalsza regulacja wyniku pomiaru poprzez zmianę stałej ogniwa nie jest możliwa.
Naprawa: Zdemontować przetwornik przewodności i wyczyścić powierzchnie uszczelniające / 

elektrody pomiarowe.

Wskaźnik LED: Dioda czerwona i zielona migają.
Prąd wyjściowy: 0 mA
Usterka: Temperatura w skrzynce zaciskowej przekracza 85 °C.
Naprawa: Sprawdzić temperaturę otoczenia. Upewnić się, że nie przekroczyła 70 °C.
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W przypadku gdy pojawią się usterki nie wymienione powyżej, prosimy skontaktować się z  
Działem Serwisu w twoim kraju.

Wadliwe działania  – kontynuacja –

�. Odkręcić śruby pokrywy B i zdjąć pokrywę obudowy D.
2. Wyciągnąć przewody z bolców zaciskowych znajdujących się na płytce drukowanej układu.  

Odłączyć listwę zaciskową F.
3. Odpiąć połączenie uziemienia funkcjonalnego H.
4. Odkręcić śruby mocujące G zespół elektroniczny i wyciągnąć ten zespół. Zespół elektroniczny jest 

dostępny jako część zamienna (typ LRV �-40) do LRGT �6-�, LRGT �7-�, typ LRV �-42 dla  
LRGT �6-2.

5. Zainstalować nowy zespół elektroniczny w odwrotnej kolejności.

Wymiana zespołu elektronicznego

Informacja

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podawać numer seryjny określony na 
tabliczce znamionowej.
Po wymianie zespołu elektronicznego sprawdzić odczyty przewodności regulatora KS 90 
poprzez wykonanie pomiarów porównawczych.
Jeśli wykryjesz jakąkolwiek odchyłkę, popraw stałą ogniwa przetwornika przewodności.
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Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Niebezpieczeństwo

Występuje niebezpieczeństwo ciężkich poparzeń całego ciała!
Przed demontażem przetwornika przewodności obniżyć ciśnienie w zbiorniku lub 
 naczyniu pomiarowym do ciśnienia atmosferycznego (0 bar) i upewnić się, że zbiornik lub 
naczynie pomiarowe zostało schłodzone do temperatury pokojowej (20 °C). 

Wymiana przetwornika przewodności 

�. Wyłączyć zasilanie.
2. Odkręcić śruby pokrywy B i zdjąć pokrywę obudowy D.
3. Odłączyć przewody od listwy zaciskowej F i wyciągnąć kable z dławika kablowego.
4. Zdemontować przetwornik przewodności.
5. Zamontować i podłączyć nowy przetwornik przewodności.
6. Włączyć zasilanie.

Usuwanie odpadów

Zdemontować przetwornik przewodności i rozdzielić odpady materiałowe zgodnie ze specyfikacją 
materiałową.
Elementy elektroniczne (płyty) muszą być usunięte osobno. 
Wycofując przetwornik przewodności z eksploatacji należy wziąć pod uwagę przepisy prawne 
dotyczące usuwania odpadów.
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Regulator przemysłowy KS 90

Informacje o bezpieczeństwie pracy

Urządzenie musi być montowane i uruchamiane przez wykwalifikowany i kompetentny personel.
Wymiana części zamiennych i konserwacja  musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel, 
który odbył odpowiednie szkolenia i uzyskał odpowiednie uprawnienia.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Regulator przemysłowy KS 90 w połączeniu z przetwornikiem przewodności LRGT �6-�, LRGT �6-2 lub 
LRGT �7-� służy do regulacji odsalania ciągłego w kotłach parowych.

