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Szanowni Państwo ! 
 
Serdecznie witamy na XXI  Konferencji Automatyków RYTRO 2017. 
 
Dziękujemy Przedstawicielom biur  projektowych,  zakładów przemysłowych, instytutów 
naukowo-badawczych, że pomimo nawału obowiązków służbowych związanych 
z pełnieniem często ważnych funkcji prezesów, dyrektorów, głównych automatyków, 
głównych energetyków, itp. znaleźli trochę czasu, aby przyjechać na to tradycyjne już 
spotkanie. 
 
Mamy nadzieję, że przyjęta formuła spotkania spełnia oczekiwania Państwa a przyjazd 
w maju do Rytra jest przyjemnym „obowiązkiem”. 
 
Dziękujemy: 
 
Panu Prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi  za tradycyjne patronowanie (patronat 
merytoryczny), a także za jak zwykle ciekawy referat. 
 
Pozostałym Przedstawicielom nauki w Osobach: 
Prof. dr hab. inż. Janowi Maciejowi Kościelnemu z Politechniki Warszawskiej, 
Prof. dr hab. inż. Leszkowi Trybusowi z Politechniki Rzeszowskiej, 
Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Skubisowi z Politechniki Śląskiej, 
Prof. dr hab. inż. Ireneuszowi Solińskiemu z AGH, 
Dr inż. Andrzejowi Izworskiemu z AGH, 
za referaty i udział w Konferencji. 
 
Kierownictwu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie za istotny udział  w organizacji Konferencji, wsparcie finansowe, referat oraz 
udział Przedstawicieli,  
 
Serdecznie witamy Przedstawicieli branżowej prasy technicznej, portali internetowych 
i dziękujemy za patronat medialny. 
 
O znaczeniu jakie do spotkania przywiązują organizatorzy świadczy obecność na nim 
Prezesów, Dyrektorów oraz innych Przedstawicieli firm organizujących i sponsorujących 
Konferencję. 
 
W tym roku hasłem przewodnim Konferencji  jest: 
 
 „AUTOMATYKA – ENERGIA - ŚRODOWISKO”. 
 
 
Liczymy, że to tradycyjne, już dwudzieste pierwsze spotkanie  pozwoli Państwu poruszyć 
oraz zapoznać się z wieloma problemami nurtującymi środowisko automatyków, a stworzona 
wspólnie atmosfera przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania i integracji środowiska 
co potwierdza hasło umieszczone na banerze w sali konferencyjnej   „nauka – projektanci – 
producenci – użytkownicy” 
 
 Życzymy udanych i owocnych obrad, przyjemnego pobytu w „PERLE POŁUDNIA” oraz  
miłych wrażeń  w chwilach relaksu. 

 
W imieniu Organizatorów 

     
      Andrzej Turak 
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     Organizatorzy: 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  
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 Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 
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 Komitet Automatyki i Robotyki 
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Patronat honorowy / udział Przedstawicieli: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej Kraków 

 
  Patronat naukowy / udział Przedstawicieli: 

 
Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk Wrocław 

 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa 

 POLITECHNIKA RZESZOWSKA Rzeszów 

 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice 

 
  Patronat medialny / udział Przedstawicieli: 

 

AUTOMATYKA 
Miesięcznik Branżowy 

Warszawa 

 Control Engineering 
Międzynarodowe źródło informacji o sterowaniu i automatyce 

Warszawa 

 Napędy i Sterowanie 
Miesięcznik Naukowo - Techniczny Racibórz 

 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 
Miesięcznik Informacyjno - Techniczny 

Gliwice 

 POMIARY AUTOMATYKA∙ROBOTYKA 
Kwartalnik Naukowo - Techniczny 

Warszawa 

 

AutomatykaOnline 
Serwis automatyki przemysłowej Warszawa 

 

automatyka.pl 
serwis branżowy xtech.pl Kraków 
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Spis treści 
 

1. Program Konferencji 
2. Cel Konferencji 
3. Część I – Referaty naukowe 
 

• „Internet rzeczy jako narzędzie automatyki dla 
potrzeb energetyki i środowiska” 

Prof. dr  hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Konfigurowanie komputera nadrzędnego w 
pewnym rozproszonym systemie sterowania” 

Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 
 

• „Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia 
systemy mechatroniczne” 

Prof. dr  hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Politechnika Warszawska 
 

• „Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, 
informatyki, automatyki i budownictwa” 

Prof. dr  hab. inż. Tadeusz Skubis 
Politechnika Śląska 
Czasopismo MAM (PAK) 
 

• „Nowa technologia magazynowania energii wiatru 
w sprężonym powietrzu” 

Prof. dr  hab. inż. Ireneusz Soliński 
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii,  
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

• „Dofinansowanie projektów B+R - innowacyjność 
w praktyce” 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

• „Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie” 

Mgr inż. Józef Kała 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
 

• „Automatyka – Energia – Środowisko” Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM  

 
4. Część II – Materiały Firm-Organizatorów 
 

ABB 
AUMA 
BECKHOFF 
DANFOSS 
EMERSON 
JUMO 
LIMATHERM SENSOR 
PEPPERL+FUCHS 
SKAMER-ACM 
TECHNOKABEL 
TURCK 
WEIDMÜLLER 
WIKA 
ZPUE 





  
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  PROGRAM 
 

1. Program 

XXI  KONFERENCJI AUTOMATYKÓW RYTRO 2017 
 

Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Patronat honorowy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Hasło Konferencji:  Automatyka – Energia – Środowisko 
 

16 maja 2017 (wtorek) 
 

 od 900 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie 
 

Główna Sala Konferencyjna  
1100 – 1115 Rozpoczęcie Konferencji  
1115 – 1210 Wystąpienia Przedstawicieli Nauki i WFOŚ w Krakowie: 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

„Internet rzeczy jako narzędzie automatyki dla potrzeb 
energetyki i środowiska” 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 

„Konfigurowanie komputera nadrzędnego w pewnym 
rozproszonym systemie sterowania” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 17 maja sala B   

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Politechnika Warszawska 

„Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy 
mechatroniczne” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 17 maja sala A 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Politechnika Śląska, Czasopismo Measurement 
Automation Monitoring MAM (dawniej PAK) 

„Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, 
informatyki, automatyki i budownictwa „ 
zapowiedź wystąpienia w dniu 17 maja sala A 

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  

„Nowa technologia magazynowania energii wiatru w 
sprężonym powietrzu” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 17 maja sala B 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

„Dofinansowanie projektów B+R - innowacyjność w 
praktyce” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 17 maja sala B 

Mgr inż. Józef Kała  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

„Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w 
Krakowie” 

Płk Stanisław Dąbrowski 
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy „Główne aspekty rozwoju metrologii w Polsce” 

Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM „Automatyka – Energia – Środowisko” 

 
1210 – 1300 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

1300 – 1400 Obiad 

1400 – 1630 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

 od 1630  Bufet kawowy, rozmowy w kuluarach 

          1900 Kolacja 
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17 maja 2017 (środa) 
 800 – 1000 Śniadanie 
 

Główna Sala Konferencyjna 
1000 – 1300 Wystawa Firm  Organizatorów 

 Prezentacje Firm: 

 Sala Konferencyjna A (parter) Sala Konferencyjna B (piętro) 

1000 – 1015 JUMO 
Pomiar temperatury łożysk cylindrów drukowych w strefie 
zagrożonej wybuchem: JUMO WTRANS T Ex + system 
mTRON. 

TURCK 
Od audytu po integrację - kompletne rozwiązania 
z zakresu bezpieczeństwa maszynowego. 

1015 – 1030 ABB 
1. Korzyści wynikające z zastosowania przemienników 

częstotliwości o niskiej zawartości harmonicznych. 
2. ABB Ability™ SmartSensor – cyfrowa rewolucja 

w zakresie monitoringu silników niskiego napięcia. 

TECHNOKABEL 
Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) – 
wymagania dla kabli i przewodów. 

1030 – 1045 WEIDMÜLLER 
Zastosowanie przemysłowych routerów Weidmüller 
w oczyszczalniach ścieków. 

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Nowa technologia magazynowania energii wiatru 
w sprężonym powietrzu. 

1045 – 1100 EMERSON 
Emerson - Final Control. 

DANFOSS 
1. Wysokociśnieniowe systemy wodne – filtracja, 

nawilżanie, gaszenie. 
2. Rozwiązania hybrydowe w układach napędowych. 

1100 – 1115 Bufet kawowy 

1115 – 1130 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, 
informatyki, automatyki i budownictwa. 

LIMATHERM Sensor 
Model systemu pomiarowego do wzorcowania wielkości 
elektrycznych. 

1130 – 1145 PEPPERL+FUCHS 
Urządzenia mobilne do stref Ex. 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Konfigurowanie komputera nadrzędnego w pewnym 
rozproszonym systemie sterowania. 

1145 – 1200 WIKA 
Efektywność i bezpieczeństwo na instalacji - przykłady 
urządzeń do kalibracji firmy WIKA. 

BECKHOFF 
Industry 4.0 – „przemysł przyszłości w powiązaniu 
z predykcyjnym utrzymaniem ruchu i planowaniem 
produkcji. 

1200 – 1215 AUMA 
AUMA - Element bezpieczeństwa instalacji. 

Prof. dr hab. inż. Andrzej  Izworski 
Dofinansowanie projektów B+R - innowacyjność 
w praktyce. 

1215 – 1230 Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy 
mechatroniczne. 

SKAMER-ACM 
SKAMER-ACM - integrator roku 2016. 

1230 – 1300 Bloki  dyskusyjne 

 1315 Obiad w plenerze i wyjazd Uczestników 
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2. Cel Konferencji  

 
● przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki  
 
 
● promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki  
 
 
● wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 

(nauka – projektanci –producenci – użytkownicy) 
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3.  Część I – Referaty  

 
• „Internet rzeczy jako narzędzie automatyki dla 

potrzeb energetyki i środowiska” 
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Konfigurowanie komputera nadrzędnego w 
pewnym rozproszonym systemie sterowania” 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Katedra Informatyki i Automatyki 
Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
Politechnika Rzeszowska 
 

• „Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia 
systemy mechatroniczne” 

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Instytutu Automatyki i Robotyki 
Wydział Mechatroniki 
Politechnika Warszawska 
 

• „Motoryzacja jako integracja transportu, 
energetyki, informatyki, automatyki i 
budownictwa „ 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Instytut  Metrologii, Elektroniki i Automatyki 
Wydział Elektryczny 
Politechnika Śląska 
Redaktor Naczelny Czasopisma Pomiary Automatyka 
Kontrola 
 

• „Nowa technologia magazynowania energii wiatru 
w sprężonym powietrzu” 

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle 
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko-
Podkarpackiego Klastra Czystej Energii,  
 

• „Dofinansowanie projektów B+R - innowacyjność 
w praktyce” 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Prodziekan ds. Kształcenia 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW     
w Krakowie” 

Mgr inż. Józef Kała 
I Zastępca Prezesa Zarządu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
 

• „Automatyka – Energia – Środowisko” Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
Dyrektor ds. Marketingu 
SKAMER-ACM 
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Konfigurowanie komputera nadrzędnego w pewnym 
rozproszonym systemie sterowania 

 
Streszczenie 

Przedstawiono tryb konfigurowania oprogramowania wykonawczego (runtime) 
projektów przygotowanych w środowisku CPDev, przeznaczonego dla komputera PC 
z systemem Windows. Oprogramowanie ma nazwę WinController i jest implementowane 
jako usługa Windows service funkcjonująca w tle. Oprogramowanie użytkowe składa się 
ze skompilowanych projektów CPDev wykonywanych przez oddzielne jednostki 
WinControllera wymieniające dane za pośrednictwem zmiennych globalnych. 
WinController jest przewidziany jako platforma dla rozproszonego systemu DCS średniej 
wielkości. 

1. Wprowadzenie 
 Pierwsza wersja środowiska inżynierskiego CPDev (Control Program Developer) 
służącego do programowania sterowników PLC/PAC w tekstowych językach ST, IL normy 
IEC 61131-3 [1] powstała w Politechnice Rzeszowskiej 10 lat temu we współpracy 
z zielonogórskim Lumelem, przy wsparciu z KBN/MNiSW [2a]. Z założenia CPDev miał być 
niezależny od platformy sprzętowej, tak że obecnie można go implementować w procesorach 
AVR, ARM, Raspberry PI, komputerach PC oraz w układach FPGA. Wynika to stąd, że 
skompilowany projekt jest wykonywany przez maszynę wirtualną dostosowaną do konkretnej 
platformy [3]. W ciągu ostatnich dwu lat CPDev uzupełniono o nowe edytory graficznych 
języków LD i FBD [2b], a niedawno także o edytor sekwencyjnych schematów SFC [4]. 
Rozbudowano również znacząco kompilator ST umożliwiając tworzenie zaawansowanych 
programów z wielowymiarowymi tablicami i hierarchicznymi strukturami, podobnie jak w 
znanym pakiecie CoDeSys [5]. 

Dotychczasowe zastosowania środowiska CPDev dotyczyły sterowników PLC/PAC 
oraz niewielkich systemów rozproszonych (miniDCS). Jednak zwiększenie możliwości 
kompilatora wskazało, że warto byłoby podjąć próbę zastosowania CPDeva również 
w komputerze nadrzędnym rozproszonego systemu DCS średniej wielkości. Założono więc 
na wstępie, że komputer będzie zawierał system Windows, a wykonywany program będzie 
implementacją usługi Windows service [6] (której pierwowzorem był stabilny Windows NT 
sprzed kilkunastu lat). Należało zatem utworzyć oprogramowanie, które jako implementacja 
Windows service będzie wykonywało skompilowane projekty CPDev. Nadano mu nazwę 
WinController. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie prototypu WinControllera w aspekcie trybu 
konfigurowania wykonywanych przez niego programów użytkowych i powiązań między 
nimi. Powinno to dać pogląd odnośnie perspektywy praktycznego zastosowania. 
Konfigurowanie przedstawiono na przykładzie dwu projektów wykonywanych bądź przez 
jeden komputer (WinController), bądź przez dwa oddzielne komputery w sieci. Projekty 
wymieniają dane przez połączenie zmiennych globalnych. 
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2. Architektura ogólna 
Architekturę rozpatrywanego systemu pokazano na rys. 1. Centralną część stanowią 

komputery nadrzędne połączone z jednej strony ze sterownikami i innymi urządzeniami 
obiektowymi, a z drugiej ze stacjami operatorskimi i stacją inżynierską. Oprogramowanie 
komputera nadrzędnego nosi nazwę WinController i składa się z jednostek wykonujących 
projekty CPDev (tzw. execution units). Jednostki te wymieniają między sobą zmienne 
globalne zadeklarowane w projektach. Dotyczy to również wymiany danych między 
komputerami. 
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Rys. 1. Architektura systemu rozproszonego konfigurowanego w środowisku CPDev 
Sterowniki i urządzenia obiektowe dołącza się za pośrednictwem interfejsów Data 

adapters. Obejmuje to obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych Modbus RTU, 
czy Profibus DP, a także implementację kanałów niestandardowych, w tym logicznych, 
przekazujących dane wszystkich typów zdefiniowanych w normie IEC 61131-3 [1], również 
struktur i tablic. Interfejsy Data Adapters oraz ich konfiguratory tworzone są indywidualnie 
dla określonych rozwiązań sprzętowych (pliki .dll).  

Natomiast do I/O adapters należą interfejsy kart wejścia/wyjścia dostępne od paru lat 
w implementacjach PC środowiska CPDev (jako softPLC). Są one jednak ograniczone do 
zmiennych analogowych (REAL) i binarnych (BOOL), obsługując karty National Instruments 
USB 6008 i RT-DAC/USB z Inteco Karków. W WinControllerze dodano jeszcze Keyboard 
Led adapter aktywujący trzy LEDy klawiatury (p. 5), co przydaje się do prostego testowania. 
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Komunikację między komputerami oraz stacją inżynierską (WinController manager) 
zapewnia mechanizm TCP/WCF. Stację operatorską SCADA, np. z pakietem InTouch 
Wonderware, dołącza się za pomocą Modbusa TCP. Dostępny jest również protokół OPC, ale 
na razie dość ograniczony.  

3. Charakterystyka WinControllera 
WinController jest oprogramowaniem wykonawczym (runtime) dla projektów 

przygotowanych w środowisku CPDev, przeznaczonym do ciągłego funkcjonowania 
w systemie operacyjnym Windows. Składa się z ośmiu modułów: 

• WinController service 
• WinController manager 
• Data Source for CPSim and CPVis 
• External variables 
• Modbus slave (TCP) 
• OPC server bridge 
• I/O adapters 
• Data adapters 

Zasadniczym modułem jest WinController service implementujący usługę Windows service 
[6]. Pracuje ona nieprzerwanie w tle (background) uruchamiając się automatycznie po 
włączeniu komputera. Nie ma interfejsu operatorskiego, a do konfiguracji służy 
WinController manager z komunikacją TCP/WCF (rys. 1). Moduł WinController service, 
zwany dalej w skrócie WinControllerem, może jednocześnie wykonywać wiele projektów 
CPDev za pomocą jednostek wykonawczych (execution units). Na jednostkę składa się 
maszyna wirtualna CPDev [3], jej otoczenie oraz skompilowany projekt. Liczba jednostek jest 
konfigurowana. Zakłada się, że projekty wykonywane przez jednostki dotyczą przede 
wszystkim zaawansowanego przetwarzania, bo bezpośrednie sterowanie obiektem powinny 
prowadzić sterowniki. 

Po pierwszym uruchomieniu WinControllera okno managera ma postać jak na rys. 2. 
Drzewo po lewej stronie zawiera Service status, I/O adapters i Data adapters oraz domyślną 
jednostkę wykonawczą Controller1 z pustymi elementami CPDev Project, Control tasks i I/O 
mapping. Należy dodać, że przyciski Start, Stop są potrzebne tylko w specjalnych sytuacjach 
(wymagane uprawnienia administratora), bo WinController powinien pracować 
nieprzerwanie. 

   
Rys. 2. WinController manager po pierwszym uruchomieniu 
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4. Dwa przykładowe projekty 
Jako przykład przedstawimy skonfigurowanie w WinControllerze jednostek 

wykonawczych dla dwóch projektów CPDev. W następnym punkcie jednostki te zostaną 
połączone za pomocą zmiennych tworząc jedno spójne oprogramowanie komputera. 

Schemat FBD dla pierwszego projektu o nazwie Single_pushbutton_XOR pokazano na 
rys. 3 [2b]. Za pośrednictwem detektora narastającego zbocza R_TRIG oraz bramki XOR 
objętej sprzężeniem zwrotnym, kolejne „naciśnięcia” ON_OFF powodują ustawienie lub 
zerowanie wyjścia OUT (TRUE, FALSE). 

 

 
Rys. 3. Ustawianie i zerowanie wyjścia OUT jednym przyciskiem 

W drugim projekcie Blinking_light_LD pokazanym na rys. 4, wyjście LIGHT powoli 
pulsuje, gdy wyjście IN jest ustawione. Wyjście TON1Q pierwszego z dwu czasomierzy 
połączonych w układ oscylatora pulsuje bez przerwy (2+1 sek.). Przed zainstalowaniem 
w WinControllerze obydwa projekty powinny być skompilowane, tzn. dostępne w formie 
plików .dcp. 

 

 
Rys. 4. Pulsowanie zmiennej LIGHT pod warunkiem ustawienia wejścia IN 
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Załóżmy, że pierwszy z tych projektów ma być wykonywany prze domyślną jednostkę 
Controller1, początkowo pustą. Po wybraniu w oknie managera Controller1 → CPDev 
Project → Load, należy odszukać katalog projektu Single_pushbutton_XOR i wybrać w nim 
plik .dcp ze skompilowanym projektem. Projekt zostanie wtedy załadowany i WinController 
od razu podejmie jego wykonywanie (Running). 

Druga jednostka wykonawcza może zachować nazwę projektu, tj. Blinking_light_LD, 
co bywa wygodniejsze niż nazwy domyślne (Controller2, 3 itd.). W tym celu z menu 
kontekstowego elementu CPDev:: WinController (localhost) należy wybrać Add execution 
unit for a project, odszukać katalog Blinking_light_LD i wybrać w nim plik .dcp. Utworzona 
zostanie wówczas druga jednostka wykonawcza z CPDev_project w stanie Running, jak to 
pokazano na rys. 5. 

 

 
  Rys. 5. WinController z dwoma jednostkami wykonawczymi 

5. Połączenie jednostek wykonawczych 
Załóżmy teraz, że zmienna IN projektu Blinking_light_LD ma być połączona ze 

zmienną wyjściową OUT projektu Single_pushbutton_XOR. Zgodnie z normą IEC 61131-3 
obydwie te zmienne powinny być zadeklarowane jako zmienne globalne [1]. Utworzenie 
połączenia OUT=>IN (odpowiednik IN:=OUT) rozpoczyna się od zaznaczenia I/O mapping 
w jednostce „odbierającej” Blinking_light_LD, co oznacza, że pewne zmienne 
wykonywanego przez nią projektu będą mogły być połączone ze zmiennymi zewnętrznymi 
pochodzącymi z różnych źródeł, takich jak execution units (local, remote), I/O adapters 
i Data adapters. Wykaz możliwych źródeł pojawia się wtedy w managerze, poczynając od 
External variables, Binary inputs, aż do Data adapters. Ponieważ w omawianym przypadku 
chodzi o połączenie IN ze zmienną OUT, wybieramy zakładkę External variables i po 
naciśnięciu New spośród zmiennych pojawiających się na liście przyporządkowanej do 
kolumny Input variable zaznaczamy IN, jak na rys. 6 (kolumna ta dotyczy jednostki 
z wybranym I/O mapping). Następnie w kolumnie Execution unit trzeba wskazać jednostkę ze 
zmienną, do której IN ma być dołączone, czyli tutaj Controller1. Wreszcie, w kolumnie 
External variable spośród zmiennych globalnych projektu wykonywanego przez Controller1, 
czyli Single_pushbutton_XOR, wybieramy OUT. Teraz jednostkę Blinking_light_LD (z IN) 
należy ponownie uruchomić (Reastart), aby WinController wczytał nową konfigurację I/O 
mapping. Kończy to tworzenie i uruchamianie połączenia OUT=>IN. 
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Rys. 6. Dołączenie wejścia IN jednostki Blinking_light_LD do wyjścia 
OUT jednostki Controller1 

Sprawdzenia, czy obydwie jednostki faktycznie zostały połączone można dokonać za 
pomocą symulatora CPSim [2, 4]. W przypadku, gdy CPDev::WinController został 
zarejestrowany w CPSim i wybrany jako Data Source, symulator może prowadzić śledzenie 
on-line wskazanej jednostki, a także ładować nowy projekt do WinControllera oraz prowadzić 
uruchamianie (commissioning). CPDev::WinController rejestruje się w CPSim jako wtyczkę 
(plug-in). 

Załóżmy, że w drzewie głównego okna kompilatora CPDev znajdują się dwa 
rozpatrywane projekty, tj.  Single_pushbutton_XOR i Blinking_light_LD (lewa strona rys. 7). 
Należy teraz zaznaczyć jeden z nich, uruchomić CPSim (Run simulator), a następnie poprzez 
Start tracing aktywować śledzenie. Pojawia się wtedy pytanie o wskazanie śledzonej 
jednostki, a po jej wybraniu CPSim nawiązuje połączenie z WinControllerem. Po utworzeniu 
panelu wizualizacyjnego można śledzić i ustawiać zmienne tej jednostki. Analogicznie należy 
postąpić dla drugiego projektu. 

Na rys. 7 pokazano główne okno CPDev, a w nim dwa okna symulatora CPSim dla 
projektów wykonywanych przez WinController. LEDy IN i OUT zachowują się identycznie, 
co świadczy o połączeniu zmiennych globalnych projektów. 

 

 
Rys. 7. Okno CPDev oraz dwa okna CPSim dla projektów wykonywanych przez 

WinController 
 
Jak wspomniano w p.2, wśród I/O adapters dostępnych w WinControllerze znajduje się 

Keyboard Led Adapter obsługujący trzy LEDy klawiatury PC, tj. ScrollLock, NumLock 
i CapsLock. Są one traktowane jako wyjścia binarne, więc mogą być ustawione przez 
zmienne boolowskie służąc np. do wstępnego testowania. 
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Przypuśćmy, że LED CapsLock ma być ustawiany przez zmienną LIGHT 
z Blinking_light_LD. Konfigurowanie rozpoczyna się tak jak poprzednio, tzn. od zaznaczenia 
I/O mapping w tej jednostce. Teraz jednak w oknie managera należy wybrać zakładkę Binary 
outputs, a potem w kolumnie Variable ustawić LIGHT. Następnie w kolumnie Adapter 
wybieramy Keyboard Led Adapter, a w kolumnie Port LED Caps (rys. 8). Po restarcie 
Blinking_light_LD CapsLock rozpoczyna powolne pulsowanie (pod warunkiem, że 
klawiatura je wspiera; zaleca się potem deaktywować adapter Keyboard…, aby nie zakłócał 
normalnego funkcjonowania PC). Podobnie konfiguruje się adaptery I/O dla wspomnianych 
kart NI USB 6008 i RT_DAC/USB, ale tu Port oznacza numer końcówki (pin). 

