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ELEKTRONICZNE CZUJNIKI NISKIEGO 
POZIOMU WODY WMS 2-1 / WMS 3-1 07. 2010.       

KARTA KATALOGOWA 
                                                                                                      

 

 

• Kontrola poziomu wody w instalacji grzewczej 

wykrycia zbyt niskiego poziomu wody 

• Możliwość stosowania z różnymi rodzajami 
instalacji 

• Alarm wizualny i akustyczny  

• Prostota konstrukcji 

• Niezawodność działania urządzenia 

• Łatwość instalacji 

• Przekaźnik wyjściowy 

 

        1. Zastosowanie  
Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS przeznaczone są wyłącznie do kontrolowania poziomu wody 
w instalacjach grzewczych zgodnych z EN 12828. Urządzenia wykrywają i sygnalizują zbyt niski poziom wody  
w instalacji. 
Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS nie mogą być stosowane w następujących przypadkach: 

• Instalacje grzewcze o temperaturze wody powyżej 120°C, 
• Instalacje grzewcze o ciśnieniu wyższym niż 10 bar, 
• Strefy zagrożenia wybuchem (Ex). 

Stosowanie urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem może spowodować gwałtowny zapłon, pożar lub 
eksplozję.  
Każde inne zastosowanie jest zabronione. 

 
       2. Budowa 

Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS składają się z niezawodnego, samokontrolującego się 
modułu sterującego, wykonującego okresowo test poprawności działania oraz sondy. 
Moduł sterujący i sonda połączone są dwużyłowym przewodem sygnałowym o maksymalnej długości 50 m. 
Urządzenie wykrywa i sygnalizuje niski poziom wody w instalacji.  
Sonda składa się z metalowego korpusu, plastikowej obudowy oraz elektrody prętowej, która może zostać 
wyciągnięta na 12 do 13 mm w celu kontroli poprawności działania urządzenia. 
Dostępne są dwie wersje sond: 

• Sonda DN 20: 
Korpus kątowy z dwoma króćcami DN 20 do przyspawania (średnica wewnętrzna króćca 20 mm, średnica 
zewnętrzna 26,5 mm). 

• Sonda R 2: 
Korpus w formie mufy z gwintem zewnętrznym R 2”. 

 

 

1. Pręt elektrody 

2. Plastikowa obudowa 

3. Korpus metalowy 

4. Nakrętki G1” (pod klucz 40) 

5. Uszczelka 30 x 21 x 2 

6. Króćce przyłączeniowe  do spawania Ø26,5 (DN 20) 

7. Korpus R 2” DIN 2999 

 

Rys. 1.   Po lewej: Sonda DN 20;   Po prawej: Sonda R 2 
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Moduł sterujący składa się z odpornej na uderzenia plastikowej obudowy zawierającej lampki sygnalizacyjne, 
przyciski oraz układy elektroniczne służące do analizowania i przetwarzania sygnału z sondy na cyfrowy sygnał 
wyjściowy. Sygnał wyjściowy można wyprowadzić na zewnątrz, do urządzenia dodatkowego dzięki przekaźnikowi 
posiadającemu styk bezpotencjałowy.  

 

 

 

a. Zielona lampka pracy 

b. Przycisk kontrolny 

c. Czerwona lampka alarmowa 

d. Przycisk odblokowania 

e. Brak funkcji 

Rys. 1. Elementy modułu kontrolnego 
 

           3. Zasada działania  

WMS kontroluje poziom wody w instalacjach grzewczych. Jeżeli poziom wody opadnie poniżej minimalnej 
wartości, urządzenie uruchamia alarm. 
Urządzenie działa na zasadzie pomiaru przewodności wody w instalacji grzewczej. Kiedy elektroda sondy 
zanurzona jest w wodzie, WMS sygnalizuje odpowiedni poziom wody. Jeżeli elektroda wynurzy się z wody, 
natychmiast uruchamiany jest alarm. 
Czujniki WMS 2-1 oraz WMS 2-1-2 posiadają wewnętrzną blokadę uruchamianą w momencie zaniku zasilania. 
Innymi słowy oznacza to, że po przywróceniu zasilania moduł kontrolny musi zostać odblokowany poprzez 
naciśnięcie przycisku odblokowania lub poprzez zewnętrzny (zdalny) styk odblokowujący. 
Czujniki WMS 3-1 oraz WMS 3-1-2 odblokowują się samoczynnie po przywróceniu zasilania. Dla tego typu 
urządzeń użytkownik musi zainstalować zewnętrzny układ blokady przy awarii zasilania, zgodnie z EN 12828. 