Ważne informacje

Niebezpieczeństwo

Listwy zaciskowe KS 90 są pod napięciem w czasie pracy.
Występuje ryzyko ciężkich poparzeń z powodu porażenia prądem.
Odciąć zasilanie urządzenia przed montażem lub demontażem listew zaciskowych.
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Działanie

Prąd pomiarowy przetwornika przewodności LRGT �6-�, LRGT �6-2 lub LRGT �7-� jest szacowany 
przez regulator przemysłowy KS 90 jako wartość rzeczywista. KS 90 jest trójpołożeniowym regulatorem 
krokowym, który zamienia różnicę pomiędzy wartością rzeczywistą a zadaną na sygnały uruchamiające 
zawór odsalania ciągłego sterowanego siłownikiem elektrycznym.
Alarm zostanie zasygnalizowany wtedy, gdy nastawialna MAKS wartość graniczna zostanie 
 przekroczona.

Zakres dostawy

KS 90
� regulator przemysłowy KS 90 w obudowie wsuwanej DIN 
� instrukcja obsługi i montażu

Informacje wyjaśniające

Dane techniczne

Wejście 
� wejście prądowe 4 – 20 mA
Wyjścia 
2 Zestyki zwierne beznapięciowe (przekaźniki � i 2) do podłączenia zaworu odsalającego. 
� zestyk zwierny beznapięciowy do sygnalizacji wartości MAKS. 
Maksymalna wartość znamionowa styku z napięciem przełączania 24 V AC/DC ��5 V AC/DC i 230 V 
AC: oporowe / indukcyjne 3 A.
Wskaźniki i nastawniki
n wskaźnik LED, alfanumeryczny
n dwie cyfrowe diody LED czerwone do sygnalizacji wadliwego działania
n wskaźnik LED stanu do sygnalizacji alarmu / stanu regulacji
n blok klawiszy do sterowania przez menu konfiguracją, ustawieniami parametrów i sterowaniem 

pracą urządzenia
Zasilanie główne 
230 V +�0/–�5 %, 50-60 Hz 
��5 V +�0/–�5 %, 50-60 Hz 
 24 V +�0/–�5 %, 50-60 Hz (opcjonalnie)
Pobór mocy 
7 VA
Obudowa 
Obudowa wsuwana według DIN 43700 do montażu na szynie lub w skrzynce sterowniczej. 
Wymiary: 48 x 96 x ��� mm 
Połączenie elektryczne przez końcówkę płaską � x 6,3 lub 2 x 2,8 mm według DIN 46244
Stopień ochrony według DIN EN 60529 
Przód: IP 54 
Obudowa: IP 20 
Listwa zaciskowa: IP 00
Dopuszczalna temperatura otoczenia 
0 – 55 °C
Waga  
Około. 0,45 kg
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Informacje wyjaśniające  – kontynuacja –

Tabliczka znamionowa KS 90

Rys. 13
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Wymiary

Rys. 14
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Elementy konstrukcyjne

Rys. 15

Widok z przodu

1 świecąca się żółta dioda LED: zawór odsalający zamknięty

2 świecąca się żółta dioda LED: zawór odsalający otwarty

3 wartość rzeczywista

4 wartość zadana

5 świecąca się czerwona dioda LED: alarm 2 (wartość po za granicami)

6 klawisz wyboru 

7 klawisz zwiększania wartości

8 klawisz zmniejszania wartości

9 klawisz wyboru pracy ręcznej / automatycznej

0 świecąca się zielona dioda LED: alarm � – wartość MAKS przekroczona

! świecąca się czerwona dioda LED: praca ręczna 

 Dioda LED miga jeśli wielkość nastawiana Y funkcjonuje.

KS 90

1

!
0

9

8 7

6

5

4

3

2
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Następujące wersje regulatora przemysłowego muszą być zastosowane:
Napięcie zasilające

230/��5 V AC 9404 410 3 2 0 0 1
         24 V AC 9404 410 5 2 0 0 1

Wersje 
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Montaż

Montaż w drzwiach skrzynki sterowniczej (patrz rys. 14, strona 37 i rys. 16)
�. Wyciąć otwór na wymiar obudowy: 45+0,6 x 92+0,8

2. Do zamontowania regulatora KS 90, użyć dostarczonego uchwytu montującego. 
KS 90 może być montowany w dowolnej pozycji, np. jest odpowiedni do montażu na pochylonym 
pulpicie sterowniczym.

