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Porównanie prototypu sterownika FPGA z klasycznymi 
sterownikami PLC 

 
Streszczenie 

Aktualne implementacje algorytmów sterowania w układach FPGA polegają na zapisaniu 
algorytmu w języku opisu sprzętu HDL i sztywnej realizacji sprzętowej. Algorytmy takie 
są wykonywane bardzo szybko. Jednak każda zmiana w algorytmie sterowania powoduje 
konieczność ponownej reimplementacji całego projektu, łącznie z programowaniem 
FPGA, co jest procesem długotrwałym. Lepiej byłoby, gdyby realizacje FPGA 
zapewniały elastyczność programowania porównywalną ze sterownikami PLC. W pracy 
tej przedstawiono prototyp sterownika PLC zrealizowany w układzie FPGA, który można 
programować w językach normy IEC 61131-3 korzystając ze środowiska CPDev. 
Głównym elementem sterownika jest specjalizowany procesor sprzętowy zastępujący 
maszynę wirtualną VM-CPDev wykonującą  skompilowany program na standardowych 
procesorach. Sterownik FPGA-PLC wykonuje taki program przynajmniej o rząd 
wielkości szybciej niż klasyczne sterowniki PLC. Ponadto układ FPGA pozwala na łatwą 
implementację kilku procesorów, które współbieżnie jeszcze szybciej wykonują 
obliczenia. W sterowniku FPGA-PLC dostępne są także bardzo szybkie bloki sprzętowe 
napisane w języku HDL, podobnie jak w aktualnych implementacjach. 

 
1. Wprowadzenie 

Pierwsze układy FPGA (Field Programmable Gate Array) pojawiły się w aplikacjach 
technicznych kilkanaście lat temu. Cechą ich jest sprzętowe wykonywanie algorytmów, a więc 
wielokrotnie szybsze niż czynią to konwencjonalne procesory. Realizacje FPGA są 
szczególnie odpowiednie dla energoelektroniki, sterowania napędów, czy robotyki, gdzie 
chodzi o wysoką częstotliwość próbkowania. Domeną zastosowań FPGA jest także 
mechatronika, w tym zwłaszcza mikronarzędzia klasy MEMS (Micro Electro-Mechanical 
Systems), gdzie np. prędkość obrotowa silników jest rzędu 100 tys. rpm, a pomiary bywają 
wykonywane co 10-20µs. Wykracza to oczywiście poza zasięg obecnych sterowników PLC. 

Projektowanie aplikacji FPGA wymaga jednak opanowania języków opisu sprzętu HDL 
(Hardware Description Languages), a jest to na razie domena elektroników, specjalistów od 
systemów cyfrowych. Stąd z reprogramowalności będącej zasadniczą zaletą FPGA w 
stosunku do układów ASIC programowanych jednorazowo, faktycznie korzysta się rzadko. 
Można przypuszczać, że aplikacje FPGA  w sterowaniu mogłyby się łatwiej rozpowszechnić, 
gdyby programowanie ich wyglądało podobnie jak PLC, nie wyłączając języków graficznych. 

Zainteresowanie programowaniem układów FPGA podobnie jak PLC obserwuje się od 
kilku lat. Przykładem może być praca [1], w której zademonstrowano programowanie 
sterownika FPGA mikro-PLC w drabinkowym języku LD. Graficzne programowanie 
rekonfigurowanych modułów wejścia/wyjścia RIO (FPGA) udostępnia firma National 
Instruments [2]. Z paru nieoficjalnych wypowiedzi można także wnosić, że prace nad 
realizacjami sterowników PLC na platformie FPGA są w toku. 

W referacie tym, bazując na wcześniejszych pracach [3], [4], przedstawiono prototyp 
sterownika PLC zrealizowany w układzie FPGA. Sterownik jest programowany w 
środowisku CPDev rozwijanym w Politechnice Rzeszowskiej [5], we wszystkich językach 

http://www.kia.prz.edu.pl


str. 2 Leszek Trybus,  Porównanie prototypu sterownika FPGA z klasycznymi sterownikami PLC. 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA XVII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2013 
 

normy IEC 61131-3. Testy porównawcze pokazały, że wykonuje on programy wielokrotnie 
szybciej niż konwencjonalne sterowniki PLC. 

Zasadniczym elementem sterownika FPGA-PLC jest specjalizowany procesor 
sprzętowy wykonujący program skompilowany w środowisku CPDev. Sterownik można 
zrealizować zarówno w wersji jedno- jak i wieloprocesorowej, która jeszcze bardziej 
przyśpiesza obliczenia. Oprócz standardowych bloków funkcjonalnych realizowanych 
programowo, sterownik udostępnia bardzo szybkie bloki sprzętowe napisane w języku HDL. 
 
2. Krótka charakterystyka FPGA i przykład 

FPGA jest reprogramowalnym układem logicznym w postaci prostokątnej matrycy 
składającej się z elementów logicznych LE (Logic Element), inaczej bloków, które łączą się 
między sobą i z blokami wejścia/wyjścia IOB umieszczonymi na obrzeżach za pomocą 
ścieżek przedzielonych na skrzyżowaniach matrycami przełączającymi (Switching Matrix) - 
rys. 1 [6]. Zależnie od producenta bloki logiczne mają rozmaitą strukturę (początkowo były to 
zwykłe bramki), ale obecnie w miarę typowe bloki zawierają dwie 4-wejściowe tablice LUT 
(Look-up Table), dwa przerzutniki i parę multiplekserów. Wypełniając odpowiednio tablicę 
LUT wartościami 0, 1 otrzymuje się dowolną kombinacyjną funkcję logiczną tych wejść. 
Oprócz tablic LUT programowaniu podlegają połączenia w matrycach SM i blokach IOB. 
Produkowane obecnie układy FPGA zawierają nawet kilkadziesiąt tysięcy bloków 
logicznych. 

 
 

Rys. 1. Zasada budowy układów FPGA 
 
W celu zdefiniowania zachowania układu FPGA stosuje się języki opisu sprzętu, 

najczęściej Verilog [7] lub VHDL. Po kompilacji generują one plik binarny, w którym 
znajdują się wartości wpisywane do tablic LUT, listy połączeń matryc SM i bloków IOB oraz 
dane pomocnicze. Po zapisaniu do układu FPGA otrzymuje się sprzętowe odwzorowanie 
algorytmu, który opisywał  zachowanie. 
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Jako przykład sprzętowej realizacji sterowania rozpatrzmy zadanie uzupełniania wody 
w wieży ciśnień przez pompy P1, P2, zależnie od poziomu sygnalizowanego czujnikami X1, 
X2, X3 (rys. 2a). Sterowanie ma wyglądać następująco: 

- jeżeli poziom spadnie poniżej X1, to włączane są obydwie pompy, 
- jeżeli poziom przekroczy X3, to pompę lub pompy należy wyłączyć, 
- jeżeli poziom spadnie poniżej X2, to włączana jest jedna pompa, ta która dotychczas 

nie pracowała. 
Jest to typowe zadanie sterowania sekwencyjnego, więc jego rozwiązywanie 

rozpoczyna się od wykreślenia przebiegów czasowych pokazujących jak ma wyglądać 
sterowanie oraz zaznaczenia na nich stanów układu sterującego. Stany takie i przebiegi 
pokazano na rys. 2b, c. 

 
a)  

 
 

b) 
 

Stany: 
1. Napełnianie obydwiema pompami do poziomu 

X3 (poprzednio pracowała pompa P2) 
2. Obydwie pompy wyłączone (poprzedni stan 1) 
3. Napełnianie pompą P1 (P2 wyłączona) 
4. Obydwie pompy wyłączone (poprzedni stan 6) 
5. Napełnianie pompą P2 (P1 wyłączona) 
6. Napełnianie obydwiema pompami do poziomu 

X3 (poprzednio pracowała pompa P1) 

c) 

 
 

Rys. 2. Uzupełnianie wody w wieży ciśnień: (a) obiekt, (b) stany układu sterującego, 
(c) przebiegi czasowe 

 
W następnym kroku przechodząc wzdłuż przebiegów przez kolejne stany wykreśla się 

graf stanów zaznaczając przy nich wartości sterowań, warunki przejścia przy łukach 
łączących stany oraz warunki pozostania w stanach przy dotyczących ich pętlach. Graf dla 
rozpatrywanego zadania znajduje się na rys. 3a. Stanowi on faktycznie algorytm sterowania 
służący wprost do napisania programu. 

W przypadku języka ST normy IEC 61131-3 program bazuje zwykle na instrukcji 
CASE STAN OF wybierającej odpowiednie stany. Opisując w niej każdy stan uwzględnia się 
wartości sterowań i warunki przejścia do innych stanów, jak to pokazano na rys. 3b 
(środowisko CPDev). Warunki pozostania w stanie, czyli np. !X3 dla stanu 1, nie są tu 
potrzebne. 

Tworząc bezpośrednią implementację sprzętową w układzie FPGA stany grafu 
utożsamia się z przerzutnikami. Dlatego w pokazanych na rys. 3c wzorach reprezentujących 
wyjścia Q kolejnych przerzutników występują zarówno warunki przejścia jak i warunki 
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pozostania w stanie. Pompy P1, P2 włączane są przez przerzutniki odpowiednio do grafu. Tak 
sformułowane wzory przepisuje się następnie w języku opisu sprzętu. Odpowiedni kod w 
języku Verilog mający postać kompletnego modułu pokazano na rys. 4. 

 
a) 

 
            b) 
 

 

c) 
 

Q1=~X1&Q5|Q1&~X3 
Q2=Q1&X3|Q5&X3|Q2&X2&X1 
Q3=Q2&~X2|Q3&X1&~X3 
Q4=Q3&X3|Q6&X3|Q4&X2&X1 
Q5=Q4&~X2|Q5&~X3&X1 
Q6=Q3&~X1|Q4&~X1|Q6&~X3 
 
P1=Q1|Q3|Q6 
P2=Q1|Q6|Q5 

 

Rys. 3. (a) Graf stanów, (b) program w ST, (c) wzory dla realizacji sprzętowej 
 

 

Rys. 4. Kod w języku Verilog opisujący algorytm sterowania 
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Implementując w FPGA układ sterowania wieżą ciśnień można również posłużyć się 
klasyczną metodą projektowania układów cyfrowych – wychodząc od grafu z rys. 3a, poprzez 
utworzenie tablicy przejść-wyjść, kodowanie i redukcję stanów, ustalenie równań wzbudzeń 
przerzutników, aż do określenia funkcji wyjść. Realizacja tej metody prowadzi do schematu 
złożonego z bramek i przerzutników, pokazanego na rys. 5. 
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Rys. 5. Układ sterowania wieżą ciśnień 
 

Warto tu zwrócić uwagę, że obliczenie stanu wyjść układu sterowania opisanego kodem 
z rys. 4, czy za pomocą schematu z rys. 5, zostanie wykonane w ciągu pojedynczego taktu 
zegara. Gdyby np. schemat z rys. 5 zrealizować programowo w formie sekwencji instrukcji, 
to na każdy element przypadałaby przynajmniej jedna instrukcja wykonywana przynajmniej 
w jednym cyklu zegarowym. Łącznie cykli byłoby więc kilkadziesiąt lub więcej. 
 
3. Środowisko CPDev obecnie 

CPDev (Control Program Developer) jest zintegrowanym środowiskiem 
programistyczno-uruchomieniowym przeznaczonym do programowania sterowników 
PLC/PAC zgodnie z normą IEC 61131-3. Specyficzną cechą CPDev jest 
wieloplatformowość, tzn. możliwość wykonywania skompilowanego programu na różnych 
platformach sprzętowych, czyli jak dotychczas na AVR, ARM i x86. Potrzeba  opracowania 
takiego narzędzia zrodziła się podczas rozmów na jednej z Konferencji Automatyków w 
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Rytrze, na których również prezentowano późniejsze postępy [5]. Obecnie CPDev umożliwia 
programowanie we wszystkich językach normy IEC, tzn. tekstowych ST, IL, graficznych 
FBD, LD oraz mieszanym SFC. Widać to na rys. 6. Niżej podano firmy korzystające z 
CPDeva, produkowane przez nie sterowniki oraz typy stosowanych procesorów. 

- Lumel S.A. – Zielona Góra, sterownik programowalny SMC, AVR ATmega 128, 
- Praxis Automation Technology B.V. – Leiderdorp NL, sterowniki systemu Mega-

Guard Ship Automation  and Navigation System, ARM7 LPC, 
- Nauka i Technika – Zaczernie k/Rzeszowa, sterownik PLC, ARM7 LPC. 

Sterowniki firm Praxis i NiT są wyposażone w dotykowy panel HMI obsługiwany przez 
program CPVis będący ostatnio opracowanym składnikiem CPDeva. 
 

 
 

Rys. 6. Główne okno środowiska CPDev 
 

Zasadę funkcjonowania środowiska CPDev ilustruje rys. 7. Programy napisane w 
językach ST, IL albo translowane do ST z diagramów FBD, LD lub SFC, są kompilowane do 
uniwersalnego kodu wykonywalnego VMASM (Virtual Machine Assembler), który z kolei na 
docelowym procesorze wykonuje maszyna wirtualna VM. VMASM jest językiem podobnym 
do asemblera, jednak nie związanym z żadnym konkretnym procesorem, ale zorientowanym 
szczególnie na programowanie sterowników wg normy IEC 61131-3. Maszyna wirtualna VM 
(procesor wirtualny) jest programem napisanym w C, który można wykonywać na wielu 
platformach sprzętowych, począwszy od 8-bitowych mikrokontrolerów, aż do 32/64 bitowych 
procesorów ogólnego przeznaczenia. Do podstawowego programu VM producenci dołączają 
własne niskopoziomowe procedury obsługi sprzętu otrzymując systemowe oprogramowanie 
sterownika (run-time firmware). 

 

 

Rys. 7. Zasada funkcjonowania środowiska CPDev 
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Dysponując tak uniwersalnym narzędziem jak CPDev powinno być dość oczywiste, że 
realizacja sterownika PLC na platformie FPGA wymagała zastąpienia programowej maszyny 
wirtualnej VM maszyną sprzętową wykonującą kod VMASM. Faktycznie więc sterownik 
FPGA-PLC jest specjalizowanym procesorem przeznaczonym do wykonywania kodu 
VMASM otrzymanego  po kompilacji programu źródłowego w środowisku CPDev. 
 
4. Maszyna sprzętowa FPGA 

Ogólną strukturę sterownika FPGA-PLC pokazano na rys. 8. Układ FPGA zawiera 
maszynę sprzętową jako jednostkę centralną CPU (procesor), pamięć RAM oraz koprocesor 
zmiennoprzecinkowy FPU. Układami zewnętrznymi są pamięć NAND flash ze 
skompilowanym programem sterującym (VMASM), zegar czasu rzeczywistego RTC oraz 
moduły wejścia/wyjścia. Po uruchomieniu zawartość NAND flash jest kopiowana do RAM ze 
względu na szybszy dostęp. Oczywiście RAM zawiera również dane robocze. 
 

 
 

Rys. 8. Ogólna struktura jednoprocesorowego sterownika FPGA-PLC 
 

CPU jest specjalizowanym 32-bitowym procesorem z zaimplementowaną listą 
instrukcji języka VMASM. Zrealizowano go w architekturze harwardzkiej, z rozdzieloną 16-
bitową magistralą pamięci programu i 32-bitową magistralą pamięci danych. Wymagało to 
pewnych zmian w oryginalnym kompilatorze CPDev (kod instrukcji z argumentami musi 
zajmować parzystą liczbę bajtów, a adres zmiennej być wielokrotnością jej rozmiaru). 

Architekturę CPU pokazano na rys. 9 (w wersji wieloprocesorowej, wersję 
jednoprocesorową przedstawiono w [3]). Elementy prowadzące wykonywanie instrukcji, bądź 
ich rola, są następujące: 

• IR – rejestr instrukcji, 
• DEKODER1 – określenie liczby i typów argumentów (wskaźników), 
• AFC – pobranie argumentów (fetch) do bufora FIFO i rejestrów 16-bitowych, 
• ORD – odczyt operandów (read) na podstawie wskaźników (FIFO) i zapisanie ich w 

rejestrach 32-bitowych, 
• ALU – jednostka arytmetyczno-logiczna (stałoprzecinkowa), 
• DEKODER2 – obsługa prostych instrukcji wykonywanych w ALU przez logikę 

kombinacyjną, 
• MDEX – główny dekoder obsługujący wykonywanie złożonych instrukcji 

zrealizowany jako hierarchiczny automat sekwencyjny, z interfejsem do koprocesora 
FPU, bloków sprzętowych i pamięci globalnej (zob. dalej). 

ALU obsługuje dane 8-, 16- i 32-bitowe co odpowiada podstawowym typom normy IEC, tzn. 
BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT itp. Większość operacji jest wykonywana w jednym 
takcie zegara, tak że rezultat jest już gotowy w następnym. 
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Rys. 9. Architektura jednostki centralnej FPGA CPU 
 
Sposób funkcjonowania jednostki CPU (specyfikacja), koprocesora FPU, a także innych 

elementów sterownika [4] został napisany jako kod w języku opisu sprzętu Verilog w postaci 
tzw. wirtualnego komponentu IP core, który następnie został zaimplementowany w układzie 
FPGA. Otrzymana CPU wymaga ok. 2000 boków logicznych układu FPGA Xilinx Spartan-3, 
a FPU – ok. 1000. Do realizacji sterownika FPGA-PLC wystarczą więc średniej wielkości 
układy FPGA, jak Xilinx Spartan-3AN XC3S1400AN zawarty w module głównym 
pokazanym na rys. 10. Warto dodać, że projekt w postaci IP cores nie zależy od typu układu, 
więc otrzymany sterownik  można implementować w układach FPGA różnych producentów. 

 
 

Rys. 10. Moduł główny sterownika FPGA-PLC z układem Xilinx Spartan-3AN 
 

Jest zrozumiałe, że zaprojektowanie CPU, FPU i pozostałych składników wymagało 
odpowiedniego doświadczenia. Jest to osiągnięciem pierwszego z autorów, który poprzednio 
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zaprojektował realizację procesorów Xilinx PicoBlaze i PIC16C84 Microchip również jako 
IP cores. 
 
5. Maszyna sprzętowa a maszyna wirtualna 

Aby z grubsza ocenić w jakim stopniu maszyna sprzętowa FPGA CPU przyspiesza 
wykonywanie programu w sterowniku w stosunku do maszyny wirtualnej VM 
przeprowadzono testy porównawcze wykorzystując: 

- sterownik SMC (rys. 11a) z 8-bitowym mikrokontrolerem ATmega 128 o 
częstotliwości zegarowej 14.7MHz 

- sterownik lokalny Mega-Guard (rys. 11b) z 32-bitowym mikrokontrolerem  ARM7 
LPC/72MHz. 

Sterownik FPGA-PLC zrealizowano na prototypie z rys. 10 pracującym z częstotliwością 
50MHz, bez zaimplementowanego koprocesora FPU [3]. Testy obejmowały obliczanie liczb 
pierwszych, liczb doskonałych oraz konwersję postaci binarnej na dziesiętną i na odwrót, a 
więc całkowitoliczbowe mnożenie, dzielenie, dodawanie, obliczanie reszty z dzielenia, 
operacje bitowe i indeksowanie tablic. 
 

a) 
 

 

b) 
 

 
 

Rys. 11. (a) Sterownik SMC, (b) sterownik lokalny Mega-Guard 
 

Wyniki trzech testów okazały się podobne, więc tab. 1 zawiera porównanie dotyczące 
tylko jednego z nich (liczby pierwsze). Trzy początkowe pozycje tabeli podają bezwzględne 
czasy wykonania, a dwie następne stosunki tych czasów, ale znormalizowane na jednakową 
częstotliwość zegarową. 
 
Tab. 1. Porównanie czasów obliczenia liczb pierwszych w zakresie 2-1000 ( w sekundach) 
 

FPGA 
50MHz 

AVR 
14.7MHz 

ARM 
72MHz FPGA

AVR  
FPGA
ARM  

0,757 118 9 46 17 
 

Znormalizowane stosunki AVR/FPGA i ARM/FPGA pokazują, że sprzętowa maszyna 
FPGA CPU jest prawie 50 razy szybsza niż 8-bitowy AVR i prawie 20-krotnie szybsza niż 
32-bitowy ARM. Zalety zaprojektowanej architektury potwierdziło również porównanie z 
procesorem Intel Core 2 Duo/1.83GHz w PC, któremu wykonanie testu zajęło 0.13s (0.757s 
w FPGA). Gdyby jednak uwzględnić ponad 35-krotną różnicę częstotliwości zegarowych, to 
FPGA CPU okazuje się 6-krotnie szybsza. 
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6. Wieloprocesorowy sterownik FPGA-PLC 
Jak podano wyżej, jednostka CPU i koprocesor FPU zajmują razem ok. 3 tys. bloków 

logicznych, a przykładowo układ FPGA zastosowany w prototypie z rys. 10 zawiera ich 11 
tysięcy. Zachęca to naturalnie do opracowania sterownika wieloprocesorowego, w którym 
każdy z procesorów wykonywałby jedno odrębne zadanie. Podobnie jak w sterownikach 
konwencjonalnych mogą to być zadania typu sterowania logiczno-sekwencyjnego, regulacji 
ciągłej, monitorowania i diagnostyki, bądź też zadania będące współbieżnie wykonywanymi 
fragmentami jednego obszernego programu. Korzyścią będzie skrócenie czasu obliczeń. 
Rozwiązanie takie spotkać można w największych sterownikach PLC czołowych 
producentów, np. jako tzw. multicomputing w S7-400 Siemensa [8], ale potrzeba do tego 
oddzielnych procesorów. Tymczasem FPGA pozwala umieścić wszystko w jednym układzie, 
jak to pokazuje rys. 12. 
 

 
 

Rys. 12. Ogólna struktura wieloprocesorowego sterownika FPGA-PLC 
 

Wieloprocesorowość wymaga jednak wydzielenia w układzie FPGA pamięci wspólnej, 
poprzez którą procesory CPU wymieniają zmienne globalne (deklarowane jako 
VAR_EXTERNAL w IEC 61131-3). Interfejs do pamięci wspólnej występuje w architekturze 
CPU z rys. 9 (w bloku MDEX). Drugim celem, na który warto przeznaczyć „nadmiar” 
zasobów FPGA jest sprzętowa realizacja określonej liczby bloków funkcjonalnych, podobna 
do układu sterowania programu z pkt. 2 (rys. 5). Bloki sprzętowe oznaczone tutaj skrótem 
HFB (Hardware Function Blocks) opisuje się wprost w Verilogu i implementuje w FPGA. 
Bloki te jako „wykonujące się samodzielnie” czynią to zdecydowanie szybciej niż bloki 
programowe wykonywane przez CPU instrukcja po instrukcji. Przeznaczenie bloków HFB 
jest dwojakie: 

- umożliwienie procesorowi CPU dostępu do sprzętu na niskim poziomie (moduły 
wejścia/wyjścia, HMI, komunikacja), 

- szybkie wykonywanie szczególnie skomplikowanych obliczeń (akceleratory 
sprzętowe). 

Interfejs do bloków HFB został również zaznaczony na rys. 9. 
Niemal kompletny prototyp wieloprocesorowego sterownika FPGA-PLC pokazano na 

rys. 13 [4]. Zawiera on moduł główny z układem Xilinx Spartan-6 XC6SLX100 (lewy górny), 
wyjścia analogowe (prawy górny), wejścia analogowe (prawy środkowy), wejścia binarne 
(prawy dolny), wyjścia binarne (nie pokazano) oraz panel HMI (lewy dolny). Moduły 
wejść/wyjść są izolowane galwanicznie od modułu głównego. Komunikuje się on z PC w 
standardzie RS-232C. 
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Ze względu na rozbudowę CPU o pewne elementy potrzebne do pracy 
wieloprocesorowej (dodatkowe instrukcje do obsługi semaforów i pamięci globalnej, 
realizacja interfejsów do koprocesora FPU i bloków sprzętowych), częstotliwość zegarowa 
sterownika musiała być zmniejszona do 40MHz. Zasoby wykorzystywanego układu Xilinx 
Spartan-6 pozwalałyby zaimplementować nawet 16 procesorów CPU+FPU, ale przy istotnym 
ograniczeniu przydzielonych im bloków pamięci RAM. Gdyby nie nakładać ograniczeń na 
RAM, to Xilinx Spartan-6 zmieści 4 procesory CPU+FPU. 
 

 
 

Rys. 13. Prototyp wieloprocesorowego sterownika FPGA-PLC 
 

Wieloprocesorowość wymagała ponadto pewnych rozszerzeń środowiska CPDev ze 
względu na: 

- współbieżne wykonywanie zadań przez procesory CPU, 
- deklarowanie i selektywny dostęp do bloków HFB. 

Współbieżne wykonywanie zadań wymaga zapewnienia takiego dostępu do pamięci 
globalnej, aby procesory nie zakłócały się wzajemnie. Zastosowano w tym celu mechanizm 
tzw. image processing znany z wielozadaniowych stacji procesowych DCS (np. Freelance 
ABB [9]). Procesor CPU najpierw kopiuje do swej wewnętrznej pamięci zmienne z pamięci 
globalnej (image), potem wykonuje na nich obliczenia, a po zakończeniu zapisuje wyniki w 
pamięci globalnej. Deklaracje sprzętowych bloków HFB wyglądają tak samo jak bloków 
programowych (VAR w normie IEC), a selektywny dostęp do tego samego bloku przez różne 
procesory zapewniają semafory obsługiwane instrukcjami LOCK i UNLOCK. Wynikiem 
kompilacji przez CPDev wielozadaniowego programu są pliki binarne z oddzielnymi 
zadaniami dla procesorów CPU oraz plik inicjujący zmienne globalne. 
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a) 
 

 

b) 
 

 
 

Rys. 14. Sterowniki PLC: (a) VersaMax GE Fanuc, (b) S7-1200 Siemens 
 
7. FPGA-PLC a sterowniki konwencjonalne 

Szybkość wykonywania programu przez prototyp sterownika FPGA-PLC z rys. 13 
porównano z dwoma znanymi sterownikami konwencjonalnymi, tj.: 

- VersaMAX GE Fanuc, 
- S7-1200 Siemens 
pokazanymi na rys. 14 a,b, a także ze sterownikiem klasy soft-PLC (x86) 
- CP6607 Beckhoff 

wyposażonym w procesor IXP430/533MHz (rys. 15). Program testowy obejmował 
wyznaczanie wyjścia pewnego układu rozmytego o 4 wejściach, który można stosować np. do 
sterowania robotem mobilnym. Chodzi głównie o obliczanie wartości wielomianów 
(zmiennoprzecinkowe). Czasy wykonywania testu określano za pomocą bloków 
odczytujących zegar systemowy albo oscyloskopem. 
 
a) 
 

 

b) 
 

 
 

Rys. 15. Sterownik CP6607 Beckhoff: (a) z frontu, (b) z tyłu 
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Wyniki są podane w tab. 2 dla sterownika FPGA-PLC w wariantach z 1,2 lub 4 
procesorami CPU (+FPU) oraz 1 procesorem i sprzętowym blokiem HFB wykonującym 
algorytm testowy (opis w języku Verilog). Jak widać jednoprocesorowy sterownik FPGA-
PLC okazuje się 300 razy szybszy niż VersaMax (36700µs=36.7ms) oraz 20 razy szybszy niż 
S7-1200. Tak wielka różnica w przypadku VersaMax wynika najprawdopodobniej z braku 
koprocesora. Wprawdzie soft-PLC CP6607 wykonał test w podobnym czasie (139.2µs a 
117.3µs), ale jeśli uwzględnić różnicę częstotliwości zegarowych (533MHz a 40MHz), to 
FPGA-PLC okazuje się 11 razy szybszy. Jest to ten sam rząd wielkości co w przypadku 
dwurdzeniowego procesora Intel Core 2 Duo z pkt. 5. 
 

Tab. 2. Porównanie czasów obliczenia wyjścia układu rozmytego (w mikrosekundach) 
 

VersaMax 
GE Fanuc  

S7-1200 
Siemens  

CP6607 
Beckhoff  

FPGA-PLC 
1/2/4 CPU 

FPGA-PLC 
1 CPU + HFB 

36700 2383 139.2 117.3/66.2/49 10.3 
 

Powyższe różnice rosną 10-krotnie, gdy algorytm testowy jest wykonywamy sprzętowo 
przez  blok HFB (ostatnia pozycja w tab. 2). Zwiększenie liczby procesorów w FPGA skraca 
oczywiście czas, ale nieproporcjonalnie, bo nie wszystkie fragmenty programu rozdzielonego 
pomiędzy CPU mogą być wykonywane równolegle [4]. 
 
8. Podsumowanie 

Dzięki implementacjom sprzętowym algorytmy sterowania są bardzo szybko 
wykonywane przez układy FPGA. Algorytmy te opisuje się w językach HDL, co wymaga od 
projektantów umiejętności posługiwania się nimi, a także znajomości zagadnień technicznych 
dotyczących układów FPGA. Stąd rosnące zainteresowanie realizacjami sterowników PLC w 
układach FPGA, zwłaszcza w odniesieniu do mechatroniki i mikrourządzeń MEMS. W pracy 
przedstawiono wieloprocesorowy sterownik PLC złożony z identycznych procesorów 
zaimplementowanych w jednym układzie FPGA. Programuje się go zarówno w tekstowych 
jak i graficznych językach normy IEC 61131-3. Jak dotąd, wieloprocesorowość była dostępna 
tylko w dużych sterownikach PLC czołowych producentów. 

Sterownik FPGA-PLC jest przeznaczony dla środowiska CPDev, bo jego procesor 
(procesory) jest odpowiednikiem maszyny wirtualnej VM wykonującej w standardowych 
procesorach program skompilowany w CPDevie. Procesor FPGA-PLC jest w stanie wykonać 
taki program przynajmniej o rząd szybciej niż standardowe procesory. Udostępnia on także 
bloki sprzętowe opisane w języku Verilog, a więc takie same jak w typowych aplikacjach 
FPGA. Wówczas szybkość wzrasta o następny rząd, bo nie jest to już sekwencyjne 
wykonywanie instrukcji. 

W sumie, w prototypie sterownika FPGA-PLC udało się połączyć dwa podejścia, jedno 
bazujące na programie, jak w klasycznych sterownikach PLC, oraz drugie bazujące na 
sprzęcie, jak w obecnych aplikacjach FPGA. Prototyp jest stosunkowo prosty, bo płyta 
główna oprócz układu FPGA zawiera tylko pamięć flash, układy RTC i RS-232. 
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Minimalizacja zniekształceń prądu wprowadzanych przez przekładnik 

prądowy 
 
 

Streszczenie: Prądy mierzone w zastosowaniach przemysłowych osiągają bardzo duże wartości, 
a jednocześnie kształty przebiegów są coraz bardziej odkształcone. W przypadku pomiaru prądu 
zmiennego o dużym natężeniu musi być stosowany przekładnik prądowy. Stosowany przekładnik 
powinien tylko zmienić skalę przebiegu, zachowując jego kształt. Niestety przekładniki prądowe 
zniekształcają dodatkowo kształt przebiegu. Zniekształcenia prądu wtórnego zależą głównie od za-
wartości harmonicznych w prądzie pierwotnym oraz zniekształceń wprowadzanych przez rdzeń fer-
romagnetyczny.  
Celem referatu jest określenie metodyki zminimalizowania zniekształceń przebiegu prądu wtórnego 
wprowadzanych przez przekładnik, przy pozostawieniu zniekształceń przebiegu pierwotnego.  
Minimalizacja zniekształceń nie polega na idealizacji parametrów rdzenia, ale na opracowaniu algo-
rytmu przetwarzania próbek, przy wykorzystaniu parametrów przekładnika. W metodzie tej parame-
try przekładnika określa się na podstawie danych z tabliczki znamionowej oraz pomiarów. Pomiary 
te wykonywane są bez ingerencji w jego wnętrze. 
Przedstawiona metoda umożliwia dokładniejsze odwzorowanie kształtu przebiegu prądu mierzonego 
i będzie mogła być stosowana w przemyśle. Może być ona stosowana do przekładników zarówno 
projektowanych jak i już będących w eksploatacji. 

1. Wstęp 
Przekładniki prądowe są znane od pond 130 lat temu i od tej pory prowadzone są nieprzerwalnie ba-
dania w celu zmniejszenia ich błędów. Zmniejszenie błędów przekładników prądowych uzyskano 
dzięki postępom w inżynierii materiałowej. W wyniku rozwoju powstały m.in. blachy transformato-
rowe anizotropowe, permaloje, taśmy amorficzne. Opracowano również różne układy połączeń prze-
kładników prądowych pozwalające zmniejszyć błędy pomiarowe, takie jak przekładnik Brooksa 
i Holtza, przekładnik dwurdzeniowy. Opracowano także rozwiązania pozwalające zmniejszyć błąd 
pomiarowy takie jak: korekcja uzwojeń, domagnesowanie rdzenia, zminimalizowanie błędów środ-
kami zewnętrznymi, itd. [1].  
W referacie przedstawiono nowatorskie podejście do wyznaczenia kształtu prądu pierwotnego oraz 
znacznego zmniejszenia błędu pomiarowego przekładnika prądowego w oparciu o przeprowadzony 
pomiar prądu wtórnego. Na rys. 1 przedstawiono znany schemat zastępczy transformatora, który jest  
punktem wyjścia do dalej przedstawionej metody. 

 

 

 

 

 

 

 Rys. 1. Schemat zastępczy obwodu przekładnika prądowego 
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2. Wyznaczanie parametrów schematu zastępczego  przekładnika prądowego 
 
W celu wyznaczenia parametrów schematu zastępczego (rys. 1) konieczna jest znajomość 
charakterystyki magnesowania rdzenia przekładnika prądowego. Najczęściej stosowany układ jej 
wyznaczenia przedstawia rys. 2.  
 

  
 Rys. 2. Schemat układu pomiarowego 

Spadek napięcia na rezystancji R1 jest proporcjonalny do prądu i1. Iloczyn prądu i liczby zwojów 
strony pierwotnej N1 jest równy iloczynowi natężenia pola magnetycznego H i zastępczej długości 
obwodu magnetycznego lFe . Napięcie to jako UR1 jest podawane na kanał odchylania poziomego „X” 
oscyloskopu pomiarowego. Natomiast spadek napięcia na pojemności C odwzorowuje wartość 
indukcji pola magnetycznego. Napięcie to jako UC podawane jest na kanał odchylania pionowego 
„Y” oscyloskopu. Stosując odpowiednie przeliczenia można otrzymać pętlę histerezy wykreśloną w 
rzeczywistych jednostkach, tj. natężenia pola magnetycznego H (A/m) oraz indukcji B (T, tj. Vs/m2).  
Przez pomiar spadku napięcia na R1 (pomiar prądu i1) wyznacza się natężenie pola magnetycznego 
H.  

Fel
NIH 112 ⋅⋅

=   (1) 

Natomiast przez pomiar spadku napięcia na kondensatorze C wyznacza się indukcję B. 
 

C
Fe

U
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⋅
⋅

= 2
2
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 Rys. 3. Pętla histerezy z zaznaczonymi jej charakterystycznymi punktami 

Przedstawiona powyżej metoda dotyczy tylko poglądowego wyznaczenia charakterystyki B=f(H), 
tzw. pętli histerezy.  
Należy zwrócić uwagę na fakt, że aby wyznaczyć wartość indukcji B oraz natężenia pola 
magnetycznego H, konieczna jest znajomość przekroju poprzecznego rdzenia AFe oraz zastępczej jego 
długości lFe. Powyższe dane przekładników prądowych są trudno dostępne, m.in. dla użytkowników. 
Dane te najczęściej zawarte są w dokumentacjach konstrukcyjnych tych przekładników, nie zawsze 
udostępnianych użytkownikom. 
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Idea nowego rozwiązania polega na tym, że korzystając z danych znamionowych podanych na 
tabliczce znamionowej danego przekładnika prądowego oraz przeprowadzonych pomiarów 
parametrów elektrycznych można dokonać wyliczenia parametrów schematu zastępczego 
przekładnika prądowego. Metoda ta nie wymaga ingerencji we wnętrze przekładnika. Wyznaczenie 
parametrów, takich jak impedancja obciążenia oraz rezystancja uzwojenia wtórnego, można dokonać 
metodami tradycyjnymi, np. metodą techniczną. Natomiast reaktancję rozproszenia uzwojenia 
wtórnego Xu2 można dokonać dwiema metodami, tj.: 
  
1) przy znajomości (np. zmierzonej) rezystancji uzwojenia wtórnego Ru2 w zależności od budowy 

przekładnika prądowego z tabeli wyznacza się tgϕu2 [1], a następnie wylicza się wartość reaktancji 
rozproszenia uzwojenia 

 222 tg uuu RX ϕ⋅=      (3) 
 

2) metoda cewki pomocniczej [1] polegająca na tym, że na rdzeniu przekładnika nawija się cewkę 
pomocniczą o Np  zwojach; cewka ta powinna być nawinięta w taki sposób, aby była ona 
skojarzona maksymalnie ze strumieniem roboczym; w czasie pomiarów uzwojenie wtórne powinno 
być zwarte lub obciążone impedancją o znanej wartości Zo= Ro + jXo ; badania wykonuje się przy 
zasilaniu przekładnika prądem  sinusoidalnym; mierząc napięcie Ep na cewce pomocniczej oraz 
prąd wtórny I2 wyznacza się wartość napięcia na jeden zwój, stąd 
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p
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E
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Na podstawie znajomości wartości rezystancji i reaktancji uzwojenia wtórnego oraz obciążenia jak 
również wartości prądu wtórnego można wyznaczyć wartość napięcia magnesowania uµ.  
Na podstawie znajomości tego napięcia wyznacza się strumień skojarzony  

 dtu
T

T

⋅= ∫
0

1
µψ      (5) 

W celu wyznaczenia rzeczywistej pętli histerezy wymagana jest jeszcze znajomość prądu gałęzi 
poprzecznej (jałowego) i0. Prąd ten wyznacza się jako różnicę prądu pierwotnego (przeniesionego na 
stronę wtórną) i prądu wtórnego 

 2
"
1

"
0 iii −=      (6) 

W oparciu o pomiar wartości chwilowych prądu i0 oraz strumienia skojarzonego ψ  wyznacza się 
rodzinę pętli histerezy. Wyznaczone pętle histerezy są podstawą do wyznaczenia parametrów gałęzi 
poprzecznych schematu zastępczego przekładnika prądowego. Należy zwrócić uwagę, że parametry te 
zmieniają się w zależności od nasycenia rdzenia. Reaktancja gałęzi poprzecznej zmienia się wraz z 
krzywą magnesowania rdzenia. Natomiast rezystancja zmienia swoją wartość w  zależności od pola  
powierzchni wyznaczonego przez dynamiczną pętlę histerezy. Pole to jest proporcjonalne do energii 
WFe traconej w rdzeniu przekładnika prądowego. Na podstawie wyznaczonej energii oblicza się moc 
strat 

fWP FeFe ⋅=∆   (7) 

gdzie:  f -  częstotliwość napięcia 

a następnie rezystancję odwzorowującą straty w rdzeniu 
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gdzie:  Uµ -  wartość skuteczna napięcia 
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Na podstawie znajomości napięcia magnesowania uµ oraz rezystancji RFe wyznacza się prąd strat 
gałęzi poprzecznej 

 
Fe

Fe R
u

i µ=      (9) 

W celu wyznaczenia prądu magnesującego należy wyznaczyć wartość średnią dynamicznej pętli 
histerezy 

 )( µψ if=      (10) 

a następnie charakterystykę odwrotną 

 )(1 ψµ
−= fi      (11) 

Na podstawie tej charakterystyki wyznacza się przebieg właściwy prądu magnesującego.  