 

 
Rys. 8. Konfiguracja ustawienia LEDa CapsLock przez zmienną LIGHT 

6. Rozproszone WinControllery 
Skonfigurujemy jeszcze najprostszy system rozproszony złożony z dwu komputerów, 

z których pierwszy, lokalny, będzie nadal wykonywał projekt Blinking_light_LD, natomiast 
drugi, zdalny, wykonywał nieznacznie zmieniony projekt Single_pushbutton_TFF pokazany 
na rys. 9. Zamiast detektora R_TRIG i bramki XOR (rys. 3) zawiera on przerzutnik TFF, ale 
zmienne ON_OFF i OUT pozostały niezmienione. Zmienna IN lokalnej jednostki 
Blinking_light_LD ma być dołączona do zmiennej OUT zdalnej jednostki 
Single_pushbutton_TFF. 

 

 
Rys. 9. Ustawianie i zerowanie wyjścia OUT przez przerzutnik TFF 

 
Postępując podobnie jak poprzednio, w Blinking_light_LD należy zaznaczyć I/O 

mapping, w oknie managera wybrać zakładkę External variables, ale po New kliknąć jeszcze 
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Remote units (por. rys. 6) Pojawia się wtedy główne okno konfiguratora Remote execution 
units, jak pokazane dalej na rys. 11, ale puste. Naciśnięcie New w tym oknie otwiera pierwsze 
z trzech wewnętrznych okien konfiguratora, w którym należy wpisać adres IP komputera 
zdalnego (rys. 10b). W drugim oknie (rys. 10b) wybiera się jednostkę wykonawczą 
komputera zdalnego, czyli tutaj Single_pushbutton_TFF, co można uczynić, gdy jest on 
aktywny (widoczny w sieci). Trzecie okno (rys. 10 c) służy do zatwierdzenia (lub zmiany) 
domyślnej nazwy zdalnej jednostki, na którą składa się adres IP (bez kropek), dwukropek: 
oraz nazwa tej jednostki w zdalnym komputerze, tj. 192165122:Single_pushbutton_TFF. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 10. Okna definiowania zdalnej jednostki wykonawczej: a) adres IP, b) nazwa jednostki 

w komputerze zdalnym, c) nazwa zdalnej jednostki w komputerze lokalnym 
 
Po zatwierdzeniu nazwy na liście konfiguratora Remote execution units pojawia się 

nowa zdalna jednostka wykonawcza, do której zmiennych komputer lokalny ma dostęp. 
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Rys. 11. Konfigurator Remote execution units ze skonfigurowaną zdalną jednostką 

wykonawczą 
 
Teraz należy wrócić do managera i dla I/O mapping jednostki Blinking_light_LD 

w kolumnie Input variable wybrać IN, w Execution unit zdalną jednostkę 
192165122:Single_pushbutton_TFF, a w Externat variable zmienną OUT, jak to pokazano na 
rys. 12. Ostatnią czynnością jest Restart jednostki Blinking_light_LD, której I/O mapping 
uległo zmianie. Warto dodać, że w kolumnie Execution unit, oprócz jednostki zdalnej, 
pozostaje jeszcze do wyboru lokalna jednostka Controller1 (chyba, że wcześniej została 
usunięta). 

 

 
Rys. 12. Dołączenie wejścia IN do wyjścia OUT zdalnej jednostki wykonawczej 

 
Należy jeszcze wspomnieć o komunikacji WinControllera ze stacją operatorską, do 

czego służy protokół Modbus TCP i ewentualnie OPC (por. rys. 1). Modbus TCP jest 
zaimplementowany jako slave udostępniający funkcje odczytu 1, 3 i zapisu 5, 6, 15, 16. 
Wystarczy to dla pakietów SCADA, np. takich jak InTouch. Modbus TCP WinControllera 
jest stosunkowo elastyczny, bo każda jednostka wykonawcza posiada własny identyfikator 
(numer, rys. 13), co pozwala współbieżnie obsługiwać obrazy InToucha. Interfejs OPC jest 
tymczasem tylko jeden. Należy przypomnieć, że obsługę komunikacji Modbus RTU (RS-485) 
przewidziano dla Data adapters. 
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Rys. 13. Identyfikator jednostki wykonawczej w protokole Modbus TCP 

 

7. Podsumowanie 
 Na przykładzie dwu prostych projektów przygotowanych w środowisku CPDev 
przedstawiono tryb konfigurowania oprogramowania WinController dla komputera PC, który 
ma wykonywać te projekty. WinController jest oprogramowaniem runtime 
implementowanym jako usługa Windows service, z przeznaczeniem dla komputera 
nadrzędnego w rozproszonym systemie sterowania DCS średniej wielkości. Projekty są 
wykonywane przez oddzielne jednostki WinControllera, wymieniające dane przez połączenie 
zmiennych globalnych zadeklarowanych w projektach. Dotyczy to również jednostek 
umieszczonych w różnych komputerach systemu. Sterowniki lokalne i inne urządzenia 
obiektowe dołącza się poprzez moduł Data adapters, z interfejsami przygotowanymi 
indywidualnie dla konkretnych rozwiązań sprzętowych i protokołów komunikacyjnych. Do 
komunikacji ze stacją operatorską służy Modbus TCP.  

Literatura 
[1] IEC 61131–3 – Programmable controllers – Part 3: Programming languages, 2003, 2013. 
[2] D. Rzońca, J. Sadolewski, A. Stec, Z. Świder, B. Trybus, L. Trybus – Krajowa 

Konferencja Automatyków w Rytrze (materiały): a) Prototypowy pakiet inżynierski do 
programowania sterowników w języku ST normy IEC 61131-3, XI KKA, 2007, b) 
Programy sterowania w graficznych językach LD i FBD środowiska CPDev, XX KKA, 
2016. 

[3] B. Trybus: Development and implementation of IEC 61131-3 virtual machine. 
Theoretical and Applied Informatics. Vol.23, no. 1, pp. 21-35, 2011. 

[4] D. Rzońca, J. Sadolewski, A. Stec, Z. Świder, B. Trybus, L. Trybus: CPDev engineering 
environment for control programming. XIX Krajowa Konferencja Automatyki, Kraków, 
18-21.06, 2017 (w druku). 

[5] www.codesys.com (3S-Smart Software Solutions, D). 
[6] Introduction to Windows Service Application. https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/d56de412(v=vs.110).aspx. 
 



Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. str. 1 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 2 Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. str. 3 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 4 Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. str. 5 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 6 Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. str. 7 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 8 Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. str. 9 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 10 Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. str. 11 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 12 Jan Maciej Kościelny,  Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 

 



Tadeusz Skubis,  Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, informatyki, automatyki i budownictwa. str. 1 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
 

Prof. dr hab. inż Tadeusz Skubis 
Dr inż. Rafał Setlak 
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny 
 
 

Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, 
informatyki, automatyki i budownictwa. 
Smart Hybrid – Integracja rynku transportowego z energetyką przez wykorzystywanie samochodów do 
zasilania budynków 

 

Streszczenie 
 

W referacie przedstawiono główne cele i wyniki projektu badawczego „Smart 
Hybrid”, realizowanego w Politechnice Śląskiej na Wydziale Elektrycznym, którego celem 
było opracowanie, zbudowanie i zweryfikowanie sposobów zmniejszania zużycia paliwa w 
samochodach oraz wytworzenie całkowicie nowego zastosowania samochodu jako 
mikroelektrowni przydomowej zasilającej dom energia skojarzoną, co może zapewnić 
całkowitą autonomię energetyczną potrzeb jego mieszkańców. 

Począwszy od roku 2008 projekt był realizowany jako projekt badawczy Ekologiczny napęd 
hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild Hybryd, następnie od roku 2010 jako 
projekt badawczy Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu i od roku 2012 jako 
badania w ramach BW i BK na Wydziale Elektrycznym. Projekt Smart Hybrid zawierał 
zarówno prace koncepcyjne, projektowe, analityczne, modelowania komputerowe, prace 
konstrukcyjne, pomiary zbudowanych układów, badania oraz weryfikacje na stanowiskach i 
w samochodach rzeczywistych. Dodatkowo projekt zawiera szereg obliczeń energetycznych i 
finansowych opłacalności rozwiązań rodziny Smart Hybrid w samochodach. Etapy projektu 
zilustrowano na rys. 1. 

 
Rys. 1 
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Geneza projektu 
Unia Europejska przykłada dużą rolę do zagadnień ochrony środowiska, co przekłada się na 
formułowanie i wprowadzanie restrykcyjnych norm emisji (obecnie EURO 6) i rozwój 
układów zasilania i sterowania samochodów. Niespełnienie wyznaczanych limitów emisji CO2 
będzie skutkowało nakładaniem kar, skorelowanych z liczbą g/km, z jaką dany pojazd 
przekracza limit. Redukcję emisji CO2 można uzyskać przez powszechną elektryfikację 
transportu i używanie energii z OZE. Rozwijająca się energetyka prosumencka, której 
ważnym ogniwem mogą być mobilne zasobniki energii dla systemu energetycznego posiada 
nadal wiele „wąskich gardeł”: 

• Pojazdy elektryczne (electric vehicle, EV) są mało atrakcyjne finansowo dla klientów 
indywidualnych (cena zakupu pojazdu EV i równoważnego pod względem 
technicznym pojazdu z silnikiem spalinowym jest wyższa), 

• Właściwości pojazdów EV (zasięg) oraz niedostateczna ilość stacji szybkiego 
ładowania (w Polsce dotychczas jest 51 stacji – dane dla roku 2017) predestynują je 
obecnie do miejskiego użytku, 

• Pojazdy EV w miastach wymagają budowy nowej i kosztownej infrastruktury 
ładowania pojazdów elektrycznych. Wymaga to obecnie zwiększenia dostaw energii z 
elektrowni do miast, co przy polskim modelu energetyki spowoduje spalanie 
większych ilości węgla i w konsekwencji wyższą emisję CO2 niż w przypadku pojazdów 
spalinowych, 

• Trwałość cykliczna akumulatorów jest wciąż niska co zwiększa całkowite koszty 
użytkowania pojazdów EV (TCO),  

• Brakuje wciąż sensownych pomysłów jak partycypować w kosztach szybszego zużycia 
baterii klientów magazynujących energię dla operatorów systemu energetycznego, 

• Przejście na model CarSharingu w Polsce zamiast nabywania na własność 
samochodów wciąż natrafia na bariery psychologiczne wytworzone przez ustrój 
socjalistyczny. Posiadanie własnego pojazdu jeszcze przez wiele lat będzie w Polsce 
oznaką statusu społecznego.  

Gaz LPG ma ponowną szansę odegrania kluczowej roli w motoryzacji oraz ma szansę stać 
integratorem gałęzi motoryzacji z rynkiem energetyki odnawialnej. Czynnikiem łączącym jest 
układ napędowy samochodu SMART HYBRID służący (poza oczywistym napędzaniem 
pojazdów) do wykorzystania energii elektrycznej i ciepła z samochodów spalinowych z LPG 
do zaopatrywania w energię budynków mieszkalnych. Będzie się to odbywało dzięki zasilaniu 
przez samochód ze SMART HYBRID LPG budynku energią elektryczną w określonych 
godzinach zwiększonego poboru mocy (np. godziny popołudniowe) oraz jednocześnie 
magazynowanie ciepła silnika spalinowego w gruntowym zasobniku ciepła pod budynkiem. 
Ciepło to może być odzyskiwane do ogrzewania domu. Takie rozwiązanie jak pokazał projekt 
zapewnia całkowitą autonomiczność energetyczną domu i stanowi znaczące źródło 
oszczędności dla mieszkańców względem tradycyjnego modelu zakupów wszystkich mediów 
energetycznych.  

Jak zbudowany jest Smart Hybrid  

Według wiedzy autorów nie są oferowane w Polsce ani na Świecie podobne 
mikrohybrydowe układy napędowe dla pojazdów ani nie znane jest zastosowanie 
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samochodów spalinowych do skojarzonej mikrogeneracji dla domów. Prace nad technologią 
Smart Hybrid (wariant Modul Hybrid) podzielono na zasadnicze zadania (tabela A): 
 
Tabela A 

 Opis głównych zadań  
1 Przeprowadzono serie pomiarów drogowych cykli jazdy w miastach Śląska, 

przeprowadzono badania na hamowni silnika spalinowego (testy UDC, NEDC), 
wyznaczono bilans energii i przyjęto wstępne założenia konstrukcyjne maszyny 
elektrycznej.  

2 Opracowano za pomocą badań symulacyjnych strategię przepływu energii w 
modułowym układzie hybrydowym na podstawie bilansu energii. Określono moc 
maszyny elektrycznej pracującej jako silnik wspomagający, rozrusznik i alternator. 

3 Za pomocą badań symulacyjnych opracowano wytyczne do wykonania maszyny 
elektrycznej z magnesami trwałymi oraz opracowano metodę jej mocowania, 
wykonano zasobnik energii z superkondensatorami. 

4 Za pomocą badań symulacyjnych opracowano koncepcję systemu zarządzania 
energią samochodu osobowego (przepływy energii podczas przyspieszania i odbiór 
podczas hamowania, określono SOC). 

5 Zbudowano stacjonarne stanowisko z silnikiem spalinowym. Zlecono i wykonano 
maszynę elektryczną z magnesami trwałymi PMBLDC (BOBRME KOMEL). Dołączono 
zbudowany modułowy napęd hybrydowy samochodu do silnika spalinowego. 

6 Przeprowadzono badania wpływu pracy systemu Modul Hybrid na zużycie paliwa i 
emisję spalin na stanowisku badawczym (w Zakładzie Doświadczalno- 
Diagnostycznym Silników Spalinowych Politechniki Śląskiej). 

 
Na rysunkach 2 i 3 pokazano przykładowy model matematyczny silnika spalinowego z Modul 
Hybrid oraz porównano gabaryty maszyny Modul Hybrid z alternatorem samochodowym. 

 
Rys. 2 

 

 
Rys. 3 
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Badania wpływu układu Smart Hybrid-Modul Hybrid na zużycie paliwa wykonano w Zakładzie 
Doświadczalno- Diagnostycznym Silników Spalinowych Politechniki Śląskiej. Na rysunkach od 
4 do 6 przedstawiono kolejno: 

• Fot. 4. Widok stanowiska laboratoryjnego Modul Hybrid podczas prac montażowych.  
• Fot. 5. Koło na wale korbowym silnika do połączenia z silnikiem PMBLDC. 
• Fot. 6. Widok silnika PMBLDC połączonego z wałem korbowym silnika spalinowego. 

 

 
 

Fot. 4 
 

 
 

Fot. 5 
 

 
 

Fot. 6 



Tadeusz Skubis,  Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, informatyki, automatyki i budownictwa. str. 5 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
 

Zmniejszenie zużycia energii w samochodzie ze Smart Hybrid 
 

1. Obliczone zmniejszenie zużycia paliwa w teście miejskim dla samochodów 
osobowych grupy B wyniosło średnio 15% w przypadku układu Modul Hybrid z 
układem Start&Stop włączanym po czasie 400 sekund od uruchomienia sinika 
spalinowego, a w przypadku współdziałania układu Smart Hybrid i układu Start&Stop 
włączanego od początku jazdy obniżono zużycia paliwa o 22% w stosunku do tych 
samych pojazdów z silnikami spalinowymi.  

2. Rzeczywiste uśrednione zmniejszenie zużycia paliwa uzyskane na hamowni silnikowej 
wyniosło 23%. Test LTM (Laboratoryjny Test Miejski) miał odmienny profil (zbliżony 
do warunków rzeczywistych na Śląsku) niż normatywny test NEDC. Emisja CO2 w 
układzie Modul Hybrid została obniżona z poziomu 175 g/km (wariant z silnikiem 
spalinowym) do wartości 133 g/km (wariant Modul Hybrid z układem Start&Stop 
włączany od początku jazdy). 

 

 
 

Rys. 7. Zmniejszenie zużycia paliwa uzyskane w badaniach symulacyjnych układu 
Modul Hybrid samochodu kompaktowego 

 

 
 

Rys. 8. Zmniejszenie zużycia paliwa uzyskane w badaniach symulacyjnych układu 
Modul Hybrid małego samochodu dostawczego 

 

 
 

Rys. 9. Zmniejszenie zużycia paliwa uzyskane w badaniach symulacyjnych układu 
Modul Hybrid samochodu kombivan 
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Rys. 10. Zmniejszenie zużycia paliwa uzyskane w pomiarach laboratoryjnych układu 
Modul Hybrid 

 
W przypadku zastosowania układu Mild Hybrid w samochodzie Fiat Fiorino 1,4 LPG obliczono 
całkowite roczne i czteroletnie koszty różnicowe względem rozwiązania referencyjnego 
(tradycyjny Fiat Fiorino 1,4 zasilany Pb95 ) i otrzymano: 

• w przypadku zastosowania elektrycznego podgrzewania parownika LPG i rozruchu na 
gazie całkowita oszczędność różnicowa wynosi 1,8 tys zł/rok; w okresie czterech lat 
oszczędność wynosi 7,9 tys zł. 

• w przypadku zastosowania elektrycznego podgrzewania parownika LPG i rozruchu na 
gazie oraz zmniejszenia w teście UDC zużycia paliwa dzięki wstępnemu nagrzaniu 
bloku silnika całkowita oszczędność różnicowa wynosi 2,2 tys zł/rok; w okresie 
czterech lat oszczędność wynosi 8,7 tys zł. 

W przypadku pojazdu Fiat Doblo z napędem Modul Hybrid oraz instalacją 1,4 LPG (doliczony 
koszt układu Modul Hybrid oraz instalacji LPG) analogiczne roczne i czteroletnie koszty 
różnicowe względem rozwiązania referencyjnego (tradycyjny Fiat Doblo 1,4 zasilany Pb95 ) 
wynoszą: 

• w przypadku zastosowania elektrycznego podgrzewania parownika LPG i rozruchu na 
gazie oraz pracy w teście LTM całkowita oszczędność różnicowa wynosi 2,3 tys zł/rok; 
w okresie czterech lat oszczędność wynosi 9,5 tys zł. 

• w przypadku rezygnacji z elektrycznego podgrzewania parownika LPG, pracy układu 
Modul Hybrid tylko podczas przyspieszania i hamowania w teście LTM całkowita 
oszczędność różnicowa wynosi 1,8 tys zł/rok; w okresie czterech lat oszczędność 
wynosi 7,5 tys zł. 
 

Mikrogeneracja energii skojarzonej z Modul Hybrid LPG 
 
W ramach projektu przeprowadzono także energetyczną analizę techniczno-finansową 
opłacalności zastosowania samochodu ze Smart Hybrid LPG do mikrogeneracji energii 
skojarzonej dla domów. Prace nad Smart Hybrid LPG podzielono na sześć zasadniczych zadań 
(Tabela B). 
Obliczenia przeprowadzono dla rzeczywistego gospodarstwa domowego (rys. 11, 12). 
Obliczenia przeprowadzono dla dziewiętnastu wariantów konfiguracji Smart Hybrid LPG i 
systemu zasilania energią elektryczną i cieplną domu. 
 
Na rys. 13 pokazano ideę połączenia samochodu z LPG z domem i schematycznie pokazano 
przepływ energii. Układ SMART HYBRID LPG może być konfigurowany dla samochodu w 
dwóch wariantach (takie warianty były brane pod uwagę w obliczeniach w projekcie): 
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• tani wariant oszczędny oparty na polegający na tym, że pozostawiony zostaje alternator 
(mniejsza moc rezerwowa dla domu) co skutkuje koniecznością instalacji większej 
powierzchni ogniw PVT lub większego zasobnika energii.  

• pełny SMART HYBRID LPG, w którym alternator jest zastąpiony maszyną PMBLDC.  
 
Tabela B 

 Opis głównych zadań  
1 Przeprowadzono serie pomiarów dobowego zużycia energii przez modelowe 

gospodarstwo domowe, wykonano grafiki dobowych obciążeń. Opracowano 
statystki zużycia energii (ciepło, gaz, prąd) z trzech lat użytkowania rzeczywistego 
domu modelowego. Dokonano analizy rynkowej dostępnych układów energetyki 
prosumenckiej. 

2 Wykonano serie pomiarów ogniw VRLA, które będą buforem energii dla domu. 
Badano baterie akumulatorów VRLA o dwóch pojemnościach. Zadawane skokowo 
prądy wyładowania modelowały różne poziomy zapotrzebowania mocy przez 
odbiorniki w domu. Wyznaczono charakterystykę rzeczywistej zgromadzonej 
energii w funkcji poboru mocy i określono rzeczywisty czas pracy zasobnika w 
domu podczas pracy wyspowej.  

3 Wykonano rozeznanie rynkowe dostępnych agregatów prądotwórczych. 
Wykonano pomiary jakości dostarczanej energii w wybranych modelach. 
Przeprowadzono pomiary zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń wybranego 
agregatu. 

4 Przeprowadzono pomiary laboratoryjne wybranego alternatora, wyznaczono jego 
charakterystyki i określono parametry techniczne istotne z punktu widzenia 
zasilania instalacji domowej. Określono prędkości mocy maksymalnej i dla tego 
punktu pracy obliczono godzinowe zużycie paliwa LPG przez silnik spalinowy 
zaparkowanego samochodu. 

5 Zestawiono potencjał Smart Hybrid LPG z pojazdami EV. Przeprowadzono sto 
trzydzieści ekonomiczno-energetycznych analiz porównawczych opłacalności 
stosowania napędu elektrycznego względem Pb95, ON. W analizach oprócz cen 
energii (elektryczna, Pb95, ON) i wielu wariantów zużycia energii (zużycie energii 
w NEDC, UDC, EUDC, rzeczywiste spalania użytkowników), uwzględniono zmienne 
koszty eksploatacji samochodów, zmienny zasięg pojazdów EV zależny od 
temperatury otoczenia, koszty serwisów okresowych i napraw podczas 
obowiązującego okresu gwarancji, spadek wartości, starzenie się akumulatorów.  

6 Przeprowadzono energetyczną analizę techniczno-finansową opłacalności 
zastosowania samochodu z Smart Hybrid LPG do mikrogeneracji energii 
skojarzonej. Obliczenia przeprowadzono dla rzeczywistego gospodarstwa 
domowego i rozpatrzono dziewiętnaście wariantów konfiguracji Smart Hybrid LPG 
i systemu zasilania energią elektryczną i cieplną domu. Obliczono sumaryczne 
nakłady na eksploatację domu i samochodów (jeden z Smart Hybrid LPG) w 
wybranym domu względem rozwiązania referencyjnego w okresie 30 lat 
eksploatacji (po 5, 10, 15, 20, 25 latach).  
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Rys. 11. Widok domu modelowego dla którego przeprowadzano obliczenia-widok od strony 
ogrodu 

 

 
 

Rys. 12. Wygląd konstrukcji ścian modelowego domu szkieletowego podczas budowy 
 

 
Rys. 13. Idea połączenia domu z samochodem ze Smart Hybrid LPG  
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Ekonomiczne analizy energetyczne przeprowadzono w dwóch turach:  
• Tura I: założono, że zainstalowany w samochodzie układ SMART HYBRID LPG 

wytwarza tylko energię elektryczną i stanowi wyłącznie rezerwę na wypadek awarii 
sieci energetycznej 

• Tura II: założono, że zainstalowany w samochodzie układ SMART HYBRID LPG 
wytwarza energię elektryczną oraz energię cieplną, którą magazynuje w zasobniku 
energii.  

 
Jako wariant odniesienia przyjęto Wariant 0 czyli dom modelowy, w którym każda forma 
zużywanej energii jest kupowana a jej zużycie uśredniono z trzech lat eksploatacji (Energia 
elektryczna kupiona: 2870 kWh; Gaz-metan: 8610 kWh; Energia samochód: 14 110 kWh).  
 
Zakończenie 

W przypadku Tury 1, gdzie samochód ze Smart Hybrid LPG zasilał jedynie instalację 
elektryczną budynku, największa obliczona oszczędność w okresie 30 lat eksploatacji domu 
wyniosła ok. 20% (daje to około 100 000 zł w okresie 30 lat). Tura 2 obejmowała kogenerację 
energii elektrycznej i cieplnej produkowanej przez silnik spalinowy samochodu zasilanego 
LPG. W tym przypadku oszczędność może sięgać nawet 35%.  
Wykorzystanie kogeneracji wymaga innego zaprojektowania domu, który dzięki temu może 
być niezależny energetycznie, ale jak pokazały analizy pomimo dodatkowych kosztów 
infrastruktury cieplnej jest to jeszcze bardziej opłacalne finansowo (daje to około 150 000 zł 
oszczędności w okresie 30 lat). 
Dyskutowane kierunki rozwoju energetyki (także OZE) zakładają najczęściej scentralizowane 
wytwarzanie energii a następnie jej przesył i dystrybucję sieciami do odbiorców końcowych. 
Prosument może wytwarzać energię i ponownie ją przesyłać lub magazynować w sieci 
dystrybucyjnej. To powoduje, że w każdym przypadku do ceny energii konsument musi 
doliczyć koszt przesyłu energii. Straty energii w sieci dystrybucyjnej wynoszą około 7% co 
daje ilościowo rocznie około 10,8 TWh straconej energii. To pokazuje, że z punktu widzenia 
konsumenta indywidualnego sieć dystrybucyjną można potraktować jako czynnik strat 
finansowych. Proponowany projekt zakłada więc wyeliminowanie tego czynnika przez 
autonomizację energetycznych potrzeb domu przez zasilanie go z samochodu LPG ze Smart 
Hybrid. 