Uwaga

n Upewnić się, że zamontowany regulator przemysłowy KS 90 ma zapewnioną 
wentylację taką, aby dopuszczalna temperatura otoczenia urządzenia nie została 
przekroczona.

n Urządzenie zawiera elementy konstrukcyjne wrażliwe na wyładowania elektro-
statyczne.

Informacja

Jeśli została zamontowana uszczelka obwodowa uszczelniająca otwór wycięty w 
 drzwiach skrzynki, w którym został zamontowany regulator, to przód drzwi skrzynki 
sterowniczej ma znamionową wartość stopnia ochrony IP 54 (patrz rys. 16).

Przykład montażu

Rys. 16
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�. Podłączenie uziemienia 
Jeśli na urządzenie działają zewnętrzne zakłócenia napięciowe (dotyczy również zakłóceń wielkiej 
częstotliwości), mogą pojawić się nieprawidłowe działania. Aby wyeliminować zakłócenia i zapewnić 
odporność elektromagnetyczną, trzeba podłączyć uziemienie. Zacisk 8 (Rys. 17, patrz strona 42) 
musi być podłączony do potencjału uziemienia poprzez krótki kabel (około 20 cm, np. do uziemienia 
szafki sterującej). Trzymać ten kabel oddzielnie tak, aby nie miał styczności z głównymi kablami.

2. Główne kable trzymać oddzielnie od przewodów sygnałowych i przyrządu.  
Zalecamy przewody pomiarowe skręcone ze sobą i ekranowane (ekran podłączony do uziemienia).

Informacja

Podłączony końcowy element regulujący musi być zaopatrzony w tłumik zakłóceń obwodu 
tak jak wyspecyfikował producent po to by zapobiec skokom napięcia, które mogą 
doprowadzić do usterki regulatora.
Urządzenie musi być chronione przez indywidualny lub wspólny bezpiecznik dla 
 maksymalnego poboru mocy �0 VA na jednostkę (standardowa wartość znamionowa 
bezpiecznika, min. �,0 A).
n Obwody sygnałowy i przyrządu mogą przenosić maks. 50 Veff wbrew zwarciu z ziemią,
n Obwody główne mogą przenieść maks. 250 Veff pomiędzy zaciskami.

Połączenia elektryczne 

Połączenie regulatora przemysłowego KS 90
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Schemat połączeń elektrycznych LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1, KS 90

Połączenia elektryczne  – kontynuacja –

Rys. 17
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Połączenia elektryczne  – kontynuacja –

Wyjście 1: zamykanie zaworu odsalania ciągłego, przekaźnik stykowy zamknięty
Wyjście 2: otwieranie zaworu odsalania ciągłego, przekaźnik stykowy zamknięty
Wyjście 3: Wartość graniczna maks. przekroczona, przekaźnik stykowy otwarty

Schemat połączeń elektrycznych LRGT 16-1, LRGT 16-2, LRGT 17-1, KS 90  – kontynuacja –

Pomimo zwarcia styku wartości MAKS (72 godzinna praca), regulator przemysłowy KS 90 
musi pozostać w ciągłej pracy w przeciwnym razie styk krańcówki może spowodować 
nieprawidłową pracę.
Jeśli zawór został zamknięty w trybie pracy modulowanej palnika, w czasie gdy palnik 
był wyłączony, dodatkowy przekaźnik musi zadziałać (K0�).

Uwaga
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Struktura działania

Elementy obsługujące i wskazujące regulatora przemysłowego KS 90 są pokazane na stronie 38, 
rys. 15.
Struktura działania regulatora przemysłowego składa się z trzech poziomów:
n Poziom pracy urządzenia
n Poziom nastawiania parametrów
n Poziom konfiguracji 
Wtedy gdy włączona jest dodatkowa energia, urządzenie jest najpierw inicjowane, a następnie 
 przeprowadzany jest proces nastawiony. Urządzenie jest wtedy na poziomie pracy.