Konstrukcję graficzną kształtu przebiegu prądu obrazuje rys. 4. 

  
 Rys. 4. Wyznaczenie prądu magnesowania 

 

3. Wyniki badań przykładowego przekładnika prądowego 
 
W celu potwierdzenia prezentowanej metody zbudowano układ pomiarowy dla rzeczywistego 
przekładnika prądowego.  
Do badań użyto przekładnik prądowy typu ASK 41.4 o przekładni prądowej 50A/5A, mocy 1,5VA i 
klasie 1. Zbudowano układ pomiarowy według schematu na rys. 5. 

 

  
 Rys. 5. Schemat połączenia układu pomiarowego do badania przekładnika prądowego 
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Należy zaznaczyć, że źródłem sygnału jest przebieg napięcia odkształconego podawany z komputera 
PC. Sygnał ten jest kształtowany przy użyciu programu LabView, który przez wzmacniacz prądowy 
podawany jest wymuszenie prądowe na uzwojenie pierwotne przekładnika prądowego. 
Oprogramowanie zaimplementowane w komputerze pełni wiele funkcji, m.in. funkcję generatora 
przebiegów odkształconych, układu pomiarowego i rejestrującego. 
Wyniki pomiarów przedstawiono na poniższych rysunkach. W celu lepszego zobrazowania 
zastosowanej metody, przekładnik prądowy został przeciążony przez włączenie w obwód wtórny 
rezystancji o większej wartości niż wynika to ze znamionowego obciążenia przekładnika.  
Na przedstawionych wykresach poszczególne prądy wyróżniono w następujący sposób: 
* linia czarna ciągła - prąd pierwotny (przeniesiony na stronę wtórną przekładnika) i1”  

* linia czerwona (szara) ciągła - prąd wtórny i2 

* linia czarna przerywana - prąd pierwotny wynikowy (przeniesiony na stronę wtórną przekładnika) 
i1’. 

 

 
Rys. 6. Schemat ideowy układu pomiarowego do wyznaczenia kształtu przebiegu prądu pierwotnego 
na podstawie pomiaru prądu wtórnego oraz przebiegi czasowe prądów 
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 Rys. 7. Przebiegi czasowe prądów 

 

3.1. Charakterystyki porównawcze błędów 
 

Na przedstawionych rysunkach ograniczono się jedynie do pokazania błędów dla przebiegu składają-
cego się z harmonicznych, m.in. 1-wszej, 5-tej i 7-mej. Badania wykazały, że dla innych przebiegów 
odkształconych, tj. z udziałem różnych wyższych harmonicznych różnice pomiędzy poszczególnymi 
błędami są na podobnym poziomie. 

 

 
 Rys. 8. Błąd prądowy 

 

 
 Rys. 9. Błąd całkowy  

gdzie: 

ϑN – przekładnia znamionowa przekładnika 

T – okres przebiegu 
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 Rys. 10. Błąd kształtu - maksymalnej odchyłki kształtu  

gdzie: 

P – maksymalna wysokość wzniesienia obserwowanego zarysu  (profilu), profile peak high 

V – maks. głębokość wgłębienia obserwowanego zarysu (profilu), profile valley depth 

 

 
  Rys. 11. Błąd kształtu - odchylenia średnio-kwadratowego 

gdzie: 

ri – odchylenie i-tego punktu zarysu 

N – liczba punktów podziału odcinka pomiarowego      
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4. Wnioski 
 
Przedstawiona metoda bazuje tylko na obliczeniach z wykorzystaniem przebiegów czasowych i 
odpowiednich przekształceń różniczkowych i całkowych. Pozwala ona przede wszystkim 
przeprowadzać obliczenia dla przebiegów odkształconych w dziedzinie czasu bez konieczności 
przeprowadzania rozkładu w szereg Fouriera, tzn. w dziedzinie częstotliwości. Największą zaletą 
niniejszego rozwiązania jest to, że za pomocą pomiaru przebiegu prądu wtórnego można wyznaczyć 
przebieg prądu pierwotnego. Należy zwrócić uwagę na trudność pomiaru przebiegu prądu 
pierwotnego, m.in. ze względu na duże wartości prądu jak i napięcia.  
Podsumowując, można stwierdzić, że: 
• odkształcenie prądu wtórnego wynika z budowy przekładnika prądowego 
• powszechnie stosowana aparatura pomiarowa przystosowana jest do pomiaru przebiegów 

sinusoidalnych podczas gdy mamy do czynienia z przebiegami odkształconymi 
• wyznaczenie parametrów schematu zastępczego przekładnika prądowego przeprowadzane jest na 

podstawie danych technicznych podanych na tabliczce znamionowej oraz z pomiarów przekładnika 
możliwych do wykonania bez ingerencji w jego wnętrze 

• dokonując pomiaru wartości chwilowych przebiegu prądu wtórnego można wyznaczyć przebieg 
prądu pierwotnego z co najmniej o połowę mniejszym błędem pomiarowym 

• metoda może być stosowana do przekładników zarówno nowoprojektowanych jak i już będących 
w eksploatacji. 
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ABB 
 
 

ABB Sp. z o.o. 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 
Tel.: 022 220 20 00 
Fax.: 022 220 20 31 
 
www.abb.pl 
 

ABB to nowatorski koncern wyznaczający trendy w branży energetyki i automatyki, działający 
na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa przestrzega zasad 
obowiązujących w konkurencyjnej wolnorynkowej gospodarce, zawsze kierując się uczciwością wobec 
kontrahentów, udziałowców i partnerów. 
 

Oferowane przez ABB produkty, systemy, technologie i rozwiązania pomagają kontrahentom 
w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, dzięki swojej niezwykłej skuteczności, innowacyjności i wysokiej 
jakości. Ponad stuletnia historia firmy ABB jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju techniki. 
Ogromne doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich technologii, kompetencje, 
doskonale wykształcona kadra techniczna i obecność niemal we wszystkich krajach świata gwarantują 
dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań. Innowacyjność i jakość to dwie podstawowe cechy 
oferowanych przez firmę produktów i usług.  
 

Możliwość efektywnego użytkowania energii elektrycznej to motto firmy i jednocześnie 
nadrzędne kryterium w projektowaniu oferowanych na rynku rozwiązań. Względy środowiskowe 
i obniżanie kosztów produkcji, a także troska o globalne bezpieczeństwo energetyczne każą ABB 
dostarczać wyłącznie takie rozwiązania, które w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędnego 
korzystania z energii, minimalizując straty i koszty. 
  

Swoją misję ABB realizuje w ramach pięciu dywizji biznesowych: Produktów Energetyki, 
Systemów Energetyki, Napędów i Automatyzacji Produkcji, Produktów Niskich Napięć i Automatyki 
Procesowej, dostarczając bogatą ofertę rozwiązań dla szerokiego wachlarza różnych branż 
przemysłu.  
 

W latach 2008-2010 ABB w Polsce zrealizowała dwie największe w swojej historii i najbardziej 
spektakularne inwestycje – w Aleksandrowie Łódzkim powstały od podstaw nowe fabryki, które 
zdecydowanie wzmocnią pozycję spółki w kraju i na rynku międzynarodowym. W pierwszej – gdzie 
produkcja ruszyła już w trzecim kwartale 2009 roku, są wytwarzane energooszczędne 
i wysokoefektywne silniki elektryczne. Budowa kolejnej rozpoczęła się w drugiej połowie 2009 roku, 
a pierwsze produkowane w niej napędy średnich napięć, przekształtniki dla ekologicznego transportu 
szynowego i przetwornice wiatrowe dla farm wiatrowych trafiły do sprzedaży w 2010 roku. Zaledwie 
w ciągu dwóch lat Aleksandrów Łódzki wyrósł na jedno z największych i najnowocześniejszych 
centrów produkcyjnych ABB w Polsce i Europie. 
 

W 2012 roku ABB rozpoczęła kolejną inwestycję w Łodzi budując od podstaw  zakład 
produkujący komponenty do transformatorów. Dlaczego wybrano Łódź? Dla ABB kluczowe są 
kompetencje w dziedzinie sprzedaży, konstrukcji i produkcji transformatorów, silne zaplecze naukowo 
– akademickie, doświadczona kadra zarządzająca oraz sprzyjający rozwojowi klimat pro-biznesowy, 
wytwarzany przez lokalne władze. 

http://www.abb.pl
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I choć podstawową działalnością firmy jest produkcja, od kilku lat na znaczeniu zyskują także 

prace badawczo-rozwojowe. Koncern ma już siedem tego typu ośrodków na całym świecie. Jedno 
z nich - Centrum Badawcze ABB w Krakowie - działa od 1997 roku. Polskich naukowców cechuje 
przede wszystkim duża interdyscyplinarność, zajmują się zarówno urządzeniami i systemami 
elektroenergetycznymi, energoelektroniką, automatyką, mechaniką, a także robotyką, diagnostyką 
oraz procesami wytwarzania. 
 

W lipcu 2008 roku, w dwóch lokalizacjach: w Krakowie oraz w Łodzi, powstało Centrum 
Systemów Informatycznych, które stanowi rozwinięcie zespołu Software Factory funkcjonującego 
wcześniej w ramach krakowskiego Centrum Badawczego. Rozwijając i utrzymując aplikacje grupowe 
oraz specjalistyczne oprogramowanie wspomagające fabryki ABB, Centrum stanowi integralny 
element strategii konsolidacji usług związanych z systemami informatycznymi w Grupie ABB. 
 

145 tysięcy osób w blisko 100 krajach na całym świecie wspólnie tworzy produkty i usługi 
realizując wyznaczone cele, przestrzegając tych samych zasad i budując pozycję firmy na rynku. 
Odpowiedzialność, szacunek i determinacja to priorytetowe wartości Grupy ABB, respektowane przez 
wszystkich pracowników, bez względu na to, z jakiego kraju i tradycji kulturowej się wywodzą.  
 

Napędy niskiego napięcia ABB – nowości w ofercie 
Przemienniki częstotliwości serii ACS880 
 

ACS880 to napędy niskiego napięcia AC nowej generacji, wykorzystujące wspólną 
architekturę ABB, która charakteryzuje się tym samym panelem sterowania, strukturą menu, 
wspólnymi akcesoriami i narzędziami projektowymi. Są to urządzenia łączące najnowsze rozwiązania 
z najlepszymi cechami napędów poprzednich generacji. W ostatnim czasie ABB rozszerzyło ofertę 
przemienników częstotliwości tej serii o jednostki naścienne zasilane 690 V oraz wykonania szafowe. 
Jednostki oznaczone jako ACS880-01, czyli wykonania do montażu naściennego zostały 
wprowadzone na rynek jako pierwsze i obejmują moce do 250 kW i napięcia zasilania do 690 VAC. 
ACS88-07 to wykonania szafowe, Seria ACS880-07 to kompletne wykonania szafowe dla zakresu 
mocy do 560 kW i napięcia zasilania do 400 lub 500 VAC (inne wkrótce). 
 
Przygotowany do pracy w najcięższych aplikacjach 
 

Przemysłowe napędy serii ACS880 został 
zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie aplikacji, 
takich jak wytłaczarki, dźwigi, wciągarki, nawijarki, 
przenośniki, miksery, sprężarki, pompy i wentylatory, 
realizowanych w różnych gałęziach przemysłu: morskim, 
wydobywczym, cementowym, petrochemicznym, 
papierniczym czy związanym z transportem i 
składowaniem towarów. ACS880-01 oferuje dwa typy 
obudów w stopniu IP21 oraz IP55 dla zapylonego i 
wilgotnego środowiska. Obydwie wersje wyposażone są w 
lakierowane płytki elektroniki, zwiększając trwałość w 
trudnych warunkach pracy. Cała seria ACS880 posiada 
certyfikaty morskie, dostępne są również wykonania z  certyfikacją ATEX do stref zagrożonych 
wybuchem. 
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Kompletne sterowanie bez niepotrzebnej zawiłości 
 
Seria ACS880 jest wyposażona w algorytm bardzo dokładnego sterowania silnikiem opartym 

na bezpośrednim sterowaniu momentem (DTC). Do dyspozycji jest szeroki zakres opcji: filtry EMC, 
du/dt, sinusoidalne, moduły do podłączenia resolwera i enkodera, dławiki, rezystory hamowania oraz 
dedykowane oprogramowanie aplikacyjne.  

W napędzie można zainstalować moduły interfejsów do komunikacji z większością protokołów 
oraz moduły do zdalnego nadzoru. W napędzie zintegrowane są funkcje bezpieczeństwa, redukujące 
potrzebę użycia zewnętrznych urządzeń. W standardzie jest funkcja Safe Torque-Off a funkcjonalność 
jej może zostać rozbudowana o safe stop 1, safe stop emergency, safely-limited speed, safe brake 
control i safe maximum speed.  

Napęd ten obsługuje środowisko programistyczne CoDeSys według IEC 61131-3, to samo, 
które jest użyte w sterownikach PLC ABB serii AC500. Umożliwia to łatwą integrację napędu oraz 
sterowników AC500. 

Seria ACS880 to także nowy panel sterowania z funkcja asystenta. Wysoki kontrast i duża 
rozdzielczość wyświetlacza ułatwiają poruszanie się po menu. Różne sposoby wizualizacji: wykresy 
słupkowe, histogramy, wykresy trendów pomagają użytkownikowi w analizie danych. Menu oraz 
wyświetlane informacje mogą być dostosowane do wymogów danej aplikacji. Zintegrowany port USB 
umożliwia łatwe połączenie z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze PC. 

 
Moduł bezpieczeństwa FSO-11 

 
Jedną z ostatnio udostępnionych opcji do współpracy z przemiennikami częstotliwości serii 

ACS880 jest moduł FSO-11, udostępniający 5 konfigurowalnych zaawansowanych funkcji 
bezpieczeństwa: 

• Safe stop 1 (SS1)  
• Safe stop emergency (SSE)  
• Safe brake control (SBC)  
• Safely-limited speed (SLS) 
• Safe maximum speed (SMS) 
 

Moduł bezpieczeństwa FSO-11 udostępnia prosty sposób na 
rozbudowanie przemienników z serii ACS880 
o zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Moduł ten jest 
instalowany wewnątrz przemiennika, udostępniając funkcje 
bezpieczeństwa i diagnostyki w kompaktowym 
i niezawodnym urządzeniu. FSO-11 jest zgodny z SIL3/PL e 
oraz spełnia wymagania stawiane przez Europejską 
Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC. Moduł bezpieczeństwa 
posiada certyfikację TUV Nord. 

 
Wybór oraz konfiguracja funkcji bezpieczeństwa 

w FSO-11 jest możliwa za pomocą programu narzędziowego 
Drive composer pro, który jest używany również do 
konfiguracji przemienników, między innymi serii ACS880.  
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Zestaw ACS850 z silnikiem reluktancyjnym (SynRM) 
 
Wychodząc naprzeciw coraz bardziej 

rygorystycznym wymaganiom odnoszącym się do 
poziomu efektywności energetycznej aplikacji 
wykorzystujących silniki elektryczne, firma ABB 
wprowadziła do sprzedaży, jako rozszerzenie oferty 
napędów niskiego napięcia, pakiety składające się 
z silnika reluktancyjnego wraz z przemiennikiem 
częstotliwości ACS850 wyposażonym 
w specjalistyczne oprogramowaniem. Oferowane 
zestawy zawierają się w zakresie mocy od 17kW do 
350kW.  

Dzięki innowacyjnej konstrukcji wirnika pozbawionego klatki czy magnesów trwałych silnik 
reluktancyjny charakteryzuje się większą mocą, lepszą sprawnością energetyczną, mniejszą 
temperaturą łożyska i większą niezawodnością niż standardowy silnik indukcyjny o tym samym 
rozmiarze.  Zastosowanie pakietu umożliwia zmniejszenie strat energii nawet do 40% w porównaniu 
do napędu z silnikiem klasy IE2, a także osiągnięcie większej mocy bez konieczności 
przewymiarowania układu.  

 
Inżynierowie ABB zaadoptowali technikę bezpośredniego sterowania momentem (DTC) do 

pracy z nowymi silnikami z prędkościami do 6000 obr./min. Oprogramowanie optymalizuje wytwarzany 
moment w celu zminimalizowania prądu napędu w każdym punkcie pracy. Oprócz zmodyfikowanego 
programu przemienniki ACS850 charakteryzują się zwartą, modułową konstrukcją z rozbudowanym 
interfejsem we/wy i dostępnym szerokim zakresem opcji dodatkowych, wyjmowanym modułem 
pamięci umożliwiającym szybką podmianę napędu bez konieczności jego ponownego 
programowania, a także funkcją bezpieczeństwa Safe torque-off (STO) w standardzie. Szerokie 
możliwości konfiguracyjne umożliwiają przystosowanie napędu do pracy w praktycznie każdej aplikacji 
napędowej. 

 
Pakiety są dedykowane do 

zastosowania w aplikacjach pompowych 
i wentylatorowych, w których najszybciej można 
zaobserwować znaczące obniżenie zużycia 
energii elektrycznej (nawet 60% w porównaniu 
do pracy pompy czy wentylatora z silnikiem 
zasilanym bezpośrednio z sieci), co przekłada 
się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych 
oraz szybszy zwrot z inwestycji.  

 
Aby umożliwić dokładne oszacowanie oszczędności wynikających z zastosowania pakietu 

napędowego z silnikiem reluktancyjnym i przemiennikiem ACS850, ABB udostępnia raporty 
zawierające charakterystyki wydajności danego zestawu. Dzięki temu klient może precyzyjnie obliczyć 
realny czas zwrotu z inwestycji. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ABB,  Materiały o Firmie str. 5 
 XVII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2013  ABB 
 

NextMove - zaawansowane kontrolery ruchu 
 

ABB oferuje wieloosiowe, zaawansowane kontrolery ruchu z serii NextMove. Typowo 
wykonane są w postaci panelowej o niskim profilu, z dwoma rzędami łatwych do instalacji złączy 
śrubowych. 
 

NextMove w wersji e100 jest wysokowydajnym 
kontrolerem ruchu, z komunikacją czasu rzeczywistego 
Ethernet POWERLINK. Może obsługiwać do 16 osi 
z interpolacją, jako osie niezależne lub jako wieloosiowy 
skoordynowany system. NextMove w wersji ESB-2 jest 
ekonomicznym ośmioosiowym kontrolerem ruchu 
z wydajnym wielowątkowym programowaniem w Mint®. 
Umożliwia kontrolę do 4 osi w zamkniętej pętli sprzężenia 
(tryb serwo lub prędkościowy) i do 4 osi w otwartej pętli 
sprzężenia (impulsowe wyjścia krok/kierunek). Obie 
wersje posiadają bogaty interfejs zintegrowanych 
cyfrowych i analogowych wejść/wyjść, które mogą być 
łatwo rozszerzone poprzez CANopen. Komunikacja Ethernet POWERLINK lub standardowy Ethernet 
TCP/IP i Modbus TCP, USB, łącza szeregowe i CANopen dostarczają elastycznych możliwości 
komunikacyjnych do połączenia z PLC, HMI, rozproszonymi wejściami/wyjściami i innymi 
urządzeniami. To wszystko czyni niepozorny kontroler idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji 
sterowania maszynowego, eliminującym potrzebę zastosowania dodatkowego sterownika PLC. 
 

Wielowątkowe programowanie Mint®, dostarcza elastycznego i otwartego rozwiązania 
umożliwiającego, samodzielne rozszerzanie aplikacji, opartych na systemie Windows, korzystając 
z bibliotek ActiveX. Komponenty ActiveX pozwalają kontrolować ruch i sterować wejściami/wyjściami z 
windowsowych narzędzi programistycznych takich jak np. Visual Basic. 
 

Produkty znajdą zatem zastosowanie w maszynach pakujących, owijających, podających, 
przewijających, nalewających, banderolujących, wycinających i takich gałęzi przemysłu jak 
spożywczy, farmaceutyczny czy obróbki metali. 
 
 
 
Więcej informacji: 
 
Andrzej Olszenko – Specjalista ds. Sprzedaży Napędów NN 
Tel. +48 601 989 946 
e-mail: andrzej.olszenko@pl.abb.com 
 
Tomasz Wlazło – Specjalista ds. Sprzedaży Napędów NN 
Tel. +48 785 872 546 
e-mail: tomasz.wlazlo@pl.abb.com 
 
Krzysztof Stawski– Specjalista ds. Sprzedaży Servonapędów 
Tel. +48 728 401 714 
e-mail: krzysztof.stawski@pl.abb.com 
 
 
Strona: www.abb.pl/drives 
 

mailto:andrzej.olszenko@pl.abb.com
mailto:tomasz.wlazlo@pl.abb.com
mailto:krzysztof.stawski@pl.abb.com
http://www.abb.pl/drives
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Nowości w branży AKPiA 
FCB300 - nowy kompaktowy przepływomierz Coriolisa  o wielkich 
możliwościach 
 
 

ABB jako jeden z światowych liderów branży AKPiA z  dumą prezentuje najnowszy 
przepływomierz Coriolisa do pomiarów  przepływów cieczy oraz gazów. Dzięki swojej kompaktowej 
konstrukcji, oraz niewymaganym odcinkom prostym przed i za, jest idealnym  rozwiązaniem dla 
aplikacji, w których jest bardzo niewielka przestrzeń instalacyjna. 
 

Rodzina przepływomierzy masowych Coriolisa firmy ABB została powiększona o nowy 
produkt. Przepływomierz FCB300 uzupełnia lukę w tej rodzinie, ponieważ do tej pory żaden 
z przepływomierzy Coriolisa produkcji ABB nie potrafił mierzyć przepływów masowych gazów. Nowa 
konstrukcja posiada wszystkie zalety swojego starszego brata, przepływomierza MC2, oraz 
dodatkowo znacznie mniejsze wymiary oraz potrafi mierzyć przepływy znacznie bliżej zera z większą 
dokładnością.  
 

Jedno z rozwiązań jakie przeniesiono 
z przepływomierzy MC2 do FCB300, to możliwość 
zamontowania kołnierzy o jeden rozmiar większych 
lub mniejszych względem średnicy części 
pomiarowej, tzn. dostępne średnice czujnika to: 
DN15, DN25, DN50. Natomiast przyłącza 
procesowe są z zakresu od DN10 do DN65. 
Zakres temperatury medium pozostał taki sam 
i jest to -50…200°C. Kolejna rzecz, która pozostaje 
bez zmian to dokładność pomiaru przepływu dla 
cieczy. W standardzie wynosi 0.4% natomiast 
opcjonalnie może być podwyższona do 0.1%. 
Nowością, jak już było wcześniej wspomniane jest 
pomiar przepływu gazu dla, którego dokładność  
wynosi 1% (opcjonalnie  0.5%). Przepływomierze 
masowe Coriolisa firmy ABB to nie tylko pomiar 

przepływu. Dzięki swojej konstrukcji oraz oprogramowaniu mierzą również gęstość, temperaturę oraz 
opcjonalnie stężenie np. Brixów przepływającej cieczy. Każdy przepływomierz w tym również FCB300 
posiada dwa wyjścia prądowe, dzięki czemu można za pomocą jednego urządzenia opomiarować 
dwa punkty, np. przepływ (masowy lub objętościowy) oraz temperaturę, lub przepływ i stężenie. Dzięki 
takiemu  rozwiązaniu unika się niepotrzebnych, dodatkowych ingerencji w rurociąg. FCB300 posiada 
również wykonanie higieniczne, przeznaczone do przemysłu spożywczego. Tak samo jak 
w przypadku MC2, nowy przepływomierz FCB300 posiada wykonania kompaktowe oraz rozłączne dla 
których maksymalna długość kabla to 10m.  
 

To co jest nowe w FCB300 to przede wszystkim bardzo długa liniowość błędu pomiarowego. 
Pomiary utrzymują się w swojej klasie dla przepływów >1% całego zakresu. W odróżnieniu od 
swojego starszego brata, FCB300 posiada znacznie szerszy zakres pomiarowy, oraz generuje 
mniejsze spadki ciśnienia. Kolejną jego zaletą są bardzo małe wymiary. Dla czujnika DN15, długość 
od kołnierza do kołnierza to zaledwie  385mm, natomiast wysokość w wykonaniu kompaktowym, 
liczona od dołu zagięcia do góry pokrywy puszki połączeniowej to 227mm. Dzięki tak małym 
gabarytom idealnie wpasowuje się w każdą instalację. Kolejną nowością jest pomiar gazów, których 
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prędkość nie może przekroczyć 100m/s. Przy pomiarze gazów przepływomierz jest dobierany przez 
ABB, ale równie dobrze każdy może samemu sprawdzić jaka będzie odpowiednia średnica 
przepływomierza dla konkretnych warunków, korzystając z darmowego programu doboru 
zamieszczonego na stronie www.abb.com/flow. 
 

Jeżeli ktoś programował przepływomierze MC2, to nie będzie miał żadnych problemów 
z obsługą przepływomierza FCB300 ponieważ został w nim użyty ten sam interfejs przetwornika, 
zarówno w wersji kompaktowej jak i rozłącznej. W chwili obecnej dostępna jest wersja z dwoma 
wyjściami prądowymi, wyjściem impulsowym, wyjściem przekaźnikowy, oraz wejściem przekaźnikowy. 
Opcjonalnie przepływomierz może posiadać protokół HART.  
 

Ustawniki pozycyjne ABB 
 

Wśród wielu producentów ustawników pozycyjnych ,jednym z wyróżniających się na świecie 
jest frima ABB. Dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu i szeregu badań przeprowadzonych 
w laboratoriach udało się stworzyć produkt odznaczający się jednym z najwyższych współczynników 
wydajności/jakości/do ceny. Do takiej grupy z pewnością należy zaliczyć ustawniki  TZID-C i jego 
wszystkie odmiany.  
 

Jeśli mówimy o odmianach 
ustawników mamy na myśli rodzaje 
protokołów komunikacyjnych, z którymi 
ustawniki ABB  współpracują a mianowicie : 
Profibus PA , FOUNDATION Fieldbus , 
HART, analogowy sygnał 4…20mA 
w technologii dwuprzewodowej oraz odmiany 
pod kątem zastosowania w strefach 
niebezpiecznych zarówno w obwodach 
iskrobezpiecznych oraz przeciwwybuchowych.  
Ustawniki pozycyjne serii TZID-C przeznaczone są do współpracy z napędami pneumatycznymi: 
liniowymi i obrotowymi , jednostronnego i dwustronnego działania. Możliwości dostosowana do 
współpracy z praktycznie każdym napędem produkowanym na świecie powoduje ,że jest to ustawnik 
często i chętnie stosowany przez producentów zaworów, siłowników , klap oraz zasuw. Jedną 
z podstawowych zalet ustawników serii TZID-C ,na którą należy zwrócić uwagę to niezrównane 
możliwości regulacji.  Dawkowanie strumienia powietrza do napowietrzania i odpowietrzania napędu 
regulacji odbywa się w sposób ciągły, co zapewnia doskonałe osiągi regulatora . Wykorzystanie 
funkcji regulatora PD wraz z regulatorem PID powoduje ,że dojście do wartości zadanej odbywa się 
w rekordowo krótkim czasie.  

 
ABB jako producent ustawników dostarcza 

również cały osprzęt dodatkowy w jaki ustawnik może 
zostać wyposażony m.in. bloki zaworów, regulatory 
ciśnienia i stacje przygotowania powietrza. Dodatkowo 
ustawniki mogą być wyposażony w analogowe moduły 
wejść/wyjść oraz sygnalizatory położenia krańcowego. 
Bardzo ważną cechą ustawników produkowanych przez 
ABB jest ich niezrównana odporność na drgania ≤1% do 
10g i 80Hz. 

http://www.abb.com/flow
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Biorąc pod uwagę jak ważnym aspektem dla użytkownika  jest awaryjność sprzętu zainstalowanego , 
ustawniki TZID-C oraz najnowsza linia ustawników ABB serii EDP300 są aktualnie najciekwaszą 
propozycją dla rozwiązań aplikacji średnio i wysokozaawansowanych technologicznie.  
 

Dzięki zaawansowanym funkcjom 
diagnostycznym zaimpelementowanym 
w ustawnikach serii EPD300, użytkownik jest 
w stanie wykryć odpowiednio wcześnie 
przyszłe kłopoty związane np. z zaworem czy 
napędem. Zarówno w ustawnikach serii TZID-
C jak i EDP300 komunikacja i wymiana 
informacji z ustawnikiem nie powoduje jego 
zatrzymania. Taka metoda umożliwia pełną 
i stałą kontrolę pracy elementu 
współpracującego. Cała linia ustawników 
produkowanych przez ABB została 
zaprojektowana w zgodności z normami dla napędów liniowych według DIN/IEC 534 / NAMUR oraz 
dla napędów obrotowych zgodnie z normą VDI/VDE 3845. Ustawniki posiadają również certyfikaty  
ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx. Mogą być stosowane w obwodach blokadowych i zabezpieczeń 
SIL2. 
 

Szczególną cechą ustawników serii EDP300 jest ich bardzo sugestywny i czytelny sposób 
konfiguracji za pomocą wyświetlacza LCD i funkcji Easy Setup. Użytkownik jest w stanie dokonać 
wyboru napędu z jakim ustawnik ma współpracować , określić metodę pracy i dokonać 
Autodostosowania. Ustawnik w kilkudziesięciu krokach definiuje charakterystykę zaworu oraz jego 
wartości graniczne. Tak łatwe metody konfiguracji powodują ,że obsługa ustawników ABB może być 
wykonana w bardzo szybki sposób co tym samym ogranicza czas uruchomienia i bezpośrednio 
wpływa na koszty eksploatacyjne zmniejszając je do minimum.  
 

Dodatkową cechą ustawników serii EDP300 jest bardzo duża wydajność modułu 
elekropnemuatycznego zastosowanego do stałoczasowej kontroli pracy. Dzięki temu , użytkownik nie 
musi stosować dodatkowych boosterów powietrza i regulatorów.  
 

Świadomość łatwości montażu, instalacji, uruchomienia ,ceny, jakości to główne czynniki 
decydujące dzisiaj o wyborze ustawnika. Dzięki tym wszystkim cechom jakie spotkamy w ustawnikach 
produkowanych przez ABB , stają się one coraz częściej i chętniej stosowanym urządzeniem przez 
producentów siłowników, zaworów, zasuw, do których z pewnością należy również firma POLNA 
Przemyśl. 
 
Więcej informacji: 
 
Leszek Łopatka – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży AKPiA 
Tel. +48 605 900 479 
e-mail: leszek.lopatka@pl.abb.com 
 
Łukasz Nowak– Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży  AKPiA 
Tel. +48 728 401 253 
e-mail: lukasz.nowak@pl.abb.com 
 
Strona: www.abb.pl/measurement 
 

mailto:leszek.lopatka@pl.abb.com
mailto:lukasz.nowak@pl.abb.com
http://www.abb.pl/measurement
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Silniki elektryczne w klasie sprawności IE4 super premium 
 

Silniki elektryczne wykorzystują około 60‑ 65 proc. 
Całkowitego zużycia energii elektrycznej w przemyśle. 
Efektywność uzyskiwana dzięki zwiększeniu ich 
sprawności pozostaje w centrum uwagi producentów 
prowadzących prace badawcze nad optymalizacją silników. 
Duża oszczędność uzyskiwana jest za pomocą zmiennej 
prędkości układów napędowych, dlatego przemienniki 
częstotliwości stosuje się w 30‑ 40 proc.wszystkich 
nowych aplikacji. Wymagania, jakie stawiają przed 
producentami konstruktorzy oraz użytkownicy maszyn 
i urządzeń, są znacznie większe niż tylko podwyższanie 
efektywności energetycznej. Wspólnymi cechami tych 
rosnących wymagań stają się małe wymiary montażowe 
z równoczesnym utrzymaniem wydajności, dłuższy okres 
eksploatacji, zmniejszenie kosztów konserwacji 

i przeglądów, eliminowanie ryzyka awarii i – co dzisiaj zaczyna być standardem – równoczesne 
przystosowanie do regulacji prędkości obrotowej. 
 
Nowatorskie uzwojenie wirnika 
 

W odpowiedzi na te wyzwania specjaliści z Grupy ABB, poszukując optymalnego rozwiązania, 
powrócili do koncepcji silnika reluktancyjnego, który w swej istocie jest silnikiem synchronicznym. 
Rozwiązanie to znane jest od roku 1923, jednak z uwagi  na problemy z rozruchem takiego silnika nie 
zostało powszechnie przyjęte w rozwiązaniach przemysłowych. Sytuację poprawiło zastosowanie 
magnesów trwałych w konstrukcji wirników silników synchronicznych. Obecnie dostrzega się wady 
tego rozwiązania, takie jak wysoki koszt, ryzyko utraty właściwości magnetycznych spowodowane 
przegrzaniem silnika lub awarią oraz konieczność ochrony przemienników częstotliwości przed 
indukowanym napięciem przez silnik. Przeglądy i naprawy silników z magnesami trwałymi wymagają 
specjalistycznego wyposażenia warsztatów remontowych oraz poniesienia dodatkowych kosztówna 
szkolenia dla serwisu. 

W roku ubiegłym ABB po raz pierwszy zaprezentowała nowe rozwiązanie układu napędowego 
z zastosowaniem silnika reluktancyjnego, wzbudzając ogromne zainteresowanie na targach 
przemysłowych w Hanowerze. Głównym elementem najnowszego układu napędowego ABB jest nowy 
silnik, którego konstrukcja wirnika posiada uzwojenie znacząco różniące się od tradycyjnych silników 
synchronicznych.  
 
Wzrost mocy i momentu 
 

Innowacyjny projekt wirnika powoduje, że przyrost temperatury i straty mocy zostają obniżone 
o ponad 40 proc. w stosunku do konwencjonalnych silników elektrycznych. Należy przy tym pamiętać, 
że tylko straty z tytułu poślizgu w klasycznym silniku asynchronicznym stanowią 20‑ 35 proc. 
całkowitych strat energii. W rezultacie poprawa efektywności w silnikach reluktancyjnych waha się od 
8 proc. dla silników o mocy 3 kW, do około 0,6 proc. dla 220 kW. Badania nowych układów 
napędowych dowiodły również 20‑ 40‑ proc. wzrostu uzyskiwanej mocy i momentu obrotowego dla 
tej samej klasy temperaturowej izolacji. 

Tak więc tam, gdzie obecnie pracuje układ napędowy z klasycznym silnikiem 
asynchronicznym w klasie temperaturowej F, nowatorski silnik synchroniczny ABB będzie pracował 
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w klasie temperaturowej B, a niższe temperatury przekładają się bezpośrednio na wydłużenie 
żywotności izolacji, niższą temperaturę łożysk, a w konsekwencji na wydłużenie okresu pomiędzy 
przesmarowaniami. Obniżane są więc całkowite koszty eksploatacji oraz zwiększa się niezawodność 
systemu napędowego. 
 
Wydajność, sprawność, niezawodność 
 

Ważnym elementem nowego układu napędowego jest przemiennik częstotliwości ACS850 
z odpowiednio przygotowanym oprogramowaniem, pozwalającym na płynną regulację i optymalne 
sterowanie całym procesem. Nowa  klasa  napędów  o  sprawności energetycznej IE4 super premium 
zostanie z całą pewnością wykorzystana przez wiele segmentów przemysłu. Wentylatory, pompy, 
sprężarki i przenośniki są przykładami procesów ciągłych, w których wydajność, sprawność oraz 
niezawodne działanie zależą od efektywnego wykorzystania energii. 
 
 
Nowatorska konstrukcja wirnika silnika reluktancyjnego 
 

W tym roku mija 90 lat badań nad rozwiązaniem 
problemu rozruchu silnika synchronicznego małej mocy. 
Inżynierowie ABB rozwiązali ten problem, zmieniając 
konstrukcję wirnika i wykorzystując przemiennik 
częstotliwości z odpowiednim oprogramowaniem.  
 