Jednym z priorytetów podczas prac nad Smart Hybrid była opłacalność finansowa 
zastosowanych rozwiązań (oszczędności z inwestycji zwracały się w zakładanym okresie 
eksploatacji). Barierę wdrożeniową rozwiązań energooszczędnych zazwyczaj stanowi koszt 
technologii w stosunku do oczekiwanych rezultatów. To oznacza, że uzysk ze zmniejszonego 
zużycia energii może nie kompensować wysokiego kosztu zakupu. Nie można bowiem 
zakładać, że jeden samochód (w tym EV czy HEV) będzie się amortyzował u przeciętnego 
klienta indywidualnego przez ponad 15-30 lat. Uzyskane wyniki obliczeń pokazały, że 
wykorzystanie samochodów z mikrohybrydowymi układami napędowymi do kogeneracji 
mogą umożliwić niezależność energetyczną domów. Takie rozwiązania mają szanse na 
sukces rynkowy podczas okresu przemian energetyki na rzeczywiście producencką a 
transportu na transport w pełni elektryczny. 
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AUTOMATYKA-ENERGIA ŚRODOWISKO 

 

Wstęp. 
Zanieczyszczone środowisko powoduje rocznie 23 proc. przedwczesnych zgonów na 
świecie. Informuje o tym najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia. Niska 
jakość powietrza atmosferycznego w Polsce stanowi największy środowiskowy 
problem dla zdrowia publicznego. Powołując się na dane z krajowego monitoringu 
i kalkulacje organizacja Health and Environment Alliance określiła, że 18 % 
nowotworów płuc w Polsce jest spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem. 
Wspomniane zanieczyszczenie ściśle związane jest z wytwarzaniem energii, która 
jak wiadomo jest  warunkiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata. Jedną 
z metod i jednocześnie najbardziej skuteczną, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
gospodarcze i polityczne do zmniejszenia zanieczyszczenia jest efektywne 
użytkowanie energii.  

Nowy pakiet klimatyczny 
 

22 stycznia 2014 r. Komisja przedstawiła ramy klimatyczno-energetyczne do roku 
2030. W komunikacie zarysowała unijną politykę przeciwdziałania zmianie klimatu 
i politykę energetyczną na lata 2020–2030. Ramy miały być inspiracją do dyskusji 
nad sposobami realizacji tych strategii politycznych po wygaśnięciu obecnych zasad 
obejmujących okres do roku 2020. 

Nowe ramy mają pomóc UE rozwiązać m.in. następujące kwestie: 

ü podjęcie kolejnych działań, aby do roku 2050 osiągnąć cel 
zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80–95% wobec 
poziomu z roku 1990 

ü wysokie ceny energii oraz podatność unijnej gospodarki na przyszłe 
podwyżki cen, zwłaszcza ropy i gazu 

ü zależność UE od importu energii, często z obszarów niestabilnych 
politycznie 

ü konieczność wymiany i modernizacji infrastruktury energetyczne 
i zapewnienia potencjalnym inwestorom stabilnych ram regulacyjnych 

ü konieczność uzgodnienia przez UE celu w zakresie redukcji gazów 
cieplarnianych na rok 2030 jako części jej wkładu w nadchodzące 
negocjacje nad nowym światowym porozumieniem w sprawie 
przeciwdziałania zmianie klimatu. 

 

24 października 2014 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie 
unijnych ram klimatyczno-energetycznych do roku 2030. Przyjęła także konkluzje, 
a przede wszystkim zatwierdziła cztery istotne cele: 
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ü zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% 
w porównaniu z rokiem 1990 (unijny cel wiążący) 

ü co najmniej 27-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. 
(unijny cel wiążący) 

ü co najmniej 27-procentowa poprawa efektywności energetycznej do 2030 r. 
(unijny cel orientacyjny) 

ü wspieranie budowy pełnego wewnętrznego rynku energii poprzez pilną 
realizację celu w postaci 10% międzysystemowych połączeń 
elektroenergetycznych (najpóźniej do roku 2020), zwłaszcza w przypadku 
krajów bałtyckich i Półwyspu Iberyjskiego, oraz realizację celu wynoszącego 
15% do roku 2030. 

ü Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, Rada Europejska zatwierdziła 
dalsze środki mające ograniczyć zależność energetyczną UE oraz zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i gazu. 
 

Pakiet klimatyczny UE uderza w polską energetykę, która jest uzależniona od węgla - 
w ciągu najbliższych lat Polska będzie musiała wydać miliardy złotych na budowę 
nowych bloków i płacić za uprawnienia do emisji CO2 - uważają eksperci. Jest 
jednak również szansą na nowe miejsca pracy w energetyce. 
 
Unia Europejska uzgodniła, że ograniczy emisję CO2 o 40 proc. do 2030 r. 
(względem 1990 r.). Ale biedniejsze kraje, w tym Polska, będą mniej obciążone 
kosztami realizacji tych celów. Polska wywalczyła utrzymanie systemu darmowych 
pozwoleń na emisje do 2030 r. Do tej daty 40 proc. Uprawnień do emisji CO2 kraje 
o PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej (realne z 2013 r.), w tym Polska, będą mogły 
rozdawać elektrowniom za darmo. Ekspert ds. energetyki prof. Władysław 
Mielczarski uważa, że z powodu wejścia w życie pakietu w najlepszym scenariuszu 
ceny energii dla odbiorców końcowych w Polsce wzrosną o ok. 30 proc., bez 
uwzględniania inflacji. 
Czynniki wzrostu są dwa – pierwszy to zakup uprawnień, a drugi odnawialne źródła 
energii. Co więcej, nawet jeśli otrzymamy 40 proc. uprawnień darmowo, to za 60 
proc. musimy zapłacić, co spowoduje, że nasza energetyka będzie przeznaczała ok. 
10-12 mld zł rocznie na zakup pozwoleń. 12 mld to dwa razy więcej, niż koszt bloku 
w Opolu. Polska energetyka zostanie obciążano potężnymi płatnościami i nie jest 
w stanie przenieść tych kosztów na odbiorów końcowych, w związku z tym będzie 
przejadała majątek. Jak dodał, jeśli Polska miałaby zredukować emisje zgodnie 
z pakietem klimatycznym, to musiałaby do 2030 r. zamknąć wszystkie elektrownie 
węgla brunatnego, 90 proc. elektrowni węgla kamiennego i zastąpić je elektrowniami 
gazowymi. 

O ile elektrownie węglowe można zamknąć, a elektrownie gazowe wybudować - to 
można sobie wyobrazić - to jednak w takiej sytuacji energetyka potrzebowałaby ok 
30 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Obecnie wykorzystujemy ok. 14 mld 
metrów sześciennych. Tak więc nie jest to realistyczne, nie mówiąc o miliardach 
złotych, które trzeba było na to przeznaczyć. Jesteśmy w takiej pętli i niewiele 
możemy zrobić. 
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Ekspert ds. energetyki Tomasz Chmal zgadza się z tym, że unijny pakiet będzie 
obciążeniem dla polskiej gospodarki. Zgodziliśmy się na dalsze redukcje, a tym 
samym będziemy musieli ponieść ich koszty. Nie ma innych pieniędzy, jak tylko te, 
które są w naszych kieszeniach, czy kieszeniach przedsiębiorców. Jest druga strona 
medalu - rozwiązanie, jaki sposób „zarobić” na pakiecie. 
Po to, żeby nie pozbawić się jednak wielkiego atutu, jakim jest bezpieczeństwo 
energetyczne w postaci własnych zasobów węgla, mocy i energii produkowanej na 
terytorium kraju. To jest wyzwanie - jak kształtować regulacje, żeby mix energetyczny 
był jak najbardziej korzystny dla państwa i obywateli. Kluczowym będzie 
zatroszczenie się o miejsca pracy w Polsce - tworzenie tych miejsc pracy zarówno 
w sektorze energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, efektywność 
energetyczna. Tutaj potencjał jest. Czyli jeżeli OZE, to tylko takie, które tworzy 
miejsca pracy w Polsce. Daleki byłbym od wydawania pieniędzy na import energii 
i towarów… 

Zdaniem Georga Zachmanna, eksperta ds. energii brukselskiego „think tanku 
Bruegel”, biorąc pod uwagę liczbę uprawnień do emisji i przyznanych darmowych 
uprawnień, Polska mogłaby kontynuować obecną politykę z dużymi emisjami 
w elektrowniach węglowych i to potencjalnie utrzymałoby jej konkurencyjność 
w produkcji energii elektrycznej. 
Jednak to może wcale nie być z polskiej perspektywy przyszłościowa polityka, 
ponieważ w pewnym momencie liczba uprawnień zacznie się zmniejszać i staną się 
one droższe. Jeśli traktujemy zmiany klimatu poważnie, jest pewien limit emisji, które 
mogą być wyemitowane do atmosfery i jeśli wyemitujemy więcej przy obecnych, 
niskich cenach, mniej będziemy mogli wyemitować w przyszłości. Tak więc być może 
lepszym rozwiązaniem dla Polski byłoby zachowanie pewnej liczby uprawnień do 
emisji na przyszłość, zamiast używania ich teraz, aby spalać węgiel – produkowany 
w kopalniach, które nie są konkurencyjne.. 

Dodatkowo od 2021 dzięki unijnym przepisom energetyka wyemituje mniej rtęci, 
chloru, związków azotu i siarki. Jest to związane z faktem, że 28 04 2017 uchwalono 
konkluzję BAT do dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED). Inwestycje w ochronę 
środowiska będą kosztować dodatkowo ok. 10 mld zł. 

 

Polska węglem „stoi” (tak kamiennym jak i brunatnym) i według długoterminowego 
programu rządowego będzie on podstawowym paliwem pierwotnym elektrowni 
zawodowych  
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Paliwa pierwotne produkcji energii elektrycznej w Polsce [2012]. 

Nowsze źródła utwierdzają nas w tym  

 

 

Prognozy zakładają znaczny wzrost w Polsce zapotrzebowania na energię, a tym 
samym mocy zainstalowanej 
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Wzrost mocy zainstalowanej w Polsce z podziałem na typy elektrowni 

 

Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii popyt na energię elektryczną 
podwoi się w ciągu najbliższych 25 lat. Obecnie światowe zużycie wynosi 16 tys. 
TWh, a Polska zużywa około 152 TWh. Agencja ocenia jednak, że choć w 2050 r. 
wykorzystanie gazu jako paliwa dla elektrowni będzie trzykrotnie wyższe niż w 2000 
r., to jednak i tak najbardziej popularnym paliwem pozostanie węgiel.  

 

Prawie 37 proc. potrzebnej światu za 25 lat energii elektrycznej wytwarzanej będzie 
z węgla. Obecnie jest to ok. 39 proc. Stąd wynika konieczność ograniczenia emisji 
CO2 do środowiska 
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Niechlubne miejsce Polski w emisji zależy od parametru do którego jest 
odniesiona. 
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Kierunki działań dla ograniczenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń powietrza  
 

Poniżej przedstawiamy metody i działania mające na celu na ograniczenie emisji 
CO2 do środowiska 

 

ü Wzbogacanie węgla 

ü Poprawa efektywności spalania  
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ü Wysokosprawna kogeneracja  

ü Optymalizacja sieci przesyłania  

ü Wzrost sprawności elektrowni – parametry nadkrytyczne  

ü  Bezemisyjna energetyka węglowa  

ü Zgazowywanie paliw stałych i elektrownie gazowo-parowe  

ü Sekwestracja  

ü Spalanie biomasy  

ü Fermentacja metanowa – biogazownie rolnicze 

 

Wszystkie powyższe rozwiązania wymagają pełnego opomiarowania i zastosowania 
automatyki. Polska branża AKPiA powinna ukierunkować swoje działania na 
produkcję i usługi w zakresie 

 

ü Wysokospecjalistycznych – stacjonarnych i mobilnych – wielokanałowych 
analizatorów do wykrywania śladowych ilości zanieczyszczeń (metale ciężkie, 
pierwiastki, związki chemiczne, związki organiczne) w płynach, powietrzu, glebie 
i roślinach. 

ü Układów ciągłego monitoringu (rejestracja, archiwizacja, wizualizacja) stężeń 
substancji zanieczyszczających i obcych w cieczach, emitowanych gazach 
technologicznych, powietrzu atmosferycznym i glebie. 

ü Systemów sterowania i regulacji procesów spalania paliw stałych, płynnych 
i gazowych (w tym przede wszystkim w układach kogeneracyjnych) dla poprawienia 
ich efektywności energetycznej, optymalizacji procesów spalania i egzotermicznych 
procesów technologicznych. 

 

W celu ograniczenia emisji CO2 oczywiście należy inwestować w OZE i elektrownie 
jądrowe. Ostatnia zima i wszechobecny smog przekonuje również do inwestycji 
w kierunku elektromobilności.  

Polska na tle innych krajów nie wygląda najlepiej 

W 2016 roku na całym świecie zamontowano łącznie 161 GW mocy nowych instalacji 
OZE. Jest to nowy rekord, ponieważ nigdy do tej pory coroczny wzrost nie był tak wyraźny. 
Najwięcej przybyło farm fotowoltaicznych, których łączna moc wyniosła 71 GW. Osiem 
państw Unii Europejskiej już przekroczyło swoje cele udziału energii ze źródeł odnawialnych 
na 2020 rok. Większość z nich to kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska traci ostatnich 
kompanów do walki przeciwko polityce energetyczno-klimatycznej UE. 

Polska nie posiada żadnej elektrowni jądrowej, ale w odległości do ok. 310 km od granic 
znajduje się 8 czynnych elektrowni jądrowych o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej 
netto ok. 14 GWe 
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27 kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został 
umieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wraz 
z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt został skierowany do konsultacji 
społecznych. Jak podkreślił minister, ustawa o elektromobilności ma wejść w życie w 2018 
roku. Ustawa przewiduje m.in., że przy zakupie samochodu elektrycznego będzie można 
liczyć na niższą akcyzę. Elektryki będą mogły jeździć buspasami oraz parkować za darmo na 
płatnych parkingach. W ogólnodostępnym punkcie ładowania właściciel elektryka będzie też 
mógł wybrać dostawcę usługi ładowania, u którego będzie miał abonament lub będzie mógł 
wykupić taką usługę jednorazowo. Projekt zakłada, że do 2025 roku 50 proc. pojazdów 
centralnej administracji publicznej będzie elektryczna, zaś jednostki samorządu 
terytorialnego będą miały w tym czasie 30 proc. takich pojazdów.  

Choć Tesla jest dopiero raczkującym producentem samochodów elektrycznych, to rynek 
wycenia ją wyżej niż General Motors czy Forda. Tak oto start-up Elona Muska stał się 
najcenniejszym amerykańskim producentem samochodów. Za jedną akcję Tesli na 
nowojorskiej giełdzie Nasdaq płacono 312,39 dolary, a więc o 3,26% więcej niż dzień 
wcześniej. W ten sposób wartość rynkowa całej firmy wzrosła do 50,95 miliardów dolarów. 
W ten sposób niewielka firma z Kalifornii stała się warta więcej od liczącego prawie 109 lat 
General Motors. GM był wyceniany na 50,89 mld dolarów. Kilka dni wcześniej Tesla 
prześcignęła inną ikonę amerykańskiej motoryzacji, przewyższając kapitalizacją Forda. 

Dla optymistów to symboliczny początek nowej ery w motoryzacji. W miejsce XX-wiecznych 
aut spalinowych wchodzi producent „ekologicznych” pojazdów napędzanych silnikiem 
elektrycznym i naszpikowanym elektronicznymi gadżetami.  
 

W tych rozwiązaniach również niezbędna staje się automatyka i sterowanie. 

Elektrownie jądrowe głównie ze względu na bezpieczeństwo muszą posiadać 
zaawansowany system sterowania reaktorem. Niezbędne musi być bardzo dokładne 
opomiarowanie. Kluczowe parametry to temperatura i ciśnienie.  

Podstawowymi składowymi systemów fotowoltaicznych są panele fotowoltaiczne oraz 
inwertery solarne. Polem do popisu dla rozwiązań z branży automatyki są przede wszystkim 
inwertery. Na uwagę zasługują udogodnienia dla osób uruchamiających systemy 
fotowoltaiczne. Niektóre inwertery mogą pracować wraz z baterią akumulatorową oraz 
inteligentnym licznikiem energii, pełniąc jednocześnie rolę falownika fotowoltaicznego oraz 
falownika do baterii. Inteligentny licznik jest dwukierunkowy, co umożliwia optymalizację 
zużycia energii. 

Cennym źródłem energii odnawialnej jest biogaz, czyli palny gaz zwany wysypiskowym, 
który powstaje w wyniku fermentacji związków pochodzenia organicznego, takich jak ścieki, 
czy odpady komunalne. Skład biogazu wpływa na jego wartość opałową. Wartość ta wzrasta 
proporcjonalnie do zawartości metanu. Do pomiaru zawartości poszczególnych składników 
w biogazie służą analizatory, zarówno stacjonarne, jak i przenośne. 

W przypadku energii wiatru grupą analizowanych urządzeń są akcelerometry, dzięki którym 
można monitorować działanie turbin wiatrowych poprzez analizę przyspieszeń liniowych 
i kątowych. Położenie wału w gondoli turbiny można określać używając enkodera. 

 

Ocenę stanu wieży turbiny można przeprowadzić korzystając z zestawu urządzeń do 
pomiarów geometrycznych, na podstawie których można ocenić, czy kołnierze wieży są 



str. 10 Paweł Tomaszewski,  Automatyka – Energia – Środowisko. 

SKAMER-ACM XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 płaskie oraz to, czy są one ułożone równolegle. Główne elementy zestawu to nadajnik, 
detektor, jednostka centralna i jednostka bezprzewodowa Bluetooth. 

Do oceny warunków meteorologicznych konieczny jest anemometr, dzięki któremu można 
scharakteryzować porywy wiatru. 

Warto również pomyśleć o wyborze odpowiedniego systemu kontrolnego Dane na temat 
stanu urządzeń i aktualnych warunków zewnętrznych można również uzyskać, stosując 
rozwiązania , których sercem systemu jest komputer przemysłowy lub PLC. 

Omawiane urządzenie sprawdza się również w przypadku elektrowni wodnych, W przypadku 
ogniw kolektorów słonecznych można monitorować nasłonecznie, ilość generowanej energii 
i zapotrzebowanie na nią. Dzięki takiemu podejściu można w pełni sterować produkcją 
energii, np. odłączając ogniwa w przypadku zbyt dużego nagromadzenia energii. 

W każdym systemie do prawidłowego funkcjonowania potrzebne są kable i przewody, które 
łączą poszczególne elementy w jeden spójny układ.  

Z analizy przedstawionych obszarów zastosowań automatyki jasno wynika, że rynek 
automatyki związany z energią odnawialną jest bardzo duży, co więcej ulega on 
dynamicznym zmianom i ciągłemu powiększaniu. 

Rosnąca popularność OZE powoduje, że należy spodziewać się dalszego wzrostu 
popularności urządzeń automatyki dedykowanych dla tej dziedziny oraz tego, że producenci 
będą rozwijać gamę swoich produktów w taki sposób, aby wyróżnić się czymś szczególnym 
spośród konkurencji. 

Do 2020 roku udział OZE w polskim miksie energetycznym na wzrosnąć do 15 proc. - wynika 
z unijnego pakietu energetycznego. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu 
Energetyki Odnawialnej nasz kraj może mieć jednak kłopoty z realizacją tego celu. Powodem 
jest niższa od oczekiwań wielkość inwestycji w sektorze oraz brak przejrzystych przepisów 
prawnych. Perspektywy, jeśli chodzi o energetykę odnawialną, są niedobre, natomiast gdy 
popatrzymy na trendy, to zaczynamy się odchylać od realizacji celu na 2020 rok, który 
wynosi 15 proc. udziału energii z OZE w polskim miksie energetycznym. Jesteśmy na 
poziomie 13 proc. i tak naprawdę udział energii odnawialnej zamiast rosnąć spada. 
 Na rynku energii elektrycznej w ogóle mamy obecnie do czynienia z dość dziwną sytuacją, 
ponieważ 2016 rok pokazał spadek inwestycji i to dotyczy zarówno energetyki 
konwencjonalnej, jak i energetyki odnawialnej. Jednocześnie przy spadku inwestycji nastąpił 
wzrost cen energii. 
Jak wynika z opublikowanego w czerwcu 2016 roku raportu Instytutu Energetyki 
Odnawialnej, w 2016 roku zainstalowana moc polskich systemów fotowoltaicznych wynosiła 
niespełna 120 MW. Dla porównania w Niemczech w przeliczeniu na jetl nego mieszkańca 
zainstalowana moc jest ponad 200-krotnie wyższa.  
 

Poprawa efektywności energetycznej. 
 
Efektywność energetyczną można poprawić albo poprzez  zwiększenie efektu użytkowego, 
albo przez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub jednoczesne działania tego typu.  

Jednym ze sposobów na oszczędzanie energii w przemyśle jest stosowanie 
silników/napędów elektrycznych ze zintegrowaną przekładnią mechaniczną oraz przetwornic 
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częstotliwości. Pozwalają one skutecznie obniżać koszty eksploatacji urządzeń, maszyn czy 
linii produkcyjnych.  

W odniesieniu do konkretnych typów napędów, zużycie procentowe energii elektrycznej 
przedstawia się następująco1: 

ü ok. 30% energii zużywają napędy pomp,  
ü 18% – napędy wentylatorów i dmuchaw, 
ü 14% – napędy kompresorów, 
ü 10% – napędy obrabiarek, 
ü 8% – napędy środków transportu, 
ü 20% – pozostałe napędy. 

A zatem grupą urządzeń, w której można szukać najwięcej oszczędności, są pompy 
i wentylatory. Istnieje wiele rozwiązań energooszczędnych, jednak najbardziej efektywnym 
sposobem pozwalającym szybko, łatwo i niedrogo zredukować zużycie energii, jest 
zastosowanie przetwornic częstotliwości. Przetwornice optymalizują pracę silnika 
elektrycznego, co zapewnia maksymalne wykorzystanie możliwości napędu, przy 
minimalnym poborze mocy.  

Zastosowanie układów napędowych z wysoko sprawnymi silnikami elektrycznymi (klasy eff1) 
w miejsce standardowych (klasy eff2 i eff3) może przynieść oszczędności w zużyciu energii 
elektrycznej w Unii Europejskiej rzędu 200 mld kWh rocznie. W ciągu najbliższych 20 lat 
oszczędności w zużyciu energii elektrycznej mogą spowodować redukcję zapotrzebowania 
na moc zainstalowaną nowych elektrowni o 45 GW, co z kolei odpowiada pomniejszeniu 
kosztów operacyjnych w przemyśle, wynikających z redukcji kosztów obsługi i usprawnień 
produkcji o około 10 mld euro rocznie. Dodatkowo powstają oszczędności w wysokości 6 mld 
euro rocznie z tytułu zmniejszenia kosztów związanych z ochroną środowiska. Ale 
najistotniejszym zjawiskiem jest możliwość redukcji emisji CO2 o co najmniej 100 mln ton 
w skali roku. 