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90

Klawisz wyboru 

Zwiększanie wartościZmniejszanie wartości

Praca automatyczna / 
ręczna

Wartość zadana

Wartość rzeczywista

Świecąca się żółta dioda LED:
otwieranie zaworu odsalającego

Świecąca się żółta dioda LED:
Zamykanie zaworu 

odsalającego

Świecąca się zielona dioda LED:
Wartość graniczna MAKS 

 przekroczona
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Poziom konfiguracji

Na poziomie konfiguracji regulator przemysłowy jest przystosowywany do jego zadania regulacji. W 
tym celu konieczne jest jego nastawienie przechodząc całkowicie od początku do końca przez poziom 
konfiguracji.

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Przyciskać klawisz wyboru  przez min. 3 sekundy aby 
wybrać poziom ustawienia parametrów.

Min. 3 sekundy

Min. 5 sekund

Kilkakrotnie krótko

Przyciskać klawisz wyboru  przez min. 5 sekund aby 
wybrać poziom konfiguracji.

Aby wejść do pierwszej wartości konfiguracyjnej (3�72) 
nacisnąć kilkakrotnie klawisze  lub  .

Nastawa 3�72 oznacza:
Typ wejścia: 4-20 mA, lnL/lnH nastawny
Funkcja regulatora: trójpołożeniowy regulator krokowy

Przyporządkowanie wyjść:
Przekaźnik �: zawór ZAMKNIĘTY
Przekaźnik 2: zawór OTWARTY
Przekaźnik 3: alarm �

Informacja

Wartości wskazane są bardzo istotne i nie  
można ich zmieniać!
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Poziom konfiguracji  – kontynuacja –

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Wartość zadana została zapisana i wyświetlacz pokazuje 
następną wartość konfiguracyjną.

Kilkakrotnie krótko

Aby wejść w wartość konfiguracyjną (2800) nacisnąć 
 kilkakrotnie klawisze  lub  .

Nastawa 2800 oznacza:
Alarm �: alarm czujnika + styk graniczny (LC)
Bezwzględny styk graniczny.

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Wartość zadana została zapisana i wyświetlacz pokazuje 
następną wartość konfiguracyjną.
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Poziom konfiguracji  – kontynuacja –

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Kilkakrotnie krótko

Aby wejść w wartość konfiguracyjną 000� nacisnąć 
 kilkakrotnie klawisze  lub  .

Nastawa 000�: 
Reakcja w przypadku alarmu czujnika, takiego jak X < W: 
Zawór zamyka się.

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Wartość zadana została zapisana i wyświetlacz pokazuje 
następną wartość konfiguracyjną.

Kilkakrotnie krótko

Aby wejść w ostatnią wartość konfiguracyjną 0000 nacisnąć 
kilkakrotnie klawisze  lub  .

Nastawa 0000: 
Nie ma nastawy dla wartości konfiguracyjnej 4!
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Poziom konfiguracji  – kontynuacja –

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Wszystkie zmiany są zatwierdzone i urządzenie opuszcza 
poziom konfiguracji powracając do poziomu pracy.
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Poziom nastawiania parametrów

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Min. 3 sekundy

Przyciskać klawisz wyboru  przez min. 3 sekundy aby 
wybrać poziom ustawienia parametrów.

Na poziomie nastawiania parametrów, urządzenie jest przystosowywane do regulacji systemu. 
 Pokazywane są tylko parametry wymagane dla skonfigurowanego urządzenia. Lista wszystkich 
możliwych ustawień parametrów pokazana jest w tabeli na stronie 6�.

Informacja

n Jeśli przez 30 sekund nic nie jest wprowadzane to urządzenie automatycznie powróci 
do poziomu pracy.

n Im dłużej naciskasz przycisk  lub  tym szybciej zmieniają się wartości.
n Zalecamy abyś najpierw nastawił początek i koniec zakresu pomiarowego (lnL, lnH) 

a następnie dolną i górną granicę wartość zadanej (SPL, SPH).

