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Opis systemu 
 
W połączeniu z przełącznikiem poziomu typu NRS 
2-4 firmy GESTRA służy do sygnalizacji  stanu 
wysokiego poziomu,  a w połączeniu z 
przełącznikiem poziomu NRS 2-5 służy do 
sygnalizowania stanu poziomu minimalnego 
(opadanie wody, przy bardzo wysokich ciśnieniach  
i temperaturach (do PN 320, 550°C). 
Do zastosowania w systemach odwadniających  
elektrowni konwencjonalnych oraz 
wysokociśnieniowych wytwornic pary. 
 
Budowa 
 
Sonda pracuje bez części ruchomych. Przez otwór 
w kołnierzu elektrody wprowadzany jest izolowany 
za pomocą ceramicznej rury  pręt elektrody w 
sposób szczelny ciśnieniowo. Rura ceramiczna 
jest w dolnej części zamknięta. Rura ceramiczna 
otoczona jest rurą ochronną w celu uzyskania 
stałych warunków pomiarowych oraz w celu 
zabezpieczenia rury ceramicznej przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Elektroniczny człon sterujący umieszczony jest w 
obudowie przy sondzie. Podłączenie elektryczne 
dokonywane jest za pomocą 6 biegunowej wtyczki 
z połączeniem zaciskowym. 
 
Funkcjonowanie 
 
Dla określenia stanu zanurzenia zastosowana 
została pojemnościowa zasada pomiarowa. Pręt 
elektrody i rura zabezpieczająca tworzą 
kondensator elektryczny. Dielektrykiem jest 
powietrze lub też określony materiał wypełniający. 
W środowisku przewodzącym elektrycznie jako 
dielektryk służy izolacja elektrody. Wraz ze zmianą 
stanu napełnienia (gdy poziom wzrasta lub opada) 
zmienia się pojemność tego kondensatora. Zmiany 
pojemności zamieniane są w zintegrowanym 
przetworniku  pomiarowym na postać sygnałową i 
kierowane dalej do podłączonego elektronicznego 
urządzenia analizującego. 
 
Dane techniczne 
 
Maksymalne ciśnienie robocze*   
Kołnierz sondy / króciec do przyspawania 1.5415: 
15Mo 3 (1.5415) 
320 bar przy 120°C 
200 bar przy 450°C 
 
Kołnierz sondy / króciec do przyspawania 1.7380: 
10 CrMo 9 10 (1.7380) 
320 bar przy 120°C 
200 bar przy 500°C 
 
Kołnierz sondy / króciec do przyspawania 1.4922: 
X 20 CrMoV 12 1 (1.4922) 
320 bar przy 120°C 
230 bar przy 550°C 
*dane te są wartościami przybliżonymi do 
wybierania materiału; dokładny wybór jest 
dokonywany na  podstawie specyficznych dla 
danej instalacji wartości ciśnienia i temperatury. 
 
Podłączenie mechaniczne 
Kołnierz sondy PN 320 z króćcem do 
przyspawania rury  dla rury DN <=100 z trójnikiem 
rurowym lub dla rury DN>1000 z otworem 
bocznym. 
 
Wymiary montażowe 
Patrz rysunki na odwrocie strony 
 
Materiały 
Kołnierz sondy / króciec do przyspawania rury 
patrz pod  „Maksymalne ciśnienie robocze”. 

Pierścień łączący  C 6 CrNiTi 18-10 
(1.4541)/srebro, z ząbkowanymi powierzchniami 
czołowymi i srebrną powłoką na obydwu końcach. 
Skrzynka przyłączeniowa aluminiowa, 
lakierowana. 
 
Temperatura otoczenia przy głowicy 
przyłączeniowej 
Maksymalnie 70°C 
 
Przyłącze elektryczne 
Wtyczka 6 biegunowa z połączeniem zaciskowym 
lub też poprzez wpust kablowy Pg 11 do zacisków 
przyłączeniowych 
 
Maksymalna dopuszczalna wartość PH 
<=10 
 
Napięcie sondy 
12V DC 30 mA 
 
Rodzaj zabezpieczenia 
IP54 
 
Ciężar 
Sonda około 5,6 kg, 
Króciec do przyspawania rury około 4,5 kg. 
 
Uwagi dodatkowe 
 
Wymagany kabel przyłączeniowy: ekranowany 
kabel 3 x 0,52, długość maksymalna 500 m. 
Króciec do przyspawania należy przyspawać pod 
kątem co najmniej 5° do góry w odniesieniu do osi 
wzdłużnej, aby w przestrzeni wewnętrznej nie 
gromadził się kondensat  
Dla przyłączenia do rury (trójnik rurowy) DN<=100 
zalecane jest zastosowanie kształtu rowka spawu 
22 DIN 2559. 
W przypadku większych  przewodów rurowych 
króciec do przyspawania rury może zostać 
wprowadzony przez boczny otwór i przyspawany. 
W przypadku instalacji podlegających nadzorowi 
należy przestrzegać odnośnych przepisów. 
Przyłącza do montażu urządzenia patrz „Dane 
techniczne” oraz „Instrukcja montażu”. 
 