Regulacje UE 
 

Dyrektywa „Ecodesign” promuje poprawę efektywności energetycznej dla wielu urządzeń, 
w tym także napędów elektrycznych. W 2011 roku Unia Europejska wprowadziła minimalne 
wymagania w zakresie sprawności silników prądu przemiennego. Dyrektywa Ecodesign 
ustanawia ramy prawne określające wymagania dla wszystkich produktów związanych 
z energią i potencjałem do jej oszczędzania w odniesieniu do krajowych, handlowych 
i przemysłowych sektorów w całej Europie. Dyrektywa „Ecodesign” zwana jest także ErP, od 
swego pełnego tytułu Ecodesign Directive for Energy Related Products (ErP) 2009/125/EC. 
Zastąpiła ona Dyrektywę EuP (Energy Using Products). Na podstawie dyrektywy powstał 
szereg rozporządzeń, w tym znane rozporządzenie określające wymagania dotyczące 
minimalnych standardów efektywności (MEPS – minimum efficiency performance 
standards). Różne przepisy dotyczące efektywności energetycznej na całym świecie często 
są oparte na tych samych standardach technicznych. Różnice między poszczególnymi 
krajami czy regionami dotyczą jedynie czasu wprowadzenia i wymaganego poziomu 
sprawności. Wymogi dotyczące dyrektywy Ecodesign, które są ustanowione i dotyczą Unii 
Europejskiej, można łatwo porównać z podobnymi inicjatywami w Ameryce Północnej 
i Australii. Wcześniej wspomniane minimalne wymagania wydajności dla silników (MEPS) są 
określone przez prawo. Rozporządzenie Komisji 640/2009 UE określa minimalną klasę 
efektywności dla zdefiniowanej grupy silników. Na początku 2014 roku rozszerzono zakres 
dodatkową zmianą 4/2014. 
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W związku z międzynarodową dyskusją o sprawności energetycznej, stworzono 
obowiązujący na całym świecie zharmonizowany system klasyfikacji sprawności 
energetycznej dla niskonapięciowych trójfazowych silników asynchronicznych. Przez wiele 
lat niskonapięciowe silniki trójfazowe w Unii Europejskiej produkowane były w trzech klasach 
sprawności EFF3. EFF2 i EFF1. Oprócz tego, w wielu krajach na całym świecie 
wprowadzono i dobrze sprawdziło wiele różnych systemów klasyfikacji sprawności. 
Właśnie z tego powodu Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (International 
Electrotechnical Commission - IEC) opracowała i opublikowała normę dotyczącą sprawności 
energetycznej, która zastępuje wszystkie poprzednie wydania krajowe. Równolegle Komisja 
IEC opracowała i wydała nową normę dotyczącą wyznaczania sprawności silników. Nowa 
norma IEC 60034-30 określa i harmonizuje na całym świecie klasy sprawności IE1, IE2 i IE3 
dla niskonapięciowych silników trójfazowych w zakresie mocy od 0.75 kW do 375 kW  
 
ü IE1  standardowa sprawność (standard efficiency) 
ü IE2  podwyższona sprawność (high efficiency) 
ü IE3  najwyższy poziom sprawności (premium efficiency) 

 
Od tej pory silniki należy klasyfikować w oparciu o nowe klasy IE1, IE2 i IE3. 
W takim przypadku sprawność należy wyznaczać zgodnie z nowymi wymaganiami 
zawartymi w normie IEC 60034-2-1. 

Dyrektywę 2005/32/EC przyjęto 6 lipca 2005. 22 lipca 2009 Przyjęto regulację nakazującą 
stosowanie wymogów ekoprojektu w przypadku silników elektrycznych - jej czas wejścia 
w życie ustalono na połowę 2011 roku. Od 16 czerwca 2011 Silniki o mocy 0,75-375 kW 
muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE2. 1 styczeń 2015 przyniósł nowe 
ograniczenia, a mianowicie silniki o mocy 7,5 do 375 kW muszą odpowiadać co najmniej 
klasie sprawności IE3 lub odpowiadać klasie IE2 przy zastosowaniu w układzie napędowym 
o regulowanej prędkości obrotowej. Aktualnie od 1 stycznia br. silniki o mocy 0,75 do 375 kW 
muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3 lub odpowiadać klasie IE2 przy 
zastosowaniu w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej. 

Nowością jest, że dyrektywa EcoDesign promuje poprawę efektywności energetycznej 
w odniesieniu nie tylko do silników elektrycznych, ale także do przetwornic częstotliwości. 
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Podobnie do klasyfikacji IE silników norma EN50598-2 wprowadza również klasy IE dla 
przemienników częstotliwości.  
 
Klasy IE dla przetwornic dotyczą:  

ü zakresu mocy od 0,12 do 1000 kW; 
ü napięcie znamionowe 100–1000 V; 
ü systemy jednoosiowe AC/AC. 

Straty obliczane są przy 90% częstotliwości i 100% momencie obciążenia. Pomiarom 
podlegają standardowe urządzenia, nie przewiduje się specjalnych trybów testowych 
i pomiar dotyczy także wbudowanych elementów, takich jak filtry RFI, sterowniki czy opcje. 
Co ważne, straty dla urządzeń dodatkowych niewbudowanych, takich jak: zewnętrzne filtry 
RFI, opcje etc., nie są uwzględniane do klasyfikacji IE. Natomiast muszą być podawane 
w dokumentacji, jeśli są większe niż 0,1% mocy przetwornicy częstotliwości i wynoszą więcej 
niż 5 W całkowicie. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia klienta, który bez takich 
informacji mógłby ocenić dwie w sumie różne przetwornice częstotliwości jako takie same 
i kierować się tylko ceną. Jednak po dodaniu strat wynikających z tego, że pewne elementy 
są zewnętrzne, i dodatkowych kosztów związanych z instalacją klient będzie w stanie sam 
określić opłacalność i energooszczędność danego rozwiązania. 

Odzysk energii w napędach. 
Podczas hamowania (a także zmniejszania prędkości) powstaje naddatek energii. 

W tradycyjnych rozwiązaniach podczas aktywnego hamowania silników odprowadzana 
energia wytracana jest na ciepło, na ogół za pomocą rezystorów hamujących. Przykładowo, 
w aplikacjach wymagających szybkiego zatrzymywania napędów cała ich energia kinetyczna 
musi być wyemitowana w bardzo krótkim czasie, co wymaga zastosowania drogich, 
chłodzonych rezystorów. Jednak energia ta wcale nie musi być tracona, gdyż 
w przedsiębiorstwie z powodzeniem można wykorzystać ją ponownie. 

W przypadku zastosowania przemienników regeneracyjnych naddatek energii, powstający 
podczas hamowania, jest kierowany z powrotem do sieci zasilającej lub współdzielony 
z innymi falownikami. W obu przypadkach oszczędzana jest energia, a koszty redukowane. 
Mimo ewidentnych zalet zastosowanie falowników z funkcją odzyskiwania energii należy 
dobrze przemyśleć. W układach, w których nie występuje hamowanie, nie warto ich 
stosować. Takie przekształtniki częstotliwości najlepiej sprawdzą się w następujących 
zastosowaniach: 

ü systemy przenośników, 
ü dźwigi, windy, 
ü suwnice, 
ü separatory odśrodkowe, 
ü nawijarki itp., 

 

Odzysk energii w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
 

W nowych centralnych systemach wentylacyjnych odzysk ciepła jest rzeczą oczywistą. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacjach o wydatku nominalnych 2000 m3/h 
i więcej stosowanie urządzeń do odzysku ciepła jest obowiązkiem. 
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Przy budowie nowej instalacji wentylacyjnej bądź przebudowie istniejącej głównym 
czynnikiem decydującym o wyborze systemu odzysku ciepła jest sytuacja montażowa 
i dostępność miejsca. W procesach odzysku ciepła można wyróżnić rekuperację 
i regenerację.  

Rekuperacja to proces wymiany ciepła przebiegający przy braku kontaktu powietrza 
nawiewanego i usuwanego z tą samą powierzchnią wymiennika. Wymiana ciepła zachodzi 
przez przeponę pośredniczącą. Do rekuperatorów można zaliczyć: 

ü wymienniki płytowe, 
ü wymienniki rurowe, 
ü urządzenia z czynnikiem pośredniczącym( systemy wodne, glikolowe, olejowe, 

– rurki ciepła, sprężarkowe pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem. 

 

Regeneracja jest procesem wymiany ciepła, w którym strumienie powietrza nawiewanego 
i wywiewanego naprzemiennie omywają tę samą powierzchnię wymiennika. Takie 
rozwiązanie umożliwia nie tylko wymianę ciepła, ale również masy – odzysk wilgoci. Do 
wymienników regeneracyjnych można zaliczyć: 

ü wymienniki obrotowe, 
ü złoża akumulacyjne. 

 

Recyrkulacja jest transportem ciepła nazywana czasem formą odzysku energii cieplnej lub 
chłodniczej. Polega na ogrzaniu/ochłodzeniu powietrza nawiewanego przez zawrócenie 
części powietrza wywiewanego i zmieszaniu go z powietrzem nawiewanym w komorze 
mieszania. Przy stosowaniu recyrkulacji należy zachować pewien minimalny udział powietrza 
świeżego wynikającego ze względów higienicznych. Proces ten warto stosować w obiektach 
wielkokubaturowych, gdzie nawiewany strumień powietrza wentylacyjnego jest większy od 
strumienia powietrza wynikającego z wymagań higienicznych. 

 

Free-cooling to proces (system) wykorzystania darmowych pokładów chłodu zawartych 
w powietrzu zewnętrznym w chłodnych porach roku do schłodzenia powietrza wewnątrz 
budynku. W praktyce wykorzystanie naturalnego chłodzenia powietrza może odbywać się 
w sposób pośredni i bezpośredni. 

 

 

Odzysk energii w instalacjach sprężonego powietrza. 
 

Znaczna część energii pobranej przez sprężarkę przekształca się w ciepło. Duży procent 
ciepła wytworzonego podczas sprężania powietrza może zostać odzyskany i wykorzystany 
przy ogrzewaniu budynków lub w procesie produkcji 
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Zarządzanie energią.  
W standardowym podejściu do wykorzystania energii procesy decyzyjne z nią 
związane następują po relatywnie długim czasie. W dobie wszechobecnych i ciągle 
rozwijających się narzędzi komputerowych procesy zbierania, archiwizowania 
i analizowania danych dotyczących wykorzystania energii i jej trendów mogą 
zachodzić wielokrotnie szybciej. Zakres nośników energii obejmowanych tymi 
systemami jest często szeroki. Istnieje na rynku wiele narzędzi informatycznych, 
darmowych bądź płatnych, przeznaczonych do wspomagania zarządzania energią. 
Rozbudowane systemy automatycznego zarządzania energią są pochodnymi 
ogólnego rozwoju informatycznego danego kraju. W chwili, gdy jest on dość słaby, 
centralne i zdalne zarządzanie mediami oraz nośnikami energetycznymi napotyka na 
istotne bariery, z których te poważniejsze są natury ekonomicznej. Ważnym 
czynnikiem determinującym powodzenie wprowadzenia sprawnego systemu 
zarządzania energią jest poziom świadomości pracowników i przeświadczenie 
o celowości podejmowanych działań. Wdrożenie wspomnianych systemów i narzędzi 
w takiej sytuacji wymaga wtedy dłuższego czasu. 
Przed wprowadzeniem systemu zarządzania energią niezbędne jest dokonanie 
analizy sytuacji energetycznej podmiotu oraz sposobu dystrybucji strumieni energii. 
Zadanie to może być wykonane siłami własnymi albo w ramach zleconego 
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kompleksowego audytu firmie zewnętrznej. Przegląd taki powinien także 
uwzględniać ocenę sposobu wykorzystania paliw oraz mediów. 
Uzyskanie wyraźnej poprawy w zakresie energochłonności jest możliwe i wykonalne 
– nieraz nawet niewielkim nakładem sił i środków. Najchętniej widziane przez 
kierownictwo w każdym zakładzie są rozwiązania, które dają zauważalną poprawę 
i są jednocześnie nisko- bądź nawet beznakładowe. Do takich należą działania na 
szczeblu organizacyjnym oraz ruchowym, zwiększającym sprawność procesów 
poprzez likwidację lub zmniejszenie strat. W Polsce wciąż istnieje potencjał 
oszczędności, jakie można uzyskać stosunkowo niewielkimi nakładami. Szacuje się, 
że kształtuje się on na poziomie od 15% do nawet 30% w niektórych przypadkach. 
Przy stabilnej sytuacji zakładu priorytet stanowi oczywiście utrzymanie w nim ruchu 
i produkcja. Racjonalna gospodarka energetyczna w zakładach przemysłowych 
wymaga nieprzerwanych działań dotyczących poprawy stanu technicznego oraz 
poziomu obsługi energetycznych i technologicznych urządzeń technicznych z uwagi 
na starzenie się maszyn i urządzeń, postęp technologiczny oraz materiałowy. Można 
zrozumieć pewien opór przy wprowadzaniu zmian w technologii, gdyż jest to proces 
stosunkowo kosztowny. Koszty te spowodowane są koniecznością wymiany części 
maszyn i urządzeń, jak również brakami w kwalifikacjach samej załogi i potrzebą 
zatrudniania specjalistów zewnętrznych. Zbieranie informacji o sposobie użytkowania 
energii w przedsiębiorstwie może być prowadzone przez odpowiednią kompetentną 
komórkę/pracownika firmy, co umożliwia redukcję kosztów. Do obowiązków takich 
osób należałaby systematyczna kontrola, rejestracja i analiza zużycia energii 
w różnych pionach, działach, ciągach produkcyjnych oraz stanu technicznego 
urządzeń pracujących w zakładzie. Istnienie takiej komórki, mającej w swoich 
obowiązkach także dbałość o racjonalne użytkowanie energii, pozwala na 
sporządzanie krótko- i długoterminowych planów działań modernizacyjnych. 
Zarządzanie energią jest nieustającym cyklem czynności, w efekcie których powinna 
powstać samoudoskonalająca się procedura wykrywania braków i uchybień, ich 
eliminowania oraz proponowania poprawy sytuacji. Brak kompleksowego podejścia 
do zarządzania energią w całym zakładzie, obejmujący wszystkie postaci energii, 
skutkuje wyrwaniem z rozważań pewnej części obszaru, dla którego wnioski, choćby 
były dla niego optymalne, mogą okazać się dla całego układu niewłaściwe. O ile 
częściowe analizy są wykonywane stosunkowo często i dotyczą wybranych 
technologii i urządzeń lub bardzo wąskich grup zagadnień związanych 
z eksploatacją, o tyle opracowania całościowe (globalne) już wyraźnie rzadziej. 
Ciągły proces analizowania i udoskonalania systemu zarządzania energią składa się 
z takich etapów jak: rejestracja i analiza danych, identyfikacja nieprawidłowości, 
raportowanie, planowanie oraz realizacja planu i powrót do etapu rejestracji danych. 
Procesy te w formie uporządkowanej oraz zakres czynności, które mogą zostać 
objęte przez audyt energetyczny wewnętrzny bądź zewnętrzny, przedstawia rysunek. 
Za koordynację monitorowania zużycia energii w zakładzie przemysłowym 
odpowiedzialna jest jedna osoba lub wyznaczona komórka albo dział. Osoba 
piastująca stanowisko głównego energetyka ma w swoich obowiązkach zadanie 
dbałości o zasilanie podmiotu w energię i jest organizatorem systemu zarządzania 
energią oraz zajmuje się jego wdrożeniem. Naturalnym jest zatem to, że właśnie ona 
winna pełnić funkcję menadżera ds. energii lub uczestniczyć w pracach takiego 
zespołu. Jednak nie jest wykluczone to, by za zarządzanie energią odpowiadał np. 
kierownik działu utrzymania ruchu. W nielicznych jednak przypadkach, gdy dany 
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zakład nie posiada odpowiednich służb, rozwiązaniem jest zatrudnianie konsultantów 
zewnętrznych. 
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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. 
 
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. 
 
 
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. 
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Rozwiązania od ABB do sterowania praktycznie każdym silnikiem 
elektrycznym, w każdej aplikacji napędowej. 
 
 
Firma ABB posiada najszerszą ofertę przemienników częstotliwości niskiego napięcia spośród wszystkich 
producentów. Dostępna moc urządzeń zawiera się w zakresie od 0,18 aż do 5600 kW w zakresie napięcia 
zasilania 1x230V do 3x690V. Technologia i rozwiązania stosowane w naszych przemiennikach ustanawiają 
ogólne standardy, zapewniając niezawodność, prostą obsługę oraz łatwość integracji z systemem sterowania. 
Urządzenia te znajdują zastosowanie w praktycznie każdej aplikacji napędowej, głównie w przemyśle wodnym, 
spożywczym, HVAC, chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, tekstylnym, ale także w górnictwie, 
energetyce, w przemyśle morskim oraz metalurgicznym. 
Samo urządzenie to jednak tylko część rozwiązania. Dlatego też wraz z zakupem przemiennika nasi klienci 
otrzymują profesjonalne wsparcie, serwis i doradztwo techniczne na każdym etapie, podparte ogromnym 
doświadczeniem w dziedzinie napędowej, szkolenia z zakresu konfiguracji, obsługi i konserwacji 
przemienników dostosowane do specyficznych wymagań klienta i jego branży, a także pewność oszczędnej 
i niezawodnej pracy napędu przez długie lata.  
Poniżej zaprezentowaliśmy krótką charakterystykę każdej z grup urządzeń, a także dwie ciekawostki. 
 
 
Kompaktowe napędy ABB  
Kompaktowe przemienniki częstotliwości ABB są bardzo proste w instalacji i konfiguracji. Udostępniają kilka 
różnorodnych sposobów montażu i łatwą parametryzację. Są one dedykowane do pracy w prostych aplikacjach 
niewielkiej mocy, jak: pompy, wentylatory czy przenośniki. Każdy przemiennik jest 
testowany przed opuszczeniem fabryki. W skład kompaktowych napędów wchodzą 
dwie serie urządzeń: ACS55 oraz ACS150. 
 
 
 
 
 
 

Standardowe napędy ABB 
Standardowe przemienniki częstotliwości ABB zostały 
stworzone do sterowania silnikami pomp, wentylatorów, przenośników oraz 
mieszalników, w szerokim zakresie aplikacji w przemyśle materiałowym, spożywczym, 
chemicznym, gumowym i plastikowym, tekstylnym i papierniczym. Napędy są łatwe 
w doborze, instalacji, konfiguracji i obsłudze, co pozwala na zaoszczędzenie czasu, gdyż 
wiele funkcjonalności jest wbudowane w tych urządzeniach w standardzie i nie ma 
potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. Rodzina napędów standardowych składa się 
z przemienników: ACS310, ACS550 oraz ACS580. Na szczególną uwagę zasługuje nowa 
seria ACS580, która charakteryzuje się niezwykle bogatym wyposażeniem (np. filtr 
EMC, dławik sieciowy, panel sterowania z asystentami i portem USB i inne), szerokim 
zakresem mocy (od 0,75 do 500kW), trzema wariantami konstrukcyjnymi (naścienne, 
moduły i kompletne szafy) oraz krótkim czasem dostawy. 
 
 

 
 
 
 
 
Maszynowe napędy ABB 
Maszynowe przemienniki częstotliwości ABB w stu procentach spełniają wymagania stawiane 
napędom przez producentów maszyn, integratorów systemów, producentów szaf sterowniczych 
i użytkowników końcowych. Mają one zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji. 
Przemienniki te mogą być w elastyczny sposób skonfigurowane w celu pełnej integracji 
z wieloma różnymi rozwiązaniami maszynowymi. Szeroki zakres dostępnych funkcji oraz opcji 
zapewniają optymalne rozwiązania. W skład rodziny wchodzą napędy ACS355, ACS850 oraz 
dwie nowe serie: ACS380 i ACS880-M04. 
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Przemysłowe napędy ABB 
Przemysłowe przemienniki częstotliwości ACS880 stanowią bardzo 
elastyczną grupę urządzeń, które mogą być łatwo dostosowane do potrzeb 
stawianych przez najbardziej wymagające aplikacje. Napędy pokrywają 
szeroki zakres mocy aż do 5600 kW oraz napięć do 690 V. Są 
przeznaczone do pracy w wielu zaawansowanych aplikacjach w każdej 
gałęzi przemysłu. Sercem tych urządzeń jest bezpośrednie sterowanie 
momentem (DTC) - najlepszy algorytm sterowania silnikami 
elektrycznymi, który umożliwia bardzo precyzyjną kontrolę w zarówno 
otwartej jak i zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Przemienniki 
zostały zaprojektowane do pracy w najbardziej wymagających 

aplikacjach w przemyśle papierniczym, metalurgicznym, kopalnianym, cementowym, energetycznym, 
chemicznym, naftowym i gazowym, wodnym, wodnościekowym oraz spożywczym. W skład rodziny wchodzą 
również przemienniki przystosowane i certyfikowane do pracy w aplikacjach morskich. Przemysłowe 
przemienniki częstotliwości ABB są dostępne w różnych wariantach konstrukcyjnych jako: napędy do montażu 
na ścianie, wolnostojące, w zabudowie szafowej, multidrive i moduły napędowe. 
 
 
Dedykowane napędy aplikacyjne 
Napędy ABB przeznaczone do pracy w specjalistycznych aplikacjach zapewniają naszym 
klientom dedykowane rozwiązania napędowe sterowania silnikami AC w aplikacjach 
HVAC oraz wodnych i wodnościekowych. Współpracując ściśle z tymi branżami, 
opracowaliśmy dedykowane funkcje pomocne w ulepszeniu wydajności pracy napędów, 
jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Wbudowane 
makra aplikacyjne przyspieszają i ułatwiają proces uruchomienia i konfiguracji. 
 
 
 
 

Programowanie adaptacyjne 
Programowanie Adaptacyjne to inaczej mały 
sterownik PLC wbudowany w przemienniku 
częstotliwości. Dzięki niemu można zmodyfikować 
standardowo dostępne funkcje powiązane z logiką 
sterowania napędu, wprowadzając swoje autorskie 
rozwiązania. Funkcjonalność ta jest dostępna we 
wszystkich przemiennikach częstotliwości ABB 
nowej generacji: ACS880, ACS/H/580, ACS380.  
Użytkownik ma do dyspozycji 35 
najpopularniejszych bloków: arytmetycznych, 
logicznych, selektorów, komparatorów, czasowych 
i operacyjnych. 
W jednym programie można wykorzystać do 20 

bloków, co w zupełności wystarcza do stworzenia nawet zaawansowanej logiki sterowania. Większość bloków 
można dodatkowo rozbudowywać o większą ilość wejść i w konsekwencji zastosować bardziej skomplikowane 
instrukcje warunkowe w obrębie jednego elementu. 
Programowanie Adaptacyjne jest dostępne z poziomu programu komputerowego Drive composer pro. Posiada 
bardzo czytelny i prosty w obsłudze interfejs, dzięki czemu nawet osoba nie mająca nigdy do czynienia 
z programowaniem będzie w stanie szybko nauczyć się z niego korzystać. 
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Aplikacje mobilne do współpracy z napędami ABB 
Firma ABB stworzyła dwie, całkowicie bezpłatne, aplikacje mobilne, które 
wspomagają użytkowników przemienników częstotliwości w ich konfiguracji, 
obsłudze, diagnostyce, konserwacji i serwisowaniu. 
Zadanie pierwszej aplikacji - Drivebase polega na zbieraniu i udostępnianiu 
użytkownikowi informacji o jego przemiennikach częstotliwości, dzięki czemu ma 
on bezpośredni dostęp do dokumentacji, otrzymuje rekomendacje dotyczące 
przeglądów czy innych koniecznych prac serwisowych, a dodatkowo może otrzymać 
6 miesięcy dodatkowej fabrycznej gwarancji po zarejestrowaniu falownika. 
Druga aplikacja – Drivetune jest przeznaczona do zdalnej komunikacji 
z przemiennikami, za pomocą technologii Bluetooth. Łącznikiem w radiowej 
wymianie danych między telefonem a przemiennikiem częstotliwości jest 
nowoczesny panel sterowania ACS-AP-W, który oprócz wbudowanego interfejsu 
Bluetooth (z certyfikatem jakości) posiada także wiele innych zalet i funkcji. Dzięki 
aplikacji Drivetune użytkownik ma możliwość bezprzewodowego sterowania przemiennikiem częstotliwości, 
wykonania pierwszego uruchomienia i przystosowania jego konfiguracji do specyficznych wymagań aplikacji. 
Wszystkie te czynności wykonywane są w wygodny i przyjemny sposób, za pomocą swojego własnego telefonu 
komórkowego. Istotnym aspektem jest również dostęp do informacji diagnostycznych o aktywnych błędach 
i awariach, oraz historii zdarzeń. 
 
www.abb.pl/napedy 
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Silniki i generatory ABB – nowości w ofercie 
 
 
ABB Ability™ SmartSensor – cyfrowa rewolucja w 
zakresie monitoringu silników niskiego napięcia 
 

ABB Ability™ to platforma dostarczająca 
rozwiązań technicznych i usług pozwalających na 
gromadzenie, przetwarzania i wizualizację danych celem 
wykorzystania ich do optymalizacji procesów, podniesienia 
efektywności, obniżenia kosztów i zwiększenia zyskowności 
inwestycji. Na bazie tej platformy ABB opracowało usługę 
monitoringu dedykowaną dla silników niskiego napięcia, 
której głównym elementem jest inteligentny czujnik ABB 
Ability™ SmartSensor. 
 

Obecnie nadzór nad pracą silników 
niskonapięciowych sprowadza się zazwyczaj do okresowych przeglądów, a niejednokrotnie silniki tego typu 
pracują bez nadzoru do czasu, aż ulegną awarii. Obydwa te podejścia nie są optymalne: pierwsze z nich wiąże 
się z dużymi nakładami serwisowymi i obarczone jest ryzykiem, że serwisujemy nie te silniki, które w danej 
chwili rzeczywiście tego wymagają, drugie niesie za sobą bardzo duże ryzyko nieplanowanego przerwania 
produkcji, znacznie wyższych kosztów akcji serwisowej w porównaniu do działań planowanych jak również 
utraty zysków z utraconej produkcji. 