Oferta ABB silników reluktancyjnych obejmuje 
dzisiaj zakres mocy od 17 do 350 kW, prędkości 
synchroniczne 1500, 2100 i 3000 obr./min, napięcia 
zasilania od 380 do 500 V (50 i 60 Hz). 
 
Więcej informacji: 
 
Dominik Ratajski – Specjalista ds. Sprzedaży 
Tel. +48 723 985 690 
e-mail: dominik.ratajski@pl.abb.com 
 

mailto:dominik.ratajski@pl.abb.com
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Globalna grupa przemysłowa Danfoss: 

Myślimy globalnie, działamy lokalnie 

  
Siedziba główna Danfoss wraz  

z fabrykami w miejscowości Nordborg w Danii. Kompleks biurowo-produkcyjny Danfoss Poland Sp. z o.o. 
 w Grodzisku Mazowieckim. 

Grupa Danfoss jest czołową firmą w zakresie rozwiązań, badań, projektowania, rozwoju i produkcji komponentów 
i systemów mechanicznych i elektronicznych. Od momentu założenia firmy w roku 1933 przez duńskiego inżyniera  
i wynalazcę Madsa Clausena, technologie Danfoss pomagają podnosić jakość życia na całym świecie. Czysta woda, ciepło  
i chłodzenie są kluczowymi elementami decydującymi o naszym standardzie życia. Danfoss oferuje wszechstronną gamę 
produktów oraz zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji, ciepłownictwa, napędów 
elektrycznych i automatyki przemysłowej. 

W roku 1991 została zarejestrowana firma Danfoss Sp. z o.o. i w roku 1992 rozpoczęła się produkcja głowicy termostatycznej 
RTD w Warszawie. W 1998 roku została uroczyście otwarta przez samego syna założyciela Grupy Danfoss fabryka 
w Grodzisku Mazowieckim. W roku 2008 otwarta została druga hala produkcyjna co zwiększyło powierzchnię produkcji 
dwukrotnie. Obecnie w Danfoss Sp. o.o. w Grodzisku Mazowieckim pracuje prawie 1000 osób. W roku 2011 firma Danfoss 
obchodziła 20-lecie swego istnienia w Polsce. Również w roku 2011 doszło do połączenia spółek Danfoss w Polsce pod jedną 
nazwą Danfoss Poland Sp z o.o. 

Od samego początku swego istnienia firmę oraz jej działalność charakteryzuje szacunek dla jednostki, dbałość o naturę oraz 
jej zasoby, a także odpowiedzialność środowiskowa i społeczna. Dziś, gdy Grupa Danfoss jest globalną firmą przemysłową, 
powyższe działania nadal składają się na zasadnicze elementy podstawowych wartości firmy. 

W chwili obecnej grupa posiada ponad 90 fabryk zlokalizowanych w różnych krajach świata, 139 organizacji sprzedaży 
i około 450 agentów i dystrybutorów w skali globalnej. Po przejęciu pakietu większościowego w Sauer-Danfoss Grupa 
Danfoss zatrudnia ponad 20 680 osób na całym świecie. 
                                                                       

 

 

 
 Filie Danfoss 

Agenci i dystrybutorzy 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

 

Zawory do zastosowań przemysłowych 
 

 
 
Zawory elekromagnetyczne Danfoss, dzięki wysokiej jakości wykonania przy jednocześnie konkurencyjnej 
cenie, cieszą się olbrzymią popularnością i są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu.  
Zawory elektromagnetyczne typu B to wytrzymałe i uniwersalne zawory do regulacji przepływu w instalacjach 
przemysłowych oraz w systemach grzewczych i sanitarnych. 

Zawory elektromagnetyczne z serii EV210B oraz EV250B są idealne do zastosowania w aplikacjach gdzie 
ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru. Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych 
układach zamkniętych (np. instalacje CO) lub w układach spustowych. 

W zaworach elektromagnetycznych z serii EV220B  ciśnienie różnicowe jest niezbędne do podniesienia 
membrany a w rezultacie pełnego otwarcia zaworu. Dlatego zawory te mogą być stosowane tylko tam gdzie 
ciśnienia różnicowe ma wartość powyżej 0,3 bar. 

Zawory sterowane pneumatycznie AV210 są przeznaczone do wymagających specjalistycznych zastosowań, 
w których zawory elektromagnetyczne nie są w stanie spełnić swoich zadań. To wytrzymałe urządzenia, które 
doskonale nadają się do pracy z czynnikami o wysokim stopniu zanieczyszczenia, wysokiej lepkości a także 
znacznych temperaturach medium. 

Gama zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje rodzinę produktów przemysłowych do sterowania wodą 
chłodzącą. Zawory termostatyczne są urządzeniami działającymi samoczynnie, bez konieczności zasilania 
energią elektryczną czy sprężonym powietrzem.  

Zawory termostatyczne Danfoss BVTS stanowią znakomitą ochronę przed doprowadzeniem wody do wrzenia 
w kotłach na paliwo stałe i kominkach z płaszczem wodnym, a także przed cofaniem się płomienia w kotłach na 
biomasę. 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

 

Przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury 
 

 
 
Przetworniki ciśnienia typu MBS firmy Danfoss, dzięki wysokiej jakości wykonania oraz niezawodności, cieszą 
się olbrzymią popularnością we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
w projektowaniu i produkcji przetworników ciśnienia firma Danfoss jest obecnie czołowym dostawcą w zakresie 
technologii oraz rozwiązań przynoszących oszczędności i zapewniających bezpieczeństwo oraz niezawodność.  

Oferowane przez Danfoss typowe przetworniki ciśnienia m.in. MBS 1700, MBS 3000, MBS 3200 oraz 
MBS 4510 wykorzystujące technologię cienkowarstwową zapewniają wyjątkową: dokładność, odporność na 
drgania i skoki ciśnienia, długotrwała stabilność odczytu, wysoki stopień ochrony IP, wysoka odporność na 
zakłócenia elektromagnetyczne, szeroki wybór przyłączy ciśnieniowych, połączeń elektrycznych, zakresów ciśnień 
od -1 bar do 600 bar, sygnałów wyjściowych, dostępne w wersji z Morskimi Uznaniami Typu. 

Piezorezystancyjny czujnik krzemowy nadaje się najlepiej do zastosowań z występującymi ciśnieniami 
szczytowymi. Przeciążalność ciśnieniowa wynosi sześciokrotność (maks. 1500 bar) zakresu pomiarowego. 
Przetworniki ciśnienia MBS XX50 występują także w wersji z wbudowanym tłumikiem pulsacji i przeznaczone 
są do aplikacji, w których mogą występować krótkotrwałe skoki ciśnienia spowodowane np. zjawiskiem 
uderzenia hydraulicznego. 

Oferta Danfoss obejmuje czujniki oraz przetworniki temperatury typu MBT, dzięki którym dostrzeżesz 
różnicę pomiędzy zwykłymi czujnikami, a czujnikami temperatury produkcji Danfoss. Oferowane przez Danfoss 
czujniki i przetworniki temperatury zapewniają: wysoki stopień ochrony przed wilgocią, zakres mierzonej 
temperatury – od 50°C do 800°C, stały lub wymienny wkład pomiarowy, czujnik typu Pt100 /Pt1000, NTC/PTC 
i termopary, dostępne w wersji z wbudowanym przetwornikiem sygnału 4-20mA, z Morskimi Uznaniami Typu 
Sygnałem wyjściowym z czujnika w zależności od zastosowania może być: rezystancja: czujnik typu RTD, 
NTC/PTC, napięcie: termopary, sygnał prądowy mA lub napięciowy: czujniki z przetwornikiem sygnału. 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu w wytwarzaniu regulatorów ciśnienia - presostatów, firma Danfoss 
oferuje więcej produktów, niż ktokolwiek inny. Zaawansowane technologicznie presostaty Danfoss, wyznaczają 
nowe standardy niezawodności i zapewniają długą żywotność minimalizując czas potrzebny na obsługę. 

W ofercie znajdują się m.in. presostaty do: zastosowania w hydroforach i sprężarkach, ogólnych zastosowań 
przemysłowych, instalacji ciepłowniczych (PED), strefy zagrożonej wybuchem, ciężkich zastosowań przemysłowych, 
w tym morskich, hydrauliki siłowej, oraz presostaty różnicowe. 

Presostaty oferowane są w szerokim zakresie regulacji od -1 do 400 bar oraz różnego typu m.in.: RT - 
umożliwiający tym samym regulację i monitorowanie ciśnienia w większości aplikacji przemysłowych, BCP - 
zostały specjalnie zaprojektowane dla instalacji kotłowych - posiadają certyfikat TÜV, KP/KPI - to niewielkie, 
odporne na drgania presostaty, idealne do zabudowy w panelach, MBC przeznaczone są do zastosowań w sektorze 
morskim oraz w hydraulice siłowej 

Do monitorowania bądź regulacji temperatury Danfoss oferuje szeroki wybór regulatorów temperatury - 
termostatów. Produkowane termostaty bazują na 75 latach doświadczenia Danfoss w projektowaniu 
i wytwarzaniu komponentów automatyki przemysłowej. 

W ofercie można znaleźć m.in. termostaty do: zastosowań ogólnych, przemysłowych w tym morskich, do kotłów 
parowych, strefy zagrożonej wybuchem, blokowe jak i różnicowe. 

Termostaty oferowane są do temperatury 300°C m.in. RT - umożliwiający tym samym regulację i monitorowanie 
temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych, KPS – idealne zastosowanie w wymagających aplikacjach 
przemysłowych i okrętowych, KP to kompaktowe i ekonomiczne termostaty, idealne do zabudowy w panelach. 

Presostaty i termostaty posiadają wbudowany styk elektryczny przełączny (w CS jest to styk trójbiegunowy), 
którego położenie zależy od wartości mierzonego ciśnienia / temperatury i wartości nastawionej na skali presostatu 
/ termostatu (tzw. punkt przełączania). 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Aparatura Łączeniowa NN 
 

 
Niezmiennie od wielu lat Danfoss dostarcza aparaturę łączeniową nn wszędzie tam gdzie ważna jest 
niezawodność, powtarzalność zadziałania oraz wysoka jakość dostarczanych komponentów do aplikacji 
przemysłowych. 

Szeroka oferta aparatury łączeniowej nn oraz łączników półprzewodnikowych to m.in.: niezawodne łączenie 
i zabezpieczanie obwodów silnikowych a układy sofstartów realizują łagodny rozruch i zatrzymanie klatkowych 
silników elektrycznych. 

Danfoss oferuje m.in.: ministyczniki i styczniki elektromechaniczne CI w zakresie od 2,2 od 220 kW (4,9 do 
420A w AC-3), przekaźniki termiczne TI w zakresie od 0,13 do 630A prądu znamionowego, wyłączniki 
silnikowe CTI zabezpieczające termicznie, zwarciowo oraz przed zanikiem fazy w zakresie od 0,02 od 45kW, 
styczniki elektroniczne (przekaźniki półprzewodnikowe) ECI zaprojektowane do aplikacji wymagających 
bardzo częstych i szybkich załączeń elementów grzejnych zarówno oporowych jak i indukcyjnych, regulatory 
mocy ACI oraz softstarty MCI utrzymujące prądy rozruchowe na rozsądnym poziomie. 

W naszym zakładzie w Grodzisku Mazowieckim miedzy innymi wytwarzamy wszystkie typoszeregi 
presostatów i termostatów, zawory termostatyczne AVTA i BVTS, zawory elektromagnetyczne serii  
EV220B DN 65 – 100  oraz styczniki i przekaźniki termiczne. 

  

 
Zapraszamy do pobrania i korzystania 
z komputerowego programu doboru produktów 
Komponentów Automatyki Przemysłowej: 
 
www.danfoss.pl/kap 

       Danfoss Poland Sp. z o.o. 
       ul.Chrzanowska 5 
       05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Telefon: (48 22) 755 06 07 
Faks:       (48 22) 755 09 62 

www.danfoss.pl/automatyka 

e-mail: automatyka@danfoss.com 
 

http://www.danfoss.pl/kap
http://www.danfoss.pl/automatyka
mailto:automatyka@danfoss.com
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Specjalizacja w napędach 
Specjalizacja jest kluczowym słowem w Danfoss od roku 1968, kiedy to jako pierwszy na świecie rozpoczął masową produkcję 
przetwornic częstotliwości, urządzeń do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników prądu przemiennego – już wówczas nazwano je 
VLT®. Obecnie ponad dwa tysiące osób pracuje przy rozwoju, produkcji, sprzedaży i serwisowaniu przetwornic częstotliwości oraz 
softstartów– i nic więcej tylko przetwornice częstotliwości i softstarty. 
 
Lokalne wsparcie – globalnie dostępne 
Osoby dobrze znające Państwa potrzeby, aplikacje, kulturę i język są do Państwa dyspozycji na całym świecie i o każdej porze dnia. 
Eksperci Danfoss Drives kończą swoją pracę tylko wtedy, kiedy problemy klientów z napędami są rozwiązane. Przetwornice 
częstotliwości VLT® pracują w aplikacjach na całym świecie, a Danfoss Drives, dzięki swojej organizacji sprzedaży i serwisu jest obecny 
w ponad 100 krajach na całym świecie, oferując swoje produkty i usługi serwisowe związane z rozwiązaniami napędowymi 
 
Inteligentna i Innowacyjna 
Inżynierowie Danfoss Drives opracowali i wykorzystali koncepcję modułową napędu na każdym etapie jego wdrożenia, począwszy od 
projektu urządzenia przez proces produkcji, aż do finalnej konfiguracji zamówienia realizowanego wg aktualnych wymagań 
użytkownika. Przyszłe opcje są rozwijane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Pozwala to na rozwój wszystkich elementów 
w tym samym czasie, redukując czas oczekiwania i zapewniając klientom możliwość korzystania z najnowszych funkcji. 
 
Polegamy na ekspertach 
Bierzemy odpowiedzialność za każdy 
element w naszej produkcji. Fakt, że rozwijamy i produkujemy sami nasze nowe funkcje, hardware, software, moduły mocy, płytki 
drukowane układu i akcesoria daje Państwu gwarancję, że otrzymacie niezawodny produkt. 
 
Oferta firmy Danfoss w dziedzinie napędów elektrycznych obejmuje: 

- przetwornice częstotliwości VLT® dedykowane aplikacyjnie FC 100, FC 103, FC 200, FC 300  
   zakres mocy (0,37kW – 1.4 MW) 
- specjalne rozwiązania ograniczające zawartość harmonicznych : wersje 12-pulsowe, wersja LHD „Low  
  Harmonic Drive”, filtry pasywne AHF oraz aktywne AAF  
- proste i przyjazne przetwornice częstotliwości VLT® 2800 oraz VLT® Micro Drive FC -51 
  do wszechstronnych zastosowań w zakresie mocy od 0.18kW do 22kW 
- przetwornice częstotliwości VLT® FCD oraz VLT® FCM do zastosowań w aplikacjach zdecentralizowanych    
  i rozproszonych 
- softstarty VLT® serii MCD w tym najnowszy model MCD 500 z innowacyjną funkcją AAC(zakres mocy do 
800kW w  standardowej konfiguracji i do 1.2 MW w układzie Inside Delta ) 
 
Stałe wysiłki na rzecz ulepszania  
 
Jako czołowy dostawca rozwiązań napędowych dla przemysłu  
Na całym Świecie, Danfoss od wielu lat gromadzi technologiczną  
i użytkową wiedzę specjalistyczną. 
Marka Danfoss jest powszechnie akceptowana i postrzegana  
jako synonim wyjątkowej jakości i bezpieczeństwa. 
Od początku naszego istnienia profesjonalne zasoby  
koncentrowaliśmy tylko w jednej dziedzinie techniki:  
w rozwiązaniach napędowych. 
Danfoss osiągnął wspaniały sukces i jesteśmy dumni,  
że sukcesem tym możemy podzielić się z Państwem. 
 
 
 

Danfoss                  Drives jest obecnie częścią działu Danfoss 
Power Electronics. Od dawna jesteśmy światowym liderem  
w produkcji elektronicznie regulowanych napędów, 
stosowanych w każdym obszarze działalności przemysłowej.  
Danfoss ciągle zwiększa swoje udziały rynkowe w sprzedaży 
napędów. Obecna oferta przetwornice częstotliwości 
obejmuje zakres mocy od 0,18 kW do 1,4 MW 
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PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI DEDYKOWANE APLIKACYJNIE 0,37 kW – 1,4 MW) 
 

 
PROSTE I PRZYJAZNE PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® 2800 ORAZ VLT® Micro Drive FC -51 DO 
WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWAŃ W ZAKRESIE MOCY OD 0,18kW DO 22kW 

 
 
 

SOFTSTARTY VLT® serii MCD w tym najnowszy model MCD 500 
 

VLT® Micro Drive FC51 
Niewielki napęd o dużych możliwościach 
Pomimo małych wymiarów i uproszczonej do 
maksimum obsłudze VLT® Micro Drive 
może sprostać nawet aplikacjom 
wymagającym złożonego programu 
sterowania 

VLT® AutomationDrive FC 300 
VLT® HVAC Drive FC100  
VLT® AQUA Drive FC200 
VLT ® Refrigeration Drive FC 103   
Nowe serie napędów dedykowanych 
aplikacyjnie.  
VLT® HVAC Drive dla systemów 
inteligentnego zarządzania budynkami i 
sieciami komunalnymi.  
VLT® AQUA dla zastosowań pompowych oraz 
dmuchaw. 
VLT® AutomationDrive  przeznaczona dla 
wszystkich obszarów zastosowań, od 
standardowego napędu wektorowego, aż do 
serwonapędu. Jeden typ napędu dla całej linii 
produkcyjnej 
VLT ® Refrigeration Drivea przeznaczone do 
zastosowań w aplikacjach chłodniczych do 
napędu sprężarek, pomp i wentylatorów  

• 0,37 - 1400 kW / 380 – (480)500, 690 V, • Modułowa i otwarta 
platforma 
• Niewielkie wymiary 
• Przyjazny panel operatorski, komunikacja w lokalnym języku 
• Auto-Tuning, inteligentny system ostrzeżeń i wykrywania 
   uszkodzeń 
• Funkcja bezpiecznego zatrzymania 
• Sterownik zdarzeń oferujący podstawowe funkcje PLC 
• Wbudowany regulator PID, filtr RFI i dławiki DC 
• Obudowa IP 00/20/21/54/55/66  
• Standardowo wbudowany interfejs RS 485 z Modbus RTU 
• Port USB do komunikacji z komputerem PC 
• Bogata oferta opcjonalnych modułów rozszerzeń  
   komunikacyjnych, współpraca z protokołami BMS 
• W zależności od modelu dostępne specjalne funkcje aplikacyjne: 
   sterownik synchronizacji/pozycjonowania/nawijarki, sterownik  
   kaskady pomp(do 8 pomp), tryb uśpienia, tryb Fire Mode, zegar  
   czasu rzeczywistego, dedykowane funkcje pompowe i wiele innych. 

• 0,37 - 22 kW / 380 - 480 V, także 0,18 – 2,2 kW / 200 - 240 V – dla FC 51 
   Micro Drive 
• 0,37 – 18.5 kW / 380 - 480 V, także 0,18 – 2,2 kW / 200 - 240 V – dla VLT 2800 
• Regulator procesu PI  
• Automatyczna Optymalizacja Energii (AEO)  
• Automatyczne Dopasowanie Silnika (AMA)  
• Moment przeciążenia do 150% przez 60 s  
• Start z przechwyceniem (Flying Start)  
• Termik elektroniczny (ETR)  
• Sterownik Logiczny Zdarzeń (SLC)  - dotyczy FC 51 Micro Drive 
• Wbudowany filtr RFI 

VLT® 2800 
Seria wyjątkowo kompaktowych napędów 
przygotowanych do montażu obok siebie i 
zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych 
mocy. 
 

Danfoss VLT® Drives 

KONTAKT: Danfoss Poland Sp. z o.o.   Kontakt z serwisem:   
ul. Chrzanowska 5    Telefon: (0 22) 755 07 90   
05-825 Grodzisk Mazowiecki   Hotline: (0 22) 755 07 91   
Telefon: (48 22) 755 06 68  e-mail: VLT_drives_support@danfoss.pl 
Telefax: (48 22) 755 07 01 

mailto:VLT_drives_support@danfoss.pl
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PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® FCD300 i FCD302 oraz VLT® FCM DO ZASTOSOWAŃ W APLIKACJACH 
ZDECENTRALIZOWANYCH.

 
 
 
Filtry aktywne AAF oraz Low Harmonic Drive (napęd zintegrowany z filtrem 
aktywnym LHD) w ofercie firmy Danfoss 
 
Firma Danfoss wprowadzając na rynek napędy dużych mocy HPD (High Power Drives) w zakresie do 1,4MW 
zadbała jednocześnie o ich właściwą współpracę z siecią zasilającą, a tym samym ograniczyła do minimum 
negatywne oddziaływanie napędów HPD na inne odbiorniki energii elektrycznej. Rozwiązania filtracji 
pasywnej, ograniczające emisję wyższych harmonicznych do sieci zasilającej, zawsze uzupełniały ofertę 
napędów dużych mocy firmy Danfoss. Aktualnie Danfoss wprowadził na rynek filtry aktywne oraz napęd 
LHD, które są dalszym krokiem w kierunku precyzyjnej redukcji wyższych harmonicznych generowanych 
przez przetwornice częstotliwości do sieci zasilającej. 
 
Filtry aktywne AAF Danfoss 
 
Podstawowe informacje 
Filtry aktywne AAF Danfoss realizują: 

• redukcję niepożądanych harmonicznych, 
• kompensację mocy biernej, 
• równoważenie prądów pobieranych przez poszczególne fazy odbiorników niesymetrycznych 

 
Filtry znajdujące się w ofercie innych producentów realizują jedynie niektóre z powyższych zadań. Filtry 
aktywne AAF Danfoss posiadają wszystkie powyższe cechy w standardowym wykonaniu. 

VLT® Softstart MCD100 
Proste softstarty do silników AC 
MCD 100 zapewnia funkcje łagodnego 
rozruchu i zatrzymania  

• Możliwość współpracy z silnikami o mocy do 11 kW 
• Wysoce wydajna konstrukcja 
• Umożliwia praktycznie nieograniczoną liczbę rozruchów 
• Specjalna konstrukcja umożliwiająca szybką i prostą instalację  
    oraz uruchomienie 

VLT® Compact Softstart MCD200 
Kompaktowe softstarty do silników AC 
MCD201 zapewnia funkcje łagodnego 
rozruchu i zatrzymania  
MCD202 zapewnia dodatkowo ulepszone 
funkcje łagodnego rozruchu i zatrzymania oraz 
pełną ochronę silnika i aplikacji 
 

• 7,5 - 110 kW/ 3 x 200 - 440 V lub 3 x200 - 575 
• Mała powierzchnia montażu i wymiary kompaktowe oszczędzają przestrzeń 
   potrzebną do zabudowy 
• łatwy w instalacji i użytkowaniu 
• Wbudowany by-pass minimalizuje koszty instalacji i eliminuje straty mocy 
• Opcjonalny zdalny panel z wyświetlaczem i wyjściem analogowym 4-20 mA 
• Monitorowanie prądu silnika (MCD 202) 
• Opcje magistral komunikacyjnych 

VLT® MotorDrive FCM 300 
Napęd zintegrowany FCM 300 
jest połączeniem przetwornicy 
częstotliwości i silnika w jednym 
kompaktowym, mechanicznie 
odpornym urządzeniu. 
 

VLT® Decentral FCD 300 i FCD 302 
Napęd FCD 300 i FCD 302 są kompletnymi 
przetwornicami częstotliwości 
zaprojektowanymi do montażu 
rozproszonego w przemysłowych liniach 
produkcyjnych.  
0,37 – 3 kW / 380-480 V 

 
VLT® Softstart MCD500 
MCD 3000 jest elektronicznym, 
półprzewodnikowym, 
pełnookresowym softstartem dla 
aplikacji gdzie bezpośredni rozruch 
jest niepożądany. Posiada zawansowane funkcje 
sterowania rozruchem I zatrzymaniem silnika AC 
 

• 7,5 - 800 kW/ 3 x 200 - 525 V lub 3 x 380 - 690 V  
• Mała powierzchnia montażu i wymiary kompaktowe oszczędzają przestrzeń 
   potrzebną do zabudowy 
• łatwy w instalacji i użytkowaniu 
• Wbudowany bypass minimalizuje koszty instalacji i eliminuje straty mocy 
(dotyczy modeli o mocy do 110 kW) 
• Graficzny panel sterowania  z wyświetlaczem  
• Monitorowanie prądu silnika  
• Opcje magistral komunikacyjnych 
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Danfoss produkuje 5 wielkości filtrów aktywnych w zakresie prądów nominalnych od 190A – 500A. Większe 
wartości prądów uzyskujemy poprzez równoległe połączenie do 4 jednostek podstawowych (konfiguracja 
Master-Slave).  
Filtr aktywny AAF jest instalowany równolegle do nieliniowego obciążenia. W celu kompensacji wybranej 
harmonicznej lub grupy harmonicznych filtr mierzy wielkość odkształcenia za pomocą przekładników 
prądowych i generuje składowe prądu o odpowiedniej amplitudzie w przeciwfazie do wybranej 
harmonicznej lub grupy harmonicznych, które są celem kompensacji.  
 
 
 
 

 
Rys 1. Zasada działania filtru aktywnego 
 
 

 
Priorytety i tryby pracy filtru AAF 
Wydajność prądowa filtru aktywnego AAF Danfoss może być 
przeznaczona do kompensacji wyższych harmonicznych 
odbiornika nieliniowego lub do kompensacji mocy biernej 
przesunięcia fazowego częstotliwości podstawowej. Dlatego też 
filtr AAF może pracować w jednym z dwóch priorytetów: 
 
 
* Priorytet kompensacji harmonicznych - cała wydajność 
prądowa filtru jest dedykowana w pierwszej kolejności do 
kompensacji wyższych harmonicznych. Pozostała część prądu 
może być przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Priorytet 
kompensacji harmonicznych jest domyślnym trybem pracy 
filtrów AAF Danfoss.  
 
*Priorytet kompensacji mocy biernej – cała wydajność 
prądowa filtru jest dedykowana w pierwszej kolejności do 
kompensacji mocy biernej przesunięcia fazowego. Pozostała 
część prądu może być przeznaczona do kompensacji wyższych 
harmonicznych.  

Oznacza to, że im większa część wydajności prądowej filtru jest dedykowana do kompensacji wyższych 
harmonicznych, tym mniejszy prąd możemy przeznaczyć na kompensację mocy biernej.  
W zakresie kompensacji wyższych harmonicznych możliwa jest kompensacja jedynie wybranych 
harmonicznych – mówimy wówczas o trybie kompensacji selektywnej. 
Realizując kompensację selektywną algorytm sterowania filtru wyodrębnia poszczególne harmoniczne 
z całkowitego widma prądu i daje tym samym możliwość ustawienia stopnia skompensowania wybranych 
harmonicznych. Kompensacja selektywna redukuje harmoniczne do 25-go rzędu. Tryb ten pracy filtru 
wykorzystywany jest wówczas, gdy chcemy wyeliminować z widma prądu określone wyższe harmoniczne, 
które mogą być przyczyną szczególnych zakłóceń w sieci zasilającej (np. problemy rezonansowe).   
Ponadto możliwy jest też tryb kompensacji szerokopasmowej. Kompensujemy wówczas wszystkie wyższe 
harmoniczne do 40-go rzędu (bez składowej podstawowej), tak aby uzyskać założoną wielkość 
współczynnika odkształcenia prądu THiD. 
Tryb kompensacji szerokopasmowej jest rekomendowany gdy: 

• napięcie sieci nie jest idealnie zrównoważone 
• istnieją harmoniczne niecharakterystyczne dla przetwornic częstotliwości 
• kompensujemy odbiorniki niesymetryczne 

Tryb kompensacji szerokopasmowej jest stosowany w ponad 90% aplikacji. Jest to nastawa domyślna filtrów 
AAF. 
Filtry AAF Danfoss chociaż są dedykowane do kompensacji odkształceń prądu generowanych przez 
przetwornice częstotliwości (w trybie kompensacji indywidualnej oddziałują na częstotliwości harmoniczne 
charakterystyczne dla napędów), mogą również pracować w układach kompensacji indywidualnej, grupowej 
lub centralnej, kompensując moc bierną podstawowej harmonicznej lub moc odkształcenia generowaną 
przez odbiorniki nieliniowe. 
 
VLT® Low Harmonic Drive (LHD) – przetwornica zintegrowana z filtrem aktywnym  
 
Podstawowe informacje 
VLT® Low Harmonic Drive jest napędem, który integruje standardową przetwornicę częstotliwości z filtrem 
aktywnym. Składa się on z następujących elementów, (Rys 7): 
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• standardowej przetwornicy częstotliwości VLT® Danfoss 
• filtru aktywnego AAF 
• obwodu magnetycznego  (filtr L-C-L oraz indukcyjność Lac) 

 

 
Rys 7. Elementy składowe napędu  VLT® Low Harmonic Drive 

 
Na uwagę zasługuje tutaj obecność obwodu magnetycznego, który składa się z typowego filtru L-C-L 
stosowanego w filtrach aktywnych AAF (na Rys 7 oznaczony jako Lm-Cf-Lc) oraz z dodatkowo z dławika Lac. 
Dzięki temu obwodowi magnetycznemu impedancja widziana z zacisków przetwornicy (wchodzącej w skład 
LHD) w kierunku filtru aktywnego AAF jest większa niż przy bezpośrednim podłączeniu filtru, co skutkuje 
zmniejszeniem odkształcenia prądu na wejściu przetwornicy (filtr aktywny stanowi niską impedancję dla 
kompensowanych harmonicznych co pogarsza kształt prądu wejściowego napędu i zwiększa współczynnik 
THiD). Dzięki temu do uzyskania założonego stopnia redukcji współczynnika odkształcenia THiD prądu 
pobieranego przez napęd LHD może być zastosowany filtr aktywny o mniejszej wydajności prądowej. 
Dodatkowo indukcyjność Lac zmniejsza w prądzie pobieranym z sieci zawartość harmonicznych powyżej 25-
go rzędu, które nie są kompensowane na drodze aktywnej filtracji. Dlatego też VLT® Low Harmonic Drive jest 
optymalnym rozwiązaniem, gdy w grę wchodzi konieczność kompensacji emisji harmonicznych 
generowanych przez pojedynczy napęd. 

 
VLT® Low Harmonic Drive jest korzystnym rozwiązaniem: 
 

• gdy w grę wchodzi spełnienie wymagań najostrzejszych norm i standardów odnośnie emisji 
harmonicznych (IEEE519 dla Isc/IL>20, EN61000-3-4, EN61000-3-12) 

• dla instalacji zasilanych z generatora 
• dla sieci „miękkich” o dużej wartości impedancji zwarcia 

 
VLT® Low Harmonic Drive jest produkowany w zakresie mocy od 132kW do 710kW. LHD ogranicza poziom 
odkształcenia prądu THiD pobieranego z sieci do wartości poniżej 5%.  Aktywna filtracja jest realizowana 
w zakresie do 25 harmonicznej.  
Pod względem skuteczności redukcji harmonicznych LHD jest porównywalny z napędami realizowanymi 
w układzie AFE (Active-Front-End, gdzie na wejściu znajduje się układ falownika w miejsce pasywnego 
prostownika). 
VLT® Low Harmonic Drive posiada jednak w stosunku do układu AFE istotną zaletę. Polega ona na tym, że 
filtry aktywne AAF pracujące samodzielnie oraz zawarte w napędzie LHD są strukturą równoległą w stosunku 
do przetwornicy i posiadają niezależny obwód napięcia stałego DC. Napięcie w obwodzie DC filtru AAF musi 
być wyższe od chwilowych wartości napięcia zasilania, aby umożliwić przepływ prądu od obwodu DC filtru 
do sieci.  
 

 

 
Rys 9. Przebiegi napięcia 
międzyfazowego sieci (linia 
czerwona) oraz napięcia 
wyjściowego z modułu mocy filtru 
AAF (ciąg niebieskich impulsów). 
Poziom napięcia obwodu DC filtru 
jest większy od wartości szczytowej 
napięcia sieciowego o 22% 
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Im wyższe „podbicie” napięcia, tym mniejszy wpływ odkształcenia napięcia sieci na parametry aktywnej 
filtracji. W przypadku napędów w układzie AFE „podbicie” napięcia w obwodzie DC napędu oddziałuje 
negatywnie na silnik zwiększając wartość przepięć oraz stromość narastania napięcia dU/dt. Ze względu na 
wspomniane rozdzielenie obwodów DC filtru i przetwornicy, możemy wartość „podbicia” napięcia ustalić na 
poziomie wyższym niż w rozwiązaniach AFE, co poprawia właściwości filtrów AAF i napędów LHD. 
W przypadku filtrów AAF Danfoss i napędów LHD „podbicie napięcia” wynosi 22%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozostałe cechy filtrów AAF i napędów LHD zwiększające ich niezawodność i ułatwiające eksploatację:  
 

• Wykorzystanie do budowy modułów mocy i kart sterujących, które zostały przetestowane 
w przetwornicach częstotliwości VLT® Danfoss, zwiększa niezawodność pracy 

• Wykorzystanie w budowie filtra aktywnego tych samych komponentów, które są stosowane 
w seryjnie produkowanych przetwornicach częstotliwości, ułatwia jego serwisowanie i zmniejsza 
koszty magazynowania części zamiennych 

• Modułowa koncepcja budowy oraz szeroka oferta opcji dodatkowych 
• Duża odporność na zastane odkształcenie napięcia zasilającego i na niezrównoważenie napięć 

w sieci  
• Dedykowany tylny kanał chłodzący, w którym jest rozpraszanych 85% strat, gwarantuje wysoką 

bezawaryjność w trudnych warunkach środowiskowych 
• Karty elektroniki pokryte lakierem, zwiększają znacząco bezawaryjną pracę 
• Graficzny wyświetlacz - ułatwienie obsługi 
• Nieskomplikowane uruchomienie i łatwa eksploatacja 

 
Więcej informacji na: 

www.danfoss.pl/harmoniczne oraz www.danfoss.pl/vlt 
 

http://www.danfoss.pl/harmoniczne
http://www.danfoss.pl/vlt
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Eaton Electric Sp. z o.o. 
ul. Galaktyczna 30 
80-299 Gdańsk 
tel. +48 58 554 79 00 
fax +48 58 554 79 09 
NIP: 584-10-22-327 
pl-gdansk@eaton.com 
www.moeller.pl 
www.eaton.com 
 
 
Eaton – lider w zakresie zarządzania energią elektryczną 
 
Założona w 1911 roku firma Eaton jest globalnym liderem technologicznym w wielu 
segmentach. Jej bogatą ofertę stanowią komponenty elektryczne oraz systemy dystrybucji 
i sterowania energią, komponenty i systemy hydrauliczne dla urządzeń przemysłowych 
i mobilnych, paliwa lotnicze oraz systemy hydrauliczne i pneumatyczne dla zastosowań 
komercyjnych i wojskowych, a także łańcuchowe i zębate systemy napędowe, zapewniające 
doskonałe wyniki, oszczędność paliwa i bezpieczeństwo. 
Przez lata Eaton zmienił swój punkt widzenia, przechodząc od tradycyjnego skupienia się na 
rynku pojazdów do znacznie szerszej perspektywy, obejmującej energetykę i przemysł. 
Obecnie, naszymi najszybciej rozwijającymi się przedsiębiorstwami są te, które zajmują się 
energetyką, przestrzenią lotniczą i hydrauliką. 
Eaton zatrudnia ponad 72 000 pracowników na całym świecie i sprzedaje swoje wyroby 
klientom w ponad 150 krajach. 
 
Powering Business Worldwide 
– produkty i rozwiązania umożliwiające zarządzanie energią na skalę globalną 
 
SEKTOR PRZEMYSŁOWY 
Truck Group 
Segment ciężarówek to światowy lider 
w projektowaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na 
rynek układów przenoszenia mocy i innych 
podzespołów dla komercyjnych rynków 
samochodowych. Podstawowe wyroby to ręczne 
i automatyczne skrzynie biegów, sprzęgła, 

mailto:pl-gdansk@eaton.com
http://www.moeller.pl
http://www.eaton.com
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hybrydowe systemy mocy i przetwarzania spalin. Innowacje na rynku motoryzacyjnym, jak 
np. kompaktowe sprężarki TVS, zwiększają komfort jazdy, poprawiają parametry pojazdu 
i zmniejszają zużycie paliwa. 

 
Hydraulics Group 
Eaton jest przodującym producentem 
komponentów hydraulicznych oraz systemów 
hydraulicznego przenoszenia napędu. 
Produkowane  
przez Eaton pompy, silniki, zawory, cylindry, 

węże i złączki oferują wyjątkowe zestawienie zaawansowanej technologii i innowacyjnego 
projektu. Wysokowydajne hybrydowe systemy hydrauliczne umożliwiają autobusom, 
pojazdom użytkowym i maszynom budowlanym zarówno bezpieczniejszą, jak i bardziej 
oszczędną obsługę. 
 
Aerospace Group 
Eaton w przemyśle lotniczym jest światowym liderem 
w projektowaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na 
rynek obszernych linii niezawodnych i wysoce 
wydajnych urządzeń i podzespołów stosowanych 
w układach hydraulicznych, sterowania lotem oraz 
paliwowych. Ich zaawansowana, a przez to 
niezwykle lekka konstrukcja, pozwala na mniejsze zużycie paliwa i ogranicza emisję spalin. 

 
Automotive Group 
Segment samochodów osobowych Eaton produkuje 
kluczowe wyroby, takie jak układy turbodoładowania, 
zawory silnikowe, podzespoły układu rozrządu, głowice 
cylindrów, mechanizmy różnicowe samoblokujące się 
i o zwiększonym tarciu, systemy kontroli paliwa, emisji 

spalin i bezpieczeństwa, systemy sterowania przekładnią i silnikiem, spoilery, elementy 
nadwozia, elementy z tworzyw sztucznych oraz złącza hydrauliczne.  
 