Dane podawane w zamówieniu i w 
zapytaniach ofertowych 
 
Elektroda poziomu NRG 211: 
Kołnierz sondy z króćcem do przyspawania rury 
dla rury (DN). 
Materiał  ............................................................... 
Maksymalne ciśnienie pracy   .............................. 
Maksymalna temperatura pracy  ......................... 
Medium ................................................................ 
 
Przy zamówieniu należy podać 
 
Wymagania odnośnie odbiorów: 
Świadectwo odbioru zgodne z DIN EN 10204 –2.1, 
2.2 oraz –3.1B, 3.1A2 za dodatkową opłatą. 
Wszystkie wymagania związane z odbiorem 
należy podawać przy zamówieniu. Po dokonanej 
dostawie świadectwa odbioru nie będą mogły być 
już wydane. Koszty i  zakres wyżej  wymienionych 
świadectw odbioru zostały podane w cennikach 
firmy Gestra Polonia.  
Odbiór odbiegający od wymienionych należy w 
każdym wypadku  konsultować z firmą Gestra 
Polonia. 
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Montaż króćca służącego do 
przyspawania rury 
 
Króciec do przyspawania rury należy wspawać 
zgodnie z rysunkiem 1 lub rysunkiem 2. 
Zwrócić uwagę na oznaczenie „TOP” („góra”)! 
Podczas spawania i wyżarzania, na króćcu do 
przyspawania rury temperatura powierzchni 
uszczelniającej kołnierza nie może 
przekroczyć 350°C (niebezpieczeństwo 
powstania zgorzeliny). 
 
Wskazówka: Obudowa i skrzynka 
przyłączeniowa nie mogą być pokryte 
materiałem izolacyjnym (niebezpieczeństwo 
przegrzania). 
 
Instalacja sondy  
 
Należy oczyścić powierzchnie gniazdowe  
kołnierza. Włożyć pierścień łączący do rowka  
króćca służącego do przyspawania do rury i 
nałożyć na niego  sondę w taki sposób, aby 
wylot kabla w skrzynce był skierowany w dół. 
Pierścień łączący ma ząbkowane  
powierzchnie czołowe  i srebrną powłoką na 
obydwu końcach. Nie należy usuwać pierścieni 
(patrz rysunki). 
Dokręcić śruby parami po przekątnej  z 
momentem obrotowym 70 Nm, a następnie 
powtórzyć procedurę ze 130 Nm. 
Nie należy okrywać izolacją cieplną pokrycia i 
skrzynki (niebezpieczeństwo przegrzania)  
 
Przyłącze elektryczne 
W przypadku wykonania z wtyczką należy 
podłączyć zgodnie ze schematem przyłączeń. 
Zastosować do podłączenia kabel 3 x 0,52  (3 
x 0,82). Ekran podłączyć tylko jeden raz - na 
urządzeniu analizującym, jednak nie 
podłączać do sondy. 
Standardowe napięcie: 24 V DC 
 
Skojarzony przełącznik poziomu 
NRS 2-4 i NRS 2-5  z jednym wyjściem dla 
przekaźnika i jednym wyjściem dla transoptora 
dla „zakłócenia”  i  „alarmu”. Dla wykonania w 
wersji redundowanej wymagane są dwa 
przełączniki poziomu. 
 
Wyposażenie dodatkowe 
• przełącznik programowy PRS 9 z 

przełącznikami wartości granicznych do 
wysterowania zaworu odwadniającego  

• falownik URN 2 w przypadku 115/230 V, 
50 Hz, zasilanie napięciowe. 

• Obudowa dla wyposażenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży 
_____________________________________
_ 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania  zmian 
danych technicznych i konstrukcji. 

______________________________________ 

Wspawanie króćca przyłączeniowego w
rurze (trójnik) DN<=100 
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Pierścień uszczelniający 

Oznaczenie „Góra” 

Wspawanie króćca przyłączeniowego w rurze  DN>100 

Powłoka srebrna 

Zabezpieczenie dla 
transportu 

Kołnierz sondy PN
320  

Pierścień uszczelniający

Pręt ceramiczny

Rura zabezpieczająca 

Skrzynka przyłączeniowa

6-cio polowa wtyczka typu 
Harting 

Obudowa 

Klient        Gestra 