 Optymalizacja procesów w tym zakresie byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby służby utrzymania 
ruchu posiadały aktualne informację o stanie nadzorowanych silników. Do dziś, taka wiedza była bardzo 

kosztowną ze względu na fakt, że koszt układu monitoringu parametrów zazwyczaj znacznie przekraczał 
wartość monitorowanego silnika. Użycie platformy ABB Ability SmartSensor pozwoli zmienić ten stan rzeczy, 
czyniąc z silników elektrycznych inteligentne urządzenia, które mogą informować użytkownika o swoim stanie. 
 

Głównym elementem systemu jest czujnik ABB Ability™ SmartSensor, którego zadaniem jest 
dokonywanie okresowych pomiarów istotnych parametrów pracy silnika: temperatury, poziomu hałasu, poziomu 
drgań, występowanie przeciążeń, a także przybliżone zużycie energii. Mierzone parametry przy użyciu 
technologii Bluetooth®, poprzez bramkę lub smartfon wysyłane są 
do chmury – bezpiecznego serwera, gdzie przy użyciu 
zaawansowanych algorytmów bazujących na szerokiej wiedzy i 
wieloletnim doświadczeniu ABB są przetwarzane celem 
opracowanie prostej i jasnej informacji dla użytkownika. Dane z 
chmury w wersji uproszczonej (światła ostrzegawcze, wartości) 
odczytane zostać mogą poprzez aplikację  na smartfonie lub 
tablecie, a w wersji zaawansowanej (trendy) – poprzez portal 
klienta. W przypadku awarii silnika monitorowanego przez 
usługę, na smartfon użytkownika zostanie wysłane ostrzeżenie o 
potrzebie działań serwisowych. 
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Niewątpliwą zaletą systemu jest możliwość szybkiego przeglądu parku maszynowego: zamiast 

standardowego, czasochłonnego obchodu wszystkich silników możliwe jest szybkie przejrzenie stanu 
poszczególnych jednostek w aplikacji mobilnej lub na portalu użytkownika i skierowanie działań personelu 
utrzymania ruchu na jednostki w rzeczywistości wymagające uwagi. System pozwala na efektywne planowanie 
przeglądów i priorytetyzację  działań służb utrzymania ruchu, zatem optymalizację ich działań. Szacunki ABB 
pokazują, że działania prewencyjne służb utrzymania ruchu podejmowane na podstawie danych dostarczanych 
przez system inteligentnych czujników, pozwolą na redukcję nieplanowanych czasów przestojów o 70%. 
Monitorowanie silnika systemem czujników inteligentnych pozwala także na wczesne reagowanie na 
pojawiające się problemy, zanim przybiorą one poważne rozmiary, przez co żywotności silnika może zostać 
wydłużona nawet o 30%. Dodatkowo, dostęp do trendów pozwoli na optymalizację parku maszynowego – 
eliminację błędne dobranych jednostek napędowych, co może poskutkować zmniejszeniem zużycia energii 
elektrycznej nawet o około 10%. 
 
Usługa jest już dostępna w sprzedaży na terenie Europy.  
 
Więcej szczegółów na stronie www: 
 http://new.abb.com/motors-generators/pl/serwis/uslugi-zaawansowane/inteligentny-czujnik-smart-sensor 
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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. 
Biorąc pod uwagę jak ważnym aspektem dla użytkownika  jest awaryjność sprzętu zainstalowanego , ustawniki 

TZID-C oraz najnowsza linia ustawników ABB serii 
EDP300 są aktualnie najciekawszą propozycją dla 
rozwiązań aplikacji średnio i wysoko zaawansowanych 
technologicznie.  
Dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostycznym 
zaimplementowanym 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 
elektropneumatycznego zastosowanego do stałoczasowej kontroli pracy. Dzięki temu , użytkownik nie musi 
stosować dodatkowych boosterów powietrza i regulatorów. Świadomość łatwości montażu, instalacji, 
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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.  
 
Nowy kompaktowy przepływomierz Coriolisa o wielkich możliwościach 
 

Pod koniec ubiegłego roku rodzina przepływomierzy 
masowych Coriolisa firmy ABB została powiększona o nowy 
produkt. Przepływomierze masowe serii FCB400 bo o nich mowa, 
urzeczywistniają przyjętą przed laty wizję wspólnego interfejsu 
komunikacji człowieka z urządzeniem. Nowa konstrukcja posiada 
wszystkie zalety swoich poprzedników serii MC2, FCB300 z 
zastosowaniem najnowszej technologii pomiaru przepływu 
masowego cieczy i gazów. Przepływomierze FCB400 podobnie jak 
serii FCB300 definiują teraźniejszy trend ABB w produkcji 
przepływomierzy masowych. Mowa o kompaktowej obudowie o 
znacznie mniejszych wymiarach instalacyjnych przy jednoczesnych 
rozszerzeniu zakresu pomiarowego potrafiące mierzyć przepływy 
gazów i cieczy  z znacznie wyższą dokładnością i powtarzalnością.  
 
Jedno z rozwiązań jakie przeniesiono z przepływomierzy MC2 , 
FCB300 do FCB400, to możliwość zamontowania kołnierzy o jeden 
rozmiar większych lub mniejszych względem średnicy części 
pomiarowej. Taka funkcjonalność czujników pomiarowych znacznie 
zwiększa ich możliwości dopasowania się do wymagań klienta.  Zakres temperatury medium nieznacznie został 
rozszerzony od -50 do 205 °C. Ważnym aspektem , na który ABB zwróciło szczególną uwagę to dokładność 
pomiarowa. W standardzie wynosi ona 0.15% dla cieczy i 0,5% dla gazów. Natomiast opcjonalnie może być 
podwyższona do 0.1%. Przepływomierze masowe Coriolisa firmy ABB to nie tylko pomiar przepływu. 

Dzięki swojej konstrukcji oraz oprogramowaniu mierzą również gęstość, temperaturę oraz 
opcjonalnie stężenie np. stopni Brix ,stężenie alkoholu przepływającej cieczy. Przepływomierze serii FCB400 
dodatkowo umożliwiają dozowanie cieczy z wcześniej zdefiniowaną porcją . Przepływomierze FCB400 można 
wyposażyć w 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. FCB400 posiada również wykonanie 
higieniczne, przeznaczone do przemysłu spożywczego. Podobnie jak w poprzednich seriach przepływomierzy 
masowych, ABB zaprojektowało serię przepływomierzy FCB400 do współpracy z przetwornikami w wersji 
kompaktowej oraz rozdzielnej. W przypadku wersji rozdzielnej odległość na jaką można odseparować czujnik 
przepływomierza od przetwornika to aż 200m !!! .To co jest nowe w FCB400 to przede wszystkim bardzo długa 
liniowość błędu pomiarowego. Pomiary pozostają w swojej klasie dokładności dla przepływów >1% pełnego 
zakresu. W odróżnieniu od swojego starszego brata, FCB400 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 prędkość nie może przekroczyć 
100m/s. Przy pomiarze gazów przepływomierz jest dobierany 
przez inżynierów ABB, ale równie dobrze każdy użytkownik 
może samemu sprawdzić jaka będzie odpowiednia średnica 
przepływomierza dla konkretnych warunków, korzystając 
z darmowego programu doboru zamieszczonego na stronie 
www.abb.com/flow. 

Warto wspomnieć ,że do rodziny przepływomierzy 
masowych serii FCB400 dołączył również przepływomierz 
masowy serii FCB100 , dedykowany przede wszystkim dla 
zastosowań w aplikacjach dozowania. Dzięki protokołowi 
MODBUS RTU i komunikacji RS485 umożliwia realizację 
funkcji dozowania z niespotykaną prędkością. 
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 W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, 
kontakt z naszym działem wsparcia technicznego lub inżynierami sprzedaży. 
 
 
 
 
Więcej informacji: 
 
 
Andrzej Olszenko 
Kierownik Obszaru Sprzedaży / Regional Sales Manager 
Region Południowy / South Region 
ABB Sp. z o.o. 
Dywizja Napędów i Automatyzacji Produkcji 
ul. Konduktorska 33 
40-155, Katowice 
Tel. kom. +48 601 989 946 
Tel.         +48 22 223 90 19 
Fax.:       +48 22 223 93 01 
email: andrzej.olszenko@pl.abb.com 
 
 
 
Krystian Zborowski 
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży 
Sprzedaż Dystrybucyjna Silniki i Generatory 
Channel Management DMMG 
ABB Sp. z o.o. 
ul. Konduktorska 33 
40-155, Katowice, PL 
Phone: +48 22 22 39 040 
Telefax: +48 22 22 39 301 
Mobile: +48 721 850 032 
ABB Contact Center: +48 2222 3 7777 
email: krystian.zborowski@pl.abb.com 
 
 
Marcin Kluszczyk 
Senior Instrumentation Marketing and Sales Specialist 
LBU Measurement Products 
Process Automation Division 
ABB Sp. z o.o. 
Konduktorska 33 
40-155, Katowice, PL 
Phone: +48 22 223 90 11 
Telefax: +48 22 223 93 01 
Mobile: +48 693 302 325 
ABB Contact Center: +48 2222 3 7777 
email: marcin.kluszczyk@pl.abb.com 
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CENTRALA 
AUMA Polska Sp. z o.o. 

ul. Komuny Paryskiej 1 d 

 41-219 Sosnowiec 

 

+48 32 783 52 00 

 

+48 32 783 52 08 

 

biuro@auma.com.pl 

 

www.auma.com.pl 

 

 

 Biuro regionalne  
 Północ  
 ul. Dąbrowskiego 48  
 84-230 Rumia  
 

+48 58 667 30 95  
 

+48 58 667 30 96  
 

 

 Biuro regionalne  
 Wschód  

 
ul. Poezji 19, wejście od ul. 

Bysławska 82 pok. 104  

 04-994 Warszawa  
 

+48 22 612 67 60  
 

+48 22 612 74 87   

 

 Biuro regionalne  
 Zachód  
 ul. Turkusowa 2  
 62-300 Września  
 

+48 61 640 01 35  
 

+48 61 640 01 35  
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Specjaliści w dziedzinie 
elektrycznych napędów 
ustawczych armatury 
 

 
I to już od 50 lat. Mała dwuosobowa firma urosła do rangi globalnej grupy spółek, 

których innowacyjne produkty są stosowane na całym świecie do automatyzacji armatury 
przemysłowej. Udaj się z nami w fascynującą podróż! 

Poznaj firmę AUMA, dowiedz się, kim jesteśmy, co robimy – i co możemy zrobić dla Ciebie. 

AUMA jest wiodącym producentem elektrycznych napędów ustawczych do 
automatyzacji armatur przemysłowych. Będąc przedsiębiorstwem rodzinnym średniej 
wielkości, łączymy elastyczność działania i niezawodność z ciągłością tradycji. Od momentu 
założenia firmy w 1964 roku przez Wernera Riestera i Rudolfa Dinse koncentrujemy się 
w naszym know-how na projektowaniu, produkcji i dystrybucji elektrycznych napędów 
ustawczych. Pionierski duch i wyczucie na potrzeby rynku uczyniły nas światowym liderem 
w dziedzinie technologii. Klienci utożsamiają nasze produkty z trwałością, niezawodnością 
i precyzją. Większość części produkujemy we własnych nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych. Dzięki temu AUMA może zapewnić najwyższą jakość swoich napędów 
ustawczych 
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AUTOMATYZACJA WSZYSTKICH TYPÓW ARMATURY 
 
Nasze napędy ustawcze szyjemy na miarę indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki szerokiej 
gamie oferowanych produktów, takich jak wydajne napędy wieloobrotowe, niepełnoobrotowe, 
liniowe, z dźwignią, oferujemy rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju armatury – od małych 
zaworów kulowych, aż po wielkogabarytowe klapy. 

NIEZAWODNOŚĆ 

Napędy ustawcze grupy AUMA spełniają międzynarodowe standardy i odznaczają się 
niezawodnością i długą żywotnością. Nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach 
otoczenia wykonują swoje zadania sprawnie i niezawodnie. 

ŁATWY MONTAŻ 

Nasze produkty tworzą nie tylko rozwiązania mechaniczne do armatury, ale także 
elektryczne do systemu sterowania. Nowoczesne, zintegrowane sterowanie zapewnia 
bezpieczną komunikację  ze wszystkimi popularnymi systemami sterowania. Elastyczna forma 
urządzeń i bogaty zastaw akcesoriów umożliwiają montaż nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 
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INNOWACJE W PRAKTYCE 

Oczekiwania odnośnie elektrycznych napędów ustawczych stale rosną; nowe możliwości 
technologiczne mają wpływ na procesy technologiczne. Nasze wysoce wyspecjalizowane zespoły 
projektowe stale pracują nad rozwojem naszych produktów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, 
to oni wyznaczają standardy branżowe w obszarach takich jak czujniki, Asset Management, 
Fieldbus, technologie bezprzewodowe, SIL i ochrona przeciwwybuchowa. 

 

WIEDZA FACHOWA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH 
Spółka AUMA zdołała przekształcić się z czystego specjalisty w dziedzinie mechaniki 
w kompleksowego lidera technologii, z wyspecjalizowanymi zespołami rozwojowymi w zakresie 
mechaniki, elektroniki i oprogramowania. Bazując na doświadczeniu, nasi specjaliści pracują 
zarówno nad optymalizacją istniejących produktów, jak i nad rozszerzeniem funkcji oraz 
projektowaniem nowych gam produktów. Również oprogramowanie operacyjne i testujące 
rozwijamy według najnowszych dostępnych technologii. 

 

PRZYSZŁOŚĆ Z MODUŁÓW 
Koncepcja produktu AUMA jest celowo modułowa. Projektujemy moduły, które są kompatybilne, 
i które można ze sobą łączyć. Pozwala to uniknąć powielania projektów i optymalnie wykorzystać 
zasoby. Krótka droga od projektu do produkcji ułatwia szybkie wdrożenie. Wynikiem tego jest 
przemyślana paleta produktów, którą łatwo można poszerzać i dostosowywać do wymagań 
klientów. 
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BADANIA I ROZWÓJ, TESTOWANIE W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH 
Nowe obudowy, nowe układy elektroniczne, nowe silniki, nowe materiały przed wprowadzeniem 
innowacyjnych produktów na rynek testujemy je w laboratorium testowym AUMA 
w ekstremalnych warunkach. Swoje możliwości muszą udowodnić w komorze klimatycznej, 
komorze solnej lub w symulatorze drgań. I tylko te najlepsze trafią na rynek. 

 
NIEZAWODNE PRODUKTY 
Trwałość wszystkich elementów jest sprawdzana podczas automatycznych testów 
wytrzymałościowych, które następują cykl po cyklu. Podczas standaryzowanych serii testów 
oceniane są takie dane techniczne, jak odporność na temperaturę i wibracje, maksymalny 
moment obrotowy czy najkrótszy czas przesterowania. Po to, aby produkty AUMA również 
w przyszłości dotrzymywały obietnic. 

 
 
PÓŁ WIEKU DOŚWIADCZENIA – ROZWIĄZANIA AUMA DLA GOSPORARKI 
WODNEJ 

Czysta woda jest podstawowym warunkiem życia. Produkcja i dystrybucja wody pitnej, 
oczyszczanie ścieków i kanalizacja są głównymi zadaniami nowoczesnego zarządzania 
zasobami wody. Elektryczne napędy ustawcze AUMA zapewniają niezawodną automatyzację 
wszystkich armatur. 
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NA POCZĄTKU BYŁA WODA 

AUMA zaistniała na rynku 
dzięki produkcji rozwiązań 
napędów ustawczych dla 
specyficznych potrzeb 
gospodarki wodnej. Dziś 
marka AUMA jest 
w  przemyśle synonimem 
trwałości i niezawodności. 
W zakładach na całym świecie 
napędy ustawcze AUMA od 
dziesięcioleci zapewniają 
niezawodną obsługę 
urządzeń – wymagając przy 
tym minimalnych zabiegów konserwacyjnych. 

 

ROZWIĄZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO 

Elektrownie charakteryzuje 
złożoność procesów 
i ekstremalne warunki. We 
wszystkich częściach instalacji 
elektryczne napędy ustawcze 
AUMA regulują przepływ wody 
i pary wodnej – w procesach 
uzdatniania wody zasilającej 
i wytwarzania pary wodnej, 
a także w elektrowniach, 
oczyszczalniach gazów 
spalinowych i chłodniach 
kominowych. Spełniają 
najwyższe wymogi dotyczące precyzji sterowania, niezawodności i bezpieczeństwa. 

 

DOSTOSOWANIE DO KAŻDEGO SYSTEMU STEROWANIA 

Napędy ustawcze mogą zostać włączone do każdego systemu sterowania dzięki 
rozwiązaniom dostosowanym specjalnie do technologii sterowania elektrownią. Zapewniają 
jednolitą komunikację z całą armaturą. Dzięki wykorzystaniu redundantnej technologii 
Fieldbus transmisja danych staje się wyjątkowo bezpieczna. 
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CERTYFIKOWANE NAPĘDY JĄDROWE 

AUMA dostarcza również elektryczne napędy nastawcze, które spełniają wysokie wymogi 
bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych. Są dopuszczone do stosowania zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

 

ROZWIAZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWEGO 

GWARANT JAKOSCI 

Nafta i gaz to dla współczesnego społeczeństwa bardzo ważne surowce. Są one 
wydobywane, przetwarzane i przesyłane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. 
Napędy ustawcze AUMA spełniają w tym zakresie najbardziej surowe normy 
bezpieczeństwa. 

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE 

Wiele znanych firm w przemyśle naftowym i gazowym polega od wielu lat na rozwiązaniach 
automatyzacji firmy AUMA. W syberyjskim mrozie, w palącym słońcu w Zatoce Perskiej – 
napędy AUMA działają niezawodnie i bezpiecznie, nawet w ekstremalnych warunkach 
klimatycznych. 

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA I SIL 

Napędy i sterowniki AUMA są dopuszczone na całym świecie do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem. Posiadają certyfikaty obsługi systemów związanych 
z bezpieczeństwem aż do SIL 3. Napędy w ognioodpornej obudowie nawet podczas pożaru 
działają jeszcze przez długi czas. 
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PRODUKTY 
Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. 
 

 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA(R)(Ex) 
Automatyzacja zasuw i zaworów serie: 07.2 – 16.2 i 25.1 – 48.1 
> Momenty obrotowe: 10 Nm – 32 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 4 obr/min – 180 obr/min 
> Wersja SAR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SAEx oraz SAREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPĘDY NIEPEŁNOOBROTOWE SQ(R)(Ex)/SQ(R)F(Ex) 
Automatyzacja przepustnic i zaworów kulowych serie: 05.2 – 14.2 
> Momenty obrotowe: 50 Nm – 2400 Nm 
> Czasy przesterowania: 4 s – 100 s 
> Kąt obrotu: 45° – 180° 
> Wersja SQR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SQEx oraz SQREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
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NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIAMI LINIOWYMI LE 
Automatyzacja zaworów 
>  Siły wzdłużna: 4 kN – 217 kN 
>  Skok: 50 mm – 500 mm 
> Prędkości przesterowania: 20 mm/min – 360 mm/min 
 
 
 
 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIĄ Z DŹWI- GNIĄ 
GF 
Automatyzacja klap z mechanizmem dźwigniowym 
> Momenty obrotowe: do 45 000 Nm 
> Czas przesterowania dla 90° 17 s – 392 s 
 
 

NAPĘDY USTAWCZE S-RANGE, C-MATIC 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Momenty obrotowe: do 2 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 
5 min-1 – 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 
SEVEN ECOTRON, PROFITRON, HIMODE 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Zintegrowany sterownik z ekranem graficznym 
> Automonitorowanie i diagnoza 
> Momenty obrotowe: do 4 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: do 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 

JEDNOSTKA FAIL-SAFE FQM(EX) 
 
Do automatycznego otwierania i zamykania 
armatury w sytuacji awaryjnej. 
 
Moment obrotowy do 1200 Nm 
>  Czas przesterowania 8-50 sekund 
> Temperatura pracy -30°C ÷ +70°C  
> Bezpieczna pozycja zamknięta lub otwarta 
> Sygnalizacja położenia fail-safe  
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Doradztwo i serwis przez cały okres eksploatacji 
 
Chcielibyśmy, aby klienci AUMA byli zadowoleni z naszych produktów przez cały okres eksploatacji 
i by nasze napędy ustawcze działały bezpiecznie i niezawodnie. Dlatego kładziemy duży nacisk na 
udzielanie szczegółowych porad i świadczenie kompleksowych usług przez cały cykl życia naszych 
produktów. 

 
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
Serwis AUMA oferuje klientom na całym świecie kompleksowe usługi związane z napędami 
ustawczymi, sterownikami i przekładniami naszych marek: 
 
AUMA, DREHMO, AUMA DRIVES, AUMA I&M, SIPOS 
Szeroka gama świadczonych przez nas usług obejmuje nie tylko instalację i uruchomienie urządzeń, 
ale także szkolenia, konserwację, naprawy i wysyłkę części zamiennych do wszystkich krajów na 
świecie. 
Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez co najmniej dziesięć lat od zaprzestania produkcji 
danego elementu. 
 
WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI 
Nasi specjaliści, dzięki szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym, stali się ekspertami w dziedzinie 
napędów ustawczych AUMA. Wyposażeni w najlepsze narzędzia, urządzenia testowe i części 
zamienne są gotowi szybko rozwiązywać problemy, redukując w ten sposób okresy przestoju 
w zakładzie do minimum. 
  
KONSERWACJA NA MIARĘ 
Konserwacja prewencyjna umożliwia maksymalne przedłużenie żywotności instalacji. Biorąc pod 
uwagę konkretne zastosowanie produktu, możemy wypracować odpowiednią koncepcję utrzymania. 
Urządzenia przeciwwybuchowe są konserwowane przez nas zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
w określonych odstępach czasu i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Specjalnie dla 
utrzymania elektrowni oferujemy kompleksowe usługi z indywidualnie opracowanymi, 
standardowymi planami testów. 
 
DOZBROJENIE I PRODUKCJA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 
W AUMA nikt nie mówi „to jest nie możliwe”. Również w przypadkach nietypowego montażu, takich 
jak montaż podziemny lub modernizacja istniejących zakładów, z często niestandardowo 
wykonanymi przyłączami armatury, jesteśmy w stanie opracować odpowiednie rozwiązania. 
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów i gotowych rozwiązań, mechanizmów dźwigniowych do 
kołnierzy w istniejących przekładniach GS i innych łączników wykonywanych na wymiar. 
 
         Zespół AUMA POLSKA 
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Beckhoff Centrala Niemcy 
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 
Huelshorstweg 20 
33415 Verl 
Niemcy  
Telefon: +49 (0) 52 46 / 9 63 - 0 
Fax: +49 (0) 52 46 / 9 63 - 1 98 
info@beckhoff.com 
www.beckhoff.com 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Beckhoff Centrala Polska  
Beckhoff Automation Sp. z o.o. 
Żabieniec, 
ul. Ruczajowa 15 
05-500 Piaseczno 
Polska 
Telefon: +48 22 / 7 50 47 00 
Fax: +48 22 / 7 57 24 27 
info@beckhoff.pl 
www.beckhoff.pl 
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O firmie 
Obecna na rynku od ponad 35 lat niemiecka firma Beckhoff Automation dostarcza rozwiązania układów 
sterowania automatyki, stosowane w szerokim zakresie aplikacji: od pojedynczych maszyn, przez wieloosiowe 
centra obróbcze, po systemy automatyki budynkowej. Beckhoff jest prekursorem sterowania z zastosowaniem 
komputerów PC, dysponuje bogatą, nowoczesną i kompleksową ofertą komponentów automatyki najwyższej 
jakości, wykorzystujących najnowsze technologie. Łączenie produktów firmy Beckhoff w jednym systemie 
pozwala osiągnąć efekt synergii, potęgowany przez oprogramowanie TwinCAT, integrujące kontrolę, 
programowanie i projektowanie wszystkich elementów systemu. Wszystkie produkty charakteryzuje 
modułowość, skalowalność i uniwersalność zastosowań. Dlatego też znajdują one zastosowanie w każdej gałęzi 
przemysłu, w inteligentnych budynkach, a nawet specjalizowanych instalacjach, jak np. systemy estradowe czy 
teatralne. 
Centralne działy firmy Beckhoff, takie jak dział rozwoju, produkcja, administracja, dystrybucja, marketing, 
wsparcie i serwis, ulokowane są w siedzibie głównej Beckhoff Automation GmbH & Co. w Verl w Niemczech. 
Szybka ekspansja na rynku międzynarodowym wiąże się z otwieraniem kolejnych filii. Dzięki współpracy 
z partnerami na całym świecie, Beckhoff jest reprezentowany w ponad 75 krajach.  
Polskim oddziałem i wyłącznym importerem produktów niemieckiej firmy jest Beckhoff Automation Sp. z o.o. 
 