SEKTOR ELEKTRYCZNY 
Electrical Group 
Sektor Elektryczny jest globalnym liderem 
w zakresie produktów, systemów i usług 
związanych z rozdziałem energii elektrycznej, 
produktów zapewniających ciągłość zasilania oraz 
w zakresie automatyki i monitoringu. Wyroby te 
oferują rozwiązania spełniające zapotrzebowanie 
na zasilanie rynku ośrodków danych, sektora 
przemysłowego, instytucji i sektora publicznego, zakładów użyteczności publicznej, handlu, 
mieszkaniowego, IT, istotnego dla działalności oraz OEM na całym świecie  
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OFERTA 
Średnie napięcie 
Oferujemy systemy rozdzielcze SN do napięcia 24 kV, 
w wykonaniach od 2- do 5-polowych, o zwartej i modułowej 
konstrukcji. Rozdzielnice SN wykonane są w izolacji 
powietrznej lub w izolacji z żywicy epoksydowej 
i wyposażone w łączniki próżniowe produkcji Eaton. 
Technologie te zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność. 
Wszystkie systemy SN są bezpieczne również dla 
środowiska naturalnego z uwagi na brak gazu SF6. 
 
 

Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia 
Szeroka oferta nowoczesnych rozdzielnic elektrycznych 
w natynkowych oraz do zabudowy szeregowej pozwala na 
znalezienie idealnych rozwiązań od budownictwa 
mieszkaniowego. 
Eaton posiada w swojej ofercie nowoczesne serie rozdzielnic 
elektrycznych dla budownictwa mieszkaniowego, obiektów 
użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych, 
dostępne w szerokim zakresie prądów znamionowych od 63 
A do 6300 A. Oferowane rozdzielnice są przygotowane do 
montażu aparatury modułowej, sterowniczej oraz urządzeń o 
dużych gabarytach. Przemyślane konstrukcje wyróżniają się 
elastycznością przy konfiguracji i przejrzystym podziałem 
przestrzenno-funkcjonalnym, dzięki czemu zapewniają 
użytkownikowi komfortowy i szybki montaż, a także łatwość 
obsługi. 

Szynoprzewody 
System szynoprzewodów niskich napięć w zakresie 
prądowym to oczywisty wybór, kiedy poszukuje się 
połączenia nowoczesnej techniki z wyglądem. 
Szynoprzewody możemy wykorzystać przy zasilaniu 
rozdzielnic nn bezpośrednio z transformatorów, 
dystrybucji energii elektrycznej na bardzo długie 
odległości, do 
zasilania średnich 

i małych odbiorców oraz jako zasilanie źródeł 
oświetlenia. 
Systemy zasilania gwarantowanego 
Oferta obejmuje zasilacze UPS jedno- i trójfazowe serii 
Powerware i Pulsar (0,35 kVA – 1100 kVA), jednostki 
dystrybucji mocy (PDU), oprogramowanie i serwis. 
Eaton oferuje pełną gamę produktów i usług 
dostosowanych do potrzeb wielu sektorów rynku – 
przemysłu, instytucji państwowych i rządowych, 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej, handlu, 
informatyki, producentów OEM i użytkowników 
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indywidualnych w zakresie rozwiązań do ochrony i dystrybucji zasilania oraz zarządzania 
nim. Oferta obejmuje pełny asortyment systemów zasilania, w tym zasilacze UPS, 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aparaturę rozdzielczą, jednostki dystrybucji mocy 
(PDU), urządzenia do zdalnego monitorowania i pomiarów, oprogramowanie, obudowy 
i usługi. 
 

Aparatura przemysłowa 
Nasza aparatura przemysłowa gwarantuje 
niezawodność oraz wysokiej jakości parametry, 
które spełniają wymagania wszystkich 
współczesnych aplikacji. 
Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów 
dotyczącym jakości i niezawodności urządzeń, firma 
EATON nieustannie unowocześnia swoje produkty. 
Takie produkty jak styczniki DIL, wyłączniki 
silnikowe PKZ i PKE oraz wyłączniki kompaktowe 
NZM i powietrzne IZM posiadają szereg rozwiązań 
spełniających wymagania współczesnych 
i przyszłych aplikacji. Obok aparatury łączeniowej 
i zabezpieczającej EATON to także dostawca 
docenianych przez klientów przekaźników 
programowalnych Easy oraz elementów sterująco - 
kontrolnych RMQ. 

Automatyka przemysłowa 
Eaton oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania w automatyki przemysłowej. 
Wyróżnikiem na rynku jest system 
SmartWire-DT, który zapewnia 
inteligentne połączenie komponentów 
elektrycznych w obrębie szafy 
sterowniczej. W zakresie Technologii 
Safety Eaton oferuje nowoczesne 
urządzenia zapewniające bezpieczeństwo maszyn i osób takich jak choćby easySafety. 
W ofercie Eaton dostępne są ponadto wysokiej jakości klasyczne komponenty automatyki – 
przekaźniki programowalne easy, sterowniki XC100/XC200, easyControl, panele 
operatorskie serii XV, stacje rozproszonych wejść/wyjść XI/ON. 

Automatyka budynkowa 
Jesteśmy liderem na rynku aparatury modułowej w Polsce. 
Nasze urządzenia cechują się niezawodnością i najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi. Przykładem jest 
bezprzewodowy system sterowania domem xComfort. 
Nasza firma wyznacza trendy we współczesnej automatyce 
budynkowej. Zapewniają one bezpieczeństwo i komfort dla 
użytkowników oraz instalatorów. Firma Eaton Electric oferuje 
również nowoczesną aparaturę zabezpieczającą, która 
chroni instalacje elektryczne i urządzenia przed skutkami 
zwarć oraz przeciążeń w szerokim zakresie prądów 
znamionowych. Oferta sprzedaży została poszerzona 

o system sterowania bezprzewodowego xComfort, który zapewnia wygodne sterowanie 
oświetleniem, ogrzewaniem i roletami, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości 
zużywanej energii elektrycznej. 
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NOWOŚCI: 
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Rozdzielnice iMCC (inteligent Motor Contol Center) 
Innowacyjne rozwiązanie oferowane przez firmę EATON  

Nowe, inteligentne rozdzielnice do sterowania napędami (iMCC) firmy Eaton stanowią 
doskonałe rozwiązanie rozbudowujące system xEnergy o możliwości komunikacyjne. 

Tradycyjne oprzewodowanie sterownicze wewnątrz jednostki wysuwnej oraz 
oprzewodowanie sterownika nadrzędnego zostało zastąpione systemem komunikacyjnym 
SmartWire-DT. Przynosi to wymierne korzyści dla użytkownika polegające na zmniejszeniu 
do minimum czasu pracy przeznaczonego na okablowanie. Ponadto podstawowe informacje 
z kasety, takie jak wartość prądu, napięcia, stan styków, mogą być przekazane bezpośrednio 
do sterownika nadrzędnego przez sieć Profibus DP, PROFINET, Modbus, CANopen, 
EtherNet/IP . Pozwala to operatorowi na pełną kontrolę pracy sytemu. System xEnergy 
dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w procesach produkcyjnych 
wymagających wysokiego poziomu ciągłości pracy maszyn oraz systemu. 

 

Rozdzielnice iMCC umożliwiają operatorowi znaczące zwiększenie dostępu do informacji 
o stanie systemu. Szczegółowe dane z jednostek wysuwnych, takie jak ostrzeżenie 
o przeciążeniu, mierzona wartość prądu, czy informacja o wyzwoleniu, mogą być 
przekazywane do sterownika nadrzędnego poprzez moduły łączące system SW-DT ze 
standardowymi protokołami przemysłowymi. Potencjalne przeciążenie silnika może zostać 
w porę wykryte, a tym samym operator może podjąć działania korygujące odpowiednio 
wcześnie, zanim nastąpi awaria. 
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Rozdzielnica iMCC - schemat funkcyjny 

Pola kasetowe XW są stosowane przede wszystkim w aplikacjach, gdzie klient oczekuje 
wysokiej funkcjonalności. Kasety muszą umożliwiać ich szybką wymianę w ciągu kilku minut 
– bez utraty lub zmiany funkcjonalności innych kaset w polu. 

Inżynierowie EATON wprowadzając do oferty moduł rozdzielacza SW-DT do kaset XW 
(SWD4-FFR-PF1-1/ST1-1) rozwinęli możliwości technologii SmartWire-DT, dzięki czemu nie 
ma konieczności dokonywania zmiany w połączeniach sieci podczas wymiany kasety.  

Moduły rozdzielacza umożliwiają przerwanie linii SW-DT, przy czym inne kasety w polu 
pozostają nadal aktywne. Każda kaseta jest podłączona poprzez styki pomocnicze 
z indywidualnym zasilaczem rozdzielającym. Po wyjęciu kasety z pola, zasilacz rozdzielający 
pozostaje w linii SW-DT i pełni funkcję mostka dla pozostałych urządzeń SW-DT. 
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Panele XV100/XV150 – szerokie 
możliwości 
XV100 to seria paneli operatorskich z dotykowymi 
ekranami TFT z płynnie regulowanym podświetleniem 
LED. Urządzenia oferowane są z ekranami 
o przekątnych 3,5’’, 5,7’’ oraz 7’’ (widescreen). 
Rozwinięciem tej grupy są panele dotykowe z serii 
XV150 – wykonywane są one w obudowach metalowych, 
a ich cechą charaktery-styczną są otwory montażowe 
zgodne z serią XV400. Dostępne są wielkości ekranów: 
5,7’’, 8,4’’ oraz 10’’. Nowością w serii XV100 są panele 
dotykowe ze  SmartWire-DT. Mają wbudowaną 
funkcjonalność wydajnego sterownika PLC, szereg 

interfejsów komunikacyjnych oraz możliwość podłączania takich aparatów elektrycznych jak 
lampki, przyciski, styczniki, wyłączniki w systemie SmartWire-DT. Ten ostatni znacznie 
upraszcza architekturę systemu automatyki, redukuje czas potrzebny na jego 
zaprojektowanie i wykonanie oraz usprawnia diagnostykę. 
Cechy charakterystyczne urządzeń XV100/XV150: 
– współpraca z easy/easyControl/easy-Safety,  
– współpraca z dowolnym sterownikiem nadrzędnym obsługującym: Modbus RTU, Modbus 
TCP, Profibus DP, MPI, PPI, CANopen i inne, 
– praca w pionie lub poziomie, 
– zdalny podgląd i sterowanie poprzez Ethernet, 
– rejestracja danych na karcie SD i ich transmisja protokołem FTP, 
– obsługa podglądu z kamery internetowej, 
– wizualizacja dostępna przez przeglądarkę internetową (webserwer), 
– ...i wiele innych. 
 

System SmartWire-DT – łączenie 
zamiast oprzewodowania 
Producenci maszyn i systemów usiłują osiągnąć 
równowagę pomiędzy maksymalnym poziomem 
funkcjonalności, a optymalizacją kosztów. SmartWire-DT 
jest systemem komunikacji dla rozdzielnic przemysłowych 
opartym na koncepcji ciągłego rozwoju szaf sterowniczych 
oraz urządzeń peryferyjnych: sterowania, zabezpieczania, 
łączenia, techniki napędowej oraz kontroli i sygnalizacji. 
SmartWire-DT pozwala zaimplementować ozwiązanie typu 
„lean“ w zakresie połączeń, które znacząco upraszcza 
projektowanie oraz pozwala zredukować czas potrzebny 
na oprzewodowanie, testowanie oraz uruchomienie aż do 
85%. SmartWire-DT bazuje na sprawdzonej, standardowej 
aparaturze przemysłowej firmy Eaton i zamienia ją 
w urządzenia zdolne do komunikacji. Dodatkowo istnieje 
możliwość podłączenia systemów sterowania dowolnego producenta za pomocą bramek 
(gateway) sieci przemysłowych. W pełni nowoczesne rozwiązanie typu „lean“ to jednak 
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połączenie tej aparatury z panelami XV100 zintegrowanymi z interfejsem SmartWire-DT 
firmy Eaton. Rozwiązanie określane mianem „Lean Automation“, charakteryzuje się: 
• Łatwym projektowaniem 
• Szybkim uruchomieniem 
• Odpornością na błędy w połączeniach 
• Rozbudowaną diagnostyką 
• Wygodnym sterowaniem 
• Łatwą rozbudową 

SmartWire-DT: Wygodne rozwiązania dla 
aparatury sterującej i sygnalizacyjnej 
Konwencjonalne oprzewodowanie aparatury 
przemysłowej jest bardzo skomplikowane 
i kosztowne. Każdy zacisk lampki 
sygnalizacyjnej musi być oddzielnie 
oprzewodowany i podłączony do modułu 
wejść/wyjść sterownika. Pochłania to wiele 
czasu i generuje wiele potencjalnych błędów 
w oprzewodowaniu. SmartWire-DT w genialny 
sposób zastępuje klasyczne rozwiązanie – 
zielona taśmą czy aparaturę sterującą za 
pomocą prostego kliknięcia. Oszczędza to czas 
i ogranicza źródła błędów do minimum.  
Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia 
w jednym elemencie funkcji wcześniej 
wymagających niezależnych komponentów. Od 
prostego przycisku, aż do podwójnego 
elementu stykowego z diodą LED – potrzebny 
jest tylko jeden element SmartWire-DT. 

SmartWire-DT: Szeroka informacja na temat 
silnika  

Rozruszniki silnikowe oparte o wyłączniki silnikowe PKE do 15 kW mogą być dzięki 
SmartWire-DT w prosty sposób zintegrowane ze światem automatyki. Moduł funkcyjny PKE-
SWD-32 umożliwia przesyłanie wszystkich istotnych informacji do sterownika tak, aby były 
one dostępne w każdym miejscu instalacji. Moduł ten nie tylko monitoruje położenie 
stycznika i wyłącznika, ale również wykrywa co było przyczyną wyzwolenia tego drugiego. 
Wcześniej wymagało to specjalnego, dodatkowego styku pomocniczego.  
Dodatkowo zapewniony jest przesył informacji na temat aktualnego prądu silnika oraz obraz 
obciążenia termicznego, co pomaga jeszcze dokładniej diagnozować pracę silnika. Moduł 
może być również sparametryzowany  
jako przekaźnik przeciążeniowy (funkcja ZMR). Wówczas zamiast wyzwolenia wyłącznika 
spowodowanego przepływem prądu przeciążeniowego następuje rozłączenie obwodu za 
pomocą stycznika. Ułatwia to chociażby ponowne, zdalne załączenie obwodu.  
SmartWire-DT: Inteligentny monitoring pracy wyłącznika mocy Interfejs SmartWire-DT 
przeznaczony do wyłączników mocy NZM pozwala dostarczyć wszystkich istotnych 
informacji w celu wykrycia możliwych zagrożeń i uniknąć awarii z wyprzedzeniem. 
Wyłącznik NZM zapewnia stopniowany system sygnałów ostrzegawczych, które są 
dostarczane do jednostki nadrzędnej poprzez interfejs SmartWire-DT. Pomiar prądu 
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w poszczególnych fazach, odczyt nastaw wyzwalacza, odczytanie przyczyny ewentualnego 
wyzwolenia – wszystko to pomaga indywidualnie monitorować wyłączniki. 
Moduł zapewnia też obsługę opcjonalnego napędu zdalnego oraz zliczanie wartości energii 
elektrycznej podłączonego miernika z wyjściem 
impulsowym. 

Szybsza realizacja aplikacji dzięki SWD-
Assist 
Oprogramowanie SWD-Assist wspiera procesy 
planowania, projektowania i uruchamiania 
systemu SmartWire-DT. Wybór 
poszczególnych jego elementów odbywa się za 
pomocą prostego przenoszenia elementów 
z listy na odpowiednie miejsce w aplikacji. 
Użytkownik może zapisać konfigurację i użyć 
jej ponownie w innym projekcie. Środowisko 
pozwala też wygenerować pliki konfiguracyjne 
specyficzne dla danej sieci przemysłowej, co 
ułatwia integrację w sterowniku PLC. Złącze 
serwisowe na modułach gateway umożliwia 
bezpośredni dostęp do sieci SmartWire-DT. 
Dzięki temu cała linia SW-DT może być 
uruchomiona i przetestowana w prosty sposób 
bez sterownika. Wyświetlana jest nie tylko 
konfiguracja układu, ale również aktualne 
stany, nastawy i informacje diagnostyczne 
zgłaszane przez poszczególne stacje. 
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Emerson Process Management Sp. z o.o. 
ul. Szturmowa 2a 
02-678 Warszawa 
T 022 45 89 200 
F 022 45 89 231 
info.pl@emerson.com 
www.emersonprocess.pl 
 
 
 

Emerson Process Management należy do największych na świecie producentów aparatury kontrolno-
pomiarowej, zaworów regulacyjnych i systemów sterowania. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania 
w dziedzinie sterowania i regulacji procesów przemysłowych dla przemysłu chemicznego, 
gazowniczego, paliw płynnych, rafineryjnego, papierniczego, energetycznego, spożywczego, 
farmaceutycznego i innych. Firma jest częścią koncernu Emerson – światowego lidera w dziedzinie 
automatyzacji procesów technologicznych, integracji technologii i tworzenia nowoczesnych rozwiązań 
dla wielu gałęzi przemysłu. 
 

Oferujemy: 
- aparaturę do pomiarów fizykochemicznych w 

cieczach, 
- analizatory przemysłowe do analizy gazów, 
- urządzenia do pomiaru ciśnienia, 

temperatury i przepływu wielofazowego, 
- radary i przetworniki ultradźwiękowe do 

pomiaru poziomu w zbiornikach, 
- przepływomierze masowe, ultradźwiękowe 

i typu Vortex, 
- inteligentne bezprzewodowe rozwiązania do 

pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu 
i przepływu Smart Wireless, 

- systemy rozliczeniowe dla paliw i gazów, 
- systemy dozowania dodatków i mieszania 

paliw, dozowniki przy komponowaniu 
biopaliw, 

- gęstościomierze dla paliw zgodne z nową 
dyrektywą europejską MID, 

- zawory regulacyjne i odcinające, opcjonalnie 
z zaawansowaną, zdalną diagnostyką, 

- inteligentne pozycjonery, reduktory ciśnienia, 
- systemy sterowania, 
- kompleksowe rozwiązania z dziedziny 

szeroko rozumianej automatyki 
przemysłowej, w tym projekty „pod klucz”, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 
terenie całego kraju i szkolenia. 

 

Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje 
diagnostyczne i komunikację cyfrową 
w standardzie HART i FOUNDATION Fieldbus.  
 

Firmy: 
- Emerson Process Management™ 
- Emerson Network Power™ 
- Emerson Industrial Automation™ 
- Emerson Motor Technologies™ 
- Emerson Climate Technologies™ 
- Emerson Appliance Solutions™ 
- Emerson Storage Solutions™ 
- Emerson Professional Tools™ 

 

mailto:info.pl@emerson.com
http://www.emersonprocess.pl
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• Systemy sterowania 
 

  

 
 

 
        

• Urządzenia do pomiaru ciśnienia  
 

  

 

 

• Urządzenia do pomiaru temperatury 
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• Urządzenia do radarowego pomiaru w zbiornikach 
 

               
 
 

• Aparatura do pomiarów fizykochemicznych w cieczach 
 

    
 

 
• Analizatory przemysłowe do analizy gazów, chromatografy 
gazowe 
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• Przepływomierze masowe, ultradźwiękowe i typu Vortex 

   
 

• Przepływomierze DP 

                                 
• Zawory regulacyjne i odcinające 

        
 

• Systemy rozliczeniowe i przeliczniki dla paliw i gazów, dozowniki 
do mieszania paliw 
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• Skidy pomiarowe wraz z ramionami nalewczymi 

 

  
NNOOWWOOŚŚCCII  

 
ERS – system elektronicznych czujników do pomiaru poziomu 
 

 
Pomiar:  ciśnienia, poziomu, objętości, granicy faz, gęstości, masy  
Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx 
Zastosowanie:.wysokie zbiorniki,kolumny destylacyjne,instalacje na zewnątrz  ze zmienną 
temperaturą , 
zastępowanie skomplikowanych instalacji  (systemy grzewcze, izolacje i zapychanie rurek 
impulsowych)  
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Bezprzewodowy nadajnik położenia Fisher® 4320 
 
 
 
Pomiar: ruch liniowy lub obrotowy siłowników 
i innych napędów. 
Nadajnik położenia oraz bezkontaktowe wyłączniki 
krańcowe 
Czas pracy modułu zasilania przy przesyłaniu 
danych co 1 minutę – 8 lat; moduł dodatkowy – 10 lat 
Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx 
 
Specjalnie zaprojektowana obudowa wzmocniona 
żywicą, która może być używana w miejscach 
o wysokim stężeniu chemikaliów 
 
 
Zastosowanie: 
Ciągłe monitorowanie położenia zaworu oraz 

położeń skrajnych zamknięcia i otwarcia zaworów liniowych lub obrotowych, czujników poziomu 
i innych gdzie wymagana jest informacja o położeniu oraz sygnalizacja położeń. 
 

 
 
Bezprzewodowy sygnalizator poziomu Rosemount 2160 

 
Temperatura: -70 °C do +260 °C 
Ciśnienie: do 100 bar g 
Gęstość: >500 kg/m3 
Lepkość: 0,2-10 000 cP 
Przesył danych: co 4 s do 60 minut 
Moduł zasilający: trwałość 10 lat przy 
wysyłaniu danych co 1 min. 
Certyfikaty: ATEX Exia 
 
- odporny na zakłócenia spowo-dowane 
przez przepływ, pianę, turbulencje, 
pęcherzyki, drgania, zawartość ciał 
stałych, powleka-nie widełek, własności 
cieczy procesowej i ich zmiany 

- pełna autodiagnostyka, alerty 
PlantWeb, konfiguracja z AMS 

- łatwa instalacja 

- bezobsługowość 

- regulowane opóźnienie przełączania w 
aplikacjach z zalewaniem i przepływem   
turbulentnym 

- specjalna konstrukcja widełkowa gwarantująca krótki czas odpowiedzi, szczególnie dla mediów 
lepkich 

Zaprojektowany do stosowania w trudnych warunkach procesowych i w ekstremalnych temperaturach, 
które eliminują zwykłe przełączniki. Typowe aplikacje obejmują zabezpiecznie przed przepełnieniem, 
alarm wysokiego i niskiego poziomu cieczy, wyłączniki krańcowe przy mieszadłach, zabezpieczenia 
pomp przed suchobiegiem, aplikacje higieniczne. 
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System DeltaV™ v11.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redundantne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych Smart Wireless. Taka karta we/wy rozpoznawana jest 
przez system DeltaV i oprogramowanie AMS Suite: Intelligent Device Manager tak jak karta tradycyjna.  
Urządzenia bezprzewodowe WirelessHART generują te same alerty PlantWeb™ co ich tradycyjne 
odpowiedniki zapewniając spójność komunikatów dla użytkownika.  
 
Komunikacja Ethernet Seria S wyposażona jest w moduł wirtualnych we/wy - Virtual I/O Module (VIM) 
firmy MYNAH Technologies. Umożliwia on współpracę z siecią Ethernet i urządzeniami wykorzystującymi 
protokoły komunikacji Ethernet/IP lub Modbus TCP/IP, takimi jak PLC, rozdzielnie elektryczne i układy 
wiążące.  
Wyjątkowa skalowalność strefy (zones) 
W nowej wersji, bardzo duże systemy DeltaV można dzielić na maksymalnie 15 stref. Podział na strefy 
ułatwia rozbudowę i niezależne unowocześnianie każdej z nich. Podnosi to efektywność pracy służb 
utrzymania ruchu i ogranicza ryzyko związane z operacjami aktualizacji oprogramowania systemowego.  
Nowa karta H1  
Z kartą H1 serii S zintegrowano układy zasilania i diagnostyki segmentu FOUNDATION fieldbus. Mniejsza 
liczba elementów oznacza oszczędność miejsca w szafie, a także umożliwia szybszą instalację i bardziej 
niezawodne działanie systemu.  
Pełna integracja 
Ulepszona ergonomia interfejsu operatora  
DeltaV v.11.3 wyposażona jest w nowe możliwości nawigacji po systemie. Nowy parametr do trendu można 
dodać klikając prawym klawiszem myszy na oznczenie obwodu. Uproszczony dostęp do tagów umożliwia 
wbudowana wyszukiwarka na wzór Google. Wyszukiwanie odbywa się według nazwy obszaru albo 
oznaczenia lub opisu obwodu.  
Nowe urządzenia  
Inteligentne przełączniki 
Dostępna jest nowa linia inteligentnych przełączników sieciowych. Ich obsługa,  zabezpieczenia 
i diagnostyka są w pełni zintegrowane z systemem DeltaV. Bez pomocy personelu IT inżynierowie 
procesowi lub technicy mogą łatwo instalować przełączniki na zasadzie „plug-and-play”.  
 
Protokół OPC Express Interface (Xi) Server  
Protokół OPC Xi zapewnia odporną na zakłócenia i bezpieczną wymianę informacji dla danych bieżących 
i historycznych. Aplikacja klienta OPC Xi Client może być zainstalowana w każdym miejscu sieci 
zakładowej - od dyspozytorni po biura zarządu.  
 
Windows 7 / Windows Server 2008 / SQL Server 2008  
DeltaV v11.3 działa w środowisku Windows 7 Professional lub Windows Server 2008 Standard Edition. 
Wszystkie aplikacje oparte o Microsoft SQL Server zostały uaktualnione do wersji SQL Server 2008.  
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Elektroniczny system krosowania (electronic marshalling) 
 

   
     
    Elektroniczny system krosowania zapewnia dużą elastyczność systemu.   

    Eliminuje prace projektowe i montażowe związane z wykonywaniem  
    połączeń krosowych pomiędzy systemem, a urządzeniami 
obiektowymi.  
    Dla każdego sygnału na poziomie listwy obiektowej dobierane są 
moduły  
    CHARM (CHARacterization Module), do których może odwołać się     
    dowolny kontroler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adapter THUM 

 
Adapter THUM pozwala „zobaczyć” 
istotne informacje, które już dziś istnieją 
gdzieś w zakładzie. Można: 

• Generować ostrzeżenia i alarmy w 
celu usprawnienia procesu znajdowania 
i usuwania usterek 

• Uzyskać dostęp w czasie 
rzeczywistym do zaawansowanych 
funkcji diagnostycznych urządzeń i 
procesu 

• Przejść od reaktywnych do 
proaktywnych metod utrzymania ruchu, 
obniżając przy tym koszty i 
oszczędzając czas 

• Monitorować zmienne w protokole 
HART, zwiększając wiedzę o przebiegu 
procesu 

Inteligentny, bezprzewodowy adapter THUM można zamontować w ramach modernizacji na 
dowolnym dwu- lub czteroprzewodowym urządzeniu HART, umożliwiając bezprzewodową transmisję 
dotąd niedostępnych wyników pomiarów i informacji diagnostycznych. Dostęp do inteligencji urządzeń 
obiektowych już istniejących w zakładzie umożliwia poprawę jakości, bezpieczeństwa i dostępności 
urządzeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji. 

 
THUM zasilany jest z pętli 4–20 mA bez potrzeby stosowania baterii, a systemy sterowania i 
bezpieczeństwa pozostają nienaruszone.  
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Prawidłowo zamontowane adaptery THUM są iskrobezpieczne. 
 
Można uniknąć kosztów i potencjalnych kłopotów  związanych z modernizacją istniejącej sieci 
okablowania o multipleksery by przesyłać dane transmitowane w protokole HART. Nie trzeba 
instalować nowych multiplekserów ani zmieniać okablowania już działających.  
Inteligentny bezprzewodowy adapter THUM eliminuje takie ograniczenia, jak: 
• brak miejsca na stojakach instalacyjnych 
• kosztowne i czasochłonne prace inżynieryjne i instalacja okablowania. 
 
Inteligentny bezprzewodowy adapter Smart Wireless THUM wchodzi w skład samoorganizującej się 
sieci odpornej na występowanie przeszkód lub zakłóceń. Bezprzewodowa bramka optymalizuje łącza 
komunikacyjne między elementami systemu bez udziału użytkownika. Wykorzystując technologie 
zmian częstotliwości i transmisji po trasach z redundancją, sieć przesyła dane z dokładnością większą 
niż 99%. 
 
Podejście Smart Wireless wykorzystujące adaptery THUM daje swobodę wyboru drogi rozwoju. Łatwo 
jest wybrać tradycyjne urządzenia, które mają pracować w bezprzewodowej sieci w protokole HART. 
Można rozpocząć od niewielkiej sieci i rozszerzać ją w miarę upływu czasu. 
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Przetwornik wielu zmiennych 3051SMV 
 

Rosemount 3051SMV
Uproszczenie wyliczenia przeływu masowego i przepływu energii dzięki zaawansowanemu 
oprogramowaniu przetwornika Rosemount 3051SMV. Zaawansowane techniki kompensacji 
zapewniają szybsze i dokładniejsze obliczenia. Wystarczy wprowadzić trzy parametry aby 
uzyskać precyzyjne wyliczenie przepływu.

Precyzyjne oprogramowanie
Wiele zakładów oblicza przepływ masowy w komputerze głównym przy pomocy uproszczonego
równania przepływu masowego. 3051SMV zapewnia pełną kompensację ponad 25 różnych 
parametrów aby otrzymać znaczną poprawę wyników obliczeń przepływu w porównaniu 
z nieskompensowanym pomiarem.

• Opatentowane rozwiązanie oparta na równaniu  Chebychev’a efektywnie przetwarza dane,
poprawiając dokładność pomiaru i przyspieszając odświeżanie danych

• Skrócenie czasu odpowiedzi
• 22 razy na sekundę odświeżany sygnał przepływu

• Dokładny pomiar temperatury
• Dopasowanie czujnika z wykorzystaniem stałych Callendar-Van Dusen’a
• Ustawiane przez użytkownika ograniczenia zakresu czujnika dla poprawy diagnostyki temperatury

• Korekcja Joule-Thompson’a dla standardów ISO i AGA
• Przetwornik wielu zmiennych (m.in. przepływ energii w BTU lub J)
• Wbudowany sumator przepływu lub energii eliminuje koniecznosć montażu dodatkowych urządzeń
• Funkcja „odcięcie niskich przepływów” poprawia dokładność obliczeń przepływu sumarycznego

POMIAR

OBLICZANE

WYNIKI

DANE PROCESOWE

Ciśnienia różnicowego
Ciśnienia statycznego
Temperatury

Gęstość
Prędkość
Lepkość
Wsp. Beta

Rozszerzalność gazu
Współczynnik przepływu
Liczbę Reynolds’a

Medium
Element spiętrzający

Średnica rurociągu
Przepływ masowy
Przepływ objętościowy
Przepływ energii
Przeływ sumaryczny
Ciśnienie różnicowe
Ciśnienie statyczne
Temperatura

1
2

3
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Kontakty 
Pieńkowski Marek  Dyrektor Generalny Polska i Kraje Bałtyckie 
T: 22 45 89 202  
M: 603 704 229  
marek.pienkowski@emerson.com           
 
Burgs Piotr  Key Account Manager, Refining Industry 
T: 22 45 89 233 
M: 603 951 398  
piotr.burgs@emerson.com        
 
Prindisz Robert    Key Account Manager - Oil & Gas  
T: 22 45 89 209 
M: 501 742 638  
robert.prindisz@emerson.com  
 
Rygielski Rafał  Key Account Manager Chemicals 
T: 22 45 89 229 
M: 601 521 836  
rafal.rygielski@emerson.com     
 
Paweł Sobierański  Inżynier d/sSprzedaży Zaworów  
T: 22 218 55 25  
M: 607 550 947      
pawel.sobieranskinski@emerson.com        
 
Boroń Ryszard  Kierownik ds. Kluczowych Klientów – Dział 
Systemów 
T: 22 45 89 243 
M: 605 356 270  
ryszard.boron@emerson.com    
 
Kozuń Piotr  Dyrektor Sprzedaży Aparatury Pomiarowej 
T: 22 45 89 210  
M: 501 742 641  
piotr.kozun@emerson.com        
 
Frydrych Andrzej  Dyrektor Działu Realizacji i Serwisu 
T: 22 45 89 207  
M: 782 450 058  
andrzej.frydrych@emerson.com 
 
Stec Jacek  Dyrektor Działu Systemy i Asset Optimization 
T: 22 45 89 215  
M: 723 680 824  
jacek.stec@emerson.com          
 
Grochowski Leszek  Dyrektor Działu Zaworów Regulacyjnych 
T: 22 45 89 237 
M: 603 951 397  
leszek.grochowski@emerson.com          
 
Jatczak Piotr  Kierownik Działu Serwisu  
T: 22 21 85 516 
M: 782 600 675  
piotr.jatczak@emerson.com       
 
Kowalczyk Krzysztof  Kierownik Projektów 
T: 22 45 89 220 
M: 601 356 444  
krzysztof.kowalczyk@emerson.com       
 
Wojno Dariusz  Kierownik Projektów  
T: 22 45 89 216 
M: 601 930 587  
dariusz.wojno@emerson.com    
 
Dzięciołowski Krzysztof  Kierownik Administracji Sprzedaży 
T: 22 45 89 203 
M: 601 930 586  
krzysztof.dzieciolowski@emerson.com  
 
Górska Aleksandra  Specjalista ds.Pomiarów  
T: 22 45 89 201 
aleksandra.gorska@emerson.com 

Bugiel Piotr  Key Account Manager, Power 
T: 22 45 89 224 
M: 607 309 695  
piotr.bugiel@emerson.com        
             
Dąbrowska-Puszkarska Jolanta  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 226  
jolanta.puszkarska@emerson.com         
 
Dobrakowski Piotr  Inżynier d/s Serwisu 
M: 782 600 674  
piotr.dobrakowski@emerson.com          
 
Jasińska Zofia  Specjalista d/s Zaworów 
T: 22 45 89 235  
zofia.jasinska@emerson.com     
 
Kubiaczyk Marzena  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 219  
marzena.kubiaczyk@emerson.com         
 
Łukasz Hampel  Inżynier d/s Serwisu Analityki 
T: 22 218 55 47  
M: 726 261 622  
lukasz.hampel@emerson.com  
 
Marusiak Maciej  Specjalista d/s Serwisu 
T: 22 45 89 245 
M: 607 053 817  
maciej.marusiak@emerson.com             
 
Nowicka Sylwia  Specjalista d/s Analityki 
T: 22 45 89 225 
M: 607 309 696  
sylwia.nowicka@emerson.com  
 
Palczyński Piotr  Inżynier Sprzedaży Systemów Sterowania 
T: 22 45 89 238 
M: 607 106 533  
piotr.palczynski@emerson.com             
 
Paszyński Wojciech  Inżynier ds. Sprzedaży Aparatury 
Pomiarowej  
T: 22 45 89 211  
M: 501 742 639  
wojciech.paszynski@emerson.com        
 
Perycz Marek  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 227  
marek.perycz@emerson.com     
 
Dobrakowski Piotr Inżynier ds. Serwisu 
M: 782 600 674   
piotr.dobrakowski@emerson.com     
 
Siemiński Krzysztof  Rzeczoznawca d/s Przepływomierzy 
Micro Motion 
T: 22 45 89 234 
M: 603 068 345  
krzysztof.sieminski@emerson.com         
 
Czoczys Paweł Kierownik Regionu, Polska Południowa 
T: 22 45 89 229 
M: 607 703 563  
pawel.czoczys@emerson.com           
 
Pantuła Krzysztof, Kierownik Regionu Polska Zachodnia 
M: 609 101 892 
krzysztof.pantula@emerson.com 
 
Szafarz Andrzej  Kierownik Regionu, Polska Wschodnia 
T: 22 45 89 228 
M: 605 356 344  
andrzej.szafarz@emerson.com  
 
Szmeja Cezary  Kierownik Regionu, Polska Północna 
T: 22 45 89 208  
M: 501 742 640  
cezary.szmeja@emerson.com    
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JUMO Sp. z o.o. 
 
JUMO Sp. z o.o. została zarejestrowana w Polsce w roku 1999 jako Spółka-córka międzynarodowej firmy 
JUMO GmbH & Co. KG mającej swą siedzibę w Fuldzie (Niemcy). 
Ot tego czasu notuje się systematyczny wzrost udziału firmy w rynku automatyki w Polsce i rosnący jej udział 
w automatyzacji procesów polskiego przemysłu. 
 
JUMO Sp. z o.o. zatrudnia obecnie 15 osób i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia wynikający 
z wprowadzenia na rynek systemu automatyki mTRON T i koniecznością uzupełnienia oferty firmy o usługi 
związane z aplikacjami systemowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siedziba główna JUMO GmbH & Co. KG skupia głównie działy związane z rozwojem, przygotowaniem 
i planowaniem produkcji z wykorzystaniem najwyższego możliwego stopnia automatyzacji. W ten sposób 
powstają całe „wydziały CNC” produkujące urządzenia w sposób automatyczny, przy zachowaniu bardzo 
wysokiej jakości i powtarzalności oraz pozwalający na skutecznemu stawianiu czoła konkurencji na światowych 
rynkach. 
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JUMO Sp. z o.o. 
 

