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KARTA KATALOGOWA 
                                                                                                      

   

• Automatycznie wyłącza palnik w momencie 

wykrycia zbyt niskiego poziomu wody 

• Zabezpiecza instalację chroniąc kocioł przed 
przegrzaniem 

• Obowiązkowe stosowanie w instalacjach  
o mocy powyżej 100 kW. Zalecane we 
wszystkich instalacjach 

• Zabezpieczenie przeciw ponownemu 
samoczynnemu uruchomieniu palnika 

• Prostota budowy 

• Niezawodność 

• Łatwość montażu 

 

          1. Zastosowanie  

Zgodnie z normą PN-91/B-02414 instalacje grzewcze o mocy powyżej 100 kW muszą być obowiązkowo 
wyposażone w czujniki niskiego poziomu wody. Jednak montaż czujników niskiego poziomu wody zalecany jest 
we wszystkich instalacjach grzewczych, a przede wszystkim w instalacjach z kotłownią na poddaszu. 
Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 przeznaczony jest wyłącznie do zabezpieczania 
kotłów pracujących w zamkniętych instalacjach grzewczych przed przegrzaniem, na skutek nadmiernego 
obniżenia poziomu wody w instalacji. Maksymalna temperatura czynnika, z którym urządzenie może pracować 
wynosi 120°C.  
Elektromechanicznego czujnika niskiego poziomu wody WMS WP 6 nie wolno stosować w instalacjach 
grzewczych o temperaturze czynnika powyżej 120°C, wysokociśnieniowych kotłach parowych  
i wysokociśnieniowych zasobnikach ciepłej wody oraz strefach zagrożenia wybuchem (Ex). 
Stosowanie urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem może spowodować samozapłon, eksplozję lub pożar. 
 

          2. Budowa 

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 składa się mosiężnego korpusu o wysokości  
358 mm. W górnej części znajduje się przycisk umożliwiający dokonanie kontroli poprawności działania 
urządzenia, przycisk odblokowania oraz 4-żyłowy przewód elektryczny o długości 1,9 m, umożliwiający 
podłączenie urządzenia do obwodów elektrycznych. Urządzenie wyposażone jest w króćce przyłączeniowe DN 20 
przeznaczone do przyspawania. 
Wewnątrz korpusu znajduje się plastikowy pływak, którego obniżenie spowodowane niskim poziomem wody 
powoduje zadziałanie przełącznika i odłączenie palnika, z jednoczesnym uruchomienie alarmu. 
Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 dostępny jest w dwóch wersjach – z kasowaniem 
blokady (AN 42 300) lub bez kasowania blokady (AN 42 305). 
Wersja z kasowaniem blokady posiada na korpusie przycisk umożliwiający ręczne odblokowanie urządzenia. 
W przypadku wersji bez kasowania blokady układ odblokowania urządzenia należy wykonać samodzielnie 
zgodnie ze schematem umieszczonym w instrukcji obsługi. 
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1. Tabliczka znamionowa 

2. Przycisk odblokowania 

3. Pływak 

4. Spust zanieczyszczeń 

5. Przycisk kontrolny 

6. Pokrywka 

7. Śruba odpowietrzająca 

8. Poziom zadziałania    
   (przełączania), 88 mm 
9. Korpus 

10. Króćce przyłączeniowe  

     Rys. 1. Wymiary oraz elementy elektromechanicznego czujnika niskiego poziomu wody WMS WP6 

 
3. Zasada działania  

WMS WP 6 jest mechanicznym czujnikiem niskiego poziomu wody, chroniącym kocioł pracujący w zamkniętych 
instalacji grzewczych. 
Urządzenie wyposażone jest w ruchomy pływak. W wypadku zbyt niskiego poziomu wody w instalacji, pływak 
przesuwa się w dół i uruchamia przełącznik elektryczny z podwójnym stykiem. W stanie normalnej pracy zwarty 
jest styk zasilający palnik, a rozwarty styk zasilający alarm. W stanie alarmu następuje przełączenie. Styk 
zasilający palnik zostaje rozwarty, a styk zasilający alarm zostaje zwarty. Powoduje to wyłączenie palnika, 
chroniąc w ten sposób kocioł przed przegrzaniem i załączenie alarmu. 
Układ blokady zapobiega ponownemu samoczynnemu włączeniu palnika, przed usunięciem przyczyny 
zadziałania czujnika. Ponowne uruchomienie palnika możliwe jest po naciśnięciu przycisku odblokowania. 
Naciśnięcie przycisku kontrolnego powoduje przesunięcie pływaka w dół i symulację stanu alarmowego. Pozwala 
to na kontrolę poprawności pracy urządzenia bez obniżania poziomu wody. 
Jeżeli planowane jest odblokowywanie urządzenia zdalnie, z szafy sterującej, należy zastosować czujnik WMS 
WP 6 w wersji bez blokady i dokonać połączeń elektrycznych zgodnie z instrukcją obsługi. 
WMS WP 6 jest urządzeniem pracującym w sposób ciągły. 

  
4. Montaż 

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 musi zostać zabudowany z dużą dokładnością  
w pozycji pionowej. Nie wolno spawać króćców wraz z czujnikiem. W celu przyspawania, należy odłączyć króćce 
od czujnika. Czujnik przykręcić do króćców dopiero po ich przyspawaniu i schłodzeniu. 
Urządzenie należy zamontować równolegle do przewodu zasilającego instalację, przed mieszaczem. Poziom 
zadziałania powinien się znajdować ok. 100 mm powyżej najwyższej części kotła. 
Pompa nie może wywierać żadnego wpływu na pływak czujnika WMS WP 6 (np. poprzez wytwarzanie silnego 
ciśnienia lub podciśnienia). Nie wolno stosować zaworów, ani innych urządzeń odcinających, które mogłyby 
zakłócić lub uniemożliwić niezawodne działanie czujnika WMS WP 6. Połączenia elektryczne wykonać zgodnie  
z instrukcją obsługi. 
Po zamontowaniu urządzenia należy instalację grzewczą napełnić i odpowietrzyć. 
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         5. Eksploatacja 

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 jest urządzeniem bezobsługowym. Dla 
zapewnienia niezawodności działania, należy wykonywać regularnie kontrolę poprawności działania.  
W przypadku uszkodzenia elektrycznego przewodu zasilającego: Przewód zasilający musi zostać wymieniony 
przez producenta na oryginalny, specjalny przewód (odporność termiczna do 150°C). Wymiany przewodu może 
dokonać jedynie producent lub serwis. 

 

         6. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 został przetestowany przez VdTÜV – nr badania 
typu: TÜV.HWB.07-232. Urządzenie jest zgodne z VDE, a także 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. 

 
7. Specyfikacja 

Wysokość całkowita 358 mm 
Materiał korpusu GK (Mosiądz) 
Materiał pływaka Plastik 
Przyłącza Króćce do przyspawania DN 20 
Ciśnienie robocze  Max. 10 bar 
Ciśnienie kontrolne  15 bar 
Obciążalność styków 10 (2) A, 250 V AC 
Zabezpieczenie zewnętrzne obwodu 
elektrycznego 

10 A przy obciążeniu omowym, 
2 A przy obciążeniu indukcyjnym 

Sposób działania Zgodne z RS Typ 1 wg EN 60730-1 
Zakres temperatur stosowania 
Otoczenie Max. 120°C 
Medium Max. 120°C 
Bezpieczeństwo elektryczne 
Klasa ochronności I EN 60730 
Ochronność obudowy IP 54 wg EN 60529 
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