          
     4. Montaż 

Zarówno moduł kontrolny jak i zespół sondy nie mogą być instalowane w strefie zagrożenia wybuchem. 
Pierwszym etapem montażu urządzenia jest zainstalowanie sondy na rurze łączącej komorę parową z komorą 
wodną kotła lub równolegle, na rurze zasilającej instalację, pomiędzy kotłem, a pompą obiegową. Pomiędzy 
czujnikiem, a kotłem nie mogą znajdować się pompy obiegowe, zawory zwrotne, ani odcinające. 
Należy upewnić się, czy maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia po zewnętrznej stronie obudowy 
czujnika nie jest przekroczona. 
W miarę możliwości należy zamontować sondę w pozycji pionowej. 
W wyjątkowych przypadkach sonda może zostać zamontowana pod kątem do 45°. Jednakże należy wtedy 
szczególnie zapobiegać powstawaniu pęcherzy powietrza w sondzie. 
Sondę należy zamontować w taki sposób, by jej dolna krawędź znajdowała się przynajmniej 100 mm powyżej 
najwyższego punktu kotła. 
Moduł kontrolny należy zamontować na równej, stabilnej i suchej ścianie na wysokości wzroku. Moduł kontrolny 
musi być łatwo dostępny i widoczny o każdej porze. Urządzenie nie może być narażone na zalanie lub 
obryzganie wodą. Montaż w pomieszczeniach wilgotnych jest niedopuszczalny.  Miejsce montażu należy wybrać 
tak, aby nie był przekroczony zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia. W przypadku montażu na wolnym 
powietrzu, moduł kontrolny musi być zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. W kotłowni 
należy zapewnić ochronność obudowy minimum IP 44, zgodnie z EN 60529. 
Podłączenie czujnika niskiego poziomu wody do sieci 230 V AC należy wykonać przy pomocy starannie 
ułożonego przewodu elektrycznego, np. NYM-O 2 x 1,5 mm2. 
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           5. Eksploatacja 

Podczas korzystania z urządzenia WMS należy okresowo kontrolować następujące elementy czy świeci się zielona 
lampka pracy, czy nie świeci się czerwona lampka alarmowa oraz czy działa palnik. 

 
        6. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 

Urządzenie jest zgodne z dyrektywami unijnymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
(89/336/EWG i 92/31/EWG), dyrektywami unijnymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD 
(73/23/EWG i 93/68/EWG) oraz dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EWG. Elektroniczne czujniki niskiego poziomu 
wody WMS zgodne są też z VdTÜV. 

 
        7. Specyfikacja 

Dane techniczne sond Dane techniczne modułu kontrolnego 
Model sondy DN 20 R 2   

Ogólna specyfikacja   

Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 

130 x 270 x 44 mm 90 x 200 x 75 mm 
Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 

100 x 188 x 65 mm 

Wymagana przestrzeń 
(szer. x wys. x głęb.) 

100 x 300 x 150 mm 
100 x 230 x 110 
mm 

Waga 0,7 kg 

Waga 0,8 kg 0,9 kg Opóź. bezpiecznika Standardowo około 1 sekundy 
Korpus Mosiądz Stal 

galwanizowana 
Przyłącza 1 przekaźnik wyjściowy  

(przełączający) 
1 zewnętrzny styk odblokowujący 

Pręt elektrody V4A V4A Zakres temperatur stosowania 
Odporność Woda kotłowa Woda kotłowa Otoczenie 0°C do +55°C 

Przyłącza 
mechaniczne 

Króćce do spawania, 
Śr. wew. = 20 mm, 
Śr. zewn. = 26,5 mm 

Mufa gwintowana 
gwint zewnętrzny 
R 2 

Przechowywanie –10°C do +60°C 

Ciśnienie robocze Maks. 10 bar Maks. 10 bar Zasilanie 
Przewód 
połączeniowy: 
Standardowa długość 
Maks. długość 

H05RN-F, 2 x 1 mm2 
1,5 m 
50 m (ekranowany) 

H05RN-F, 2 x 1 
mm2 
1,5 m 
50 m (ekranowany) 

Napięcie zasilania 230 V AC ± 10% 

Napięcie sondy Maks. 12 V Maks. 12 V Pobór mocy 5 VA 

Zakres temperatur stosowania 
Bezpiecznik 
sieciowy 

M 32 mA 

Otoczenie 0°C do +55°C 0°C do +55°C Obciążalność styku 
przekaźnika 

Maks. 250 V, 2 A, oporność 
rezystancyjna 

Medium Maks. 120°C Maks. 120°C Bezpieczeństwo elektryczne 
Przechowywanie -10°C do +60°C -10°C do +60°C Bezpieczeństwo 

elektryczne 
Wg EN 60730 

Bezpieczeństwo elektryczne Klasa ochronności II EN 60730 
Klasa ochronności IP 54 IP 54 Ochronność 

obudowy 
IP 40 EN 60529 

   Zgodność elektromagnetyczna (EMC) 
   Emisja zakłóceń Zgodnie z EN 61000-6-3 

   
Odporność na 
zakłócenia 

Zgodnie z EN 61000-6-2 
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