Oferta w skrócie: 
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JUMO Sp. z o.o. 
Ciekawe nowości: 

 

JUMO safetyM STB/STW Ex 
JUMO-zabezpieczeniowy ogranicznik temperatury/sygnalizator z dopuszczeniem ATEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowe zabezpieczeniowe ograniczniki temperatury / sygnalizatory z dopuszczeniem ATEX (safetyM 
STB/STW Ex) według wytycznych ATEX 94/9/EG produkcji JUMO reprezentują najnowszy stan 
techniki zabezpieczeniowej i uzupełniają paletę urządzeń JUMO w tym obszarze. 
Dzięki zastosowaniu kompaktowych i swobodnie konfigurowalnych ograniczników typu safetyM STB/STW Ex 
z dopuszczeniem ATEX można na czas i pewnie lokalizować potencjalne ryzyka i zagrożenia w obszarach 
zagrożonych wybuchem, życia i zdrowia ludzi, zanieczyszczenia środowiska naturalnego lub uszkodzenia bądź 
zniszczenia środków produkcji i materiałów. 
Urządzenia proponowane są w następujących wariantach: 
-  Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC  
i 
-  Ex  II (1) D [Ex ia Da] IIIC . 
Podstawowym zadaniem ograniczników temperatury jest kontrola stanu technicznych procesów termicznych 
i sprowadzenie układu do stanu bezpiecznego w przypadku stwierdzenia wystąpienia zakłóceń. 
Urządzenia te posiadają oprócz dotychczasowych dopuszczeń według DIN EN 14597, SIL 3, PL e (Performance 
Level ) i GL także dopuszczenia według dyrektywy ATEX i tym samym mogą być stosowane w obszarach 
zagrożonych wybuchem Ex.  
Wejścia wykonane zostały jako iskrobezpieczne [Ex ia] i można do nich bezpośrednio podłączać odpowiednie 
czujniki. Nie jest zatem konieczne stosowanie barier iskrobezpiecznych. Urządzenie posiada także certyfikat 
zgodnie z normami DIN EN 50495 i DIN EN 13463-6 jako monitor źródeł zapłonu (iPL 2) w rozumieniu 
dyrektywy ATEX.  
 
Nowy zabezpieczeniowy ogranicznik temperatury/sygnalizator JUMO może być zastosowany do nadzorowania 
procesów krytycznych w wybuchowej atmosferze gazu i pyłu.  
Ogranicznik spełnia wymogi norm DIN EN 61508 względnie. DIN EN ISO 13849, co osiągnięto poprzez 
koncepcję urządzenia umożliwiającą pewne identyfikowanie uszkodzeń dzięki strukturze 1oo2D. Ogranicznik 
może być zatem stosowany w aplikacjach, w których wymagane jest spełnienie zaleceń nowej dyrektywy 
maszynowej 2006/42/EG. 
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Niezwykle wyraźny i dokładny wyświetlacz urządzenia z komunikatami w postaci tekstu jawnego 
i podświetlanym tłem w połączeniu z przyciskami pozwala na szybką i prostą konfigurację urządzenia. 
Przejrzysta struktura menu urządzenia pozwala na łatwą obsługę ogranicznika safetyM STB/STW Ex a tym 
samym na skrócenie czasu uruchomień. Na wyświetlaczu wskazywane są wszystkie wartości związane 
z bezpieczeństwem procesu, a najważniejsze funkcje są pokazywane w postaci piktogramów. 
Dla konfiguracji za pomocą komputera PC lub laptopa przewidziano wtyczkę mini USB umieszczoną na 
przedniej części urządzenia.  
Diody sygnalizacyjne pozwalają na identyfikację poprawnej pracy urządzenia, ewentualnie pozwalają stwierdzić 
wystąpienie alarmu wstępnego bądź alarmu przekroczenia wartości granicznych. 
 
Wejście pomiarowe z wieloma linearyzacjami jest swobodnie konfigurowalne i przeznaczone dla 
rezystancyjnych czujników temperatury, termoelementów, mierników prądu, napięcia i pomiarów różnicowych. 
Dwa wyjścia przekaźnikowe (alarm wstępny (sygnalizacyjny) i alarm przekroczenia wartości granicznej) 
pozwalają na sprowadzenie procesu do stanu bezpiecznego po wystąpieniu zakłócenia. 
W ramach funkcji ogranicznika urządzenie musi zostać zdeblokowane po zadziałaniu za pomocą wewnętrznego 
lub zewnętrznego przycisku deblokady. 
Dzięki standardowemu wyjściu analogowemu istnieje możliwość przesyłu wartości wielkości procesowych do 
rejestratora, regulatora lub do nadrzędnego układu automatyki. 
Cechy dodatkowe ogranicznika, takie jak chroniony hasłem dostęp lub blokowanie poziomów dostępu służą do 
poprawy bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa chronionych 
procesów. 
Urządzenie wykonywane jest w następujących wariantach zasilania: AC 110...240V (-15%/+10%), 48...63Hz 
lub AC/DC 20...30V, 48...63Hz . 
Pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.jumo.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jumo.net
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JUMO AQUIS touch S  
Innowacyjne, modularne urządzenie wielokanałowe do analizy cieczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomiary, prezentacja, regulacja, rejestracja: pojęcia te od dziesięcioleci związane są z marką JUMO. 
Pojęciom tym nadane będzie nowe znaczenie dzięki pracom rozwojowym specjalistów z zakresu techniki 
pomiarowej i regulacyjnej JUMO.  
Dla nabierającego coraz większego znaczenia działu analizy cieczy wszystkie wymienione wyżej 
funkcjonalności zostały zintegrowane w jednym, innowacyjnym urządzeniu. 
Pomiary: 
Niezależnie od rodzaju pomiaru, czy będzie to wartość pH, Redox, przewodności elektrolitycznej, rezystancji 
wody najczystszej, temperatury, wielkości dezynfekcyjnych, jak np. zawartości wolnego chloru, dwutlenku 
chloru, ozonu, perhydrolu, kwasu nadoctowego czy przepływu, nowy JUMO AQUIS touch S służy jako 
centralna platforma do prezentacji i dalszej obróbki odpowiednich sygnałów z sensorów. Można przy tym 
podłączyć do czterech wielkości analitycznych w sposób bezpośredni a pozostałe za pomocą sygnałów 
standardowych. Urządzenie pozwala w ten sposób na równoczesny pomiar i obróbkę do dziesięciu parametrów 
procesowych. Do realizacji pomiaru przepływu udostępniono wejścia częstotliwościowe (liczniki impulsów).  
W celu dalszej obróbki w układach sterowań / PLC wartości pomiarowe można zamienić na sygnały 
standardowe 0/4...20mA lub 0/2...10V i jako takie udostępnić w postaci sygnałów wyjściowych. 
Dzięki zintegrowanym funkcjom matematyczno-logicznym istnieje możliwość wykorzystania parametrów 
pomiarowych do rozbudowanych i różnorodnych obliczeń, których wynik może być również wyświetlany lub 
wykorzystany do konstrukcji zadań łączeniowych. 
 
Prezentacja / wyświetlanie wartości: 
Kolorowy ekran o przekątnej 5,7" z funkcją panelu dotykowego – Touchscreen służy zarówno do wyświetlania 
wartości wszystkich parametrów, jak i do obsługi i konfiguracji urządzenia. 
Sprawdzona i przejrzysta filozofia obsługi czyni instrukcję obsługi prawie nieużyteczną. Dzięki konfiguracji 
jednego z ponad 30 języków obsługi (włącznie z chińskim, japońskim i rosyjskim) urządzenie może być 
stosowane na całym świecie. Przewiduje się uzyskanie dla urządzenia również dopuszczenia C-UL, mającego 
znaczenie w przypadku eksportu urządzeń na rynek północnoamerykański. 
 
Regulacja: 
Jako wyjścia łączeniowe mogą być wykorzystywane karty z pojedynczymi lub podwójnymi przekaźnikami lub 
karty z łącznikami półprzewodnikowymi lub przekaźnikami typu PhotoMOS (użyteczne przy wysokich 
częstotliwościach łączeniowych). Maksymalnie można wykorzystać do 17 wyjść łączeniowych. 
Oprócz znakomitej jakości i wyrazistości wyświetlania wartości pomiarowych i stanów urządzenia istnieje 
możliwość zdefiniowania do czterech autonomicznych obwodów regulacji dla każdego z analizowanych 
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parametrów. Dostępne są przy tym znane algorytmy regulacji stosowane w sprawdzonych regulatorach 
procesowych JUMO: P, PI, PD i PID. Wyjścia regulacyjne można dowolnie dostosować do wysterowania pomp 
dozujących i zaworów magnetycznych przy wykorzystaniu regulacji częstotliwości lub długości trwania 
impulsów. Oprócz tego dostępne są standardowe sygnały wyjściowe w postaci analogowej (0/4...20 mA lub 
0...10 V) i regulacji trójpołożeniowej. 
 
Rejestracja: 
Kolejnym wyróżnikiem urządzenia jest zintegrowany rejestrator ekranowy. Sygnały procesowe mogą być 
rejestrowane równocześnie w 2 grupach, zawierających każdorazowo cztery sygnały analogowe i trzy sygnały 
binarne, których przebieg może być wyświetlany na ekranie w postaci zbliżonej do formy zapisu rejestratora 
papierowego. Dane są zapamiętywane i zapisywane w pamięci wewnętrznej, co zabezpiecza je przed utratą 
w przypadku zaniku zasilania.  
Dane są zapamiętywane w sposób chroniący je przed manipulacją, co pozwala na spełnienie urzędowych 
wymagań dotyczących zabezpieczenia poprawności danych bez stosowania dodatkowych urządzeń. 
Zarejestrowane dane mogą być odczytywane za pomocą pamięci USB lub poprzez program na PC i następnie 
mogą być poddane dalszej analizie i obróbce przy użyciu oddzielnego pakietu oprogramowania.  
Pamięć USB może być wkładana do interfejsu USB-Host bez konieczności otwierania urządzenia. Dane 
pomiarowe lub dane konfiguracji urządzenia mogą być odczytywane z urządzenia lub do niego wgrywane za 
pomocą programu Setup. 
 
Pozostałe funkcjonalności:  
Dzięki dwóm zintegrowanym układom czasowym (timerom) można wyzwalać zdarzenia w trybie zależności od 
czasu (zegar tygodniowy), dzięki czemu można na przykład realizować nocne obniżenia wartości parametrów 
regulacji i inne zadania. 
 
Interfejsy /Internet/ komunikacja: 
Zintegrowany interfejs USB-Device pozwala na podłączenie komputerów PC lub laptopów w celu 
parametryzacji i do wymiany danych za pomocą programu PC-Setup.  
Poprzez interfejs Ethernet urządzenie można podłączyć do sieci LAN. W podobny sposób można zorganizować 
dostęp do danych i wartości pomiarowych. 
Dla realizacji kontroli zdalnej można wykorzystać funkcję Webserver, co pozwala na zdalną kontrolę stanu 
urządzenia przy pomocy Internetu z praktycznie każdego miejsca na świecie przy użyciu standardowych 
przeglądarek internetowych. 
Alarmy i inne komunikaty JUMO AQUIS touch S może przesyłać także poprzez SMS lub E-Mail. 
W celu integracji urządzenia z kompleksowymi układami sterowań i procesowymi można wykorzystać interfejs 
PROFIBUS-DP lub do dwóch interfejsów RS422/485-z protokołem Modbus. 
 
Obszary zastosowań 
JUMO AQUIS touch S został zbudowany modularnie. Wejścia pomiarowe oraz wyjścia łączeniowe 
(przekaźnikowe), binarne i analogowe mogą być w większości swobodnie konfigurowane (przebudowywane).  
Obszerna obudowa naścienna ze stopniem ochrony IP67 pozwala na lokalną i autonomiczną instalację 
urządzenia jako centrali pomiarowej w niewielkich, średnich i dużych obiektach związanych z procesami 
technologicznymi, uzdatnianiem wody i ścieków oraz ochroną środowiska. 
Możliwe obszary zastosowań urządzenia dzięki jego uniwersalności są w zasadzie powszechne: przygotowanie 
i nadzór nad jakością wody pitnej i basenowej, komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, urządzenia 
procesowe, sterowanie układami chłodni, wymienniki jonowe, stacje uzdatniania wody, układy przygotowania 
wody w przemyśle farmaceutycznym, stacje CIP itd. 
Wyjątek: nie przewiduje się wykonania urządzenia zgodnie z dopuszczeniami ATEX i dlatego nie dopuszcza się 
urządzenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. 
 
Nowy JUMO AQUIS touch S zostanie zaprezentowany po raz pierwszy w czasie trwania targów ACHEMA 
2012 we Frankfurcie nad Menem.  
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 8 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XVII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2013 
 

 
 

 
JUMO Wtrans B 
Programowalny przetwornik temperatury z transmisją bezprzewodową. 
 

 
 
JUMO rozszerza system czujników Wtrans służących do bezprzewodowej transmisji mierzonego sygnału – 
o nowyprogramowalny przetwornik głowicowy. 
Nowy przetwornik / nadajnik JUMO Wtrans B posiadauniwersalne wejście pomiarowe dla oporowego czujnika 
temperatury (m.in. Pt100, Pt1000), potencjometru, termopar i sygnałów mV i może mierzyć nie 
tylkotemperaturę, ale również inne wielkości z sygnałów procesowych. Elastyczność przetwornika głowicowego 
podkreślona jest nie tylko przez zastosowanie 24 wbudowanych charakterystyk dla czujników temperatury, ale 
także zastosowanie dowolnej linearyzacji, poprzez formą tabelaryczną (do 40 par) lub krzywej interpolowanej za 
pomocą wielomianu 4-go rzędu. 
 
Wtrans B przesyła sygnał drogą radiową w paśmie o częstotliwości 868,4 MHz na odległość do maks. 
300 m mierzoną na otwartej przestrzeni. Bezprzewodowa transmisja mierzonej temperatury umożliwia 
realizację pomiarów w miejscach, które z powodów fizycznych lub ekonomicznych, wcześniej uważane 
były za niedostępne. Niewielkich wymiarów nadajnik bezprzewodowy z całkowicie obudowaną 
elektroniką wraz z anteną, w obudowie której umieszczona jest bateria, wykonane zostały 
w szczelnych przemysłowych obudowach. Całość po zamontowaniu w standardowej głowicy czujników 
temperatury (B, MA lub większej) uzyskuje wysoki stopień ochrony - IP 65. Szeroki zakres temperatur 
pracy od -30°C do +85°C gwarantuje, że urządzenie może być używane i obsługiwane nawet 
w trudnych warunkach środowiskowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do odbioru sygnału wykorzystywane są odbiorniki serii Wtrans. Jeden odbiornik umożliwia odbiór 
z max 16 nadajników, a odebrana wartość sygnału przekazywana jest do kolejnych urządzeń 
automatyki w postaci analogowej (odbiornik posiada maks. 4 wyjścia analogowe) lub cyfrowej - 
poprzez wbudowany interfejs RS 485 (na wyposażeniu standardowym). 
Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem: www.jumo.net. / www.jumo.com.pl 
 

http://www.jumo.net
http://www.jumo.com.pl
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JUMO Wtrans p 
Bezprzewodowy przetwornik ciśnienia 
 

 
Bezprzewodowy przetwornik ciśnienia  JUMO Wtrans p 

 
Mobilny i elastyczny 
Przetwornik ciśnienia JUMO Wtrans p służy do bezprzewodowej transmisji wartości ciśnienia. 
 
Montaż – uruchomienie komunikacji – gotowość do pracy. Prostota i szybkość montażu nowy bezprzewodowy 
przetwornik ciśnienia Wtrans p produkcji  JUMO. 
 
Przetwornik ten posiada stopień ochrony  IP 67 i służy do pomiarów wartości ciśnienia względnego lub 
bezwzględnego w zakresach od   250 mbar do 600 bar. Zmierzone wartości mogą być przesyłane do odbiornika 
oddalonego maks. 300 m od nadajnika. Interwał transmisji definiowany jest w zakresie od 500 ms do 3600 s. 
Pozostałe informacje dostępne są na stronie : www.jumo.net 
 
 

http://www.jumo.net
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Firma Limatherm Sensor formalnie powstała blisko dziesięć lat temu, natomiast jej 
historia sięga do roku 1969, czyli do założenia w Limanowej zamiejscowego oddziału 
Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych. Późniejsze przekształcenia doprowadziły do 
oddzielenia się od macierzystej firmy (KFAP – Kraków) i przez szereg lat wyroby 
produkowane w Limanowej były sygnowane marką Podhalańskiej Fabryki Aparatury 
Pomiarowej Limatherm. Szczycimy się więc blisko 45-cio letnią tradycją dostarczania na 
rynek rozwiązań i produktów spełniających indywidualne potrzeby naszych Klientów. 
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Dostosowując się do potrzeb aktualnych oraz przyszłych Klientów uzyskujemy 
wszelkie niezbędne atesty, spełniając jednocześnie zalecenia norm krajowych 
i międzynarodowych. W programie produkcji posiadamy pary czujników dopuszczone przez 
Główny Urząd Miar do stosowania w rozliczeniach energii cieplnej, czujniki do stosowania 
w strefach zagrożonych wybuchem zgodne z dyrektywami ATEX. Czujniki opuszczające 
naszą firmę stanowią wizytówkę, wysokiej jakości i sprawności produkcji, gdyż wszystkie 
standardowe czujniki wykonujemy do 3 dni roboczych. Nad jej właściwym przebiegiem 
czuwa akredytowane laboratorium pomiarowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt do 
wzorcowania i kalibracji renomowanych firm zachodnich.  

 
 

 
 

Laboratorium Pomiarów  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laboratorium posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie pomiarów temperatury, 
przez co świadczy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 
17025 i dokumentów odniesienia. Potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych usług jest 
posiadanie Certyfikatu Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego nr AP 108, wydanym 
przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA 
dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania w zakresie wzorcowania. 
Laboratorium wykonuje usługi w zakresie wzorcowania czujników termometrów 
rezystancyjnych, termoelementów i czujników termoelektrycznych, termometrów elektrycznych, 
przetworników temperatury, kalibratorów temperatury, termometrów wskazówkowych, 
rejestratorów temperatury, wskaźników i symulatorów temperatury. Przyrządy metrologiczne 
wykorzystywane w procesie wzorcowania posiadają odniesienie do państwowych wzorców 
jednostki miary temperatury utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. 
W tym roku Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o wzorcowanie termometrów 
elektrycznych z funkcją rejestracji oraz wskaźniki (mierniki, regulatory) i symulatory 
temperatury. W najbliższym czasie planujemy zakup wielofunkcyjnego kalibratora 
i rozszerzenie zakresu o wzorcowanie wielkości elektrycznych. 
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Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor  
jest świadczenie usług pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym 
oraz w pełnej zgodzie z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas 
dążenie do osiągania najwyższego stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnia przyszłości 
Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.  
 

Aparatura wykorzystywana podczas wzorcowania  
• termostaty kalibracyjne; zakres (-30 ÷ 240)°C,  

• piece rurowe dwu sekwencyjne; zakres temperatur 
(200 ÷ 1200)°C, 

• komórka punktu potrójnego wody 0°C, 
• praska ciśnieniowa; zakres (0 ÷ 350) bar. 

 
Mierniki cyfrowe i kalibratory wielofunkcyjne  
Wielkości mierzone: 

• pomiar i generowanie prądu, 

• pomiar i generowanie napięcia, 

• pomiar i generowanie niskich napięć, 
• pomiar i generacja rezystancji, 
• pomiar i symulacja RTD-temp, °C, 
• pomiar i symulacja termoelementu typ B, E, J, K, N, R, S, T, U, 

C, D, G. 
 

Wzorce kontrolne posiadające spójność z państwowym wzorcem jednostki miary  
• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego SPRT Pt25, 
• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego Pt100, 
• termoelement platyna-rod10% / platyna (typ S), 
• oporniki wzorcowe Pt25, Pt100, 
• mierniki cyfrowe, 
• kalibratory wielofunkcyjne. 

 
Dodatkowe usługi  

• wyżarzanie termoelementu przed wzorcowaniem, 
• wzorcowanie wtórne po naprawie czujników, modernizacji 

i okresowej kalibracji urządzeń, 
• wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z 

wystawieniem świadectwa stwierdzającego zgodność 
parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do 
wzorca państwowego, 

• innych przyrządów w ramach uzgodnień. 
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Specyfiką dziania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz sprzedaż aparatury 
kontrolno- pomiarowej w zakresie pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności: 
 
Ø Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne, 

termistorowe, bimetaliczne i gazowe, 
Ø Przetworniki temperatury: analogowe i cyfrowe, 
Ø Pirometry: stacjonarne i przenośne, 
Ø Wskaźniki, regulatory analogowe i mikroprocesorowe, 
Ø Przenośne mierniki temperatury, 
Ø Rejestratory (zapis papierowy lub w postaci elektronicznej), 
Ø Manometry, przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, 
Ø Wskaźniki i przetworniki wilgotności, 
Ø Przetworniki prędkości powietrza, 
Ø Półprzewodnikowe przekaźniki tyrystorowe, sterowniki mocy 
Ø Piece i wanny kalibracyjne, kalibratory, 
Ø Grzałki. 

 
 
Limatherm Sensor jest producentem wszelkich typów czujników 

temperatury: od prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania 
płaszczowe-rezystancyjne, termoelektryczne i termistorowe.  

 
Produkcja czujników realizowana jest w całości i na miejscu. Takie kompleksowe 

rozwiązanie pozwala firmie kontrolować jakość produktu, a także czyni ją elastyczną 
w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta (szeroki wybór, co do średnic, długości, 
przyłączy procesowych czy typów obudów oraz szybkich terminów realizacji np. 
w przypadku awarii). 
 
Czujniki temperatury to jeden z pierwszych wyrobów wykonywanych w limanowskim 
zakładzie. Obecna kadra techniczna dysponująca kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 
doskonale wyczuwa potrzeby Klientów, proponując każdemu z nich rozwiązanie dopasowane 
do stawianych wymagań. Wysokie ciśnienie, agresywne media, strefy zagrożone wybuchem – 
każdy z tych parametrów nie wyklucza stosowania czujników, lecz wyznacza specyficzne 
cechy budowy urządzenia. 
 

W celu przekształcenia sygnałów temperaturowych na sygnały 
analogowe (prądowe jak i napięciowe) oferujemy przetworniki 
współpracujące ze wszystkimi typami czujników. Różnorodność 
wersji konstrukcyjnych pozwala na ich montaż zarówno 
w głowicy przyłączeniowej, jak też i na standardowych szynach 
pomiarowych. Swoboda wyboru dotyczy również możliwości 
stosowania przetworników w obwodach iskrobezpiecznych 
(również przetworniki zgodne z normami ATEX), czy też 
z różnymi protokołami komunikacyjnymi (Hart, Profibus). 

Produkujemy również czujniki z lokalnym wyświetlaczem 
LCD lub LED. Oferta Limatherm-u obejmuje również 
przewody kompensacyjne (różne przekroje żył, izolacje, 
zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe jak też i zapobiegające 
mechanicznym uszkodzeniom). 
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Kolejną grupą urządzeń wartą szczególnej uwagi są pirometry.  
W mnogości stacjonarnych jak i przenośnych pirometrów możemy wybierać typ 
dedykowany dla konkretnej aplikacji. Wśród charakterystycznych cech 
przedmiotowych urządzeń (niektóre z nich przypisane są wersjom stacjonarnym, 
inne zaś przenośnym) wyróżnić możemy:  
Ø Możliwość ustawienia wartości alarmowych (sygnał dźwiękowy) 
Ø Możliwość konfiguracji 
Ø Możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego  

( termopara K)  
Ø Możliwość stosowania w bardzo ciężkich warunkach  

(np. duże zapylenie, wysoka temperatura otoczenia itp.) 
Ø Wyjścia analogowe, napięciowe, termoparowe 
Ø Interfejs USB wraz z oprogramowaniem, MODBUS 
Ø Celownik laserowy (punktowy lub dwupunktowy) 
Ø Różne rodzaje optyki 
Ø Różne stopnie ochrony obudowy 

 
Sporą grupę wyrobów stanowią regulatory temperatury i regulatory procesu serii N.  

Posiadają one szeroką gamę wejść pomiarowych, wyjścia przekaźnikowe i sterujące. Mogą 
sterować wyjściami wg wielu konfigurowalnych funkcji procesowych. Ich zaawansowany 
algorytm sterowania umożliwia detekcję uszkodzenia czujnika i układu regulacji. Seria N  
składa się z termostatów, wskaźników, regulatorów, termostatów i higrostatów (również do 
chłodnictwa): N321, N322, N323, N323RHT, wskaźniki: N320, 480i, N1500, N1500G, 
regulatory temperatury: N1040, N480D, N960, regulatory procesu, N1100, N1200, N2000, 
N2000S, N3000, regulator czasowy NT240). Urządzenia te cechują się ciekawym 
wzornictwem, szerokim asortymentem wymiarów, stabilną pracą, dużymi i czytelnymi 
wyświetlaczami z odbudową antyrefleksyjną. Na szczególną uwagę zasługuje regulator  
LIM N1200 przeznaczony do regulacji wymagających procesów przemysłowych oraz 
regulator temperatury LIM N1040 i LIM N480D. 
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Firma Limatherm Sensor wprowadziła do oferty nowy 
udoskonalony rejestrator FIELD LOGGER USB LCD . Posiada 
on 8 wejść uniwersalnych  i 8 wyj/wej cyfrowych, które mogą 
sterować przekaźnikami wg. określonych funkcji na kanałach 
wejściowych. Jego rozbudowana konfiguracja posiada 2 złącza 
USB, slot kart SD do 16 GB, pamięc wewnętrzna 512 kB, 
interfejs ETHERNET i RS-485, oraz dodatkowe zasilanie  
24 VDC. Ten rozbudowany rejestrator może pełnić funkcję 
multisterownika, wysyłać powiadomienia alarmowe e-mail, 
sterować procesem regulacji i rejestrować nawet do 1000 
próbek/sec. 
 
 
 
 
 

 
Szeroką ofertę asortymentową wzbogacają manometry jak 
również przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień. Można 
pokusić się na stwierdzenie, iż dostępny jest praktycznie 
każdy rodzaj manometrów. Wyróżnikami dla wyboru 
konkretnego typu jest średnica tarczy (od 63-160 mm), typ 
króćca przyłączeniowego (axialny, radialny, axialny-
mimośrodowy), wymiar gwintu (calowy, metryczny), zakres 
pomiaru (różne jednostki), klasa dokładności (0,6; 1,0; 1,6) 
różne rodzaje materiałów obudów (tworzywo, stal, stal 
nierdzewna), różne rodzaje materiałów użytych do 
wykonania elementów wykonawczych (stopy miedzi, stal 

nierdzewna). 
 

 
 
 
 
 
 
Zupełnie podobnie wygląda sprawa z przetwornikami 

ciśnienia. Ich właściwy dobór również uzależniony jest od 
szeregu zmiennych, a wśród nich m. in. od rodzaju mierzonego 
medium, żądanej klasy dokładności, zakresu ciśnienia itp. 
Precyzując te oraz inne dane dopasowujemy konkretny wyrób do 
konkretnych wymagań. Przetworniki te produkowane są 
w oparciu o najnowsze technologie CVD oraz THIN FILM. 
THIN FILM umożliwia długotrwały, bezproblemowy pomiar 
w wymagających i ciężkich warunkach procesowych, natomiast 
CVD pozwala na wyeliminowaniu błędu temperaturowego, który 
w tym przypadku jest niekumulowany w całym okresie pracy. 
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Warto również wspomnieć o wskaźnikach oraz przetwornikach 
wilgotności i temperatury. W naszej ofercie znajdują się bardzo 
atrakcyjne cenowo urządzenia z serii RHT-WM (montaż 
naścienny) oraz RHT-DM (montaż kanałowy) do 
standardowych zastosowań. Dla bardziej wymagających 
procesów posiadamy również pełen asortyment z serii EE. 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Kolejną grupę oferowanych urządzeń stanowią 

kalibratory i piece kalibracyjne. Proponujemy kalibratory 
(symulacja oraz pomiar) wybranego typu sygnału (np. 
czujników rezystancyjnych), jak również urządzenia 
wielofunkcyjne (kalibracja temperatury, ciśnienia, 
sygnałów elektrycznych, częstotliwości). Zakres 
temperatur możliwych do osiągnięcia za pośrednictwem 
oferowanych pieców kalibracyjnych wynosi od -50 do 
1100°C. Istnieje również możliwość wzbogacenia 
zestawu kalibracyjnego o dodatkowe oprogramowanie 
umożliwiające emitowanie świadectwa wzorcowania. 
Urządzenia te mogą być wyposażone w lokalny 
wyświetlacz, który naprzemiennie wskazuje wartości 

mierzone. 
 
 
 
W naszej ofercie są również elementy grzejne, dostarczamy je w dowolnej możliwej do 
wykonania konfiguracji (moc/napięcie). Konstrukcje grzałek rurkowych, patronowych, 
opaskowych, płaskich oraz coraz częściej stosowanych promienników podczerwieni zależne 
są od potrzeb klienta oraz aplikacji. 
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 Nasza firma podejmuje się również realizacji dostaw według indywidualnych potrzeb 
klienta. Nie katalogowe rozwiązania stanowią istotną część działalności naszej firmy co 
wyróżnia nas na tle konkurencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Limatherm Sensor wprowadza nowości i udoskonala swoje produkty, by móc spełniać 
zmieniające się dynamicznie i rosnące wymagania Klientów. Jedną z takich innowacji są 
przetworniki i wskaźniki temperatury z interfejsem USB. 
 
 
TxIsoPack USB jest wysokiej klasy przetwornikiem temperatury na 
sygnał 4÷20 mA, z wbudowaną izolacją galwaniczną. 
 
Konfiguracja przetwornika jest niezwykle prosta i intuicyjna.  
Odbywa się za pomocą standardowego przewodu mini USB, bez 
konieczności używania dedykowanego zestawu konfiguracyjnego. Do 
zmiany parametrów przetwornika służy bezpłatne oprogramowanie, 
które znajduje się na stronie www.limathermsensor.pl 
 
 
 

N1540 podłączamy do komputera PC z dedykowanym 
oprogramowaniem  za pomocą interfejsu USB, w ten 
sposób możemy skonfigurować jego wszystkie 
parametry, zapisać w plikach lub przenieść do innego 
wskaźnika bez konieczności ręcznego kopiowania. 
  
Wejścia : J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, -50 mV 
     0-5 VDC, 0-10 VDC, 0-20 mA i 4-20 mA 
Czas próbkowania  50 pomiarów na sekundę 
Dwa przekaźniki alarmowe: SPST 1.5 A / 240 VAC 

Funkcja alarmu: LO, HI, differential, differential LO, differentia HI, sensor break 
Interfejs USB do konfiguracji i monitoringu. 

http://www.limathermsensor.pl
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Większość urządzeń kontrolno-pomiarowych posiada interfejs komunikacyjny RS-485. 
W celu archiwizacji i wizualizacji danych pomiarowych oferujemy oprogramowanie SCADA 
- Field Chart lub SuperView. Oprogramowania te umożliwiają rejestrację i wizualizację 
procesów na PC. Dane mogą być tabelaryzowane, eksportowane do PDF, Excel lub 
przedstawiane w formie wykresów. Do połączenia z PC służy konwerter RS-485/USB lub 
nowe bezprzewodowe moduły transmisji bezprzewodowej. 
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AirGate Modbus to bezprzewodowa bramka interfejsu RS-485 Modbus RTU pracująca 
w sieci bezprzewodowej 2,4 GHz w protokole IEE 802.15.4. Urządzenie wykorzystuje 
transmisję szyfrowaną kluczem 128 bitowym AES-CBS-128. Zasięg pracy bramki to ok. 
1000 m. Urządzenie może pracować w czterech trybach pracy RS-Master, RS-Slave,  
USB-Master, Multi-Master. 
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W trosce o kompleksową obsługę firma Limatherm Sensor wprowadziła do swojej 
oferty pełną gamę profesjonalnych multimetrów  i mierników dla elektryków. Na szczególną 
uwagę zasługuje miernik cęgowy DT-362, multimetr DT-9929 lub zadajnik sygnałów 
procesowych  DT-925. Ofertę rozszerzają mierniki rezystancji uziemienia DT-5300, 
rezystancji izolacji DT-5505, impedancji pętli zwarcia DT-5301, tester wyłączników 
różnicowo-prądowych DT-9054 lub detektor przewodów z generatorem impulsów LA-1014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
W sprawie zastosowania wybranych elementów i szczegółowych informacji prosimy 
o kontakt na adres e-mail lub telefon. Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą zapraszamy 
do kierowania pytań. Państwa aktywność pozwoli nam dokładniej zidentyfikować potrzeby 
rynku, a przez to trafniej rozwiązywać wszelkie problemy eksploatacyjne każdego 
z Klientów. 
        
     

Czujniki temperatury info@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-900 
Pirometry, kalibratory chrustek.r@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-916 

Regulatory, przekaźniki, mierniki 
przenośne, wskaźniki, termostaty, 

multimetry, rejestratory, transmisja 
bezprzewodowa 

watroba.a@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-907 

Manometry, przetworniki. ciśnienia bulanda.m@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-904 

Grzałki, przetworniki wilgotności i 
temperatury michura.p@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-908 

 
Zachęcamy również do odwiedzenia naszych stron internetowych www.limathermsensor.pl 
 

mailto:info@limathermsensor.pl
mailto:chrustek.r@limathermsensor.pl
mailto:watroba.a@limathermsensor.pl
mailto:bulanda.m@limathermsensor.pl
mailto:michura.p@limathermsensor.pl
http://www.limathermsensor.pl
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ŚWIAT CZUJNIKÓW 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW 

DO AUTOMATYZACJI PRODUKCJI - FA 

■ CZUJNIKI INDUKCYJNE  
■ CZUJNIKI POŁOŻENIA 
■ CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE 
■ CZUJNIKI POLA MAGNETYCZNEGO 
■ CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE 
■ CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE 
■ URZĄDZENIA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 
■ OPTYCZNA KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA 
■ CZUJNIKI DO DRZWI BRAM i WIND 
■ CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA- JEDNOSTKI STERUJĄCE 
■ CZUJNIKI WIZYJNE 
■ ENKODERY OBROTOWE 
■ SYSTEMY POZYCJONOWANIA 
■ SYSTEMY IDENTYFIKACJI - RFID ·  
■ KOD KRESKOWY · KOD  MATRYCOWY 
■ INTERFEJS AS-I 
■ URZĄDZENIA KONTROLI IMPULSÓW 
■ AKCESORIA 
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CZUJNIKI INDUKCYJNE 

Czujniki indukcyjne są odpowiednim rozwiązaniem tech- 
nicznym i ekonomicznym, służącym do niezawodnego, 
bezdotykowego wykrywania obiektów metalowych 
w zasięgu do 100 mm. 
Stosując czujniki firmy Pepperl+Fuchs, wybierasz jakość 
i profesjonalną obsługę! Od 1958 roku firma 
Pepperl+Fuchs produkuje indukcyjne wyłączniki 
zbliżeniowe do zastosowań przemysłowych, co czyni ją 
pionierem w tej dziedzinie. Kreatywność i wieloletnie 
doświadczenie umożliwiły firmie zdobycie pozycji 
światowego lidera w tej ważnej linii produktów. 
Nasze czujniki indukcyjne są szeroko stosowane 
w automatyce. Ich różnorodność rozwiązań konstrukcyj- 
nych, parametry elektryczne i opcje montażu są prak- 
tycznie nieograniczone. 

CZUJNIKI INDUKCYJNE 

CHARAKTERYSTYKA 
 
■ Obudowy z mosiądzu, stali nierdzewnej i tworzywa 
sztucznego 
■ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
■ Wyjścia odporne na zwarcie i przeciążenie 
■ Wskaźniki LED 
■ Szybkozłącza M8, M12 lub zaciski połączeniowe 
■ Czujniki ze złączami przewodów wykonanymi z PVC, PUR 
lub silikonu 
■ Wyjście 2/3/4 żyłowe DC, AC, NAMUR oraz 
 interfejs AS-i 
■ Analogowy sygnał wyjściowy 0 lub 4–20 mA 
■ Wbudowany monitor prędkości o zakresie do 100 Hz 
■ Czujniki ciśnieniowe o zakresie do 500 barów 
■ Dopuszczone do zastosowań w strefie zagrożonych 
wybuchem gazu i pyłu 
■ Wbudowany element zatrzymujący i przykręcane złącze 
■ Powierzchnia robocza czujnika ze stali nierdzewnej 
■ Współczynnik redukcji 1 
■ Stopień ochrony do IP69k (odporność na zanurzenia 
i strumienie wodne) 
■ Czujniki z powłoką teflonową odporne na pola magnetyczne 
do zastosowań w spawalniach 
■ Pełen zakres wykrywania materiałów ferromagnetycznych 
i nie-ferromagnetycznych 
■ Funkcje bezpieczeństwa 
■ Rozszerzony zakres temperaturowy: od -40 °C do +250 °C 
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CZUJNIKI POŁOŻENIA 

CZUJNIKI POŁOŻENIA 

CHARAKTERYSTYKA 
■ Bezpośredni montaż 

■ Instalacja w obudowie 

■ Płytki drukowane do instalacji 
w obudowie 

■ Bezpośrednie połączenie 
z interfejsem AS 

■ Prosta i szybka instalacja 

■ Wbudowane sterowanie zaworem 
 

Czujniki położenia są wykorzystywane do monitorowania 
zaworów i urządzeń wykonawczych. Czujniki położenia 
firmy Pepperl+Fuchs to tzw. „czujniki podwójne” – 
połączenie dwóch urządzeń w jednej obudowie. 
Wymagają minimalnej przestrzeni, są łatwe w instalacji, 
a dostępne modele umożliwiają monitorowanie praktycznie 
każdego położenia. Firma Pepperl+Fuchs, wykorzystując swe 
długoletnie doświadczenie, oferuje szeroki zakres czujników i urządzeń 
wykonawczych, w zatwierdzonych jako wersje NAMUR 
do zastosowań w środowiskach zagrożonych wybuchem. 
Dostępne są zarówno rozwiązania w „klasycznej obudowie”, jak i czujniki 
obudowie”, „bezpośredniego montażu” na urządzeniach wykonawczych. 
 