Oferowane produkty 
Asortyment produktów obejmuje odpowiednio: przemysłowe komputery PC, komponenty urządzeń I/O 
(wejścia/wyjścia), komponenty magistrali typu fieldbus, podzespoły techniki napędowej i kompletne 
oprogramowanie do automatyzacji. Dla wszystkich grup asortymentowych wymienionych powyżej, dostępne są 
szerokie zakresy linii produktów, które mogą funkcjonować jako pojedyncze komponenty, lub zespolone 
w bardziej rozbudowany system sterowania. „New Automation Technology“ czyli „Nowa Technologia 
Automatyzacji” firmy Beckhoff, oznacza uniwersalne i niezależne od branży rozwiązania w zakresie sterowania 
i automatyzacji, które są używane na całym świecie w najróżniejszych aplikacjach: od komputerowego 
sterowania numerycznego obrabiarek CNC po inteligentne sterowanie budynkiem. 
Większość produkowanych urządzeń pracuje w standardzie EtherCAT, co znacznie ułatwia projektowanie 
kompleksowych systemów automatyki. Należy jednak podkreślić, że na każdym poziomie systemu automatyki 
urządzenia firmy Beckhoff mogą współpracować z sieciami opartymi na innych standardach komunikacyjnych, 
m.in. Profibus DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, Sercos, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP. Urządzenia 
w zależności od zastosowań, wykonywane są w różnym stopniu ochrony: IP20… IP67. Standardowa oferta 
obejmuje:  

Klasyczne sterowniki PLC (modułowa rozbudowa) 

Podstawową grupę urządzeń mogących stanowić platformę sprzętową małej i średniej wielkości rozwiązań 
sterowania stanowią moduły z serii BC i BX. Zawierają one układy CPU, które komunikować mogą się z ponad 
kilkuset różnymi modułami I/O, dostępnymi w ofercie firmy Beckhoff, pełniąc rolę autonomicznych 
sterowników PLC programowanych zgodnie z normą IEC 61131-3. Omawiane moduły mogą również 

zapisywać, przetwarzać i przesyłać do systemów 
nadrzędnych dane zarejestrowane lokalnie. Urządzenia 
z serii BC i BX różnią się od siebie wielkością pamięci, 
interfejsem operatora (wyświetlacz, przyciski) 
i wbudowanymi złączami. Moduły występują 
w wersjach z interfejsami do sieci Profibus, CANopen, 
DeviceNet, Ethernet oraz do sieci szeregowych, a także, 
co dotyczy tylko kontrolerów typu BC, w standardach: 
Lightbus, Interbus oraz Modbus. W omawianym 
zakresie w szczególności należy wskazać na nowy 
kontroler do pomieszczeń BC9191, który zarówno ma 
zintegrowane we/wy (m.in. 5 różnego rodzaju wejść 
analogowych i dwa wyjścia analogowe, 3 wejścia 
cyfrowe, 6 wyjść do podłączania odbiorników 230 
VAC oraz dwuportowy switch ethernetowy). BC9191 

może też być rozbudowany modułowo o kolejne wejścia/wyjścia. Wspiera on też funkcje dedykowane 
systemom automatyki budynkowej. 
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Sterowniki Embedded  serii CX (modułowa rozbudowa) 
 

CX to seria urządzeń embedded PC, które łączą 
funkcjonalność sterowników PLC z możliwościami 
komputerów przemysłowych. Instalowane są na szynie 
DIN i pełnić mogą zadania kontrolne w różnych 
średniej wielkości aplikacjach. Ponieważ urządzenia 
wyposażone są w różne interfejsy i dodatkowo 
rozszerzane z wykorzystaniem modułów we/wy, 
można łatwo stworzyć system precyzyjnie 
dopasowany do potrzeb użytkownika końcowego. 
Rodzina produktów CX obejmuje szereg urządzeń 
różniących się wykorzystanymi procesorami, 
wielkością wbudowanej pamięci i wydajnością. Jej 
podstawę tworzą produkty z procesorami Intela - 
począwszy od kompaktowych wersji z układami 
Pentium i Celeron (seria CX10xx), poprzez komputery z procesorami Intel Atom (CX50xx) do jednostek 
z wielordzeniowymi, bardzo wydajnymi Intel Core i7 (CX20xx). Dostępne są też kontrolery ethernetowe 
z energooszczędnymi procesorami ARM (seria CX90xx). Urządzenia zróżnicowane są także pod względem 
innych parametrów – w szczególności wbudowanych interfejsów (Ethernet, porty szeregowe, USB, DVI, 
czytniki kart pamięci). Moduły mają prosty interfejs użytkownika, cechują się standaryzacją wymiarów 
i zależnie od typu, mogą również mieć zintegrowany układ zasilający. Komputery pracują w szerokim zakresie 
temperatur; typowo od -20°C do 60 lub nawet 80°C. Mogą one być dostarczane z preinstalownym systemem 
operacyjnym Windows (w tym w wersji czasu rzeczywistego) oraz oprogramowaniem TwinCAT. 

Komputery przemysłowe 

Oferta firmy Beckhoff obejmuje kilka grup produktów różniących się cechami technicznymi oraz aplikacyjnymi. 
Wśród nich znajdują się komputery panelowe, wersje kompaktowe Box PC, komputery embedded przeznaczone 
do montażu w maszynach oraz wykonania w standardzie 19". W każdym z przypadków dostępne są urządzenia 
o różnej wydajności – zarówno oparte o najnowsze procesory z rodziny Intel Core – do zastosowań, gdzie 
wymagana jest największa moc obliczeniowa, jak też ekonomiczne wersje z Intel Atom, Celeron czy układami 

ARM – do pracy w energooszczędnych 
systemach bezwentylatorowych. Urządzenia 
typu Box PC pozwalają na wykonywanie 
różnych zadań związanych z gromadzeniem  
i przetwarzaniem danych, kontrolą procesów,  
a także sterowaniem systemami. W tym 
zakresie oferta firmy obejmuje przede 
wszystkim komputery o oznaczeniu C6xxx 
bazujące na płytach ATX oraz kartach 
procesorowych instalowanych w systemie 
modułowym. 
Oferowane są one głównie z procesorami 
firmy Intel z którą Beckhoff od lat blisko 
współpracuje. Mogą być wyposażone 
w maksymalnie 16 GB pamięci (zależnie od 
modelu) oraz dysk HDD lub SSD. Dodatkowo 

cechują się one w większości możliwościami rozbudowy z wykorzystaniem kart rozszerzeń PCI, PCIe oraz Mini 
PCI, co pozwala na dostosowanie komputera do wykorzystywanych w systemie sieci komunikacyjnych. Do 
najnowszych urządzeń kompaktowych zaliczyć można komputery z serii C69xx. Przeznaczone są one do 
montażu w szafach sterowniczych i bazują na 3,5-calowych płytach głównych wytwarzanych przez firmę 
Beckhoff. Klient może wybierać spośród wersji z procesorami od Intel Celeron, poprzez Atom, do Core i3, i5 
oraz i7. 
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Urządzenia mają wbudowany układ graficzny z wyjściem DVI, dwa lub trzy interfejsy ethernetowe (w tym 
gigabitowe) oraz zapewniają możliwość stosowania zamiennie dysków HDD/SSD i kart pamięci Compact Flash. 
Umożliwiają one również pracę dysków w systemie RAID 1. Do ich innych ważnych cech zaliczyć można 
wykonanie w obudowie w całości aluminiowej oraz kompaktowe wymiary, natomiast funkcjonalność dopełnia 
możliwość rozbudowy kartami Mini PCI oraz modułami PCIe. 

Modułowy system wejść/wyjść 
Firma Beckhoff dla integracji instalacji 
systemów sterowania w automatyce, 
oferuje bardzo szeroki zakres modułów 
wejść/ wyjść. Moduły mają szerokie 
zastosowanie dla różnych sieci 
komunikacyjnych i obsługują każdy 
typ sygnału; począwszy od 
standardowych sygnałów cyfrowych 
i analogowych, poprzez sygnały  
układów specjalizowanych, m.in. 
modułów safety, pozycjonujących, 
enkoderów, serwosilników, silników 
krokowych do modułów w układach 
automatyki budynkowej (standardy 
takie jak BACNet, EnOcean, LON, DALI, EIB, M-Bus). W ofercie możemy znaleźć około 400 radzajów 
modułów. Bardzo istotną cechą systemu modułów wejść/wyjść firmy Beckhoff, jest ich uniwersalność, czyli 
możliwość instalowania do dowolnego sterownika Beckhoff i w dowolnej konfiguracji (jako systemy niezależne, 
systemy rozproszone, etc). 

Panele operatorskie, komputery panelowe 
Beckhoff Automation, firma będąca jednym z pionierów rynku HMI, dodała nowe produkty do rozwijanej od 
dwóch dekad oferty paneli operatorskich i komputerów panelowych. Zaprojektowane całkowicie od nowa 
urządzenia z serii CP2xxx i CP3xxx umożliwiają stosowanie wizualizacji opartej na wykorzystaniu intuicyjnych 
gestów, a jednocześnie łączą nowatorski wygląd z solidną konstrukcją. Zastosowano w nich ekrany dotykowe 

w technologii pojemnościowej PCT (Projected 
Capacitive Touchscreen), których gęsta siatka 
punktów zapewnia precyzyjne i niezawodne 
sterowanie, pozwalając na płynne 
przemieszczenia obiektów na ekranie. Możliwe 
jest przy tym sterowanie aż pięcioma palcami 
i wykonywanie operacji dwoma rękami, co 
diametralnie zwiększa ergonomię i wydajność 
obsługi – szczególnie w przypadku korzystania 
z systemów takich jak Windows 8, Windows 10. 
Warto dodać, że w przypadku urządzeń 
przemysłowych dodano dedykowane do takich 
zastosowań funkcje. Specjalny czujnik dotyku 
zapobiega wadliwemu działaniu z powodu kropli 
płynu znajdujących się na ekranie – takie 
sytuacje są rozpoznawane i panel jest na nie 
odporny. Z kolei w aplikacjach, gdzie nie jest 

wymagana praca wielodotykowa, można ustawić tryb standardowej pracy jednodotykowej. W każdym 
z przypadków zapewniona jest rozdzielczość poniżej 1 cm, nawet gdy panel jest obsługiwany w rękawicach 
roboczych (np. lateksowych)! 
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Nowe panele operatorskie i komputery 
panelowe dostępne są z ekranami o różnych 
rozmiarach. Oprócz nowoczesnych 
panoramicznych formatów można wybrać także 
wersje klasyczne (4:3), co pozwala na łatwe 
przenoszenie projektów wizualizacji do nowych 
urządzeń bez wprowadzania zmian. Serie 
CP2xxx i CP3xxx obejmują sumarycznie około 
20 różnych wykonań, przy czym ostatnio 
wprowadzone zostały trzy wersje z ekranami: 
 
- 7" (16:9,6, WVGA, rozdzielczość 800×480), 

- 12" (4:3, S VGA, 800×600), 
- 21,5" (16:9, F ull-HD, 1920×1080). 

Uzupełniają one dotychczasową ofertę paneli, w skład której wchodzą wykonania z ekranami 15" (4:3, XGA, 
1024×768), 15,6" (16:9, HD-ready, 1366×768), 18,5" (16:9, HD-ready, 1366×768), 19" (5:4, SXGA 
1280×1024) oraz 24" (16:9, Full HD, 1920×1080). Wszystkie urządzenia dostępne są fabrycznie jako wersje do 
pracy w poziomie lub pionie, wyposażone w funkcję płynnej regulacji jasności podświetlenia oraz tryb pracy 
energooszczędnej (automatyczna zmiana jasności po czasie w przypadku braku dotyku ekranu). 

Ze względu na niewielką głębokość i wąskie krawędzie obudowy urządzenia z serii CP2xxx i CP3xxx 
charakteryzują się estetycznym, nowoczesnym wyglądem. Panele są solidne dzięki zastosowaniu 
jednoczęściowych obudów z aluminium i mogą pracować w trudnych warunkach przemysłowych. Wąskie 
metalowe obramowanie chroni powierzchnię ekranu przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaś wszystkie 
powierzchnie szklane cechują się wysoką odpornością środowiskową. 

Technika napędowa  
W zakresie oferty dla techniki napędowej firmy Beckhoff, znajdziemy kilka typów urządzeń: 
Serwonapędy (seria AX5000) 
Podstawowy produkt w zakresie napędów 
serwo. Znajdziemy kilka wersji w zależności 
od mocy wyjściowej oraz możliwe rozwiązania 
2-kanałowe w zakresie niższych mocy. 
Podstawowym standardem komunikacyjnym 
dla tych serwonapędów jest EtherCAT.  
Odpowiednio wyróżniamy: 
 
AX51xx - 1-kanałowe serwonapędy  
- zakres prądu: 1.5A, 3A, 6A, 12A, 18A, 25A,   
  40A, 60A, 72A, 90A, 110A, 143A, 170A 
- zakres napięć: 100VAC - 10%...480VAC +  
   10% 
- AX5160...AX5193: 3x400VAC – 10%...  
     3x480VAC +10% 
 
AX52xx – 2-kanałowe serwonapędy 
- zakres prądu: 2x1.5A, 2x3A, 2x6A 
- dowolny podział wartości prądu na  
   poszczególnych kanałach 
- zakres napięć: 100VAC – 10%...480VAC + 10% 
 
 



str. 6 Beckhoff, Materiały o Firmie 
Beckhoff XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
 
 
 

Silniki serwo (seria AM8000) 

Na przełomie 2011 i 2012 roku 
firma Beckhoff rozszerzyła rodzinę 
serwonapędów AM8xxx 
o urządzenia zarówno małej, jak 
i dużej mocy. Jest ona następcą 
popularnych i sprawdzonych serii 
AM2xxx i AM3xxx. Nowe 
serwonapędy synchroniczne 
dostępne są w obudowach 
standardowych, a także wykonanych 
ze stali nierdzewnej. Cechują się 
wysoką dynamiką działania, 
znakomitą sprawnością 
energetyczną oraz niską ceną. 
Zastosowanie nowoczesnych technologii, m.in. połączenia z wykorzystaniem pojedynczego kabla (One Cable 
Technology), pozwoliło na znaczącą redukcję kosztów produkcji, montażu oraz obsługi. Obecnie firma Beckhoff 
oferuje serwonapędy o sześciu różnych rozmiarach, w każdym przypadku o trzech różnych długościach. 
Aktualny asortyment opisywanych serwonapędów pokrywa obszar momentów rozruchowych silników  
w zakresie od 0,9 do 65 Nm. Nowe urządzenia charakteryzują się wysoką dynamiką związaną z niskim 
momentem obrotowym wirnika oraz wysokim pasmem przenoszenia przeciążeń. Specjalnie zaprojektowane, 
uszczelnione łożyska kulkowe gwarantują żywotność serwonapędów do 30 tys. godzin. Obudowy silników są 
pokrywane akrylowym lakierem proszkowym, co zwiększa ich odporność mechaniczną i termiczną. Ponadto ze 
wszystkimi serwonapędami zintegrowano precyzyjny czujnik temperatury KTY, co pozwala na zastosowanie 
dodatkowych procedur diagnostycznych. Wszystkie urządzenia serii AM80xx konstruowane są w klasie 
termicznej F (155°C) i pracować mogą w temperaturach otoczenia do 40°C. Modele z serii AM80xx mogą być 
wyposażone w różne systemy enkoderów, hamulce bezluzowe oraz dławiki. Serwonapędy standardowo 
wykonywane są w stopniu ochrony IP54, co po zastosowaniu w tulei wału specjalnej uszczelki 
fluoroelastomerowej może zostać zwiększone do IP65. Straty mocy zostały zredukowane poprzez optymalne 
połączenie statorów z obudową. 

TwinCAT  
Oprogramowanie sterujące i wizualizacyjne typu Soft-PLC służące do programowania wszystkich urządzeń 

firmy Beckhoff znajdujących się w ofercie 
handlowej, zgodne ze standardami IEC 61131-3 
(języki IL, FBD, LD, SFC, ST, CFC).  
Oprogramowanie TwinCAT stanowi niezawodne 
i potężne narzędzie do programowania w zakresie 
systemów PLC, NC, NC-I, CNC w ramach 
jednego środowiska programistycznego.  
W najnowszej odsłonie TwinCAT 3 udostępnia 
programowanie zorientowane obiektowo  
w językach opisanych normą IEC 61131, 

możliwość programowania w C/C++ i pakiecie Matlab®/Simulink® znajdujące zastosowanie w aplikacjach 
czasu rzeczywistego. Pozytywnie przyjęta została możliwość osadzania oprogramowania w Microsoft Visual 
Studio®, umożliwiająca efektywny rozwój aplikacji. 
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Nowości 
 
TwinCAT 3.1 
 
Flagowe oprogramowanie firmy Beckhoff ma 
zdolność mapowania wielu, różnych maszyn 
i procesów technologicznych. Dzięki temu 
doskonale nadaje się do dystrybucji 
równoległych zadań w postaci modułów 
funkcyjnych. System TwinCAT 3.1 jest 
najbardziej zaawansowaną platformą 
sterowania dostępną na dzisiejszym rynku 
automatyki. Możliwość obsługi do 256 rdzeni 
procesora pozwala na maksymalne 
wykorzystanie jego mocy obliczeniowej. 
W zależności od wymagań aplikacji, 
projektant systemu może skonfigurować 
odpowiednią liczbę rdzeni dla poszczególnych 
aplikacji czasu rzeczywistego.  
 
 
 
TwinCAT HMI  
Nowy interfejs wizualizacji dla operatora/użytkownika 
 
Nowa wizualizacja rozpoczyna zmianę na polu oprogramowania do sterowania i wizualizacji. Firma Beckhoff, 
zamiast tworzyć od zera kolejne systemy inżynierskie i komunikacyjne, działające na określonych systemach 
operacyjnych, zaadaptowała istniejące już standardy IT, takie jak Microsoft Visual Studio®, jako narzędzie 

inżynierskie, HTML5, jako narzędzie 
graficzne oraz HTTPS i Websockety, jako 
bezpieczną komunikację. Interfejs 
użytkownika może zostać uruchomiony na 
każdej przeglądarce obsługującą HTML5, 
niezależnie od wyświetlacza, rozdzielczości 
czy też systemu operacyjnego. W ten właśnie 
sposób firma Beckhoff stworzyła 
przyszłościowe, otwarte i bardzo wydajne 
rozwiązanie spełniające standardy koncepcji  
Industry 4.0.  
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TwinCAT Analytics dla Industry 4.0 
Rejestracja i analiza danych procesowych i produkcyjnych 
Implementacja koncepcji Industry 4.0 oraz IoT ma wiele wymagań, w szczególności, jeśli chodzi o diagnostykę 
maszyn. Analiza stanu maszyny w trybie spoczynku i w trybie pracy, predykcja akcji serwisowych, rozpoznawanie 
wzorców, optymalizacja maszyny czy też długoterminowa archiwizacja danych to tylko kilka przykładów. 

W rezultacie, bezproblemowa i cykliczna akwizycja danych 
staje się warunkiem skutecznej analizy i korekcji błędów 
procesowych w maszynie. Z tego właśnie powodu firma 
Beckhoff opracowała narzędzie TwinCAT Analytics, aby 
spełnić potrzeby rosnącego rynku aplikacji Industry 4.0. 
Błędy procesowe w maszynach generują dodatkowe koszty  
i stracony czas produkcji. Sytuacja staje się jeszcze bardziej 
poważna, gdy pojawiają się braki danych maszynowych  
i parametrów produkcyjnych, które umożliwiłyby analizę 
błędów procesowych i ich eliminację w przyszłości. Nowe 
narzędzie, zaproponowane przez firmę Beckhoff, może być 
używane do zabezpieczenia się przed takimi deficytami 
informacji poprzez przechowywanie wszystkich istotnych 
parametrów w sposób zsynchronizowany z cyklem pracy. 
Skompresowane dane przechowywane są w ustandaryzowanym 
formacie, w sterowniku lokalnym, w chmurze umieszczonej na 
serwerze wewnątrz sieci firmowej, lub w chmurze publicznej, 
zgodnie z wymaganiami aplikacji. 

TwinCAT Analytics zapewnia zachowanie pełnego, 
tymczasowego obrazu danych procesowych i produkcyjnych, 
który stanowi idealną podstawę informacji nie tylko do pomocy 

w przypadku pojawienia się błędu, ale także, wśród wielu innych funkcji, umożliwia kompleksową analizę stanu 
maszyny. Zarejestrowane dane procesowe i produkcyjne mogą być analizowane w trybie online lub offline a cykle 
maszynowe analizować można dla ich minimalnych, maksymalnych lub średnich wartości w cyklu. Wszystkie różnice 
czasowe pomiędzy procesami produkcyjnymi można uzyskać z liczników cykli, lub poprzez analizę śladów offline, np. 
za pomocą narzędzia TwinCAT Scope View Professional. 

TwinCAT Analytics składa się z 4 komponentów programowych: 
-  TwinCAT Analytics logger umożliwia cykliczne przechowywanie dużej ilości danych, przechowywanie całego  
     obrazu procesowego, włączając w to dane aplikacji (np. z PLC lub NC), zgodnie z wymaganiami koncepcji  
     „BigData”,  
-   TwinCAT Analytics workbench służy jako narzędzie inżynierskie do analizy danych (online lub offline) z jednej  
      lub więcej maszyn. Swoim zakresem obejmuje środowisko PLC runtime, dedykowany konfigurator, bibliotekę  
     TwinCAT Analytics PLC, licencję Scope View Professional oraz interfejsy komunikacyjne razem z TwinCAT IoT     
     do wymiany danych przez ustandaryzowany protokół MQTT, 
-  TwinCAT Analytics Library zawiera dużą liczbę bloków funkcyjnych, umożliwiających między innymi realizację  
     zadań takich jak analiza cyklu, zapotrzebowanie energetyczne czy też kalkulacje RMS, 
-  TwinCAT Analytics cloud storage może przechowywać dane i udostępniać je w prywatnych lub publicznych  
     sieciach poprzez usługę „message broker”. 
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TwinCAT IoT 
Narzędzie inżynierskie TwinCAT 3, poprzez wtyczkę TwinCAT IoT, stanowi kompletne rozwiązanie do 
szybkiej i wydajnej realizacji koncepcji IoT oraz Industry 4.0. 
TwinCAT IoT obsługuje standardowe protokoły komunikacji z chmurą oraz wysyłania powiadomień na 
urządzenia mobilne. Rozszerzenie konwencjonalnych zadań sterowania poprzez aplikacje Big Data, 
rozpoznawania wzorców czy też monitoringu stanu 
maszyny i parametrów sieci zasilania w rezultacie 
umożliwia znaczący wzrost wydajności produkcji. 
TwinCAT 3 IoT jest szybki i łatwy w konfiguracji. 
Oprogramowanie to, wraz z urządzeniem Embedded PC 
lub komputerem przemysłowym, jako kontrolerem IoT, 
zapewnia bezproblemowe połączenie pomiędzy 
Internetem Rzeczy oraz Internetem Usług. Filtrowanie, 
dalsze przetwarzanie i interpretacja zebranych danych za 
pomocą narzędzia TwinCAT Analytics stanowi kolejną 
wartość dodaną. Kompleksowe analizy umożliwiają 
predykcję akcji serwisowych, skracanie czasu przestoju 
maszyn i optymalizację sterowania – przykładowo 
poprzez minimalizację czasu cyklu lub szczytów 
energetycznych. 
Ulepszona platforma programistyczna oferuje 
użytkownikom szeroki zakres funkcji do wymiany 
danych poprzez standardowe protokoły komunikacyjne 
oraz dostęp do specjalnych danych i serwisów 
komunikacyjnych oferowanych przez dostawców usług 
z chmury. Odpowiednie usługi mogą być 
przechowywane na publicznych systemach w chmurze, 
takich jak Microsoft Azure™ czy też Amazon Web 
Services™. Oczywiście, mogą one być także 
przechowywane w sieci lokalnej. 
 
Integracja TwinCAT IoT oraz TwinCAT Analytics 
niesie za sobą kolejne korzyści. Konfiguracja platformy TwinCAT Analytics, jako centralnego narzędzia analizy 
danych z kilku maszyn, oferuje maksymalną elastyczność komunikacji pomiędzy procesami poprzez 
wykorzystanie różnych produktów TwinCAT 3 IoT. 