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr wartości zadanej nacisnąć kilkakrotnie 
klawisze  lub  .

Wartość zadana musi być pomiędzy dolną a górną granicą 
wartości zadanej (parametr SPL i SPH). Jeśli niemożliwe jest 
ustawienie żądanej wartości zadanej, należy sprawdzić nastawy 
parametrów SPH i lnH, i jeśli jest to konieczne to zwiększyć je.

Ustawienia wymagane: ----
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawione parametry zostały zatwierdzone i można 
wprowadzić następny parametr.

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr Styk graniczny � niski (LCL �) nacisnąć 
kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 
Dolna granica wartości zadanej SPL… 9999;
Wartość nastawiona 5000 (równoważnik funkcji wyłączenia 
MAKS)

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawione parametry zostały zatwierdzone i można 
wprowadzić następny parametr.
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Nacisnąć na klawisz wyboru  krótkim ruchem.
Nastawione parametry zostały zatwierdzone i można 
wprowadzić następny parametr.

Aby nastawić parametr histerezy alarmu dla LCH � nacisnąć 
kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe nastawienie zakresu: �…9999 min: 
Wartość nastawiona: � 

Krótki ruch

Kilkakrotnie krótko

Kilkakrotnie krótko

Aby ustawić parametr Styk graniczny � wysoki (LCH �) nacisną 
kilkakrotnie klawisze  lub  .

Ustawienia wymagane: ----

Nie zmieniać nastawionego parametru LCH � później!
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Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr blokowania pracy nacisnąć 
 kilkakrotnie klawisze  lub  .

Wartość nastawiona: 0

Krótko 

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr dolnej granicy wartości zadanej 
nacisnąć kilkakrotnie  klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 
Początek zakresu pomiarowego (lnL)… górna granica wartości 
zadanej (SPH – �)

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Aby nastawić parametr górnej granicy wartości zadanej 
nacisnąć kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: dolna granica wartości zadanej 
(SPL + �)… 
Koniec zakresu pomiarowego (lnH)
Wartość nastawiona: np. 6000

Krótko

Kilkakrotnie krótko
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Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić zakres proporcjonalności nacisnąć kilkakrotnie 
klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 0,�…999,9 % 
Wartość nastawiona: �0 %

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Kilkakrotnie krótko

Aby ustawić parametr czasu całkowania nacisnąć kilkakrotnie 
klawisze  lub  .

Wartość nastawiona: 0

Krótki ruch

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Aby nastawić parametr czasu wyprzedzenia nacisnąć 
 kilkakrotnie klawisze  lub  .

Wartość nastawiona: 0

Kilkakrotnie krótko
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr czasu pracy siłownika nacisnąć kilka-
krotnie klawisze  lub  .

Wartość nastawiona: zależy od siłownika, np. �20 sek.

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr min. czasu krokowego nacisnąć 
kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 0,�…2,0 sek. 
Wartość nastawiona: 2,0 sek.

Krótki ruch

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr strefy nieczułości regulatora 
nacisnąć kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 0,2…20 % 
Wartość nastawiona: np. �0 %
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Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Kilkakrotnie krótkim 
ruchem

Aby ustawić parametr stałej czasowej filtracji nacisnąć 
 kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 0,0…999,9 sek. 
Wartość nastawiona: �,0 sek.

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.
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Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Kilkakrotnie krótko

Aby ustawić parametr przecinka dziesiętnego nacisnąć 
 kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 0, �, 2 
Wartość nastawiona: 0 (bez przecinka dziesiętnego) 
Dający się zastosować do parametrów SP2, LCL�, SPL i SPH.

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można wprowadzić 
następny parametr.

Krótko

Aby nastawić parametr początku zakresu pomiarowego 
nacisnąć kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: -999… 
Koniec zakresu pomiarowego (lnH – �)  

Kilkakrotnie krótko
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Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można  
wprowadzić następny parametr.