 

Dostępne są czujniki w wersji 
z wtyczką, z zaciskami 
sprężynowymi lub z przewodami 
połączeniowymi. 
Położenie zaworu może być 
sterowane bezpośrednio przez 
czujnik, co zmniejsza koszty 
instalacji. 
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CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE 
CZUJNIKI POLA MAGNETYCZNEGO 

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE 

CHARAKTERYSTYKA 
■ Cylindryczna obudowa z tworzywa 
sztucznego lub stali nierdzewnej 
(M12, M18, M30) 

■ Superpłaskie wykonanie o grubości 
zaledwie 5 mm 

■ Zasięg działania do 40 mm, 
dla wykonania prostokątnego 
80 mm x 80 mm x 40 mm 

■ Zatwierdzone do stref zagrożonych 
wybuchem 
 
 

Czujniki pojemnościowe przeznaczone są do detekcji 
obiektów metalowych oraz innych materiałów. 
Mogą być stosowane do wykrywania poziomu 
napełnienia lub monitorowania przepływu. 

CZUJNIKI POLA MAGNETYCZNEGO 

Do aplikacji detekcji pola magnetycznego oferujemy czujniki w tradycyjnej 
obudowie M12. Oferta zawiera także bezdotykowe rozwiązania o klasie 
bezpieczeństwa IP67 do wykrywania położenia tłoków w siłownikach 
stalowych. 
Magnesy do zastosowań w cylindrach także są oferowane przez firmę 
Pepperl+Fuchs. 
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CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE 

Czujniki ultradźwiękowe są idealnym rozwiązaniem do bezdotykowego pomiaru poło- 
żenia i odległości. Znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach przemysłowych, 
gdzie występują trudne warunki otoczenia, takie jak kurz, dym lub para. Można nimi 
wykrywać obiekty wykonane z różnorodnych materiałów z dokładnością do milimetrów, 
bez względu na kolor czy rodzaj powierzchni. 
Czujniki ultradźwiękowe dowiodły swojej niezawodności i precyzji zwłaszcza w prze- 
myśle drzewnym i meblarskim, przemyśle materiałów budowlanych, sprzętu 
rolniczego, sprzętu budowlanego i w zastosowaniach do sterowania poziomem. 
Technika ultradźwiękowa nie jest jednak stosowana wyłącznie w trudnych 
środowiskach przemysłowych. 
Czujniki ultradźwiękowe wykazały także swe zalety w przemyśle opakowań, 
gdzie trzeba wykrywać szeroki zakres obiektów, od małych do wielkich, od przezroczy- 
stych do kolorowych. 
 
Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs mają dwanaście różnych rozwiązań tech- 
nicznych, przeznaczonych do pracy w trybie bariery, detekcji kierunkowej i refleksyjnej. 
 
Rozwiązania dostosowane do wymagań klienta – dopasowane do specyficznych 
aplikacji danego zastosowania – podkreślają techniczną doskonałość firmy, co 
pokazują następujące ich cechy: 

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE 

CHARAKTERYSTYKA 
 
■ Prosta i szybka instalacja dzięki funkcji szybkiego uczenia 
 
■ Bezpłatne oprogramowanie ULTRA3000 w celu łatwej parametryzacji 
(do urządzeń z interfejsem RS232) 
 
■ Kompensacja temperatury – niweluje zmiany prędkości dźwięku 
wynikające z różnic temperaturowych 
 
■ Synchronizacja sygnału wejściowego zapobiegająca wzajemnej 
interferencji fali dźwiękowej dwóch sąsiadujących czujników 
 
■ Czujniki z wyjściem cyfrowym i analogowym 
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CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE 

Rozpoznawanie, wykrywanie, pozycjonowanie, klasyfikacja, zliczanie, 
powiadamianie i monitorowanie: te procesy są zazwyczaj obsługiwane 
przez bezdotykowe czujniki fotoelektryczne. 
Zakres zastosowań – od przemysłu motoryzacyjnego, mechanicznego 
i automatyzacji montażu – poprzez magazynowanie, systemy 
przenośnikowe i pakowanie – po przemysł poligraficzny i papierniczy. 
 
Pod marką VISOLUX, firma Pepperl+Fuchs oferuje jedną z największych 
linii czujników fotoelektrycznych na rynku. 
Gwarantujemy znalezienie odpowiedniego czujnika dla każdego 
zastosowania. 

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE 

CHARAKTERYSTYKA 
 
■ Różne tryby działania: 
– Bariera optyczna 
– Czujniki fotoelektryczne refleksyjne 
– Dyfuzyjne czujniki fotoelektryczne, lub z separacją tła 
– Czujniki światłowodowe 
– Czujniki kontrastu i koloru 
– Szczelinowe czujniki fotoelektryczne 
– Kurtyny świetlne 
 
■ Wielka wydajność i funkcjonalność urządzeń 
■ Różne konstrukcje i rozmiary 
 

■ Wyjątkowo jaskrawe, bardzo czytelne wskaźniki 
■ Zielona kontrolka LED zasilania 
■ Nowoczesne stany wyjściowe – przeciwsobne lub AS-i 2.1 
■ Odporność na zewnętrzne światło HF 
■ Zabezpieczenie przed własnymi zakłóceniami 
 

Nowa generacja naszych czujników fotoelektrycznych posiada 
dodatkowo właściwości VISO+. Są one ekonomiczne, wydajne 
i niezawodne, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. 
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URZĄDZENIA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 
OPTYCZNA KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA 

URZĄDZENIA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 

Urządzenia do elektronicznego pomiaru odległości wykorzystują światło 
lasera lub emitery LED o wysokiej mocy i spełniają niemal wszystkie 
wymagania. 
Dzięki nim możemy pozycjonować z dokładnością do milimetra, nawet 
przy dużych odległościach, automatyczne urządzenia składujące i 
pobierające oraz przenośniki. 
Możliwy jest także pomiar odległość poruszających się pojazdów. 

Światło umożliwia realizację najtrudniejszych 
zadań wykrywania. Na przykład pomiar odległości 

czy transmisję danych. 

Optyczne łącza danych są stosowane do dwukierunkowej, bezprzewodowej 
transmisji danych za pośrednictwem światła. Znajdują zastosowanie 
w urządzeniach automatycznego składowania i pobierania, przenośnikach, 
pojazdach sterowanych automatycznie (AGV) oraz przy pozycjonowaniu 
dźwigów. 
Posiadamy także odpowiednie rozwiązania zarówno do szybkiej wymiany 
danych przez 8-bitowy port równoległy, jak i w sieci PROFIBUS DP! 

OPTYCZNE ŁĄCZA DANYCH 
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CZUJNIKI DO DRZWI BRAM i WIND 

CZUJNIKI DO DRZWI BRAM i 
WIND 

CHARAKTERYSTYKA 
 
Kurtyny świetlne do wind 
■ Zabezpieczenia krawędzi drzwi zapewniające bezpieczne 
funkcjonowanie wind 
 
Radarowe czujniki ruchu 
■ Jako czujniki zbliżenia do strefy drzwi i bram, z wykrywaniem 
kierunku, eliminacją ruchu poprzecznego i specjalnym trybem do 
wykrywania bardzo wolno poruszających się obiektów 
 
Powierzchniowe skanery świetlne 
■ Z programowalnym polem monitorowania, jako czujniki zbliżenia i 
monitorujące krawędzi zamykających się drzwi automatycznych 
 
Skaner świetlny 
■ O zwiększonym zasięgu, w obudowie wodoszczelnej do obsług 
i bram i barier oraz w bardzo wąskiej obudowie do montażu w 
profilach drzwiowych 
 
Przeciwpożarowe bariery świetlne 
■ Jako certyfikowane urządzenie zabezpieczające do syste- 
mów blokujących i osłon przeciwpożarowych, jak bramy 
przeciwpożarowe 
 

 

Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki zakres produktów zaprojektowanych 
specjalnie w celu zapewnienia wygodnego i bezpiecznego korzystania z 
drzwi, bram i wind. Zastosowania obejmują – od wykrywania zbliżenia do 
drzwi automatycznych, sterowania rozruchem wind i monitorowania obszaru 
wejściowego drzwi i bram przemysłowych – po zabezpieczania krawędzi 
zamykających się drzwi w windach. 
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CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA 
JEDNOSTKI STERUJĄCE 

Bezdotykowe urządzenia optyczne do zabezpieczenia maszyn 
są znakomitym rozwiązaniem 
w porównaniu z innymi, które mogą 
powodować utrudnienia dostępu. 
Umożliwiają one otwarty, bezpieczny 
dostęp personelu do obszarów lub sprzętu, 
które potencjalnie mogą grozić obrażeniami. 
Firma Pepperl+Fuchs zapewnia pełny zakres 
fotoelektrycznych rozwiązań zabezpieczających 
przed ryzykiem doznania obrażeń. 
 

CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA – JEDNOSTKI STERUJĄCE 

CHARAKTERYSTYKA 
■  Od jednowiązkowych fotoelektrycznych czujników bezpieczeństwa do 
wielowiązkowych siatek i kurtyn bezpieczeństwa 
 
■ Uniwersalne urządzenia sterujące, dostępne też jako system modularny, 
który można zaadaptować do każdego zastosowania 
 
■ Zabezpieczenia palców, ręki i ciała 
 
■ Kategoria bezpieczeństwa 2 lub 4 zgodnie z IEC 61496-1, z automatycznym 
Monitorowaniem 
 
■ Wyświetlacze diagnostyczne ułatwiające rozwiązywanie usterek 
Z możliwością blokowania uruchomienia i restartowania urządzenia 
 
■ Bezpieczne wyjścia OSSD 
 
■ Różne funkcje tłumiące 
 
■ Łatwa integracja ze sterownikami maszyn 
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CZUJNIKI WIZYJNE 

Czujniki wizyjne, dostosowane do wymagań róż- 
norodnych zastosowań, dają możliwości tworze- 
nia większych i bardziej elastycznych rozwiązań 
niż standardowe czujniki fotoelektryczne. Są 
zaprojektowane w sposób umożliwiający prostą 
instalację i obsługę, nie wymagają przy tym umie- 
jętności programowania. Czujniki wizyjne są o 
wiele wydajniejsze i elastyczniejsze niż czujniki 
fotoelektryczne, a ich wykonanie jest prostsze, 
a więc tańsze, niż tradycyjnych systemów wizyj- 
nych. 
 
 
Czujniki wizyjne szczególnie nadają się do sorto- 
wania, sprawdzania i szacowania. 
Oprócz uniwersalnych czujników wizyjnych 
Pepperl+Fuchs oferuje systemy do pozycjonowa- 
nia przy dokładnym rozmieszczaniu towarów 
w magazynach wysokiego składowania oraz 
wykrywania oznak wad na arkuszach metalu. 
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ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW WIZYJNYCH 

Systemy wizyjne 
stanowią 
najbardziej złożony etap 
przetwarzania obrazów. 
Są one dostosowane do 
specyficznych wymagań 
każdego zastosowania 

Naszym centrum rozwiązań dla systemów 
wizyjnych jest VMT Vision Machine Technic 
Bildverarbeitungssysteme GmbH – firma 
należąca do grupy Pepperl+Fuchs. 

Firma VMT dostarcza kompletne rozwiązana „pod klucz” 
systemów przetwarzania obrazu i systemów czujników laserowych 
odpowiednich dla wszystkich gałęzi przemysłu, 

        od motoryzacyjnego do 
        farmaceutycznego. Zespół 
        wysokokwalifikowanych 
        specjalistów ma 20 lat 
        doświadczenia w przemysłowym 
        przetwarzaniu obrazów. 

 

SYSTEMY WIZYJNE VMT 

CHARAKTERYSTYKA 
 
Rynki 
 
■ Cały przemysł motoryzacyjny i jego dostawcy 
■ Dostawcy wyposażenia do automatyzacji, producenci robotów 
    i systemów kontroli 
■ Dostawcy sprzętu do produkcji i obsługi maszyn 
■ Przemysł farmaceutyczny, technologie medyczne, przemysł spożywczy 
■ Przemysł elektryczny i elektroniczny 
■ Drukarnie 
■ Odlewnie 
 
Systemy zaopatrzenia 
 
■ Przemysłowe przetwarzanie obrazu i systemy czujników laserowych 
do integracji w istniejących i nowych zakładach produkcyjnych. 
■ Dwu- i trójwymiarowe sterowanie robotami 
■ Sterowanie położeniem robotów 
■ Korekcja ścieżek robotów 
■ Kontrola geometrii 
■ Pomiary wewnętrzne 
■ Kontrola zapewniająca kompletność i poprawność montażu 
■ Odczyt zwykłego tekstu i kodów paskowych 
■ Systemy weryfikacji dla przemysłu farmaceutycznego, zgodne z normą 21 CFR, 
część 11 (Standard FDA) 
■Kontrola umieszczania naklejek 
 
Program usług 
 
■ Zespół doświadczonych inżynierów i techników dokonuje rozpatrzenia 
   aplikacji klienta i zapewnia szkolenie dla jego personelu i klientów. 
   Szczegółowe analizy oraz próby na miejscu są przeprowadzane 
   profesjonalnie i wnikliwie, aby zapewnić klientowi dobrą podstawę do 
   podjęcia decyzji inwestycyjnych. 
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ENKODERY OBROTOWE 

ENKODERY INKREMENTALNE 

ABSOLUTNE ENKODERY OBROTOWE 

Enkodery obrotowe są niezbędne w zastosowaniach 
obejmujących ustalanie takich wartości, 
jak kąt, prędkość, przyśpieszenie i kierunek obrotów. 
Znajdują one podstawowe zastosowania 
w przemyśle maszynowym, budowie przenośni- 
ków, obróbce materiałów i przemyśle opako- 
wań. Firma Pepperl+Fuchs z dumą oferuje 
pełną linię enkoderów obrotowych – 
inkrementalnych i absolutnych – do 
praktycznie wszystkich 
zastosowań przemysłowych. 
Oczywiście, jesteśmy także 
partnerem dla klientów 
w zakresie enkoderów 
obrotowych odpornych na ciśnienie, iskrobezpiecznych 
oraz współpracujących z sieciami przemysłowymi. 
 

Enkodery inkrementalne wytwarzają określoną liczbę 
sygnałów elektrycznych na jeden obrót wałka. Pręd- 
kość ruchu jest określana przez zliczenie sygnałów 
w określonym czasie. Liczba ta przedstawia miarę 
przebytego kąta, lub przebytej odległości poprzez zsu- 
mowanie sygnałów od pewnego punktu odniesienia. 
Aby wykonać pomiar, należy po prostu podłączyć licz- 
nik lub kartę wejściową sterownika PLC. Klienci mogą 
wybrać odpowiedni enkoder inkrementalny z naszej 
obszernej linii produktów, zawierającej wiele różnych 
ich serii. 
 

Absolutne enkodery obrotowe tworzą określoną, zakodo- 
waną wartość numeryczną dla każdej z pozycji wałka. 
Realizują one funkcję licznika, zastępując w tym elektro- 
nikę, co eliminuje potrzebę drogich urządzeń łączących. 
Początkowe przebiegi odniesienia są zbędne, ponieważ 
bieżąca wartość pozycji w każdej chwili jest znana. 
Enkodery obrotowe firmy Pepperl+Fuchs obsługują 
szeroki wachlarz interfejsów: równoległy, SSI, AS-I, 
PROFIBUS DP, CAN-Open, DeviceNet, Ethernet TCP/IP, 
Powerlink. Konstrukcje mechaniczne: 
konstrukcja mechaniczna jest określona przez obszar 
zastosowania. Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroką 
gamę różnych konstrukcji mechanicznych, z otworem 
przelotowym, ze „ślepym” otworem oraz z wałkiem. 
Średnice poszczególnych wałków i obudów są dostępne 
w standardowych przemysłowych rozmiarach. 
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SYSTEMY POZYCJONOWANIA 

Dokładne określanie położenia odgrywa kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych. W zależności od zastosowania, może to dotyczyć np. 
określania położenia obiektów poruszających się ruchem liniowym (szablony robocze lub przenośniki narzędzi), sprawdzania kątów częściowego 
obrotu urządzeń wykonawczych zaworów lub monitorowania położenia wózka podwieszonego w systemie magazynowym oraz działania przenośników 
transportowych. Firma Pepperl+Fuchs oferuje bezdotykowe czujniki i systemy do użytku przemysłowego dla tych wszystkich zastosowań. 

INDUKCYJNE SYSTEMY POMIARU 

Do określania dokładnych parametrów ruchu postępowego 
i obrotowego są dostępne różne systemy pomiaru 
odległości. Indukcyjny system pomiaru położenia może 
pracować poprawnie przy dużym zanieczyszczeniu. 
Odległość pomiarowa pokrywa zakres od kilku milimetrów 
do kilkudziesięciu centymetrów oraz zakres kątowy 
360°. Poza standardowym wyjściem analogowym do 
wyświetlania obliczonego położenia, są dostępne 
konfigurowalne 
wyjścia przełączające. Pozwala to na monitorowanie 
położenia w czasie rzeczywistym, w sposób 
ciągły i dokładny względem czoła czujnika. 
 

Do pozycjonowania na długich dystansach proponujemy 
sprawdzony i dopracowany produkt w zakresie kodowania pozycji 

– system WCS. System kodowania pozycji WCS przoduje wśród systemów 
z łukami, skrzyżowaniami i pochyleniami. Mając odległość pomiarową do 327 metrów, 
jest on odpowiedni do określania położenia w: 
■ Systemach składowania i przenośnikowych 
■ Technice studyjnej 
■ Pozycjonowaniu dźwigów 
■ Stacjach galwanizerskich 
■ Windach 
i do identyfikacji wózków w systemach przenośników, z synchronizacją położenia tych 
wózków z dokładnością do ułamka milimetra. 
 
 

SYSTEMY KODOWANIA POZYCJI 
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SYSTEMY IDENTYFIKACJI 
RFID · KOD KRESKOWY · KOD MATRYCOWY 

IDENTYFIKACJA RFID 
Systemy identyfikacji są wykorzystywane do identyfi- 
kacji obiektów w logistyce i są pierwszym krokiem na 
drodze do optymalizacji kosztów i poprawy jakości, 
przez automatyzację procesu produkcji, zwiększenie 
przepustowości, kontrolę jakości oraz elastyczność 
w planowaniu projektu i produkcji. 
 

IDENT Control to marka nowatorskiego systemu identyfikacji, który łączy dwie technologie 
radiowe RFID – indukcyjną i mikrofalową – we wspólnym działaniu. Pełny system składa 
się z jednostki IDENT Control z interfejsem Fieldbus, indukcyjnymi głowicami do 
odczytu/zapisu (125 kHz, 250 kHz i 13,56 MHz) oraz antenami mikrofalowymi (2,45 GHz) 
i powiązanymi nośnikami kodów i danych (tagi). 
■ Jednostki w metalowej obudowie (IP67) lub do szaf sterowniczych 
■ Możliwość podłączenia do czterech indukcyjnych głowic odczytu/zapisu lub anten 
mikrofalowych 
■ Interfejsy: PROFIBUS, ProfiNet, INTERBUS, EtherNet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, 
DeviceNet i szeregowy 
■ Wszystkie złącza są szybkorozłączalne 

 

SYSTEMY INDUKCYJNE 

SYSTEMY MIKROFALOWE 

■ Zasięg odczytu i zapisu nośników: d 20 cm 
 
■  Indukcyjne głowice do odczytu/zapisu w prostokątnym 
i cylindrycznym wykonaniu 
 
■  Trwałe, bezbateryjne nośniki danych w różnych 
wykonaniach i wersjach, np. w kategorii bezpieczeństwa 
 IP69, jako nośniki wytrzymujące wysokie temperatury (do 
300 °C przez okres 5 min) lub z pamięcią 8 kB. 
 
■  Zasięg do 40 cm 
 

 

■ Anteny mikrofalowe o zasięgu odczytu/zapisu do 
4 m, ze złączem szybkorozłączalnym M12 
 
■ Trwałe nośniki danych o pojemności pamięci do 
32 kB 
 
■ Obsługa wielu znaczników pozwala na jednoczesny 
odczyt kilku nośników danych w zasięgu czujnika 
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KOD KRESKOWY 

KOD MATRYCOWY 

Systemy kodów kreskowych skanują kody i przekazują 
informacje poprzez magistralę PROFIBUS do systemu 
sterowania. Skanowanie działa na zasadzie odbicia 
z wykorzystaniem lasera. 
Dostępne są kompaktowe czujniki o małym zasięgu 
oraz dla odległości do 60 cm – przy 1200 skanowa- 
niach na sekundę. Kody kreskowe reprezentują stały 
system kodowania o minimalnych kosztach nośników. 
 

Dwuwymiarowy kod danych zawiera do 1,5 kB 
informacji zakodowanej na bardzo małym 
obszarze. 
Kody 2D można drukować bezpośrednio na tworzywie 
sztucznym lub metalu! Czytniki DATA MATRIX  
przechwytują obraz kodu i przekazują 
zdekodowane informacje w 
postaci tekstu. 
 
 
 
 
 
Pozwala to na duże szybkości 
przesyłania, a kody można 
odczytywać nawet w przypadku, 
gdy informacja jest częściowo 
zniszczona. 
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INTERFEJS AS-I 

Interfejs AS-I jest standardowym rozwiązaniem służącym do pro- 
stego, ekonomicznego łączenia w sieci czujników i urządzeń 
wykonawczych. Oprócz specjalistycznej analizy zastosowań i wie- 
dzy technicznej, firma Pepperl+Fuchs oferuje kompletną rodzinę 
produktów. 
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SYSTEMY MASTER I BRAMKI DANE TECHNICZNE LDA SPEC. 3.0 

ZASILACZE 

MODUŁY SPRZĘGAJĄCE 

CZUJNIKI Z INTERFEJSEM AS-I 

INTERFEJS AS-I AS-I SAFETY AT WORK 

■ Do magistrali PROFIBUS, Interbus, EtherNet/IP, ProfiNet, Modbus/TCP, 
DeviceNet, CANopen, CC-Link i złącza szeregowego 
danych w zasięgu czujnika■ Z wbudowaną obsługą PLC 
■ Do instalacji zewnętrznej lub w szafach sterowniczych 
■ Jako pojedynczy lub podwójny system master 
(dla dwóch obwodów AS-I) 
■ Wyświetlacz graficzny z pełną diagnostyką tekstową 
■ Wykrywa błędy uziemienia i podwójne adresowanie 
 

Technologia AS-I Safety at Work została przetestowana przez 
organizację TÜV, gdzie stwierdzono spełnienie wymagań bezpie- 
czeństwa do kategorii 4 włącznie wg EN 954-1, oraz otrzymała 
certyfikat do stosowania w systemach do klasy SIL3 włącznie 
(wg IEC 61508). 
Zostało to spełnione przy wykorzystaniu 
monitorów AS-I i jednego płaskiego kabla. 
Koszty okablowania są zminimalizowane. 
Okablowanie pomiędzy urządzeniem 
SafetyMonitor a węzłami SafetyNodes 
jest stale monitorowane. 
Każda awaria okablowania jest niezwłocznie wykrywana. Do kon- 
figuracji urządzenia SafetyMonitor jest dostępne odpowiednie 
oprogramowanie. 
 
 

■ Od 2,8 A do 8 A, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem 
■ Podwójny zasilacz dla dwóch obwodów AS-I 
■ Wykrywanie błędów uziemienia 
 

■ Do instalacji zewnętrznych lub w szafach sterowniczych 
■ Do sygnałów binarnych i analogowych 
■ Do podłączania zaworów pneumatycznych 
■ Do środowisk zagrożonych wybuchem 
■ Kolumny świetlne, podświetlane przyciski 

 

■ Czujniki indukcyjne, optyczne, poziomu, oraz enkodery obrotowe 

 

CHARAKTERYSTYKA 
■ Niezależny od topologii: łatwy do rozbudowy i modyfikacji 
■ Współpracuje ze wszystkimi magistralami Fieldbus 
■ Specjalistyczne płaskie kable zapewniają poprawną 
biegunowość, dzięki technice połączeń wkuwanych 
■ Wysoka odporność na interferencję 
■ Automatyczna zamiana pojedynczych węzłów 
■ Kompleksowe funkcje diagnostyczne i graficzny wyświetlacz LCD 
■ Zasilanie i przesyłanie danych tym samym 2-żyłowym kablem 

Metoda komunikacji Master/Slave 
Liczba węzłów 62 AS-I slave 

(4 moduły wejściowe 
i 4 wyjściowe, moduły 
analogowe, czujniki) 
 

Przypisanie 
adresów 

przez moduł 
master lub za 
pomocą ręcznego 
programatora 
 

Zasięg długość sieci może wynosić 
do 1 km 

Zasilanie ok. 30,5 V napięcia stałego, 
całkowity prąd do 8 A 
ok. 24 V napięcia stałego, 
całkowity prąd do 8 A Pomocnicze źródło 

energii 
 Dane/komunikaty 4 bity dwukierunkowo 
Czas cyklu do 10 ms dla wejścia 

z 62 urządzeniami A/B slave 

możliwa w trakcie bieżącego 
działania 

Diagnostyka 
 

możliwa w trakcie bieżącego 
działania 

Konfiguracja 
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URZĄDZENIA KONTROLI IMPULSÓW 

LICZNIKI, SZYBKOŚCIOMIERZE, CZASOMIERZE 

MONITOR PRĘDKOŚCI 

URZĄDZENIA WYŚWIETLAJĄCE 
 

PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 
PRĄDU 

KONWERTER SYGNAŁU 
 

■ Wyświetlacz: LED i LCD 
■ Do kontroli 2 stanów z wyjściem przekaźnikowym lub tranzystorowym 
■ Skalowanie wartości wyświetlanych 
■  

■ Jasny wyświetlacz LED (łatwo czytelny z 10 m) 
■ Skalowalne do 24 punktów montażowych 
■ Rozdzielczość 14-bitowa 
■  

■ Na przykład do kontroli prędkości silników 
■ Jako monitor zatrzymania, z ustawianą częstotliwością odcięcia przez 
przełącznik 

■ Jako przetwornik mierzonej wartości częstotliwości na prąd/napięcie 

■ Z wejścia typu NAMUR na wyjście tranzystorowe (npn, pnp) 
■ Z wejścia tranzystorowego na wyjście przekaźnikowe 
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AKCESORIA 

Akcesoria do montażu i łączenia czujników dają 
możliwość potencjalnych oszczędności na etapie 
instalacji. Ponadto narzędzia do diagnostyki i rozruchu 
systemu oszczędzają mnóstwo czasu i wysiłku – nie tylko podczas 
pierwszego uruchomienia przy oddawaniu do eksploatacji, lecz 
także 
w trakcie stałego użytkowania! 
Firma Pepperl+Fuchs oferuje szeroki wybór akcesoriów 
elektrycznych 
i mechanicznych do zastosowań z pełnym zakresem czujników: 
 

AKCESORIA 
 

CHARAKTERYSTYKA 
 
■ Różnorodne, szybkie złącza kablowe: 
– M12 (3-piny, 4-piny, 5-pinów, 8-pinów) lub M8 (3-piny, 4-piny) 
– Proste lub kątowe wtyczki i gniazda 
– Różne długości kabli, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m lub 10 m 
– PVC, PUR, bezhalogenowe, ekranowane 
■ Akcesoria montażowe do czujników prostokątnych i optycznych 
kurtyn bezpieczeństwa 
■ Elementy montażowe do czujników cylindrycznych 
■ Dystrybutor pasywny z gniazdami montażowymi M12 do 
czujników i urządzeń wykonawczych 
■ Zabezpieczające złącza rurkowe 
■ Odpowiednie akcesoria dla każdego z produktów, jak reflektory 
do czujników odbiciowych lub odpowiednie złącza do interfejsów 
AS. 
■ Tester czujników 
 

SZUKASZ CZEGOŚ KONKRETNEGO? 
Nasz dział serwisowy odpowie chętnie 
na pytania z zakresu automatyzacji 
produkcji: 
 
Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.  
ul. Marsa 56b 
04-242 Warszawa 
 
Telefon: +48 22 2988 125 
Faks:+48 22 8866 127 
E-mail: info@pl.pepperl-fuchs.com 
Internet: www.pepperl-fuchs.pl 
 

mailto:info@pl.pepperl-fuchs.com
http://www.pepperl-fuchs.pl
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UTOMATYZACJA PRODUKCJI – 
WYCZUWAMY TWOJE POTRZEBY 

Firma Pepperl+Fuchs wyznacza standardy w zakresie jakości i nowatorskich technologii w dziedzinie automatyzacji 
produkcji. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w branży oraz z wprowadzonych do tej pory 
innowacyjnych rozwiązań, opracowaliśmy bogatą i kompleksowo zróżnicowaną ofertę czujników przemysłowych i 
interfejsów. Dzięki obecności na całym świecie, niezawodnej obsłudze klienta oraz elastycznej, dopasowanej do 
wymagań rynku, produkcji, firma Pepperl+Fuchs oferuje kompletne rozwiązania dostosowane do wymagań klientów. 
 

Kontakt w Polsce - Automatyzacja produkcji : 

Polska południowo-wschodnia 

Piotr Simlat 
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy FA (Factory Automation)  

Telefon: +48 693 858 525 
psimlat@pl.pepperl-fuchs.com  

 

Polska południowo-zachodnia 

Tomasz Żyrek 
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy FA (Factory Automation)  

Telefon: +48 695 005 525 
tzyrek@pl.pepperl-fuchs.com 

 
Polska północno-zachodnia 

Marek Melnarowicz 
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy FA (Factory Automation)  

Telefon: +48 605 787 292 
mmelnarowicz@pl.pepperl-fuchs.com 

 
Polska północno-wschodnia 

Marek Łozowski 
Przedstawiciel Techniczno-Handlowy FA (Factory Automation)  

Telefon: +48 603 233 525 
mlozowski@pl.pepperl-fuchs.com 

 

mailto:psimlat@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:tzyrek@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:mmelnarowicz@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:mlozowski@pl.pepperl-fuchs.com
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Siemens, Sektor Industry 
 
 
Siemens Industry jest wiodącym dostawcą innowacyjnych i przyjaznych środowisku 
produktów, rozwiązań i usług dla klientów przemysłowych zarówno w Polsce jak i na świecie. 
 
 
Oferta Siemens, dedykowana polskiemu przemysłowi, przeznaczona jest zarówno dla 
niewielkich firm, jak również dużych zakładów, obiektów i instalacji przemysłowych. 
Obejmuje pojedyncze urządzenia, specjalistyczne systemy i linie technologiczne. 
Rozbudowującym się i nowo powstającym inwestycjom przemysłowym oferuje szeroki wybór 
urządzeń i systemów z dziedziny automatyki przemysłowej; techniki kontrolno-pomiarowej, 
napędowej, elektroinstalacyjnej oraz aparaturę łączeniową niskiego napięcia. 
 
W każdej aplikacji, naszym produktom stawiane są specyficzne dla danej branży 
wymagania, panują określone trendy i wyzwania. Siemens jest tego świadomy od wielu lat. 
Nasi specjaliści koncentrują się na poszczególnych gałęziach przemysłu. Dzięki temu osoba 
z którą się kontaktujecie jest zaznajomiona z Waszymi technologiami i rynkami. Na naszym 
doświadczeniu i know-how w dziedzinie sterowania, kontroli, optymalizacji proce-sów oraz 
napędów możecie sporo zyskać. Nasza wszechstronna gama usług inżynieryjnych 
i doradczych dla poszczególnych gałęzi przemysłu dotyczy całego cyklu istnienia instalacji 
przemysłowej, od planowania po modernizację i może być użyteczna w optymalizacji na 
każdym etapie. 



 
 
 
 

str. 2 SIEMENS, Materiały o Firmie 
SIEMENS XVII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doradcy i konsultanci z firmy Siemens, to wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, która 
odpowiadając na potrzeby klienta, stanowi wsparcie w całym procesie realizacji inwestycji, 
od projektu do finalnego uruchomienia. Dobór sprzętu i urządzeń, szkolenia, konsultacje oraz 
nadzór i uruchomienia w zakresie automatyki przemysłowej; techniki kontrolno-pomiarowej, 
napędowej, elektroinstalacyjnej oraz aparatury łączeniowej to jedna z propozycji dla branży 
gazowniczej. 
 
Siemens to firma osadzona mocno we współczesnym świecie. Zawdzięcza to nie tylko 
swojej ponad 160-letniej historii i obecności w 190 krajach, lecz przede wszystkim 
niebagatelnemu wkładowi w rozwój technologii ułatwiających życie człowiekowi w każdym 
jego obszarze. Siemens od początku swego istnienia stawiał na postęp i innowacyjność, był 
i jest pionierem wytyczającym nowe kierunki rozwoju, otwierającym nowe możliwości. Ta 
sama wizja przyświeca Siemensowi w Polsce, reprezentowanemu tutaj przez grupę firm, 
których koordynatorem jest spółka regionalna, Siemens Sp. z o.o. 
 
Kontakt: 
Siemens Sp. z o.o. 
Sektor Industry 
Industry Automation/Drive Technologies (I IA/DT) 
ul. Żupnicza 11 
03-821 Warszawa 
tel. 022 870 98 11 
fax 022 870 91 49 

automatyka.pl@siemens.com 
www.siemens.pl/automatyka 
(systemy automatyki przemysłowej, urządzenia techniki napędowej, łączeniowej i elektroinstalacyjnej) 

mailto:automatyka.pl@siemens.com
http://www.siemens.pl/automatyka
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Dziedzina pomiarów i automatyki staje się coraz bardziej skomplikowana, a posiadanie wiedzy 
dającej pełny obraz jej rozwoju jest coraz trudniejsze. Efektywne stosowanie automatyki wymaga 
bardzo dużej wiedzy - automatyk musi być dobrym: fizykiem, mechanikiem, elektrykiem, 
informatykiem, a jednocześnie chemikiem, ciepłownikiem - znać się na gospodarce komunalnej, 
uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, itd., itd.. 

Jedną z firm, która jako podstawowy cel swojego istnienia przyjęła pomoc wszystkim 
potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki jest firma SKAMER-ACM. 

Przyjazne kontakty z praktycznie wszystkimi firmami działającymi w branży automatyki 
w Polsce pozwalają na wypracowanie dla każdego kontrahenta odpowiedniej dla niego zarówno 
technicznie jak i ekonomicznie oferty. Kadra techniczna w większości z wyższym wykształceniem stale 
podnosi swoje kwalifikacje przy jednoczesnej poprawie zarządzania. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma podejmuje się wszelkich zadań związanych 
z kompleksową realizacją instalacji pomiarów i automatyki przemysłowej - od najprostszych 
pojedynczych pomiarów do najbardziej złożonych i rozbudowanych, wymagających zastosowania 
sterowania rozproszonego.  

Firma SKAMER powstała w 1987 r. jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą  w Tarnowie. W pierwszych latach działalności Firma zajmowała się głównie 
projektowaniem instalacji pomiarów i automatyki, a następnie rozszerzała działalność usługową 
o kompletację urządzeń, montaż i rozruch instalacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
W 1992 r. została uruchomiona dodatkowo sprzedaż elementów automatyki i osprzętu elektrycznego.  

 Firma organizuje szkolenia, sympozja, konferencje. Wspólnie z AGH oraz producentami 
urządzeń automatyki organizuje od 1997 roku coroczną Konferencję Automatyków w Rytrze, której 
jednym z głównych celów jest integracja środowiska automatyków. 

 Firma  jest stałym wystawcą na Targach Automatyki i Pomiarów - AUTOMATICON. 
Firma współpracuje z : 
 

ü uczelniami technicznymi jak:  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika 
Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, PWSZ w Tarnowie  

 

ü biurami projektowymi, producentami urządzeń, firmami montażowo-instalacyjnymi  
 

ü prasą techniczną jak: Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, Napędy 
i Sterowanie, Control Engineering, Utrzymanie Ruchu, Ważenie Pakowanie Dozowanie, APA, 
Elektronika Praktyczna, Magazyn Ex, Industry Europe. 

 

ü organizacjami jak: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Ośrodek Badania Jakości Wyrobów  ZETOM, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, 
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii. 
  

Firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością wg norm 
EN ISO 9001:2008 w zakresie: "kompleksowe usługi inżynierskie jak 
projektowanie, dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie i serwis oraz 
sprzedaż urządzeń w dziedzinie automatyki przemysłowej". 

  
SKAMER-ACM za swoją działalność został wyróżniony Certyfikatem Innowacyjności przez 

Międzynarodową Sieć Naukową MSN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. W konkursie 
organizowanym przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie”, pod patronatem PARP i AGH, firma 
SKAMER-ACM została nagrodzona podwójnie. Za wkład we wdrażanie nowych technologii otrzymała 
medal Innowacje 2012, natomiast Katalog Automatyki został Produktem Roku 2012. Katalog 
Automatyki otrzymał także wyróżnienie na X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 
„Elektrownie Cieplne”. Również „Puls Biznesu” docenił dynamiczny rozwój firmy SKAMER-ACM, 
przyznając jej tytuł Gazeli Biznesu 2012. 
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Firma oferuje: 
ü projektowanie  

ü doradztwo techniczne  

ü kompletacja i dostawy urządzeń  

ü oprogramowanie i uruchomienie przemysłowych systemów komputerowych  

ü montaż i rozruch i serwis instalacji  

ü sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej 

ü Katalog Automatyki 

 

Projektowanie: 

Zakres prac obejmuje branże: 
ü pomiarów i automatyki oraz systemów komputerowych  
ü elektryczną i teletechniczną 

W przypadkach szczególnych, gdy Firma podejmuje się generalnego wykonawstwa obiektów 
i instalacji oferta obejmuje pozostałe branże jak: mechaniczną, technologiczną, budowlaną, 
ciepłownictwa i ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych oraz wentylacji i klimatyzacji.  