Serwonapędy serii AX8000 
Nowy, wieloosiowy system serwo w kompaktowej obudowie, zaprojektowanej specjalnie pod kątem 
oszczędności miejsca w szafie sterowniczej, umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie i obsługę procesów 
w bardzo krótkich cyklach sterowania. Dodatkowe zalety to szybki montaż i uruchomienie dzięki prostemu 
łączeniu modułów osi ze sobą oraz technologia OCT (One Cable Technology), która umożliwia podłączenie 
zasilania i systemu 
informacji zwrotnej za 
pomocą tylko jednego 
przewodu, a także 
integracja funkcjonalności 
bezpieczeństwa i filtrów 
sieciowych.  
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Nowe moduły systemu transportu XTS  
 
Liniowy system transportowy XTS (eXtended Transport System) firmy Beckhoff Automation składa się  
z modułowych torów ze zintegrowanym zasilaniem i pomiarem pozycji, bezprzewodowych karetek oraz 
mechanicznych szyn prowadzących. Komponenty te pozwalają na implementację wielu torów o różnych 

długościach oraz geometrii. Dzięki 
kombinacji modułów prostych oraz 
zakrzywionych o różnych 
promieniach, kształt toru, po którym 
poruszają się karetki, można 
w łatwy sposób dostosować do 
jeszcze szerszej gamy aplikacji. 
Oczywiście uzupełnieniem nowych 
modułów napędowych są szyny 
prowadzące o odpowiednim 
kształcie.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EtherCAT P 
 
EtherCAT P, to zaprezentowane przez firmę Beckhoff podczas Targów SPS IPC Drives 2015 rozwiązanie 
łączące komunikację EtherCAT oraz zasilanie z wykorzystaniem jednego, czterożyłowego kabla do sieci 
Ethernet. W ten sposób 
możliwe jest zintegrowanie 
połączenia zasilającego 
urządzenia peryferyjnego, 
komunikacji EtherCAT oraz 
przesyłanie sygnałów i 
danych z podłączonych 
czujników i urządzeń 
wykonawczych. EtherCAT P 
zachowuje wszystkie zalety 
protokołu EtherCAT, takie 
jak: dowolna topologia sieci, 
wysoka prędkość, 
precyzyjna synchronizacja 
oraz roszerzona diagnostyka.  
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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. 

Danfoss jest światowym liderem w zakresie energooszczędnych rozwiązań. Sprawdzone technologie 
oszczędzają energię, zmniejszają koszty oraz ograniczają emisję dwutlenku węgla. Od momentu założenia 
Danfoss w 1933 roku, firma dokłada wszelkich starań, aby umożliwić efektywne wykorzystywanie zasobów 
natury. Filozofia stojąca za pierwszymi produktami Danfoss opierała się na optymalizacji produkcji energii 
i minimalizowaniu strat.  

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 Poland Sp. o.o. pracuje ponad 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. 

Najważniejszą kwestią, która dziś przyświeca Danfoss na drodze rozwoju szerokiej gamy produktów i usług jest 
efektywność energetyczna. Firma zatrudnia około 23 000 osób na całym świecie i sprzedaje swoje 
produkty   ponad 100 krajach.  
 
                                                                       

 

 

 
 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, w których 
ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru. Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych 
układach zamkniętych (np. instalacje c.o.) 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 
ciśnienie różnicowe ma wartość powyżej 0,3 bar. 

Zawory sterowane pneumatycznie AV210 przeznaczone są do wymagających i specjalistycznych zastosowań. 
To wytrzymałe urządzenia, które doskonale nadają się do pracy z czynnikami o wysokiej temperaturze, wysokim 
stopniu zanieczyszczenia a także wysokiej lepkości. 

Gama zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje rodzinę produktów przemysłowych do sterowania wodą 
chłodzącą. Zawory termostatyczne typu AVTA i WVTS są urządzeniami działającymi samoczynnie, bez 
konieczności zasilania energią elektryczną czy sprężonym powietrzem.  
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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 i są stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w projektowaniu i produkcji przetworników ciśnienia, firma Danfoss jest obecnie czołowym 
dostawcą w zakresie technologii oraz rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo oraz niezawodność.  

Oferowane przez Danfoss typowe przetworniki ciśnienia m.in. MBS 1700, MBS 3000, MBS 3200 oraz 
MBS 4510 wykonane w technologii piezorezystancyjnej zapewniają wysoką dokładność, odporność na drgania 
i skoki ciśnienia oraz długotrwałą stabilność. 
 
Przetworniki MBS XX50 posiadają wbudowany tłumik pulsacji i przeznaczone są do aplikacji, w których mogą 
występować krótkotrwałe skoki ciśnienia spowodowane np. zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. 
 
Oferta Danfoss obejmuje także czujniki oraz przetworniki temperatury typu MBT, dzięki którym dostrzeżesz 
różnicę pomiędzy zwykłymi czujnikami, a czujnikami temperatury produkcji Danfoss. Oferowane przez Danfoss 
czujniki temperatury zapewniają wysoki stopień ochrony przed wilgocią, zakres mierzonej temperatury od 50°C 
do 800°C oraz stały lub wymienny wkład pomiarowy. 
Dostępne są z elementami pomiarowymi typu Pt100/Pt1000, NTC/PTC, termopara, w wersji z wbudowanym 
przetwornikiem sygnału 4-20mA oraz z uznaniami typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych. 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 
 

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu w produkcji regulatorów ciśnienia - presostatów, firma Danfoss 
oferuje szeroki zakres produktów dostosowanych do aplikacji klienta. Zaawansowane technologicznie presostaty 
Danfoss, wyznaczają nowe standardy niezawodności oraz 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), do strefy zagrożonej wybuchem, ciężkich zastosowań 
przemysłowych w tym morskich oraz hydrauliki siłowej. 

Presostaty oferowane są w szerokim zakresie regulacji od -1 do 400 bar. Presostaty RT umożliwiają regulację 
i monitorowanie ciśnienia w większości aplikacji przemysłowych. Seria BCP z certyfikatem TÜV została 
specjalnie zaprojektowana dla instalacji kotłowych. KP/KPI - to niewielkie, odporne na drgania presostaty, 
idealne do zabudowy w panelach. Presostaty MBC przeznaczone są do zastosowań w sektorze morskim oraz 
w hydraulice siłowej. 

Do monitorowania bądź regulacji temperatury Danfoss oferuje szeroki wybór regulatorów temperatury - 
termostatów.  

W ofercie można znaleźć m.in. termostaty do ogólnych zastosowań przemysłowych w tym morskich, do kotłów 
parowych oraz do strefy zagrożonej wybuchem. 

Szeroki wybór modeli zapewnia zakres regulacji do 300°C. Termostaty RT umożliwiają regulację 
i monitorowanie temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych. Seria KPS znajdzie zastosowanie 
w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych i okrętowych. Modele KP to kompaktowe 
i ekonomiczne termostaty, idealne do zabudowy w panelach. 
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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 kluczowa jest wysoka 
jakość, niezawodność oraz powtarzalność działania. 

Szeroka oferta aparatury łączeniowej nn oraz łączników półprzewodnikowych obejmuje m.in. niezawodne 
łączenie i zabezpieczanie obwodów silnikowych, układy sofstartów realizujących 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, wyłączniki silnikowe CTI 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 produkujemy miedzy innymi wszystkie typoszeregi 
presostatów i termostatów, zawory termostatyczne AVTA, WVTS, zawory elektromagnetyczne z serii  
EV220B DN 65 – 100  oraz styczniki i przekaźniki termiczne. 

 
   

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

Telefon: (48 22) 755 06 07 
Faks:       (48 22) 755 07 01 

www.danfoss.pl/automatyka 

e-mail: automatyka@danfoss.com 
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Danfoss Napędy Elektryczne 
 
Dział napędów Elektrycznych firmy Danfoss, znany również jako Danfoss 
Drives jest światowym liderem w produkcji przetwornic częstotliwości 
wykorzystywanych do sterowania silników elektrycznych. Staramy się, aby 
nasze napędy były drogą do lepszego jutra. To bardzo prosty, ale też bardzo 
ambitny cel. 
 
Oferujemy niezrównaną przewagę konkurencyjną dzięki wysokiej jakości produktom 
zoptymalizowanym pod kątem konkretnych zastosowań oraz szerokiemu wachlarzowi opcji 
serwisowych w okresie eksploatacji produktu. Zawsze mamy na uwadze cele klientów. 
Staramy się zapewnić najwyższą możliwą wydajność instalacji. Osiągamy to, opracowując 
nowatorskie produkty i stosując naszą obszerną wiedzę w celu optymalizacji efektywności, 
podwyższania użyteczności i zmniejszania złożoności urządzeń. Od zapewniania 
poszczególnych komponentów napędów po planowanie i dostarczanie kompletnych układów 
napędowych – nasi eksperci są przygotowani, aby wspierać klientów w każdym 
przedsięwzięciu. Czerpiemy z wieloletniego doświadczenia w najrozmaitszych branżach, 
takich jak: 
 

•   Przemysł spożywczy 
•   Dźwigi i podnośniki 
•   Chemia 
•   HVAC 
•   Windy i schody ruchome 
•   Przemysł morski i instalacje przybrzeżne 
•   Dostawy materiałów 
•   Górnictwo i minerały 
•   Ropa i gaz 
•   Opakowania 
•   Przemysł papierniczy 
•   Chłodnictwo 
•   Woda i ścieki 
•   Elektrownie wiatrowe 

 
Współpraca z nami funkcjonuje bardzo prosto. Działamy online oraz lokalnie w ponad 50 
krajach. Nasi specjaliści zawsze są pod ręką, aby szybko reagować, gdy ich potrzebujesz. 
Jesteśmy pionierami w branży od 1968 roku. 
 
Z nami łatwiej dokonywać właściwych wyborów, pomożemy zbudować niezawodne, 
energooszczędne systemy sterowania. Obecna oferta to najbardziej konkurencyjne 
i innowacyjne produkty i usługi. 
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Głębokiej 
wiedzy 
aplikacyjnej 

W 2014 roku firmy Vacon i Danfoss połączyły się, tworząc jedną z największych firm 
w branży. Łącząc siły, już teraz możemy zaoferować naszym Klientom najbardziej 
konkurencyjne i innowacyjne produkty i usługi oraz kontynuacja dostaw dotychczasowych 
produktów i obsługi serwisowej z obu firm. A w dłuższej perspektywie nawet więcej zalet dla 
Klientów w postaci szerszej oferty produktowej, dostępność produktów i usług obu marek 
w ramach jednego kontraktu czy ujednolicenie warunków współpracy. 
Nasze napędy mogą współpracować z silnikami niezależnie od ich technologii. Dostarczamy 
produkty w zakresie mocy od 0,18 kW do 5,3 MW. A naszym celem jest aby z naszą wiedzą 
i pasją nie tylko spełnić ale przekroczyć Państwa oczekiwania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiedzy i 
zrozumienia 
Twojej branży 

Lokalnej 
obecności 

Szerokiemu 
zakresowi 
usług 
DrivePro® 

Dedykowanym 
Osobom 
kontaktowym 

Korzystaj z: 
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Danfoss Napędy Elektryczne -Grupa Produktowa VLT® 
 
Napędy małej i średniej mocy (do 90 kW)  

 
 
Napędy większych mocy i układy specjalizowane (do 1.4 MW) 

 

 
 
Napędy do instalacji zdecentralizowanych i rozproszonych 

 
 
Softstarty 
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Danfoss Napędy Elektryczne -Grupa Produktowa VACON® 
 
Napędy małej i średniej mocy (do 18,5 kW) 

 
 
Napędy do instalacji rozproszonych i zdecentralizowanych 

  
 
Napędy większych mocy i układy specjalizowane (do 5,3 MW) 
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DANFOSS DRIVES globalniew liczbach 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..   
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji znajdziesz na: 
http://drives.danfoss.pl  

 
 

Obceność w ponad 

50 
krajach 

5000 
Ekspertów od napędów i 
aplikacji 

Zakres mocy od 

0.18kW 
do 5.3MW 

Ponad 

80 
organizacji sprzedażowych 

 
 

18.5M 
Dostarczonych napędów 

First mover since 

1968 

12 
Fabryk oraz centrów 
badawczo-rozwojowych 

100% 
Skoncentrowani na 
napędach i sterowaniu, 
niezależni silnikowo 
 

9 Centrów Doskonalenia  

4 Centra  Rozwoju 
Aplikacji 
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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 
 

               

Siedziba główna St. Louis, Missouri USA                           Siedziba Emerson Process Management, Warszawa 

Firma Emerson (NYSE: EMR) powstała w 1890 roku w USA. W 2016 roku firma 
miała ponad 110 000 pracowników w ponad 150 krajach na całym świecie oraz 205 
fabryk. Obroty firmy wyniosły 15,4 mld USD. 
Polski oddział firmy Emerson powstał w roku 1992 jako Rosemount Sp. z o.o. Później 
zmienił nazwę na Fisher-Rosemount Sp. z o.o., a w 2003 roku firma przyjęła nazwę 
Emerson Process Management Sp. z o.o. W 2016 roku polski oddział Emersona 
zatrudniał ponad 530 osób i w ciągu dwóch lat planujemy wzrost zatrudnienia o 200 
osób.  

Główne lokalizacje w Polsce: 

Warszawa 
– Centrum innowacji ekosystemu Planweb 
– Centrum obsługi klienta 
– Centrum inżynierskie i serwisowe dla Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich 
– Europejskie centrum eksperckie przemysły energetycznego 
– Europejskie centrum szkoleniowe 

Łódź 
– Fabryka komponentów układów automatyki pneumatycznej  
– Centrum szkoleniowe 

Katowice 
– Regionalne centrum serwisowe 
– Regionalne centrum szkoleniowe 
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Jeden Emerson – dwie platformy biznesowe 
 

1. Emerson Automation Solutions 
 

§ Appleton 

§ ASCO 

§ Bettis 

§ Branson 

§ DeltaV 

§ Fisher 

§ Micro Motion 

§ Ovation 

§ Plantweb 

§ Rosemount 

 

2. Emerson Commercial / Residential Solutions 
 

§ Copeland 

§ InSinkErator       

§ ProAct 

§ RIDGID                

§ Sensi  
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PlantWeb® cyfrowa 
architektura zakładu 

Architektura sieciowa 
łącząca w jedną całość  
urządzenia automatyki 
całego zakładu dająca 
jego obraz w czasie 
rzeczywistym aby 
wspomagać decyzje i 
osiągać lepsze wyniki 

Systemy 
zarządzanie 
zasobami 
produkcyjnymi 
Systemy sterowania 
procesami 
produkcyjnymi dające 
poprawę  wydajności, 
bezpieczeństwa  i 
niezawodności  

Zawory i 
regulatory 

Prawidłowo 
dopasowane 
urządzenia sterujące 
zapewniające 
wysoką dokładność, 
niezawodność i 
wydajność procesów 
produkcyjnych 

Rozwiązania 
przemysłowe 

Usługi z zakresu 
automatyki 
procesowej oraz 
zarządzania zasobami 
produkcyjnymi i 
projektami` 

Pomiary i 
analityka 

Precyzyjna aparatura 
do pomiarów 
ciśnienia, poziomu, 
temperatury i 
przepływu lub składu 
gazów i cieczy 

Szkolenia  i 
serwis 

Szkolenia w zakresie 
aparatury pomiarowej, 
zaworów i systemów 
sterowania  oraz 
narzędzi 
softwarowych.  
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ROSEMOUNT 
Aparatura do pomiarów fizyko-chemicznych w 
cieczach: 

- pH 
- przewodność kontaktowa i indukcyjna 
- tlen rozpuszczony w wodzie (w ilości ppm i 

ppb) 
- chlor (w różnych postaciach) 
- ozon 
- mętność 
- współczynnik załamania światła – 

refraktometry przemysłowe 
- zawartość całkowitego węgla organicznego 

w wodzie - analizator TOC 
- oznaczanie ilości sodu, krzemionki, 

fosforanów, azotanów i innych związków w 
wodzie - seria analizatorów Chempure 

  
Analizatory przemysłowe do analizy gazów: 

- spektrofotometry UV/IR/VIS 
- detektory FID, TCD – Net Safety 
- oznaczanie tlenków azotu metodą 

chemiluminescencyjną CLD 
- pomiar tlenu przy użyciu celki cyrkonowej, 

celki elektrochemicznej oraz paramag-
netycznej 

- chromatografy gazowe 
 
Kompleksowe rozwiązania z zakresu analityki 
mokrej i gazowej – opracowanie aplikacji, 
wykonanie projektu, montaż na obiekcie, 
uruchomienie, szkolenie oraz pełna dokumentacja 
projektowa.  

 

Urządzenia bezprzewodowe i przewodowe do 
pomiaru  

- ciśnień i DP 
- temperatur 
- poziomu (przetworniki radarowe, 

ultradźwiękowe, wibracyjne, DP) 
- przepływu (DP) 
- wykonania dla przemysłu jądrowego 
- monitoring korozji - ROXAR 
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MICRO MOTION 
- przepływomierze masowe, magnetyczne, 

Vortex oraz ultradźwiękowe 
- pomiary gęstości cieczy 
- pomiary podmorskich złóż ropy i gazu 
- systemy sterowania przepływem oraz 

mieszaniem 
- oprogramowanie do zarządzania zbior-

nikami 
  
BETTIS, FISHER 

- zawory  
• regulacyjne  
• odcinające 
• bezpieczeństwa 

- siłowniki 
- wykonania dla przemysłu jądrowego 
- aparatura zaworowa 
- oprogramowanie diagnostyczne 
- regulatory  

DELTAV, OVATION 
- systemy: 

• sterowania 
• zabezpieczeń 
• SCADA 

- zarządzanie  
• produkcją 
• zasobami obiektowymi 

- symulacja procesów technologicznych 

 

APPLETON, ASCO, BRANSON 
- Zawory pneumatyczne i solenoidy 
- Cylindry i siłowniki 
- Urządzenia elektryczne 
- Oświetlenie 
- Systemy spawania precyzyjnego 

 

  

Szeroki zakres doradztwa i szkoleń 
- Usługi projektowe 
- Utrzymanie ruchu 
- Szkolenia 
- Doradztwo techniczne 
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 

terenie całego kraju 
- Projekty wykonane „pod klucz”. 
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Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje diagnostyczne i komunikację cyfrową w standardzie HART 
i FOUNDATION Fieldbus. Emerson Process Management posiada certyfikaty ISO 9001 i 14001 oraz 
OSHAS 18001. 

 

   
   

 

KONTAKT: 

zapytania@emerson.com 

zamowienia@emerson.com 
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Szanowni Państwo, 
 

Od kilkunastu lat działamy na polskim rynku jako przedstawicielstwo jednego z największych producentów 

aparatury kontrolno-pomiarowej, firmy JUMO GmbH & Co. KG. W tym czasie konsekwentnie zdobywaliśmy 

doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam na sprostanie oczekiwaniom i potrzebom klientów na 

najwyższym poziomie. 

Szeroka oferta produktowa, wykwalifikowany zespół specjalistów i zaplecze serwisowo-techniczne,  

a także doświadczenia naszych kolegów z przedstawicielstw rozlokowanych na całym świecie, umożliwiają 
nam sprawne i kompetentne rozwiązywanie wszelkich zagadnień technicznych. 

Wśród oferowanych przez nas urządzeń znajdziecie Państwo m.in.: 

- czujniki i przetworniki temperatury z wyjściem analogowym lub bezprzewodową transmisją radiową 

- przepływomierze elektromagnetyczne 

- manometry i przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, separatory, hydrostatyczne sondy poziomu 

- termostaty, termometry tarczowe, wskaźniki kontaktowe 

- układy do pomiaru pH, redox, chloru, ozonu, konduktywności w cieczach 

- optyczne urządzenia do pomiaru mętności i tlenu rozpuszczonego w wodzie 

- system JUMO digiLine do cyfrowego zarządzana czujnikami pomiarowymi 

- elektroniczne regulatory PID, ograniczniki (STB) i wskaźniki 

- tyrystorowe sterowniki mocy z komunikacją cyfrową 

- rejestratory ekranowe z funkcjami nadzoru i sterowania 

- multifunkcyjny system JUMO mTRON T z modułami Plug-and-Play 
 

Na kolejnych stronach przybliżymy Państwu niektóre z naszych urządzeń i rozwiązań technicznych. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.jumo.pl 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

str. 2 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

JUMO digiLine – cyfrowe zarządzanie czujnikami pomiarowymi 
(Digital Sensor Management) 
 

Część systemu JUMO digiLine stanowią współpracujące z protokołem komunikacyjnym bus, 
cyfrowe czujniki wyposażone w pamięć wewnętrzną dedykowane do pomiarów 
analitycznych. W rezultacie, pozwala to w prosty sposób podłączyć się do wielokanałowego 
urządzenia pomiarowego JUMO AQUIS touch. 
 

W przypadku wielkości pomiarowych takich jak wartość pH, Redox i temperatura, system digiLine  

w połączeniu ze standardowymi elektrodami pomiarowymi lub termometrem kompensacyjnym tworzy 

kompletny punkt pomiarowy 1. W zależności od wykonania elektrody, przetwornik cyfrowy może być 

montowany do przyłącza elektrycznego typu N lub VarioPin. Z kolei podłączenie zasilania i interfejsu 
RS485 do przetwornika odbywa się poprzez pięciopolową wtyczkę M12 (IP66). W wersji 8-polowej 

przeznaczonej dla systemów analogowych, do dyspozycji mamy również analogowy sygnał wyjściowy 

oraz wejście binarne. W celu konfiguracji, JUMO digiLine podłączany jest do komputera PC przez interfejs 

USB – RS485 2. Dzięki systemowi cyfrowego zarządzania czujnikami (DSM), układ elektroniczny 

zastosowanych elektrod zostaje odpowiednio przyporządkowany, a w razie konieczności dodatkowo 

nadany zostaje numer identyfikacyjny. Połączenie sytemu digiLine i JUMO AQUIS touch 5 odbywa się 

przy użyciu różnego rodzaju kabli przyłączeniowych oraz rozgałęźników typu Y 3. W zależności od ilości i 

rodzaju przetworników, mogą być one zasilane bezpośrednio z JUMO AQUIS touch lub z zasilania 
zewnętrznego podłączonego do huba. 

Do wielokanałowego urządzenia pomiarowego JUMO AQUIS touch, przez interfejs szeregowy podpiętych 

może być do 6 czujników digiLine. W razie potrzeby podłączenia większej ilości sensorów, jak np. w 

przypadku kompleksowego procesu czyszczenia CIP, istnieje możliwość zastosowania naszego systemu 

automatyzacji JUMO mTRON T. 

Dla każdego z sensorów w JUMO AQUIS touch definiowany jest odpowiedni kanał (wartość pH, Redox lub 

temperatura). Pojawienie się sensora w obrębie systemu bus, wywołuje automatyczne 

przyporządkowanie mu kanału (linkowanie). W razie konieczności, przed tzw. linkowaniem zdefiniować 

można numer identyfikacyjny punktu pomiarowego. W tym przypadku, powiązanie zaistnieje jednak tylko 
wtedy, gdy nadany numer identyfikacyjny jest zgodny z numerem indentyfikacyjnym czujnika. Dalsza 

konfiguracja jak i ewentualna kalibracja czujnika odbywa się już poprzez jednostkę JUMO AQUIS touch. 

Dane kalibracyjne zapisywane i przechowywane są w czujniku, w tzw. dzienniku kalibracji. 

Podsumowując, system DSM oferuje możliwość kalibracji czujników na miejscu w laboratorium.  

Elektrody kombinowane są to elementy pomiarowe podlegające naturalnemu zużyciu, a co za tym idzie 

muszą być okresowo wymieniane. Ważną cechą systemu JUMO digiLine jest to, że w przypadku 
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konieczności wymiany elektrody wymieniana jest sama elektroda, a nie elektroda ze zintegrowanym 

przetwornikiem – w systemie JUMO elektroda i przetwornik stanowią dwa osobne elementy układu.  

Wymiana elektrody/sensora na inny, takiego samego typu skutkuje automatycznym przypisaniem mu 

dotychczasowej funkcjonalności. Przy każdorazowym podłączeniu czujnika do oprogramowania DSM 2, 

jego dane,również kalibracyjne, zapisywane są w bazie danych. Informacje takie jak dziennik kalibracji, 

historia konfiguracji lub czas pracy dotyczące wszystkich dotychczas podłączanych czujników dostępne są 

do wglądu w DSM. 

Co więcej, aktualnie obok sensorów pH, Redox lub temperatury do systemu JUMO digiLine można 
podłączać również cyfrowe czujniki do pomiaru rozpuszczonego tlenu (O-DO) lub mętności (NTU).  

Nowością w port folio czujników dedykowanych dla systemu JUMO digiLine są sensory do pomiaru wolnego 

chloru, ozonu, nadtlenku wodoru i PAA. W kolejnym etapie dołączy do nich pomiar przewodności 

(konduktometryczny i indukcyjny). 

 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

str. 4 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 

JUMO,  Materiały o Firmie str. 5 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  JUMO 
 

 

 

 

 

 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

str. 6 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

REJESTRATOR EKRANOWY LOGOSCREEN 600 
Rejestrator ekranowy JUMO LOGOSCREEN 600 łączy w sobie nasze wieloletnie doświadczenie 
w dziedzinie rejestracji danych pomiarowych z nowatorską koncepcją sterowania i wizualizacji. 
Dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu opartego na ikonach graficznych, w większości 
przypadków zaledwie trzy „gesty dotykowe” pozwalają wyświetlić żądane dane procesowe. 
 