Kilkakrotnie krótko

Aby nastawić parametr końca zakresu pomiarowego  
nacisnąć kilkakrotnie klawisze  lub  .

Możliwe ustawienie zakresu: 
Początek zakresu pomiarowego (lnL + �)…9999
Przystosować zakres pomiarowy do wybranego zakresu 
 regulacji przetwornika przewodności, np. 6000.

Krótko

Nacisnąć krótko klawisz wyboru  .
Nastawiony parametr został zatwierdzony i można  
wprowadzić następny parametr.
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Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

W poniższej tabeli są opisane dane możliwych parametrów:
n Prosimy najpierw ustawić początek i koniec zakresu pomiarowego (lnL, lnH) a następnie dolną i 

górną granicę wartości zadanej (SPL, SPH).

Prosimy pamiętać, że:
■ Wskazanie parametrów  SP2, LCL, LCH, SdA 1, SPL, SPH, InL i InH zależy od ustawienia przecinka 

dziesiętnego.
■ Wszystkie wartości wyrażone w procentach dotyczą zakresu  InL do InH.

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Nr. Parametr Symbol Nastawienie zakresu, wartość nastawiona

0� Wartość zadana S P 2 ----

02
Styk graniczny � niski
Alarm MAKS zasolenia

L C L 1 Dolna granica wartości zadanej SPL…9999

03 Styk graniczny � wysoki L C H 1 ----

04 Histereza alarmu dla LC � S d A 1 �…9999, wartość nastawiona: �

05 Blokowanie pracy L o c 0

06 Dolna granica wartości zadanej S P L
Początek zakresu pomiarowego (lnL)…górna granica wartości 
zadanej (SPH- 1)

07 Górna granica wartości zadanej S P H
Dolna granica wartości zadanej (SPL + 1) … koniec zakresu 
pomiarowego (lnH)

08 Zakres proporcjonalności P b 1 0,� … 999,9 %, wartość nastawiona: �0 %

09 Czas całkowania t i 0

�0 Czas wyprzedzenia t d 0

�� Czas pracy siłownika t t Zależy od siłownika, maks. 6 minut zgodnie z Maks położeniem

�2 Min. Czas krokowy t t p 0,� … 2,0 sek., wartość nastawiona: 2,0 sek.

�3 Strefa nieczułości regulatora S H 0,2 … 20,0 %, wartość nastawiona: np. �0 %

�4 Stała czasowa filtracji t F 0,0 … 999,9 sek., wartość nastawiona: �,0 sek.

�5 Przecinek dziesiętny d P 0 / � / 2 (0 = bez przecinka dziesiętnego)

�6 Początek zakresu pomiarowego I n L - 999 ... (InH - 1)

�7 Koniec zakresu pomiarowego I n H (InL + 1) ... 9999
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Poziom nastawiania parametrów  – kontynuacja –

Jeśli regulator przemysłowy KS 90 w połączeniu z przetwornikiem LRGT �6-�, LRGT �6-2 lub  
LRGT �7-� pracuje jako ogranicznik przewodności, to dolna wartość graniczna (LCL �) musi być 
nastawiona na ustawioną maks. przewodność elektryczną.
W przypadku gdy wartość graniczna zostanie przekroczona, zielona dioda LED alarmu � zaświeci 
się i przekaźnik wyjścia 3 otworzy obwód bezpieczeństwa systemu grzewczego. Nastawę wartości 
granicznej można przywrócić korzystając z poziomu nastawiania parametrów.

Uwaga

Przekaźnik wyjścia: 3 nie blokuje się automatycznie.
Zatem funkcja blokowania musi być realizowana w obwodzie nadążnym (obwód 
bezpieczeństwa), który musi spełniać wymagania DIN EN 50�56-� / VDE 0��6-�, 
Przekaźnik wyjścia musi być zabezpieczony bezpiecznikiem do maksymalnie �,2 A.