Do projektowania używamy programów CAE: Engineering Base firmy AUCOTEC, SEE Electrical 
Expert firmy IGE+XAO oraz AUTOCAD, co zapewnia wysoką jakość oraz czytelność dokumentacji 
technicznej. 

Doradztwo techniczne: 

Ze względu na duże doświadczenie w branży pomiarów i automatyki zapewniamy doradztwo 
techniczne w zakresie zastosowań preferowanych rozwiązań i doborze zamienników urządzeń 
praktycznie wszystkich producentów krajowych i zagranicznych reprezentowanych w Polsce. 

Kompletacja i dostawy urządzeń: 

Bazując na własnych i obcych projektach zapewniamy w ramach kompleksowych realizacji 
instalacji pomiarów i automatyki: zakupy urządzeń, osprzętu elektrycznego, armatury przemysłowej, 
prefabrykację zaprojektowanych elementów jak: szafy sterownicze, pulpity, szafki, zwężki, itp. 
kompletne dostawy urządzeń i materiałów. 

Oprogramowanie  przemysłowych systemów komputerowych: 

ü systemy: sterowania i monitoringu, kontrolno-pomiarowe, telemetrii - wykonujemy w oparciu 
o sterowniki firm: SIEMENS, BECKHOFF, OMRON, GE-FANUC Automation, Mitsubishi, ALLEN-
BRADLEY, SAIA, Schneider Electric; WAGO, oraz inne wg. wymagań klienta 
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ü systemy wizualizacji (procesów przemysłowych) - wykorzystujemy software: ArchestrA System 
Platform; InTouch; Historian; InTrack; InBatch; InControl; DT Analyst; QI Analyst firmy 
WONDERWARE; WinCC firmy SIEMENS; asix firmy ASKOM, oraz inne wg. wymagań klienta. 

Montaż, rozruch i serwis instalacji 
Zakres prac obejmuje branże: 

ü pomiarów i automatyki oraz systemów komputerowych  
ü elektryczną i teletechniczną.  

 
  W przypadkach szczególnych, gdy Firma podejmuje się generalnego wykonawstwa obiektów 
i instalacji oferta obejmuje pozostałe branże jak: mechaniczną, technologiczną, budowlaną, 
ciepłownictwa i ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych oraz wentylacji i klimatyzacji.  

Sprzedaż elementów automatyki 

Zakres sprzedaży obejmuje:  
ü elementy automatyki  
ü osprzęt elektryczny  
ü armaturę przemysłową.  

Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autoryzowanym dystrybutorem 
kilkudziesięciu firm krajowych i zagranicznych - producentów elementów automatyki, osprzętu 
elektrycznego i armatury przemysłowej. Sprzedaż odbywa się z dobrze zaopatrzonych magazynów 
w Tarnowie i Krakowie. Ofertowanie i zamawianie produktów jest możliwe metodami tradycyjnymi  
(telefon,  fax,  e-mail,  poczta), jak również poprzez platformę internetową Katalog Automatyki. 

Katalog Automatyki 

Katalog Automatyki powstał  w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Głównym celem katalogu 
jest  maksymalne ułatwienie i zautomatyzowanie  przepływu informacji techniczno–handlowej. 

Istotnymi funkcjami i elementami systemu są: 
ü Katalog towarów 
ü Moduł szkoleń 
ü Moduł targów internetowych. 

Katalog Automatyki jest uniwersalnym - dla różnych producentów -  konfiguratorem produktów, 
którego obsługa sprowadza się do zaznaczania kolejnych “check boxów”. Efektem końcowym jest 
wybranie konkretnego wykonania  wyrobu  określonego  m.in.  symbolem  producenta,  nazwą, ceną. 
Dzięki temu użytkownik systemu nie musi konfigurować specyfikacji i symbolu wyrobu korzystając 
z kart katalogowych na stronach www producentów.   

Cena podana w Katalogu Automatyki pomaga w ocenie kosztów  zarówno przy projektowaniu  
nowych  jak i  modernizacji istniejących  instalacji  pomiarów i automatyki.  
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Stosując   Katalog  Automatyki   bardzo  łatwo  można  porównać  produkty o zbliżonych 

parametrach różnych producentów i wybrać odpowiedni dla siebie zarówno pod względem 
technicznym  jak i cenowym. 

Katalog Automatyki daje możliwość tworzenia zapytań ofertowych, zamówień, generowania 
oferty automatycznej z systemu, eksportowania listy towarów do standardowych formatów (CSV, XML, 
PDF). Każdy użytkownik może również  tworzyć własne katalogi. 
 

Poruszanie się po Katalogu Automatyki jest łatwe, przyjazne i intuicyjne. Tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie. Projektant dobierze właściwe urządzenie lub materiał, pobierze dodatkowe materiały 
z biblioteki CAD, kosztorysant szybko wyceni zadanie, inżynier utrzymania ruchu znajdzie interesujące 
go urządzenie i porówna z wyrobami innych producentów, pracownik działu logistycznego znajdzie 
produkt, sprawdzi cenę, dostępność, wygeneruje ofertę, wyśle zapytanie i złoży zamówienie, 
a wszystko zajmie kilka minut. 

 
Katalog Automatyki to również dwa bardzo innowacyjne moduły, a mianowicie szkolenia 

i targi. Zastosowano tutaj nowoczesne technologie takie jak wirtualna tablica, zdalny pulpit, 
uzupełnione o przekaz audio/wideo. Producenci mogą przeprowadzać szkolenia online związane 
z bardziej skomplikowanymi wyrobami, podawać przykładowe aplikacje, itp., a także umieszczać na 
serwerze materiały szkoleniowe do pobrania.  

Moduł targi online - jest  próbą przeniesienia targów branżowych w świat wirtualny 
z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących np. na  Targach Automaticon. 
 

Serwer, na którym funkcjonuje  system jest administrowany  przez  firmę SKAMER-ACM, pod 
neutralnym adresem: www.katalogautomatyki.pl 

 
 

http://www.katalogautomatyki.pl


  
Twój partner we wdrażaniu i stosowaniu automatyki 

 
 

str. 6 SKAMER-ACM, Materiały o Firmie 
SKAMER-ACM XVII  KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2013 
 

 

WYBRANE REALIZACJE POMIARÓW I AUTOMATYKI 
ü Dostawa szaf sterowniczych prefabrykowanych dla systemu sterowania i akwizycji danych na linii 

produkcyjnej  farb emulsyjnych; rozbudowa systemu sterowania i akwizycji danych na linii produkcji 
farb emulsyjnych na wydziale P3 Pustków dla Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Lubzina. 

ü Układu pomiarowy energii pary dla Kronospan HPL Mielec. 

ü Dostawa i instalacja szaf sterujących dla turbiny wiatrowej dla ANew Institute Kraków. 

ü Układ klimatyzacji ramy natykowej w linii kalandra stalowego, układ pomiaru zawartości oleju 
w ściekach, wykonanie podwójnych szpulowych nawijaków bieżnika w linii odbiorczej wytaczarki 
Berstorff, wykonanie i uruchomienie systemu odczytu kodów paskowych w obszarze: ”final 
finishingu” i sterowanie zrzutami opon do magazynu „Barcode extention Hardware Install” w Firmie 
Oponiarskiej Dębica S.A. 

ü System zbierania danych pomiarowych, podczas odlewania materiałów małowrażliwych typu PBX 
dla ZPS GAMRAT Jasło (grupa BUMAR). 

ü Modernizacja AKPiA na stokażu surowców B-151 oraz wykonanie sterowania rozładunkiem 
i załadunkiem surowców do zbiorników sylfatu i gliceryny, rozbudowa węzła do produkcji żywic 
nowolakowych dla LERG Pustków S.A. 

ü Modernizacja systemów sterowania linii produkcyjnych BS-90 i BS-120/1 do wytłaczania uszczelek 
gumowych wraz z wymianą sterownika S5 na S7, oraz modernizacja systemów sterowania linii 
produkcyjnej do wytłaczania uszczelek gumowych na linii BS-120/2 w STOMIL Sanok S.A. 

ü Prace instalacyjne w obszarze instalacji GATEWAYS na potrzeby systemu  MES i systemu 
Barcode,  wymiana sekcji 3 rozdzielni 0,4 kV w P-2a wraz z wymianą połączenia kablowego 
z transformatora, wykonanie układu Close loop na linii wytłaczania Berstorff w Firmie Oponiarskiej 
Dębica S.A. 

ü Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu gazowego DANIEL 700 z detektorem zawartości 
siarki FPD 500, analizatora węglowodorowego i wodnego punktu rosy gazu CONDUMAX CD2-
HW-AT oraz światłowodowego analizatora zawartości wilgoci w gazie Hygrofil F w stacji 
redukcyjnej gazu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w  Gdańsku. 

ü Rozbudowa maszyny do nalewania o trzeci tor - linia montażu A oraz modyfikacja oprogramowania 
linii dozowania koncentratów dla UTC CCS Manufacturing Polska Ropczyce. 

ü Dostawa, montaż i uruchomienie przetworników, sygnalizatorów do pomiaru poziomu klinkieru 
i czujników pomiaru temperatury w kopułach klinkieru dla CEMEX Polska - Cementownia Chełm. 

ü Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomiarów poziomów materiałów sypkich w zbiornikach 
magazynowych oraz instalacji pneumatycznego transportu odważonych porcji w zestawiarni 
surowców w Krośnieńskich Hutach Szkła "KROSNO" S.A. 

ü Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie szafy zasilająco-sterowniczej z falownikiem 
75 kW do układu hydrauliki; projekt i wykonanie pojedynczego nawijaka A-frame w linii cięcia 
i łączenia osnowy SPLICER nr 3; instalacja elektryczna i AKPiA dla zadania „Wymiana 6 
zbiorników w magazynie olejów MS-2” w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 

ü Wykonanie systemu sterowania mikserem na linii nr 1 w STOMIL Sanok S.A. 

ü Wykonanie oprogramowania i uruchomienie układu automatycznego odważania zadanej ilości 
mączki wapiennej do masy asfaltowej w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA-
MATIZOL” S.A. Gorlice. 

ü Wykonanie stacji grzewczo-chłodzącej TCU dla linii Quadroplex WBR w Firmie Oponiarskiej 
Dębica S.A. 

ü Wykonanie poczwórnej stacji nawijania opasania na szpule GY w linii VMI4 w Firmie Oponiarskiej 
Dębica S.A. 
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GŁÓWNI DOSTAWCY 
 

 
 

 

 
ABB   Sp. z  o.o. 

• przetworniki, ustawniki pozycyjne 

• analizatory gazów 

• sterowniki 

• przetwornice częstotliwości, softstarty, silniki elektryczne 

• systemy sterowania 

 

APATOR POWOGAZ S.A. 
• ciepłomierze 

• wodomierze 

• chloratory 

 
 

APLISENS  Sp. z  o.o. 
• przetworniki ciśnienia 

• mierniki i wyświetlacze 

• separatory 

 
ASCO NUMATICS Sp. z  o.o. 

• zawory  elektromagnetyczne  
   i pneumatyczne 

• pneumatyka siłowa 

 

 

BALLUFF Sp. z o.o. 
• czujniki zbliżeniowe 

• zasilacze 

• koncentratory 

 

BELIMO Siłowniki S.A. • siłowniki do przepustnic 

• siłowniki kompaktowe 

 

Zakłady Mechaniczne 
CHEMITEX Sp. z o. o. 

• kurki, zawory kulowe 

• wzierniki 

 

CONTROLMATICA 
ZAP-PNEFAL Sp. z o. o. 

• siłowniki elektryczne 

• ustawniki pozycyjne 

• regulatory dwustanowe i bezpośredniego działania 

• zawory blokowe 

 

 
 CZAKI THERMO-PRODUCT 

Wojciech Czaki 
• czujniki temperatury  

• przetworniki temperatury 

• mierniki i regulatory temperatury 

 

 

COMARK Ltd. 
(SKAMER-ACM - wyłączny 

przedstawiciel na terenie  Polski) 

• bezprzewodowy system monitoringu temperatury i wilgotności 

• czujniki temperatury 

• mierniki temperatury 

• rejestratory temperatury i wilgotności 

• mierniki ciśnienia 

• pirometry 
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DANFOSS  Sp. z  o.o. 
• automatyka ciepłownicza 

• presostaty, termostaty, przetworniki ciśnienia, zawory 
elektromagnetyczne 

• przetwornice częstotliwości, softstarty 

 
Eaton Electric Sp. z o.o. 

 

• przekaźniki, sterowniki, panele operatorskie 

• przemienniki częstotliwości,  

• aparatura modułowa, wyłączniki, rozłączniki 

• rozdzielnice i obudowy 

 

 
 

EMERSON Process Management  
Sp. z o.o. 

• pomiary ciśnienia, poziomu, przepływu, temperatury, regulatory 

• zawory regulacyjne 

• analizatory 

• systemy sterowania 

 

 

Endress+Hauser Polska  
Sp. z o.o.  

• pomiary poziomu, przepływu, wilgotności, składu gazów, pH 

• przepływomierze 

 

 FESTO Sp. z o.o. 
• siłowniki pneumatyczne 

• zawory rozdzielające 

• elementy przygotowania sprężonego powietrza 

 
 

 HONEYWELL Sp. z o.o. 

• pomiary ciśnienia, temperatury 

• regulatory, rejestratory  

• zawory regulacyjne 

• wyłączniki krańcowe 

• sterowniki 

• systemy sterowania 

 

 

JUMO Sp. z o.o. 
• czujniki  temperatury 

• pomiary pH, redox, tlen, przewodność 

• przetworniki ciśnienia, temperatury 

• wskaźniki, rejestratory, regulatory 

 

 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 
• czujniki temperatury 

• przetworniki temperatury 

• mierniki, regulatory, rejestratory 

 
 

 
Kamstrup Sp. z o.o. 

• liczniki ciepła 

• liczniki energii elektrycznej 

• liczniki dla instalacji wodociągowych 

 
Klinger w Polsce Sp. z  o .o. 

• zawory kulowe, tłoczkowe 

• przepustnice 

• zasuwy nożowe 

• odwadniacze 
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 KROHNE Polska  Sp. z o.o. 
• przepływomierze 

• pomiary przepływu i dozowanie 

• pomiary i sygnalizacja poziomu 

 

 
 

LUMEL  S.A. 

• mierniki cyfrowe i analogowe 

• boczniki, przekładniki 

• przetworniki 

• regulatory, rejestratory 

• sterowniki 

• wyświetlacze wielkogabarytowe 

 

 
MICHELL INSTRUMENTS Ltd. 

(SKAMER-ACM - wyłączny 
przedstawiciel na terenie  Polski) 

• laboratoryjne i przemysłowe  
    wilgotnościomierze gazów 

 

OMRON ELECTRONICS 
 Sp. z o. o. 

• czujniki, mierniki 

• regulatory, sterowniki 

• przekaźniki, wyłączniki 

• przetwornice częstotliwości, softstarty 

 

PARTEX 
Marketing Systems  

Sp. z o.o 

• oznaczniki na przewody i kable  

• oznaczniki ze stali nierdzewnej 

• urządzenia znakujące, etykiety 

• koszulki termokurczliwe 

 
  

Pepperl+Fuchs  
Sp. z o.o. 

 

• czujniki fotoelektryczne, indukcyjne, pojemnościowe 

• systemy wizyjne, pozycjonowania, rozproszonych we/wy 

• separatory, przetworniki i sygnalizatory poziomu 

• sieci procesowe 

 

PHOENIX CONTACT  
Sp. z o.o 

• złącza elektryczne, osprzęt montażowy 

• zasilacze 

• systemy bezpieczeństwa 

• sieci przemysłowe 

• zabezpieczenia sieci 

 

PILZ  Polska  
Sp. z o.o. 

• czujniki bezpieczeństwa 

• kontrola i komunikacja 

• monitoring i sterowanie 

 
Zakłady Automatyki 

POLNA  S.A. 

• zawory regulacyjne 

• regulatory bezpośredniego działania 

• filtry, pompy i smarownice 

• destylatory 

 

Centrum Produkcyjne Pneumatyki 
PREMA  S.A. 

• siłowniki pneumatyczne 

• zawory rozdzielające 

• elementy przygotowania sprężonego powietrza 
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Spółdzielnia Niewidomych 
PROMET 

• przyciski sterownicze 

• lampki sygnalizacyjne 

• mikrowyłączniki 

• kasety sterownicze 

 

RELPOL S.A. • przekaźniki, przekaźniki czasowe 

• styczniki 

 

ROCKWELL 
 Automation Sp. z o.o. 

• czujniki, regulatory, sterowniki 

• przekaźniki, wyłączniki 

• przetwornice częstotliwości 

• komponenty bezpieczeństwa 

• interfejsy i oddalone wejścia/wyjścia 

• sieci, systemy i panele operatorskie 

 

Bosch Rexroth 
Sp. z o.o. 

• regulowane napędy elektryczne i sterowania 

• hydraulika przemysłowa 

• pneumatyka 

• technika przemieszczeń liniowych i montażu 

• hydraulika w technice mobilnej 

 

RITTAL Sp. z o.o. • obudowy 

• szafy sterownicze 

 

SAMSON Sp. z o.o. • zawory regulacyjne 

• automatyka ciepłownicza 

 

 
 

Schneider Electric Polska 
Sp. z o.o 

• czujniki zbliżeniowe 

• panele operatorskie 

• przemienniki częstotliwości i serwonapędy 

• komponenty bezpieczeństwa 

• zasilacze 

• interfejsy i oddalone wejścia/wyjścia 

•  
 
 

 
SELS Sp.J. 

P. Kiełducki, K. Piwoński 
• czujniki zbliżeniowe 

• zasilacze 

 
SICK Sp. z o.o. 

• czujniki przemysłowe 

• komponenty bezpieczeństwa 

• enkodery, skanery 

 
 SIEMENS   Sp. z o.o. 

AUTOMATION & DRIVES 

• czujniki, przetworniki, mierniki 

• przepływomierze 

• regulatory, zawory regulacyjne 

• sterowniki, przetwornice częstotliwości 

• systemy sterowania 
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 SONEL S.A. • mierniki wielkości elektrycznych 

 

Spirax Sarco Sp. z o.o. 
• armatura dla instalacji pary wodnej i kondensatu 

• regulatory bezpośredniego działania 

• przepływomierze ,ciepłomierze 

• elementy automatyki kotłowej 

 
 
 

TECHNOKABEL S.A. • przewody 

• kable 

 

 

TURCK  Sp. z o.o. 
• czujniki fotoelektryczne, indukcyjne, pojemnościowe 

• interfejsy modułowe 

• separatory 

• systemy sieciowe 

 

 
WAGO ELWAG Sp. z o.o. • złączki zaciskowe 

• moduły  elektroniczne 

 

Wieland Electric Sp. z o.o. 
• przekaźniki czasowe 

• przekaźniki bezpieczeństwa 

• szyny, listwy 

• zasilacze 

 

 
 

WIKA Polska  S.A. 
• manometry, wakuometry 

• termometry manometryczne 

• przetworniki ciśnienia 

• czujniki i przetworniki temperatury 

 

YOKOGAWA DEUTSCHLAND 
GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

• przetworniki, przepływomierze  

• pomiary pH, redox, tlen, przewodność 

• regulatory, rejestratory  

• systemy sterowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciągły rozwój firmy SKAMER-ACM, inwestycje w nowe kadry 
i technologie pozwalają na zdobywanie nowych rynków  i gałęzi 
przemysłu.  
 

Wszystkie informacje o firmie i zrealizowanych tematach 
inwestycyjnych dostępne są na stronie www.skamer.pl 

 

http://www.skamer.pl
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Technokabel S.A. – Fabryka Kabli. 
 
 
 

TECHNOKABEL jest europejskiej klasy, nowoczesną fabryką kabli 
wyposażoną w nowoczesne linie produkcyjne umożliwiające produkcję 
zaawansowanych technicznie wyrobów dla automatyki przemysłu, teleinformatyki, 
energetyki oraz kabli do zastosowań specjalnych. 

Trzydziestoletnie doświadczenie firmy, wysoko wykwalifikowany 
i doświadczony personel umożliwia produkcję zaawansowanych technicznie kabli 
i przewodów na światowym poziomie. TECHNOKABEL dostarcza wyroby i świadczy 
doradztwo naszym klientom w oparciu o najnowocześniejszą wiedzę i technologię 
z zakresu techniki kablowej. 

Wszystkie dziedziny działalności firmy to jest: badania i rozwój, projektowanie 
kabli, produkcja i handel podporządkowane są jednemu celowi – zapewnić korzyści 
klientom, użytkownikom naszych kabli. 

Ostatnie nowe uruchomienia to kable przeżywające pożar, także do 
zastosowań w automatyce przemysłowej. Kable bezhalogenowe zarówno do 
automatyki jak i zasilania. Kable pancerzone zarówno drutem stalowym jak 
i ocynkowanymi taśmami stalowymi. Nasze możliwości mieszczą się w zakresie od 
kabli miniaturowych do kabli o maksymalnej średnicy 70 mm. 

 
 
 

 
TECHNOKABEL S.A. 

ul.Nasielska 55 
04-343 Warszawa 

 
 

tel.:022 516 97 77 
fax:022 516 97 87 

 
Dział sprzedaży: 

tel.:022 516 97 97 
fax:022 516 97 91 

                                www.technokabel.com.pl         sprzedaz@technokabel.com.pl 

http://www.technokabel.com.pl
mailto:sprzedaz@technokabel.com.pl
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Program produkcji Fabryki Kabli Technokabel S.A. 
 

TECHNOKABEL to nowoczesna fabryka kabli sprzedająca swoje wyroby do renomowanych klientów 
w kraju i za granicą. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników posiadających wiedzę 
i doświadczenie zapewnia produkcję nowoczesnych kabli i przewodów. Kluczowe kompetencje 
TECHNOKABLA to projektowanie, produkcja i sprzedaż wysokiej jakości kabli i przewodów dla 
przemysłu, energetyki oraz dla infrastruktury budownictwa i transportu. Innowacyjność oraz 
opracowywanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych kabli i przewodów zapewnia naszym klientom 
i użytkownikom dodatkowe wartości. Nasz program produkcji to 140 grup wyrobów obejmujących 5500 
typowymiarów kabli i przewodów. Firma zajmuje się także produkcją kabli do zastosowań specjalnych 
projektowanych według indywidualnych wymagań zamawiającego. Nasz system zapewniania jakości 
wdrożony i certyfikowany przez TÜV Monachium już od 1999 r. zapewnia wysoką jakość zgodnie 
z normą ISO 9001: 2008. Dodatkowo w roku 2012 firma TECHNOKABEL S.A. wdrożyła i certyfikowała 
system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004 

 

1. Kable sterownicze i przyłączeniowe 
1.1 Giętkie kable sterownicze i zasilające  na napięcia  300/500 V i 0,6/1 kV 
1.2 Giętkie kable sygnalizacyjne na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 
1.3 Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcia  300/500 V 
1.4 Kable do przekształtników (falowników) 
1.5 Kable sterownicze i zasilające dla przemysłu petrochemicznego 
1.6 Przewody dźwigowe 

2. Kable do  transmisji danych  (automatyka, elektronika, komputery) 
2.1 Giętkie kable dla układów automatyki i elektroniki 
2.2 Giętkie kable  sygnalizacyjne dla układów automatyki i elektroniki 
2.3 Kable do transmisji cyfrowej 
2.4 Kable do przemysłowych sieci  typu BUS 
2.5 Kable do sieci typu  BUS  w budynkach  inteligentnych 

3. Kable iskrobezpieczne 
3.1 Kable iskrobezpieczne na napięcie 300/500 V 
3.2 Kable iskrobezpieczne na napięcie 0,6/1 kV 

4. Kable teleinformatyczne 
4.1 Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (okablowanie strukturalne) 
4.2 Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (do układania na zewnątrz i w ziemi) 

5. Przewody współosiowe (koncentryczne) 
6. Telekomunikacyjne kable instalacyjne 

6.1 Telekomunikacyjne kable  instalacyjne (stacyjne) 
6.2 Telekomunikacyjne przewody giętkie 
6.3 Przewody wstążkowe 
6.4 Kable do instalacji przeciw pożarowych - certyfikat zgodności CNBOP 
6.5 Przewody do urządzeń alarmowych i domofonów 
6.6 Kable alarmowe i sygnalizacyjne do układania w ziemi 
6.7 Telekomunikacyjne kable do transmisji cyfrowej 

7. Przewody audio i video 
7.1 Przewody mikrofonowe 
7.2 Przewody głośnikowe 
7.3 Profesjonalne przewody audio i video 
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8. Przewody jednożyłowe 

8.1 Telekomunikacyjne przewody montażowe 
8.2 Elektroenergetyczne przewody montażowe 
8.3 Przewody silikonowe do pracy w temperaturze +180÷ -60°C 
8.4 Przewody do pracy w temperaturze +125 ÷ -50°C 
8.5 Przewody dla pojazdów szynowych 
8.6 Przewody do systemów solarnych 

9. Kable elektroenergetyczne 
10. Kable sygnalizacyjne z żyłami jednodrutowymi 
11. Kable górnicze – z atestem  EMAG 

11.1 Elektroenergetyczne kable górnicze na napięcie 0,6/1 kV 
11.2 Sygnalizacyjne kable górnicze z żyłami jednodrutowymi 
11.3 Sygnalizacyjne kable górnicze z żyłami giętkimi 

12. Kable bezpieczeństwa - bezhalogenowe 
12.1 Kable bezhalogenowe do instalacji przeciw pożarowych 
12.2 Kable bezhalogenowe dla układów elektroniki i automatyki 
12.3 Kable bezhalogenowe do transmisji cyfrowej 
12.4 Bezhalodenowe przewody jednożyłowe 
12.5 Bezhalogenowe przewody głośnikowe 
12.6 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce 

bezhalogenowej. 
12.7 Bezhalogenowe kable strukturalne. 

13. Kable bezpieczeństwa - ognioodporne (z podtrzymaniem funkcji) 
13.1 Instalacyjne kable ognioodporne 
13.2 Kable elektroenergetyczne ognioodporne 
13.3 Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

14. Kable i przewody ciepłoodporne 
15. Kable do zastosowań militarnych 
16. Kable i przewody specjalne projektowane wg wymagań klienta 

 

Szczegółowy program produkcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
 

www.technokabel.com.pl 

http://www.technokabel.com.pl
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Przewody do automatyki i sterowania 

 

 

TECHNOTRONIK LiYY 
TECHNOTRONIK LiYY-Nr 
TECHNOTRONIK LiYwYw 105oC 
TECHNOTRONIK LiYY-P 
TECHNOTRONIK LiYCY 
TECHNOTRONIK LiYCY-Nr 
TECHNOTRONIK LiYCY-P 
TECHNOTRONIK LiYYCY 
TECHNOTRONIK LiYYCY-Nr 
TECHNOTRONIK LiY(St)CY 
TECHNOTRONIK LiYC-CY-P 
TECHNOTRONIK LiYCY-CY-P                 
LiY(St)-CY nx2x0,22mm2  

TECHNOTRONIK Kable dla układów automatyki i 
elektroniki, o żyłach wielodrutowych 

 

Kable TECHNOTRONIK przeznaczone są do pracy w systemach 

sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w 

technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem 

sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki 

przemysłowej i automatyki. 

Kable ekranowane TECHNOTRONIK posiadają wspólny ekran w 

postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej 

gęstości krycia oplotu > 80 %  chroni kabel przed wpływem 

zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia 

prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i  analogowych.  

 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,14 ÷ 2,5 

300/300 V 
 

 

TECHNOKONTROL YKSLY 

TECHNOKONTROL YKSLY-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekw 

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 

TECHNOKONTROL Kable  sygnalizacyjne o żyłach  
wielodrutowych dla układów automatyki i elektroniki 

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL  przeznaczone są do 

pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w 

systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do 

transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i 

cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.  

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod 

warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla 

obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable 

nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz 

budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na 

działanie olejów. 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

 

 

RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm2 Bd        

RE-2Y(St)Yv, RE-2Y(St)Yv PIMF  

Kable do transmisji cyfrowej 

Kable o budowie pęczkowej przeznaczone do transmisji danych za 

pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych do 10 kHz. 

Kable są zaprojektowane do technologii połączeń Maxi-Termi-Point.  

Kable ekranowane z wiązkami parowymi przeznaczone do pracy w 

systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach 

przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji 

danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w 

instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Zastosowanie 

polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów 

parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 48 

0,5 ÷ 1,3 

300/300 V 

 

 BUS O2YS(St)CY 1x2x1,0/2,6 mm  

BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm  

FFBUS 105°C 1x2x18 AWG  

TECHNOTRONIK C-BUS/A/J 2x1,5  

EIB BUS 2x2x0,8 mm i  

EIB BUS-H 2x2x0,8 mm 

Kable do przemysłowych sieci typu BUS 

Kable przeznaczone do pracy w systemach automatyki 

przemysłowej z magistralą PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, w 

systemach FOUNDATION fieldbus systemów także  do systemów 

automatyki przemysłowej z magistralą AS-I. 

Kable EIB BUS przeznaczone do Europejskiej Magistrali 

Instalacyjnej EIB (European Installation Bus).  
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TECHNOFLEKS LiYY  

TECHNOFLEKS LiYY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYY-P  

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY  

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY-P  

TECHNOFLEKS LiYYCY  

TECHNOFLEKS LiYYCY-Nr  

Giętkie kable sterownicze i zasilające o żyłach 
wielodrutowych na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 

Kable przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i 

wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, 

zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię 

elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak 

linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.  

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów 

 

 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLY  

TECHNOKONTROL YKSLY-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLYekw  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw  

TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr  

Kable sygnalizacyjne o żyłach wielodrutowych na 
napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 

Giętkie kable przeznaczone do pracy w energetycznych 

systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i 

do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach 

przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia 

klimatyzacji i inne. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do 

połączeń ruchomych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie 

olejów. 

 

 

 
Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

YStY 300/500 V  

YStYekw 300/500 V  

Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 
300/500 V 

Giętkie kable sterownicze przeznaczone do pracy w 

energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, 

sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w 

instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, 

urządzenia klimatyzacji i inne. 
 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3 ÷ 8 

0,75 ÷ 1,0 

300/500 V 

 

 TECHNOKONTROL IB-YSLY 

TECHNOKONTROL IB-YSLY-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-2YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB-YSLYCY-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY-P 

Kable iskrobezpieczne  
na napięcie 300/500 V i 0,6/1 kV 
 
Przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i 

strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowany na powłokę 

polwinit w kolorze niebieskim (RAL 5015) jest odporny na 

działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, 

jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym 

płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym. Kable są 

olejoodporne. 
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TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB1-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLYCY-P 

 

Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z 

materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, 

magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów 

itp. Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na 

zewnątrz budynków. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500V; 0,6/1 kV 
 

Kable elektroenergetyczne ognioodporne 

Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 
których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających). 

Kable powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i 
kosztownych urządzeń elektronicznych. Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez określony czas, tj. zapewnienie 
dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, 
emisja dymu jest bardzo niska a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. 

Kable z warstwą izolacyjną, z taśmy mikowej, posiadające Certyfikat Zgodności nr 2412/2007 wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej w Józefowie. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH30/E30 

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min.  

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH90/E90 

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV  

Kable z koncentryczną żyłą ochronną zapewniające podtrzymanie 
funkcji elektrycznych instalacji przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV  

Kable z koncentryczną żyłą ochronną zapewniające podtrzymanie 
funkcji elektrycznych instalacji przez czas 90 min. 

Kable z izolacją ze specjalnej mieszanki silikonowej. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

(N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH30/E30 

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

(N)HXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV  

Kable z koncentryczną żyłą ochronną zapewniające podtrzymanie 
funkcji elektrycznych instalacji przez czas 30 min. 

Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

Elektroenergetyczne bezhalogenowe przewody ognioodporne, przeznaczone do zasilania oraz wykonywania połączeń stałych urządzeń systemów 
alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) itp. oraz do transmisji danych za pośrednictwem 
sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HDGs(żo) i HDGsekw(żo) 

Nieekranowane i ekranowane folią aluminiową (z żyłą uziemiającą 
pod folią) kable o jednodrutowych żyłach miedzianych, izolacji z 
gumy silikonowej i powłoce bezhalogenowej. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HLGs(żo), HLGsekw(żo) 
Nieekranowane i ekranowane folią aluminiową (z żyłą uziemiającą 
pod folią) kable o wielodrutowych żyłach miedzianych, izolacji z 
gumy silikonowej i powłoce bezhalogenowej. 
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Kable i przewody w wymagających aplikacjach. 
 

Jest wiele dziedzin życia, w których nie można obyć się bez kabli i przewodów. 
Zasilanie urządzeń, sterowanie nimi, przesyłanie informacji jest często realizowane 
w specyficznych warunkach. Z trudnymi warunkami eksploatacji idą w parze 
wymagania dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia stosowania pewnych 
substancji  stwarzających ryzyko, zarówno podczas normalnego użytkowania jak i na 
wypadek pożaru bądź mającej nastąpić w przyszłości utylizacji. Zazwyczaj w tego 
rodzaju sytuacjach nie sprawdza się stosowanie tradycyjnych kabli. 

Jednym z krytycznych parametrów jest temperatura pracy. Kable w standardowym 
wykonaniu mogą być układane i przeginane w temperaturze od -5 do + 70°C, a po 
zainstalowaniu pracować statycznie od -30 do +80°C. 

 Zastosowanie specjalnych polwinitów ciepłoodpornych pozwoliło rozszerzyć 
temperaturę pracy od -40 do + 105°C. Takie przewody stosowane są między innymi 
w przemyśle samochodowym. 

W zastosowaniach militarnych, zwraca się uwagę na to, aby w ujemnych 
temperaturach powłoka kabla, najbardziej narażona na uszkodzenia, nie popękała 
nawet w temperaturze - 50°C. Efekt taki został osiągnięty w polowych kablach PKD 
i PKM przez zastosowanie specjalnej mieszanki polwinitowej. 

Zastosowanie poliuretanu w kablach pozwala rozszerzyć  temperaturę pracy od -
40 do + 80°C. Dodatkowym efektem zastosowania tego materiału jest zwiększenie 
odporności mechanicznej, w szczególności na ścieranie i przecinanie, oraz 
odporności na oddziaływania mikrobiologiczne i promieniowanie ultrafioletowe.  

Rozszerzenie temperatury na zakres od -60 do + 125°C uzyskujemy stosując 
termoplastyczne elastomery. Kable z nich wykonane zachowują elastyczność 
w całym zakresie temperatur. 

Coraz częściej jako materiały izolacyjne i powłokowe wykorzystuje się mieszanki 
bezhalogenowe, które mają podobne własności do polwinitu z tą różnicą, że nie 
zawierają halogenków. W nowoczesnych pojazdach szynowych (metro, kolej, 
tramwaje) zastosowanie takich mieszanek ma uzasadnienie w kontekście 
bezpieczeństwa pasażerów na wypadek pożaru. Obok zwiększonej odporności na 
rozprzestrzenianie płomienia mieszanki te nie emitują toksycznych gazów i gęstych 
dymów. Jednak podstawowe materiały bezhalogenowe nie posiadają 
wystarczających właściwości. Dopiero zastosowanie specjalnych mieszanek 
sieciowanych radiacyjnie pozwala uzyskać dodatkowo odpowiednią odporność 
chemiczną, mechaniczną i szeroki zakres temperatur pracy od -40 do + 120°C.  

Zastosowanie izolacji i powłoki silikonowej pozwoliło osiągnąć jeszcze większą 
odporność termiczną przewodów. Zakres temperatur dla takich rozwiązań wynosi od 
-60 do + 180°C, a czasowo nawet do +200°C. Przewody takie są stosowane do 
współpracy z czujnikami temperatury i innymi pracującymi w podwyższonej 
temperaturze. 

Dobierając kable i przewody trzeba brać pod uwagę wszystkie aspekty 
zastosowania. Analizując ofertę producentów można z pewnością dobrać 
rozwiązanie, które będzie kompromisem pomiędzy kosztem a oferowanymi 
własnościami i w perspektywie całego okresu funkcjonowania instalacji zapewni 
wymierne korzyści wynikające z odpowiedniego wyboru. 

 
       Dariusz Ziółkowski 
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 TURCK sp. z o.o. 
 

Od ponad 40 lat TURCK jest liderem innowacyjnych rozwiązań pozwalających spełniać ciągle 
zwiększające się wymagania stawiane automatyce w przemyśle. 

 

TURCK to jeden z czołowych producentów 
elementów automatyki na świecie. Oddział koncernu 
w Polsce powstał w 2001 r. W obecnej chwili 
zatrudniamy już 25 osób (w tym 18 inżynierów). 
Specjalizując się początkowo w czujnikach 
przemysłowych, dziś oferujemy rozwiązania 
i urządzenia dla pełnego spektrum zadań 
automatyzacji. W oparciu o wiedzę i latami zbierane 
doświadczenia proponuje wysoce efektywne 
rozwiązania dla każdej możliwej aplikacji: ponad 100 
000 różnego rodzaju czujników, urządzeń do 
przetwarzania i transferu sygnałów obiektowych oraz 
kompletny zakres produktów dla przemysłowych sieci komunikacyjnych. 

 

Firma kładzie duży nacisk na obsługę klientów, oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów 
technicznych. Podstawą działań jest bliska współpraca z klientem przy wykorzystaniu najnowszych 
technologii oraz światowej sieci dystrybucji. Dzięki ponad 40-letniej obecności na rynku oraz szerokiej 
palecie produktów, oferujemy Państwu kompletne rozwiązania pochodzące od jednego producenta. 
Wysoka innowacyjność firmy przejawia się wciąż poszerzanej ofercie (ostatnio np. o panele dotykowe 
HMI). 

  

Zgodnie z naszą filozofią "myśl globalnie - rób lokalnie" oddaliśmy do Państwa dyspozycji ponad 
3200 pracowników własnych w 25 krajach oraz 70 przedstawicielstw handlowych na całym świecie. 
Nasi specjaliści służą szybką i kompetentną pomocą niezależnie od miejsca, gdzie w danej chwili się 
Państwo znajdziecie. 
 

NASZA OFERTA: 

Przemysłowe sieci komunikacyjne 
• Komponenty i całościowe rozwiązania dla: Profibus-DP, Ethernet IP, 

Profinet, Modbus TCP, DeviceNet, CANopen, FOUNDATION Fieldbus, 
Profibus-PA.  

• Stacje zdalnych I/O w wykonaniach modułowych i kompaktowych (np. 
BL20, BL67, piconet).  

• Kompletna technika łączeniowa i kable komunikacyjne. 
 

Systemy sterowania w strefach Ex 
Urządzenia przełączające i przetwarzające sygnały z/do stref zagrożonych 
wybuchem: 
● Separatory iskrobezpieczne 
● Stacje zdalnych I/O do montażu w strefach Ex (excom, BL20) 
● Infrastruktura sieci FOUNDATION Fieldbus i Profibus-PA (zaawansowane 
zasilacze segmentów sieci, multibariery, junction boxy, złącza, terminatory, kable) 
 

Dotykowe panele HMI 
● Zależnie od wersji możliwość samej wizualizacji lub wizualizacji i sterowania 
● Szeroki wybór interfejsów 
● Kompatybilność z CoDeSys 3.0 
● Oprogramowanie QVIS 
 
 
 

Systemy identyfikacji RFID 
● Zasięg odczytu/zapisu do 0,5 m (fale HF) i 3 m (fale UHF) 
● Maksymalny rozmiar pamięci nośników danych do 2 kB 
● Temperatura pracy do 210 ºC 
● Stopień ochrony IP20 lub IP67.
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Systemy komunikacji radiowej 
SureCrossTM 
Przemysłowe urządzenia w 
obudowach o wysokim stopniu 
ochrony IP67 do radiowego przesyłu 
sygnałów dwustanowych, 
analogowych (w tym również 
specjalnych, np. z PT100) oraz 

bezprzewodowej transmisji szeregowej oraz Ethernet: 
● Podstawowe rozwiązanie w topologii 1:1 – ekonomiczna seria 
DX70 przeznaczona do przesyłu sygnałów dwustanowych oraz 
analogowych prądowych 
● System pracujący w topologii gwiazdy – seria DX80 
wyposażona w dodatkowe możliwości przesyłu sygnałów 
specjalnych (np. bezpośrednie podłączenie PT100) oraz 
udostępniająca opcję zasilania bateryjnego (wersja FlexPower) 
● Rozwiązania do radiowej transmisji sieciowej w topologii MESH 
(drzewka) – DX80 Data Radio występuje w dwóch seriach: 
pierwsza z nich umożliwia pracę z interfejsem szeregowym 
RS232/RS485, natomiast druga przeznaczona jest do realizacji 
bezprzewodowej komunikacji Ethernet 
● DX99 to specjalne węzły sieci pracującej w topologii gwiazdy; 
przeznaczone są pracy w strefach zagrożonych wybuchem (nawet 
0 i 20) 
● Czujniki bezprzewodowe Q45 – kompatybilne z siecią DX80 są 
całkowicie samodzielnym i niezależnym rozwiązaniem na polu 
detekcji; każdy moduł integruje w sobie czujnik, podzespoły 
komunikacji radiowej oraz baterię zapewniającą zasilanie na okres 
nawet 5 lat 
 

Systemy bezpieczeństwa osób i maszyn 
● Kurtyny bezpieczeństwa dostępne w 
różnych wysokościach i rozdzielczościach 
zapewniające pełne spektrum certyfikatów 
bezpieczeństwa (kat. 2, 4, PLe, SIL3) 
● Unikatowe, ergonomiczne, 
fotoelektryczne przyciski bezpieczeństwa 
do aplikacji sterowania oburącz 
● Wyłączniki bezpieczeństwa (magnetyczne, mechaniczne w 
różnych wykonaniach) 
● Urządzenia E-stop (przyciski, wyłączniki linkowe), w 
szczególności przyciski awaryjnego zatrzymania z sygnalizacją 
świetlną i możliwością pracy sieciowej 
● Pełna oferta przekaźników bezpieczeństwa oraz 
wielozadaniowy kontroler bezpieczeństwa SC22 
● Skanery bezpieczeństwa 
 

Czujniki wizyjne 
● Seria IVu i iVu Plus – proste w obsłudze 
kompaktowe, tanie i szybkie rozwiązanie w 
obudowie o wysokim stopniu ochrony 
IP67; dostępne w wersji z rozdzielnym 
bądź zintegrowanym ekranem dotykowym 
wystarczającym do szybkiej konfiguracji 
urządzenia – brak konieczności 

podłączania zewnętrznego programatora (np. komputera); 
dostępna wersja BCR do odczytu kodów kreskowych i 2D 
● Seria PresencePLUS – zaawansowane wykonanie z 
rozbudowanym interfejsem z możliwością programowania z 
poziomu komputera PC; wykonania specjalne w obudowie ze stali 
nierdzewnej przeznaczone dla przemysłu spożywczego 
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Czujniki przemysłowe 
● ultradźwiękowe – komponenty przeznaczone do zadań pomiaru (np. poziomu 
cieczy w zbiornikach) i/lub detekcji o zasięgach dochodzących do nawet 8m: 
- różne rozmiary i zasięgi detekcji 
- wykonania specjalne, np. odporne na działania związków agresywnych 
chemicznie 
● ciśnienia 
● temperatury 
● indukcyjne: 
- serii „Uprox+” o wsp. korekcji =1 
- serii „Wash Down” do zastosowania w aplikacjach przemysłu spożywczego 
(IP68/IP69K) 
- na rozszerzone zakresy temperatury pracy: od -60˚C do +250˚C 

- do kontroli stanu otwarcia/zamknięcia zaworów 
- szczelinowe o szerokości szczeliny od 2 do 15mm 
- pierścieniowe o średnicy pierścienia od 6 do 100mm z wy. statycznym oraz dynamicznym 
- o zwiększonej odporności na ciśnienie (do 500bar) 
- dla napinaczy pneumatycznych  
- ze zintegrowanym kontrolerem prędkości obrotów 
- NAMUR do stref zagrożonych wybuchem 
● pojemnościowe 
- do detekcji materiałów przewodzących i nieprzewodzących 
- do detekcji granulatów z tworzyw sztucznych 
- do detekcji materiałów o dużej lepkości (kompensacja pozostałości medium) 
● magneto-indukcyjne 
- do wszystkich typów cylindrów pneumatycznych, z rowkiem typu T, z rowkiem typu C, profilowane, 
indukcyjne 
● inklinometry 
● fotoelektryczne – dostępne w dowolnym trybie pracy (odbiciowy, refleksyjny, przeciwsobny, itd.), na 
różne zakresy detekcji (od milimetrów do dziesiątek a nawet setek metrów) oraz o praktycznie 
dowolnym napięciu zasilania (24 VDC, 230 VAC, uniwersalne): 
- podstawowa, uniwersalna seria World-beam  
- wykonania specjalne np. odporne na związki agresywne chemicznie, bezprzewodowe, itp. 
- szeroka oferta czujników światłowodowych i światłowodów w wersji szklanej lub z tworzywa 
sztucznego 
- wykonania pomiarowe z wyjściami analogowymi (np. seria LH do pomiaru zmiany grubości z 
dokładności do mikrometrów) 
● radarowe – przeznaczone głównie do zadań detekcji pojazdów lub innych dużych obiektów 
(suwnice), charakteryzują się dużymi zasięgami detekcji nawet do 40m 
● enkodery  
● detektory przepływu 
 
Czujniki do pomiaru przemieszczeń liniowych oraz kątowych 
● Indukcyjne czujniki liniowego położenia: 
- o zakresie pomiarowym od 25mm do 1000mm 
- z wy. analogowym 4…20mA / 0…10V, I/O Link oraz SSI 
- bezkontaktowa metoda pomiaru 
- dokładność pomiaru: z wy. analogowym: 0,025% zakresu pomiarowego, z wy. SSI: 
10μm, z wy. I/O Link: 0,0015% zakresu pomiarowego 
- wytrzymała obudowa IP67 
- łatwy sposób integracji (dowolne programowalny zakres oraz kierunek pomiaru) 
- wysoka odporność na działanie pola magnetycznego 
● Indukcyjne czujniki przemieszczeń kątowych: 
- zakres pomiarowy od 0˚ do 360˚ 
- z wy. analogowym 4…20mA / 0…10V oraz SSI 
- bezkontaktowa metoda pomiaru  
- dokładność pomiaru ≤0,09° 
- wytrzymała obudowa IP67 
- łatwy sposób integracji (dowolne programowalny zakres pomiarowy) 
- wysoka odporność na działanie pola magnetycznego 
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Kurtyny pomiarowe 
● Wykonania dwu- (nadajnik i odbiornik) lub 
trójmodułowe (nadajnik, odbiornik, kontroler) 
● Rozdzielczość do 2,5mm 
● Wyjścia analogowe lub dwustanowe 
● Interfejs szeregowy 
● Zasięg do 4m 
● Programowanie za pomocą przełączników 

lub dołączonego do urządzenia programu 
 
 
Czujniki pobrania „pick-to-light” 
Komponenty przeznaczone są do eliminacji 
ludzkiego błędu podczas np. montażu ręcznego. 
Doskonale nadają się również do aplikacji 
zarządzania magazynem. Wyposażone są w 
czujnik fotoelektryczny oraz duże, jasne, łatwo 
dostrzegalne oświetlenie LED informujące o 
konieczności pobrania, błędzie lub potwierdzeniu wykonania operacji. 
● Ekonomiczne wersja K50 oferująca jednopunktową detekcję 
obecności dłoni operatora oraz różne rozwiązania sygnalizacji 
świetlnej 
● Kurtyny pobrań PVD oraz ekonomiczne rozwiązania PVL – realizują 
kontrolę na większym obszarze w trybie odbiciowym lub refleksyjnym 
● Seria PVA – wersja kurtyny pracująca w trybie przeciwsobnym 
● Przyciski „pick-to-light” – urządzenia serii K50 Touch, K30 lub K50 
oferujące w miejsce czujnika fotoelektrycznego przycisk mechaniczny 
lub pojemnościowy  
 

Technika łączeniowa 
● Przewody połączeniowe ze złączami w 
standardzie M8 oraz M12: 
- 3, 4, 5, 6, 8 i 12-żyłowe 
- dostępne w otulinach: PUR - iskroodporne, 

PVC, PP, TPE, PTFE 
 - z sygnalizacją LED 
 - ekranowane 360˚ 
 - o zwiększonej elastyczności 
- odporne na temperatury do 150˚C oraz 200˚C 
- z szybkozłączem M8 oraz M12 

● Koncentratory pasywne M8 oraz M12: 
- 4, 6, 9-portowe – maksymalnie na 16 sygnałów 
- w wykonaniu z przewodem zintegrowanym, złączem zbiorczym lub 
terminalem zaciskowym 
● Złącza rozbieralne M8 oraz M12 z połączeniem:           śrubowym, 
lutowanym oraz samozacinającym 
● Złącza do elektrozaworów w standardzie A, B, C oraz I 
● Trójniki 
● Akcesoria 
  
Kolumny i wskaźniki świetlne LED 
Podstawową zaletą rozwiązań jest kompaktowa 
budowa nie wymagająca dodatkowe składania 
wskaźnika lub kolumny oraz wyjątkowo długa 
żywotność (ponad 10 lat), dzięki zastosowaniu 
technologii LED: 
● Wskaźniki świetlne: 
- wykonania jedno- lub wielokolorowe 
- kompaktowe obudowy w IP67/IP69K 
- różne rozmiary (T8, M18, T18, T30, K30L, K50L, K80L) 
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- sygnalizacja dźwiękowa 75, 92 lub 99 dB 
● Kompaktowe kolumny świetlne: 
- podstawowa seria TL50 z maks. 5 kolorami sygnalizacji, dostępna w wersji z sygnalizacją dźwiękową 
- TL50BL – rozwiązanie o zwiększonej jasności 
- CL50 – kolumna świetlna o jednej, powiększonej strefie sygnalizacji 
- kolumny ostrzegawcze z serii „Beacon” charakteryzujące się bardzo wysoką jasnością przeznaczone 
m.in. do aplikacji zewnętrznych; oferują funkcje migania lub sygnalizacji obrotowej 
 

Oświetlenia LED 
Wśród oferowanych komponentów znajdują się rozwiązania przeznaczone do 
oświetlania stanowisk roboczych, jak również znacznie precyzyjniejsze i specjalne 
oświetlacze przygotowane do współpracy z czujnikami wizyjnymi. Wszystkie 
elementy wykonywane są w technologii LED zapewniającej dużą trwałość 
produktu: 
● Oświetlenia stanowisk roboczych: 
- oświetlenia punktowe – np. serie WL50 lub „cube” (odporność na iskry 
spawalnicze) 
- oświetlacze liniowe – np. serie WLS28 lub PL18 

- dużej jasności – np. serie WLA lub HPLS (odporność na iskry spawalnicze) 
- i inne 
● Oświetlacze dla czujników wizyjnych – różne wykonania m.in. rozwiązania do instalacji na soczewce, 
boczne, tylne, osiowe, liniowe z ustawialną intensywnością, punktowe, itd.  
 
 
 
Firma TURCK na terenie Polski jest również wyłącznym przedstawicielem następujących firm: 

 
Banner to producent urządzeń fotoelektrycznych, w skład których wchodzą 
m.in. czujniki, systemy bezpieczeństwa, kurtyny pomiarowe, czujniki wizyjne, 
komunikacja bezprzewodowa czy systemy eliminacji ludzkiego błędu „pick-to-

light”. 
 

 Escha Bauelemente jest dostawcą wszelkiego typu konfekcjonowanych 
przewodów oraz pasywnych elementów łączących (koncentratory, złącza, trójniki, itp.). 

 
Escha Schalttechnik jest jednym z największych producentów przycisków dla 
różnego typu środków komunikacji. W skład oferty wchodzą również lampki 
sygnalizacyjne oraz wyświetlacze informacyjne. 
 
 
 

Siedziba główna: 
TURCK sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 115,  
45-836 Opole, 
tel. 77 443 48 00, fax 77 443 48 01,  
e-mail: poland@turck.com,  
internet: www.turck.pl 
 
Biura terenowe w Polsce: 
- Poznań – 698 789 196 
- Katowice – 608 340 042 
- Katowice – 602 848 910 
- Kielce – 660 661 009 
- Warszawa – 692 478 224 
- Warszawa – 664 423 613 
- Łódź – 608 589 276 
- Wrocław – 604 262 153  
- Manager Automotive – 608 622 394 
- Manager Process Automation – 602 178 938 
- Manager Factory Automation – 608 023 660 
 

mailto:poland@turck.com
http://www.turck.pl
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Innowacje 2013 
 

Koniec roku 2012 oraz początek 2013 obfitował w firmie Turck w wiele innowacyjnych 
produktów wykorzystujących zaawansowaną technologię i najnowszą myśl techniczną. Spośród wielu 
interesujących rozwiązań zostało wybranych kilka w celu przystąpienia do konkursu „Innowacje 2013”.   

 
Kategoria: Aparatura kontrolno-pomiarowa i systemy sterowania 
Produkt: Moduły komunikacyjne serii Multiprotocol 
 
Wśród najczęściej stosowanych sieci przemysłowych coraz częściej spotykane są rozwiązania 

ethernetowe oparte o protokół Profinet, Ethernet/IP lub Modbus. Np. przy liniowej topologii i fizycznym 
połączeniu punkt-punkt doskonale sprawdzają się urządzenia Profinet. W takiej konfiguracji jest 
minimalizowane ryzyko wzajemnych interferencji pomiędzy kilkoma stacjami. Możliwość implementacji 
pierścienia redundancji również zwiększa wydajność komunikacji w porównaniu do innych rozwiązań 
sieciowych. W sieci Profinet o topologii pierścieniowej protokół MRP (Media Redundancy Protocol) 
zapewnia automatyczną zmianę kierunku komunikacji w przypadku zaistnienia błędu komunikacji. 

 

 
 
Wszystkie te zalety przyczyniły się do wzrostu popularności protokołów Ethernet 

w automatyce przemysłowej. Niestety przejście z innych systemów na sieć Ethernet nie eliminuje 
konieczności wyboru protokołu, od którego zależny jest wybór komponentów podłączeniowych. 
Zależnie od właściwości protokołu Ethernet i producenta kierować się należy odmiennymi instrukcjami 
dotyczącymi instalacji i okablowania. W dziedzictwie po epoce starszych systemów sieciowych 
rozwiązania Ethernet otrzymały różnorodność protokołów. 

Firma Turck zdecydowała sie na zupełnie odmienne podejście do problemu. Do oferty zostały 
wprowadzone pierwsze na świecie urządzenia wieloprotokołowe, gateway Ethernet i kompaktowe 
moduły I/O, przeznaczone do pracy z protokołami Profinet, Ethernet/IP lub Modbus TCP. Co 
najważniejsze wybór protokołu dokonuje się automatycznie i nie wymaga jakichkolwiek czynności ze 
strony użytkownika. 

Wraz z wprowadzeniem do oferty urządzeń wieloprotokołowych firma Turck zredukowała 
liczbę typów urządzeń, które użytkownik musi posiadać w przypadku pracy z różnymi typami sieci (np. 
w przypadku posiadania maszyn od różnych producentów). Szczególnie w przypadku przemysłu 
motoryzacyjnego bardzo często się zdarza, że linia np. budowy nadwozia i montaż końcowy 
wykorzystują odmienne protokoły. Przy zastosowaniu nowych rozwiązań istnieje konieczność 
posiadania na magazynie tylko jednego typu gateway’a, bez względu na rodzaj stosowanych 
protokołów Ethernet. Gdy magazyny części zamiennych są scentralizowane skutkuje to znaczną 
redukcją ponoszonych kosztów.  

Ponadto urządzenia wieloprotokołowe umożliwiają identyczne planowanie i konstruowanie 
maszyn czy nawet zakładów produkcyjnych. Zależnie od typu sterownika lub urządzenia nadrzędnego 
automatycznie wybierany jest odpowiedni protokół komunikacji. Jest to kolejna, obok znacznych 
oszczędności na magazynie części zamiennych, zaleta nowej koncepcji umożliwiająca tworzenie 
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uniwersalnych planów i projektów elektrycznych, które w przypadku nowych zadań można w prosty 
i szybki sposób kopiować. 

Funkcja wieloprotokołowości dostępna jest w kilku seriach produktów firmy Turck 
przeznaczonych dla sieci Ethernet. Są to gateway’e modułowych systemów zdalny I/O BL20 (do 
zabudowy w szafie) oraz BL67 (do montażu bezpośredniego), jak również kompaktowe moduły I/O 
w IP67 – m.in. seria BL compact – przeznaczone do bezpośredniego montażu na maszynie. 
Wszystkie gateway’e wyposażone są w zintegrowane switch’e umożliwiające instalację liniową. 
Obsługa protokołów Ethernet IP, Modbus TCP i Profinet realizowana jest za pomocą tego samego 
firmware’u.  

Funkcja wieloprotokołowości opiera się na inteligentnej procedurze identyfikacji realizowanej 
przez gateway. Podczas uruchomienia następuje określenie typu protokołu Ethernet na podstawie 
odbieranych danych. Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb danego protokołu i ignoruje inne. 
Implementacja protokołów nie ustępuje w żadnym względzie urządzeniom jednoprotokołowym: 
w trybie Profinet detekcja topologii i alokacji adresów wspierana jest przez LLDP, natomiast dla 
Ethernet/IP – przez QuickConnect i DLR (Device Level Ring). 

Nowe gateway’e firmy Turck mają również inne zalety. Wyposażone zostały w funkcję 
szybkiego uruchomienia. Obsługują opcję „Fast Startup” w trybie Profibus oraz “QuickConnect” 
w trybie Ethernet/IP. Dzięki wyjątkowo zwartej architekturze mikroprocesora i systemu operacyjnego 
osiągane są wyjątkowo krótkie czasy uruchomienia. Wpływają one na czas trwania cyklu, co jest 
szczególnie istotne w przemyśle motoryzacyjnym, np. przy wymianie narzędzi robotów przy budowie 
karoserii. Szybszy moduł I/O w podobnej aplikacji wpływa na skrócenie cyklu całej operacji. Dla 
producenta samochodów krótszy czas cyklu oznacza większą wydajność na jednostkę czasu lub 
mniejszą liczbę robotów biorących udział w danej operacji – oba czynniki wpływają na ekonomiczność 
procesu.  

 
Kategoria: Najbardziej innowacyjny produkt/rozwiązanie 
Produkt: Enkodery indukcyjne serii Ri360-QR24 

 

Wraz z nową serią RI360P-QR24 firma Turck jest pierwszym producentem oferującym 
uniwersalne, bezkontaktowe enkodery indukcyjne. Zarówno czujnik, jak i element pozycjonujący 
cechują się pełnym uszczelnieniem. Są wykonywane oraz dostępne jako dwa różne produkty, które 
współpracują ze sobą bezkontaktowo. Dzięki temu wibracje i wstrząsy wałka nie są przenoszone na 
czujnik. Cecha ta czyni serię RI360P-QR24 lepszymi rozwiązaniami zarówno od enkoderów 
optycznych, jak i magnetycznych.  

 

 
 

Ze względu na bezkontaktową pracę eliminowane są przestoje i czynności utrzymania ruchu 
niezbędne dla enkoderów innego typu. Ponadto urządzenia charakteryzują się wysokim stopniem 
ochrony IP69K oraz wysoką, 18-bitową rozdzielczością. Ze względu na możliwość szczegółowej 
parametryzacji RI360P-QR24 za pomocą IO-Link czujnik jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdej 
aplikacji przemysłowej. Użytkownik ma możliwość konfiguracji urządzenia jako enkodera 
inkrementalnego, wielo- lub jednoobrotowego, może swobodnie wybrać typ sygnału wyjściowego, 
punkty przełączania i zakres pomiarowy. Dostępne są wersje o wysokiej rozdzielczości z wyjściem 
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SSI, Modbus i analogowym napięciowym/prądowym. Oferowane są także wykonania zgodne ze 
specyfikacją e1 do pracy w maszynach mobilnych. Możliwości montażowe poszerzają zakres 
zastosowania enkodera. Specjalny pierścień adaptera umożliwia instalację czujnika na każdy 
standardowy wałek o średnicy do 20 mm. 

 
Kategoria: Najbardziej innowacyjny produkt/rozwiązanie 
Produkt: Czujniki bezprzewodowe serii Q45 
 

Firma Turck wprowadziła do swojej oferty pierwszy samodzielny, bezprzewodowy czujnik 
fotoelektryczny stanowiący rozwiązanie dla licznych aplikacji w dziedzinie monitoringu i kontroli. 
W kompaktowej, solidnej obudowie nowego urządzenia SureCross Wireless Q45 zintegrowano 
czujnik, moduł komunikacji radiowej oraz baterię.  

Q45 należy do sprawdzonej rodziny SureCross. Cechuje się podobnymi zaletami (m.in. 
technika TDMA,  FHSS, szeroki zakres temperatury pracy czy wysoki stopień ochrony IP67) i taką 
samą deterministyczną budową zapewniającą pełną kontrolę nad komunikacją i jej statusem. 
Użytkownik w dowolnym momencie może sprawdzić stan i jakość połączenia za pomocą 
zaimplementowanego w modułach algorytmu SuiteSurvey. Ponadto nowe rozwiązanie jest w pełni 
kompatybilne ze starszymi modułami DX80, z którymi może być łączone w jedną sieć kontrolowaną 
przez wspólny gateway sieci bezprzewodowej pracujący w topologii gwiazdy. 

 

 
Nowa seria czujników bezprzewodowych obejmuje rozwiązania pracujące w różnych trybach 

(odbiciowym, refleksyjnym, światłowodowym) umożliwiając realizację funkcji sprawdzania 
obecności/braku, pozycjonowania, zliczania, monitoringu i detekcji. W ofercie znajduje się również 
specjalne wykonanie czujnika bezprzewodowego Q45, który przystosowany został do obsługi jednego 
lub dwóch sygnałów zewnętrznych pochodzących np. z czujników o wyjściach tranzystorowych, 
przekaźnikowych lub NAMUR. Żywotność baterii urządzenia sięga pięciu lat w zależności od wersji 
czujnika i zastosowania.  

W porównaniu do rozwiązań bezprzewodowych wymagających oddzielnego czujnika 
podłączonego przewodem, kompaktowe rozwiązania charakteryzują się większą ekonomicznością. 
Odnosi się to zarówno do klientów OEM, jak również finalnych użytkowników. Urządzenia 
przeznaczone są do różnych aplikacji w wielu gałęziach przemysłu, w tym motoryzacji, przemysłu 
spożywczego, przy obróbce materiałów, zarządzaniu odpadami, w instalacjach wodociągowych czy 
w sprzęcie mobilnym.  

Sygnały przekazywane przez czujniki są odbierane w gateway’u sieci bezprzewodowej, który 
współpracuje z PLC, HMI lub innymi przemysłowym urządzeniem sterującym. W podstawowych 
konfiguracjach jeden gateway kontroluje dwa lub sześć czujników. W wersji zaawansowanej ich liczba 
możne zostać znacznie rozszerzona (do 47). Dzięki prostej procedurze dodawania nowych czujników 
do sieci czas poświęcany na instalację nowego urządzenia można skrócić do kilku minut, szczególnie 
jeżeli weźmie się pod uwagę brak okablowania.  

Komunikacja radiowa SureCross zapewnia pewne połączenie czujnika z PLC na dystansie do 
1km. Dane są przekazywane w niezawodny sposób, uniemożliwiający włamanie się do systemu. Jest 
to realizowane, dzięki zastosowaniu własnego zastrzeżonego protokołu oraz techniki FHSS (każda 
kolejna komunikacja odbywa się na nieco innej częstotliwości). Ponadto system nie ma wpływu na 
inne urządzenia bezprzewodowe w paśmie ISM 2,4GHz. W przypadku utraty połączenia 
bezprzewodowego możliwe jest wykorzystanie specjalnego wyjścia alarmowego. 

Czujniki bezprzewodowe zaprojektowano z myślą o szybkim i ekonomicznym wdrożeniu oraz 
niezawodnej pracy w dowolnej aplikacji. Dlatego sprawdzają się m.in. przy przesyłaniu sygnałów 
przekaźnikowych, zastępowaniu niesprawnych instalacji kablowych, oczujnikowaniu aplikacji 
mobilnych, wymiany łańcuchów kablowych oraz komunikacji z lokalizacjami, z którymi dotychczas było 
to niemożliwe zarówno z powodów praktycznych, jak i ekonomicznych. 
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WIKA Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek 
Tel.: (+48) 54 23 01 100 
Fax: (+48) 54 23 01 101 
E-mail: info@wikapolska.pl 
www.wikapolska.pl 
 
 
 

Nowoczesna firma działająca w oparciu o innowacyjne 
rozwiązania technologiczne i biznesowe 
 
 

WIKA Polska to część światowego koncernu będącego liderem w dziedzinie pomiarów 

ciśnienia, temperatury i poziomu. Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw w grupie WIKA. 

Lata doświadczeń uczyniły z nas wiodącego dostawcę wśród producentów aparatury kontrolno-

pomiarowej. 

WIKA obecna jest w ponad 40 krajach na całym świecie. W ich skład wchodzą 

najnowocześniejsze zakłady produkcyjne oraz punkty obsługi. 

 
 
  
        n Oddziały WIKA 
 
        n Oddziały produkcyjne WIKA 
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 W naszym włocławskim oddziale zatrudniamy 1262 pracowników, a możliwości produkcyjne 

wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat prawie siedmiokrotnie. Obecnie na liniach produkcyjnych WIKA 

Polska we Włocławku produkowanych jest ponad 26 mln przyrządów rocznie, które dystrybuowane są 

do wszystkich krajów świata. To wszystko ma miejsce na powierzchni produkcyjnej 22 333 m2 

Doskonałe wyniki działalności firmy oparte są na trzech czynnikach: szerokiej gamie 

innowacyjnych produktów, fachowej i kompetentnej obsłudze oraz obecności na rynkach 

międzynarodowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
WIKA Polska jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie aparatury  

kontrolno – pomiarowej dla: przemysłu chemicznego petrochemicznego, gazowego,  

energetycznego, spożywczego, farmaceutycznego i innych. 
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W skład oferty firmy WIKA wchodzi wiele linii produktowych, dlatego też możemy sprostać najbardziej 

wymaganym oczekiwaniom klienta: 

 

 Pomiar ciśnienia 
n  Elektroniczny pomiar ciśnienia   

n    Mechatroniczny pomiar ciśnienia  

n    Mechaniczny pomiar ciśnienia 

n    Separatory membranowe 

n  Pomiar poziomu 

 

 
 
 

Pomiar temperatury 
n   Elektroniczny pomiar temperatury 
n  Mechatroniczny pomiar temperatury 
n  Mechaniczny pomiar temperatury  

n    Osłony termometryczne 

 

 

 

 

 

Technologia kalibracji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji na temat naszej oferty znajdą Państwo na stronie www.wikapolska.pl  

http://www.wikapolska.pl
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Przyrządy do pomiaru poziomu 

 
Firma WIKA posiada szeroki zakres urządzeń do pomiaru poziomu dostępnych dla temperatur do 

 450 °C, ciężaru właściwego od 400 kg/m³ i zakresów ciśnień do 420 bar. Obejmuje to produkty 

standardowe jak i również wykonania wg specyfikacji klienta. 

 
 
W skład oferty wchodzą: 
 
n    Wskaźniki poziomu typu Bypass – model BNA i wersja PLUS 
 
n Szklane wskaźnik poziomu  -  model LGG 
 
n Precyzyjne przyrządy do pomiaru poziomu  - model FFG 
 
n Przetworniki poziomu  - model RMG 
 
n Przełączniki pływakowe ze stałym magnesem  - model HIF, model RSM, model RSB 
 
n Optoelektroniczne przełączniki  - model LSO.02, model LSO.06, model LSO.025 
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Akcesoria 
 
Firma WIKA posiada szeroką gamę armatury przemysłowej.  Produkty te wykorzystywane są do 

montażu urządzeń do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień we wszystkich gałęziach przemysłu. 

 
Oferta zawiera: 
  
§ Kurki manometryczne 

§ Zawory manometryczne i akcesoria  

§ Kurki wielodrogowe 

§ Zawory odcinające 

– Serii „E“  

§ Zblocza zaworowe 

– 2 drogowe 

– 3 drogowe 

– 5 drogowe 

– Do manometrów różnicowych 

– Kombinacje zbloczy 

– Do montażu w skrzynkach ochronnych i zblocza zaworowe serii EDM  

– Do gazu naturalnego  

§ Kołnierz zamykający 

– Kołnierze pojedyncze 

– Bloki VariAS 

§ Kolektory 

§ Akcesoria montażowe 
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Przyrząd pomiarowy bez uszczelek 
z przyłączem BioControl® CS 
  
Nowy produkt do sterylnych procesów technologicznych: firma WIKA wprowadziła do oferty 
urządzenia do pomiaru ciśnienia i temperatury z przyłączem  NEUMO BioControl® CS. 

 

Przyłącze ze stali nierdzewnej  1.4435 łączy przyrząd pomiarowy i obudowę BioControl® CS 

bezpośrednio bez uszczelki. 

 

W porównaniu do połączeń z uszczelkami to rozwiązanie nie jest narażone na wpływ wysokich 

temperatur,  jak również agresywnych mediów. Przyrząd pomiarowy  – w połączeniu z separatorem 

membranowym lub z osłoną termometryczną –dzięki takiemu rozwiązaniu może bezpiecznie 

pracować, a powierzchnia uszczelniania w wyniku kilkukrotnego odkręcania i zakręcania nie ulegnie 

uszkodzeniu.  

 

Dodatkowo zostaje wyeliminowana konieczność wymiany i konserwacji, która występuje z powodu 

zużycia plastikowych uszczelek. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo, zmniejsza ilość przestojów 

procesów  produkcyjnych i również obniża koszty. Firma WIKA w pierwszej kolejności dedykuje 

powyższe rozwiązanie dla przemysłu farmaceutycznego.   
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Wysokiej jakości przetwornik ciśnienia S-20: 
Uniwersalny i solidny 
 
Nadzwyczajna różnorodność, wysoka dokładność i wytrzymała konstrukcja - to 
główne cechy czujnika ciśnienia S-20, który WIKA wprowadza teraz na rynek. 
 
Nowy przyrząd został zaprojektowany dla szerokiego 

zakresu zastosowań i wysokich wymagań pomiarowych. 

Oferuje ciągłe zakresy pomiarowe od 0 ... 0,4 i 0 ... 1.600 

bar, które można łączyć ze wszystkimi zgodnymi ze 

stanem techniki sygnałami wyjściowymi, przyłączami 

procesowymi i przyłączami elektrycznymi.  

 
Jako opcja, model S-20 jest dostępny w różnych klasach 

dokładności (0,125%, 0,25% i 0,5% BFSL), rozszerzonych 

zakresach temperatur i specjalnych konfiguracjach pinów. 

Nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, nowy 

przetwornik ciśnienia dostarcza dokładnych wyników. 

 

Istnieją bardzo krótkie czasy dostawy na wszystkie 

warianty S-20. Nowy przyrząd jest dalszym rozwojem 

sprawdzonego modelu S-10. 
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 Gaz doskonały SF6 

 
Podstawowe zadanie gazu SF6 – ochrona rozdzielnic. 
Wiele typów rozdzielnic wymaga zastosowania gazu SF6 jako izolatora i czynnika 

wygaszającego ewentualny łuk elektryczny. Jeśli stężenie gazu SF6 nie będzie na właściwym 

poziomie powstaje niebezpieczeństwo uszkodzenia rozdzielnicy i poważnej w skutkach awarii. 

WIKA opracowała specjalistyczne urządzenia dedykowane do monitoringu gęstości SF6. 

Posiadają one kompensacje temperaturową i są hermetycznie zamknięte. Dzięki temu dają 

pewny odczyt, niezależny od warunków otoczenia. 

 
Podstawowe zadanie gazu SF6 – ochrona rozdzielnic.  

§ Odkryty w 1901 roku przez Henri Moissan  

i Paul Lebeau 

§ Nazwa chemiczna: sześciofluorek siarki 

§ Właściwości: bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, niepalny, niereaktywny chemicznie, 

wysoce dielektryczny 

§ Przy wysokim stężeniu i długotrwałym narażeniu może powodować niebezpieczeństwo 

uduszenia 

§ Najpopularniejsze wykorzystanie SF6 na świecie: jako izolator i jednocześnie 

substancja gasząca łuk elektryczny (jest to jedyna substancja posiadająca tego typu 

właściwości)  
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Strona www.wikapolska.pl źródłem informacji 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na naszej stronie znajdziecie Państwo kompendium wiedzy  
z zakresu dokumentacji technicznej, certyfikatów, aprobat  
i zatwierdzeń w odniesieniu do naszych produktów.  
Wszystko dostępne w kilkudziesięciu językach.  
Intuicyjny układ strony pozwala na filtrowanie i wyszukiwanie 
potrzebnych dokumentów według różnych kryteriów.  
 
Dokumenty można zapisać na komputerze lub wysłać na 
adres e-mail za darmo i bez rejestracji. 

Nowe rozwiązanie, które pojawiło się pod koniec 2011 roku 
pozwala użytkownikowi na dostęp do dokumentacji 
technicznej i jakościowej bezpośrednio z poziomu produktu 
bez konieczności wchodzenia w zakładkę „Pobierz” 
 
Na dzień dzisiejszy w naszej bazie danych znajduje się 
kilkadziesiąt tysięcy dokumentów dostępnych bez 
ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych. 

STRONA WWW 

http://www.wikapolska.pl
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Kalkulacja częstotliwości wzbudzenia według ASME PTC 
19.3 TW2010 – profesjonalne wsparcie w doborze osłon 
termometrycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPARCIE TECHNICZNE 

Siły dynamiczne działające na osłonę 
(Kármán vortex street) 

Arkusz danych 

Kalkulacja osłon wg ASME PTC 19.3- TW2010 
uwzględniająca oscylację w kierunku 
prostopadłym oraz równoległym 

Znając takie parametry jak: przepływ, 
temperatura, ciśnienie i gęstość medium, 
jesteśmy w stanie wykonać dla klienta 
kalkulacje częstotliwości wzbudzenia  
dla oferowanych osłon termometrycznych. 
Obliczenia przeprowadzane są wg 
najnowszej metodyki ASME PTC 19.3 z 2010 
roku.  
Już na etapie oferty klient otrzymuje 
informację, czy dana osłona wytrzyma 
dynamiczne parametry procesowe.  
 

Kalkulacja osłon wg ASME PTC 19.3-1974 
uwzględniająca tylko prostopadły kierunek 
oscylacji 

Karta wyników 

WSPARCIE TECHNICZNE 


	Okładka
	Organizatorzy
	Patronat naukowy i medialny 
	Spis treści
	1. Program konferencji
	2. Cel Konferencji
	3. Część I – Referaty Naukowe
	   - Ryszard Tadeusiewicz
	   - Leszek Trybus
	   - Jan Maciej Kościelny 
	   - Tadeusz Skubis
	4. Część II - Materiały Firm Organizatorów
	   - ABB
	   -  DANFOSSPoland
	   -  EATON Electric 
	   -  EMERSON
	   -  JUMO
	   -  LIMATHERM Sensor
	   -  PEPPERL+FUCHS
	   -  SIEMENS  
	   -  SKAMER-ACM
	   -  TECHNOKABEL 
	   - TURCK
	   -  WIKA Polska  