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Przetwornik przewodności LRGT 16-1, LRGT 17-1 Regulator

Zakres pomiarowy *) (μS/cm w 25 °C) I N L   /   S P L I N H   /   S P H

0,5

20

0,5

20

�00 �00

200 200

500 500

�000 �000

2000 2000

6000 6000

�2000 9999

Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Regulator

Zakres pomiarowy *) (μS/cm w 25 °C) I N L   /   S P L I N H   /   S P H

�00

3000

�00

3000

5000 5000

7000 7000

�0000 9999

*) Przekształcenie μS/cm w ppm (z ang. part per milion tzn. części na milion): � μS/cm = 0,5 ppm
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Poziom pracy urządzenia

Poziom ten jest dla procesu regulacji.
 
Wskazanie wartości rzeczywistej i wartości zadanej
W trybie pracy ręcznej i automatycznej pierwsza linia wyświetlacza pokazuje wartość rzeczywistą X a 
ostatnia linia wyświetlacza wartość zadaną W.

Ustawienie regulatora przemysłowego KS 90  – kontynuacja –

Krótko

Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym
Nacisnąć klawisz pracy ręcznej/automatycznej  .
Urządzenie przełącza z pracy automatycznej na ręczną (lub na 
odwrót).

Zmiana wartości zadanej

Aby zmienić wartość zadaną nacisnąć kilkakrotnie klawisz  
 lub  . 

Zmiana zostanie zatwierdzona po 2 sek. lub po krótkim 
naciśnięciu klawisza wyboru  .

Wartość zadaną można zmienić w trybie ręcznym i 
 automatycznym.

Kilkakrotnie  
krótko

Krótko

Zmiana wartości 
zadanej

Zmiana wyjścia 
sterującego

Zmiana wartości 
zadanej

Praca ręcznaPraca  
automatyczna
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Poziom pracy urządzenia  – kontynuacja –

Krótko

Krótko

Krótko

Zmiana wyjścia regulacji (możliwe tylko podczas pracy ręcznej)
Nacisnąć klawisz pacy ręcznej/automatycznej  . 
Urządzenie przełączy z pracy automatycznej na pracę ręczną.

Krótko

Komunikaty o wadliwym działaniu

Prąd pomiarowy przetwornika przewodności spadł poniżej 2 mA lub 
niewłaściwa biegunowość w przewodzie.

Zawór odsalania ciągłego jest zamknięty.

Zmiana zostanie zatwierdzona po 2 sek. lub po krótkim naciśnięciu 
klawisza wyboru  .

Aby zmienić wyjście regulacji naciśnij kilkakrotnie klawisze  
 lub  .

Nacisnąć krótko na klawisz wyboru  .
Wyjście sterujące Y jest pokazane w niższej linii wyświetlacza. 
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Lista usterek i sposobów ich eliminowania

Usterka: Brak napięcia sieciowego
Naprawa: Podłączyć napięcie zasilania. Upewnić się, że napięcie zasilania i częstotliwość są 

zgodne z wartościami znamionowymi wskazanymi na tabliczce znamionowej regulatora 
przemysłowego.

Usterka: Błędne podłączenie do przetwornika przewodności lub końcowych elementów 
 regulacyjnych.

Naprawa: Sprawdzić wszystkie podłączenia do przetwornika przewodności i końcowych elementów 
regulacyjnych.

Usterka: Wadliwe działanie przetwornika przewodności lub końcowego elementu regulacyjnego.
Naprawa: Poprawić wadliwe działanie w przetworniku przewodności lub końcowego elementu 

 regulacyjnego (patrz strona 30).

Usterka: Błędna konfiguracja regulatora przemysłowego.
Naprawa: Ponownie skonfigurować regulator przemysłowy w poprawny sposób (patrz strona 45).

Usterka: Błędne ustawienia parametrów.
Naprawa: Nastawić nowe parametry (patrz strona 49)

Jeśli po wykryciu i próbie usunięcia usterki regulator nadal nie pracuje poprawnie, wycofać regulator z 
eksploatacji i zastąpić go nowym.
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Miejsce na twoje notatki
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