Rejestrator dostępny jest w różnych wersjach sprzętowych co gwarantuje jego przystosowanie do większości 

aplikacji wymagających rejestracji danych pomiarowych. Wersja podstawowa, bez sprzętowych wejść 

analogowych, wyposażona jest w funkcję Modbus Master umożliwiającą odpytywanie urządzeń 

zewnętrznych pracujących w sieci Modbus o 24 wartości sygnałów analogowych i 24 sygnałów logicznych 

(cyfrowych). Najwyższe modele wyposażane są w trzy lub sześć uniwersalnych wejść analogowych, dwa 
wyjścia analogowe, 12 wejść cyfrowych oraz 12 indywidualnie przełączanych cyfrowych wejść/wyjść. 

Kompaktowa konstrukcja o głębokości zabudowy 119 mm (wraz z wtyczką przyłączeniową) umożliwia jego 

montaż również w szafkach sterowniczych o małej głębokości.  

Sygnały pomiarowe zapisywane w pamięci wewnętrznej w konfigurowalnym czasie cyklu od 125 milisekund 

do 32 000 sekund. Odczyt danych może być realizowany przy użyciu  dysku flash USB lub poprzez interfejs 

Ethernet. 

Rejestrowane dane procesowe mogą 

być wizualizowane w różnej formie 

graficznej takiej jak wykres 
przebiegu (pionowy lub poziomy 

postęp rejestracji), wykres słupkowy, 

wartości numeryczne lub diagram 

stanu sygnałów cyfrowych. 

Dodatkowo, poza standardowymi 

maskami wizualizacyjnymi, użytko- 

wnik ma możliwość stworzenia do     

sześciu niezależnych, indywidualnych 
okien procesowych, składających się 

ze 100 obiektów na każde z okien. Tworzenie obrazów procesowych odbywa się za pośrednictwem programu 

setup służącego do  konfiguracji wszystkich niezbędnych parametrów urządzenia z poziomu PC. 

Elastyczny system rejestracji danych zapewnia bezpieczeństwo zapisu i składowania najważniejszych danych 

procesowych oraz późniejszego ich odtwarzania. Znane i sprawdzone z innych urządzeń programy PCC oraz  

PCA3000 umożliwiają sprawną ewaluację danych, ich zapis i archiwizację na komputerze PC. Praktyczny  

i intuicyjny program setup pozwala na szybkie i niezawodne skonfigurowanie tego kompaktowego 

rejestratora do szybkiego uruchomienia i dalszej eksploatacji. 
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Zintegrowany Web Server, przy połączeniu z siecią Ethernet pozwala na zdalny dostęp i wizualizację danych 

poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkową opcję stanowi również możliwość komunikacji  

z rejestratorem LOGOSCREEN 600 poprzez aplikację JUMODevice. 
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JUMO mTRON T – system do pomiarów, regulacji i automatyzacji 
 

 

System JUMO mTRON T został oficjalnie wprowadzony do sprzedaży w 2012 roku. Od tamtej pory podlega 

konsekwentnemu rozwojowi i ulepszeniom technologicznym. System ten łączy w sobie indywidualne 
podejście firmy JUMO do prostej i szybkiej konfiguracji urządzenia ze standardowymi cechami sterownika 

dowolnie programowalnego PLC oferowanego przez innych producentów na rynku światowym. 

W celu zaprogramowania standardowego sterownika PLC producentów takich jak np. Siemens, Alan 

Bradley, Mitsubishi konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy programistycznej i potrzeba wielu 

roboczo-godzin w celu skonfigurowania urządzenia pod daną aplikację procesową.    

Idea konfiguracji systemu JUMO mTRON T jest inna, ponieważ JUMO postanowiło stworzyć urządzenie, 

które może zostać skonfigurowane w prosty sposób również przez użytkownika nieposiadającego głębokiej 

wiedzy programistycznej. Należy rozróżnić dwie funkcjonalności systemu.  
Pierwsza z nich łączy w sobie standardowe funkcje wielokanałowych regulatorów procesowych  

z funkcjami rejestratorów elektronicznych. Dzięki prostemu programowi konfiguracyjnemu Setup 

użytkownik jest w stanie w szybki sposób skonfigurować rodzaj wejść, działanie wyjść czy regulator PID. 

Należy przy tym zaznaczyć, że cała konfiguracja odbywa się bez konieczności wchodzenia w język 

programowania sterownika PLC taki jak język drabinkowy czy bloczkowy.  

Co więcej, duży nacisk położono na prosty schemat serwisowania systemu. Wszystkie moduły systemu 

mTRON T - poza jednostką centralą CPU i panelem HMI mają możliwość wymiany lub zmiany konfiguracji 

sprzętowej w trakcie pracy bez konieczności rozłączania modułów z szyny montażowej. Modułu wyciągane 

są od zewnątrz z kasety montażowej. Wymiana modułu na nowy niezaprogramowany skutkuje wgraniem 
do niego funkcjonalności wymienionego modułu co zapewnia pamięć jednostki centralnej CPU. Dodatkową 

zaletą podczas serwisowania czy uruchamiania systemu są złącza elektryczne typu Push-In, które redukują 

czas potrzebny na instalację o 50% w porównaniu ze standardowo stosowanymi złączami śrubowymi. 

Ponadto, panel dotykowy HMI może być dostarczony jako gotowe urządzenie do prowadzenia rejestracji  
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sygnałów analogowych i binarnych podłączonych bezpośrednio do wejść systemu JUMO mTRON T. Firma 

JUMO postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie elektronicznych rejestratorów i przenieść 

ich pełną funkcjonalność do systemu mTRON T. Rezultatem jest gotowe rozwiązanie, które nie wymaga 

żmudnego procesu programowania funkcji rejestracyjnych na standardowych typach panelów 

operatorskich oferowanych przez innych producentów. najpowszechniejsze urządzenia rejestracyjne dają 

możliwość rejestracji przeważnie do 18 wejść analogowych. Dzięki wykorzystaniu systemu JUMO mTRON T 

istnieje możliwość prowadzenia rejestracji do 54 sygnałów analogowych fizycznie podłączonych pod 
moduły wejściowe.  

Cechą wyróżniającą systemu mTRON T jest także funkcja Modbus Master, która umożliwia odpytywanie 

innych urządzeń podrzędnych pracujących w sieci RS 485 z protokołem Modbus. Praktycznym rezultatem 

tej funkcji jest możliwość wprowadzenia do systemu JUMO mTRON T danych podłączonych bezpośrednio 

do innych urządzeń np. wskaźników czy regulatorów, bez konieczności fizycznego przekazywania np. 

sygnałem prądowym 4…20mA do sprzętowych wejść analogowych.  

Na uwagę zasługuje również zastosowanie sprzętowych modułów regulacji PID, gdy u innych producentów 

regulacja prowadzona jest przez procesor jednostki centralnej. Moduły regulatorów systemu mTRON T 

pracują w sposób autonomiczny, niezależny od jednostki centralnej. Oznacza to, że cały algorytm regulacji 
prowadzony jest bezpośrednio w module, a nie w jednostce centralnej CPU. Co więcej w przypadku 

uszkodzenia jednostki centralnej moduły regulatorów w dalszym ciągu prowadzą regulację co skutkuje 

zachowaniem ciągłości procesu.  

Jako światowy producent czujników temperatury, JUMO kładzie duży nacisk na dokładność pomiarową.  

Z tego też powodu cechą szczególną modułów wejściowych systemu mTRON T jest umiejscowienie 

zabudowanego kompensacyjnego czujnika temperatury indywidualnie dla każdego wejścia pomiarowego. 

Ma to szczególnie ważne znaczenie w przypadku pomiarów temperatury z zastosowaniem termopar gdzie 

istotną rolę odgrywa kompensacja temperatury otoczenia. Inni producenci przeważnie kładą mniejszy 
nacisk na ten parametr i jeden moduł wejść analogowych posiada jeden czujnik do kompensacji 

temperatury otoczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że rozkład temperatury w szafie sterowniczej 

może się różnić co w systemie JUMO mTRON T jest niwelowane przez indywidualną kompensację dla 

każdego wejścia z osobna. 

Wyróżnikiem systemu mTRON T niewątpliwie jest również jego certyfikowana zgodność  

z normą lotniczą AMS2750. Oznacza to, że system może być wykorzystywany do regulacji oraz rejestracji  

w piecach przemysłowych służących do produkcji komponentów stosowanych w lotnictwie. Wspomnianą 

wcześniej drugą funkcjonalność naszego systemu mTRON T stanowi jego nieograniczona funkcjonalność 
jako sterownika PLC. Firma JUMO w porozumieniu z firmą 3S zdecydowała się na wykorzystanie środowiska 

programistycznego CoDeSyS. Jest to środowisko  powszechnie stosowane także u innych producentów 

sterowników. Zaletą tego rozwiązania jest szeroka świadomość programistyczna w środowisku 

programistów i automatyków. Użytkownik pracujący w przeszłości na systemie innego producenta może  
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w łatwy i szybki sposób zaadoptować swoją wiedzę do tworzenia aplikacji programistycznych w systemie 

mTRON T. 

Reasumując, system JUMO mTRON T stanowi brakujące ogniwo pomiędzy regulatorami i rejestratorami 

procesowymi, a sterownikami swobodnie programowalnymi PLC; a swoim innowacyjnym podejściem do 

idei łatwej i szybkiej konfiguracji nie ma konkurentów na runku światowym. 
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Firma Limatherm Sensor powstała 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 niespełna 50-cio letnią tradycją dostarczania na rynek rozwiązań i produktów 
spełniających indywidualne potrzeby naszych Klientów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostosowując się do potrzeb aktualnych oraz przyszłych Klientów uzyskujemy 

wszelkie niezbędne atesty, spełniając jednocześnie zalecenia norm krajowych 
i międzynarodowych.  

 
W programie produkcji posiadamy 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 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.  
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Laboratorium po raz kolejny w trakcie oceny PCA potwierdziło kompetencje świadczonych 
usług oraz spełnienie wymagań systemowych i technicznych w zakresie wzorcowania: 
czujników termometrów rezystancyjnych, elektrycznych, wskazówkowych, 
termoelektrycznych, przetworników temperatury, rejestratorów temperatury, wskaźników 
i symulatorów temperatury oraz kalibratorów temperatury. Przyrządy metrologiczne 
wykorzystywane w procesie wzorcowania posiadają odniesienie do państwowych 
i międzynarodowych wzorców jednostek miar (GUM, PTB, NVLAP). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W Laboratorium zoptymalizowano proces wzorcowania aparatury pomiarowej przez 
automatyzację stanowisk pomiarowych, gdzie w efekcie podniesiono jakość wykonywanych 
usług wzorcowania oraz skrócono czas ich realizacji. Dzięki autorskim rozwiązaniom 
oprogramowania stanowisk pomiarowych, możemy dostosować się do wymagań i potrzeb 
Klienta. 
Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury 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 zapewnienia przyszłości Laboratorium 
Pomiarów Temperatury. W celu doskonalenia stosowanych metod wzorcowania nawiązana 
została współpraca z innymi laboratoriami w tym z podmiotami naukowo-badawczymi. 

Obecnie Laboratorium rozszerzyło zakres pomiarowy o wzorcowanie wyjazdowe w siedzibie 
Klienta dla wszystkich poddziedzin temperatury i elektrycznych wielkości fizycznych 
będących w zakresie Laboratorium. Zakup wysokiej klasy multimetrów cyfrowych 
i kalibratorów wielofunkcyjnych wielkości elektrycznych pozwoliło na wzorcowanie: 
mierników cyfrowych, cęgowych, tablicowych, mierników mocy, kalibratorów, symulatorów 
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oraz kalibrator do testerów instalacji elektrycznych zapewniając kompletne rozwiązanie dla 
sprawdzania testerów izolacji, testerów RCD, testerów pętli prądowych, testerów urządzeń 
przenośnych (PAT). 
W siedzibie spółki prowadzone są prace badawcze Zespołu ds. Innowacji i Rozwoju. Brak 
informacji rynkowych – w szczególności od producentów czujników temperatury - o 
stabilności rezystorów poddawanych oddziaływaniu wysokich temperatur, skłonił firmę 
Limatherm Sensor do zainicjowania badań wysokotemperaturowych parametrów stabilności 
metrologicznej rezystorów termometrycznych. Proces badawczy trwa nadal; obecnie 
prowadzone są również badania stabilności charakterystyk po wygrzewaniu czujników 
termoelektrycznych/ płaszczowych od różnych producentów. Dzięki prowadzonym badaniom 
nasi Klienci będą mogli otrzymać aparaturę pomiarową najwyższej jakości, a przede 
wszystkim potwierdzonej stabilności co pozwoli na jej bezpieczne użytkowanie. 
 
Aparatura wykorzystywana podczas wzorcowania  

• termostaty kalibracyjne; zakres (-30 ÷ 240) °C,  
• piece rurowe; zakres temperatur (200 ÷ 1200) °C, 
• komórka punktu potrójnego wody 0 °C, 
• praska ciśnieniowa; zakres (0 ÷ 700) bar. 

 
Mierniki cyfrowe i kalibratory wielofunkcyjne  
Wielkości mierzone: 

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

 
Wzorce pomiarowe posiadające spójność z państwowym i 
międzynarodowym wzorcem jednostki miary  

• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego  
SPRT Pt25, 

• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego PRT, 
• termoelementy Pt-10 % Rh/Pt (typ S), 
• termoelementy Pt-30 % Rh/Pt-6 % Rh (typ B), 
• oporniki wzorcowe Pt25, Pt100, 
• multimetry 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 działania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz sprzedaż aparatury 
kontrolno-pomiarowej w zakresie pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności. 
Podstawowe grupy urządzeń stanowią: 
 

• Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne,  
i termistorowe,  

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

 
• możliwość ustawienia wartości alarmowych (sygnał dźwiękowy) 
• możliwość konfiguracji 
• możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego  

(termopara K)  
• możliwość stosowania w bardzo ciężkich warunkach  

(np. duże zapylenie, wysoka temperatura otoczenia itp.) 
• wyjścia analogowe, napięciowe, termoparowe 
• interfejs USB wraz z oprogramowaniem, MODBUS 
• celownik laserowy (punktowy lub dwupunktowy) 
• różne rodzaje optyki 
• różne stopnie ochrony obudowy 
• możliwość rejestracji wyników pomiaru na karcie 

pamięci SD, w formacie txt, xls lub video (pirometr graficzny) 
 

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 obudową 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 we/wy 
cyfrowych, które mogą sterować przekaźnikami wg 
określonych funkcji na kanałach wejściowych. Jego 
rozbudowana konfiguracja posiada 2 złącza USB, slot 
kart SD do 16 GB, pamięć 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, które 
możemy podzielić na następujące 
grupy:  

• manometry z rurką 
Bourdona,  

• manometry membranowe,  
• manometry puszkowe.  

Różnorodność wykonania oraz 
charakterystyczne dla danej grupy 
parametry metrologiczne  

i technologiczne tj. średnica tarczy, przyłącza procesowe, materiał wykonania, zakres 
ciśnienia i klasa dokładności pozwalają nam na kompleksową dostawę  
i obsługą każdego sektora gdzie jest wymagany lokalny pomiar ciśnienia. Jeżeli warunki 
obiektowe tego wymagają nasze produkty mogą być wykonane w wersji Exi. 

 
 

 
 
 
W ofercie firmy znajdują się również przetworniki ciśnienia. Ich właściwy 

dobór uzależniony jest od szeregu zmiennych, m. in. od rodzaju mierzonego 
medium, żądanej klasy dokładności, zakresu ciśnienia itp. Precyzując te oraz inne 
dane dopasowujemy konkretny wyrób do stawianych wymagań. Przetworniki te 
produkowane są w oparciu o najnowsze technologie CVD oraz THIN 
FILM. Umożliwiają one długotrwały, bezproblemowy pomiar  
 
w wymagających i ciężkich warunkach procesowych oraz na 
wyeliminowanie 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 zaawansowane technicznie urządzenia serii E+E do 
standardowych zastosowań jak i urządzenia przemysłowe w trym również do strefy 
zagrożenia Ex (EE300 Ex). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
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. 
Niekatalogowe 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. 
 
 
 
TxUSB to seria wysokiej klasy przetworników temperatury na sygnał 
4-20 mA lub 0-10 V. 
 
Konfiguracja przetwornika jest niezwykle prosta i intuicyjna.  
Odbywa się za pomocą standardowego przewodu micro 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. 
 
 
Większość urządzeń kontrolno-pomiarowych posiada interfejs komunikacyjny RS-485. W 
celu archiwizacji i wizualizacji danych pomiarowych oferujemy oprogramowanie SCADA - 
Field Chart lub SuperView.  
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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) 33-79-906 

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 

Laboratorium laboratorium@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-937 

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony  internetowej www.limathermsensor.pl 
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Profil firmy Pepperl+Fuchs 2017 
Pepperl+Fuchs jest jednym z wiodących na świecie dostawców czujników przemysłowych i urządzeń 

automatyki procesowej. W porozumieniu z naszymi klientami, od ponad 70 lat rozwijamy i nadal 

będziemy rozwijać nowe urządzenia i rozwiązania, które pozwalają konfigurować aplikacje klientów 

w najlepszy możliwy sposób. Na temat przełomowego projektu Przemysł 4,0 (Przemysłowy Internet 

Urządzeń) opracowujemy innowacyjne technologie, które utorują drogę do sieci cyfrowej komunikacji 

dla produkcji i transmisji danych na wszystkich poziomach komunikacji - nawet poza granicami firm. 

Czujniki przemysłowe: koncentrujemy się na rynku 
Rozwiązania specyficzne dla rynku zdominowane są przez szeroką gamę czujników przemysłowych, 

która obejmuje wszystkie aplikacje wymagające od dzisiejszej technologii pełnej automatyzacji. 

Od czujników indukcyjnych i pojemnościowych, fotoelektrycznych i bardzo precyzyjnych 

ultradźwiękowych, po systemy identyfikacji i wiele innych. 

Pepperl+Fuchs oferuje wszystkie aktualne zasady działania w wielu różnych rozwiązaniach. 

Sensorik4.0® zapewnia technologię czujnika dla Przemysł 4.0. Nasze technologie pozwalają 

czujnikom bez trudu komunikować się wzajemnie w procesie produkcji oraz wymieniać dane pomiędzy 

platformami - nawet do systemów informatycznych wyższego szczebla, takich jak MES czy ERP. 

Interfejsy procesowe: bezpieczne aplikacje 
Komponenty i technologie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem są zaprojektowane tak, 

aby pasowały do najbardziej specyficznych wymagań w przemyśle, do którego są przeznaczone. 

Gwarantują one maksymalną dostępność przy maksymalnym bezpieczeństwie. Bariery 

iskrobezpieczne, separatory galwaniczne sygnałów, wyspy oddalone RIO czy systemy sieciowe, 

urządzenia HMI i wiele innych technologii oferują rozwiązania dla szerokiej gamy aplikacji, włączając 

w to certyfikowane obudowy i wszystkie inne rodzaje ochrony przeciwwybuchowej. 

Ex-Protection 4.0 przynosi cyfrowe rozwiązania sieciowe Przemysł 4.0 do elementów automatyki 

procesowej. Z koncepcjami, takimi jak Ethernet dla automatyzacji procesu możliwe staje się 

zintegrowanie komunikacji poprzez infrastrukturę Ethernet na wszystkich poziomach systemów 

automatyki - po raz pierwszy w historii, nawet w dół, aż do urządzeń obiektowych. 
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Siedziba główna:  68301 Mannheim, Niemcy 

Adres siedziby głównej:  Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim 

Internet: www.pepperl-fuchs.com 

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com 

Dyrektorzy Zarządzający: Dr Inż. Gunther Kegel, Werner Guthier, Mehmet Hatiboglu 

Rok założenia:  1945 

Raport roczny za 2016: Obroty: 555 mln Euro (sprzedaż skonsolidowana) 

  Pracownicy: 5.600 na całym świecie 

 Dywizje: Process Automation, Factory Automation 

Zakłady produkcyjne:  Niemcy, Węgry, Czechy, USA, Singapure, Indie, Indonezja, Wietnam 

Podmioty zależne: ponad 80 lokalizacji na całym świecie, na sześciu kontynentach 

 

POLSKA 
Siedziba główna:  03-825 Warszawa 

Adres Biura Handlowego:  03-825 Warszawa, ul. Owsiana 12 

Telefon:  +48 22 2569770 

Fax: +48 22 2569773 

Internet: www.pepperl-fuchs.pl 

E-Mail: info@pl.pepperl-fuchs.com 

Rok założenia:  2007
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Komponenty i rozwiązania 
Przegląd produktów dla Automatyki Procesowej 
 

 
 

• Bariery iskrobezpieczne do montażu na szynie DIN – system K 

• Bariery iskrobezpieczne do montażu na płytach – system H 

• Bariery Zenera 

• Separatory galwaniczne do montażu na szynie DIN – system K 

• Separatory galwaniczne do montażu na szynie DIN – system SC 

• Ograniczniki przepięć do montażu na szynie DIN – system K 

• Ograniczniki przepięć do montażu w urządzeniach obiektowych 

• Obsługa sygnałów HART i urządzenia bezprzewodowej komunikacji HART 

• Systemy rozproszonych I/O 

• Sieci procesowe FieldConnex® - Profibus PA, Foundation Fieldbus, Ethernet, Profinet 

• Rozwiązania HMI – urządzenia stacjonarne i mobilne 

• Systemy do obudów przewietrzanych – zabezpieczenie nadciśnieniowe 

• Urządzenia do pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich 

• Zasilacze 

• Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym 
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Bariery iskrobezpieczne to podstawa oferty Pepperl+Fuchs. Produkujemy najszerszy wybór 

urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sygnałów elektrycznych w strefach zagrożonych 

wybuchem. Nasze moduły iskrobezpieczne łączą w sobie ograniczanie energii zapewniane przez 

bariery Zenera z izolacją galwaniczną. Oferujemy systemy do różnych zastosowań i o różnych 

sposobach montażu. 

 

System K  to najpopularniejsza linia barier iskrobezpiecznych montowanych na 

szynie DIN. Mogą być również montowane na naszej szynie zasilającej. Pozwala 

to na bezprzewodowe zasilanie modułów. 

 

Bariery iskrobezpieczne systemu H montowane są na płytach bazowych. 

Rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wysokie upakowanie 

sygnałów lub integracja z systemem DCS. 

 

Bariery Zenera zapewniają ekonomiczne rozwiązanie ochrony Ex dla różnych 

aplikacji w systemach automatyki przemysłowej. Ilość energii przeniesiona do strefy 

zagrożonej wybuchem jest ograniczona do poziomu bezpiecznego, niezdolnego do 

zapłonu atmosfery wybuchowej. 

 

Separatory galwaniczne oddzielają galwanicznie systemy sterowania od sygnałów 

przychodzących z obiektu. Chronią w ten sposób systemy sterowania przez 

możliwymi zakłóceniami pochodzącymi z instalacji. Oprócz izolacji galwanicznej 

separatory zapewniają również konwersję sygnałów wejściowych na format 

akceptowany przez systemy sterowania.  

 

Co roku w przemyśle koszty uszkodzeń wywołanych wyładowaniami 

atmosferycznymi i przepięciami są liczone w milionach. Ograniczniki przepięć 

odprowadzają szkodliwe napięcia chwilowe i prądy przepięciowe do ziemi. Chronią 

wszystkie sygnały pomiarowe i sterujące zarówno w sterowni jak i na zewnątrz. 

Także w strefie zagrożonej wybuchem. 

 

Dla wieloobwodowych układów sterowania, jako interfejsy 
sygnałów HART Pepperl+Fuchs proponuje dwa typy 

multiplekserów HART, a dla jednego obwodu – przetwornik 

sygnału HART (HART Loop Converter). Multipleksery służą zazwyczaj do podłączania urządzeń 

polowych z HART do systemów zarządzania zasobami jak np. AMS™ Suite. Multiplekser HART działa 

jako bramka (gateway), zapewniając komunikację między stacją operatorską a urządzeniami z HART. 
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Komunikacja bezprzewodowa szybko zyskuje znaczenie w automatyce. 

Dla automatyzacji procesu produkcyjnego wyzwaniem nie jest ilość danych, 

ale dostęp do urządzeń. Ilekroć architektura obiektu nie pozwala użyć 

konwencjonalnego okablowania, pomiary są dostępne tylko za pośrednictwem częstych wizyt na 

obiekcie. WirelessHART oferuje efektywne kosztowo rozwiązanie. Mierzone wartości uzyskuje się 

w sposób regularny, co prowadzi do wyższej jakości i bardziej ekonomicznej eksploatacji instalacji 

procesowych. 

Modułowe systemy oddalonych I / O przesyłają dane procesowe ze stref 

bezpiecznych i zagrożonych wybuchem, łącząc urządzenia binarne i analogowe 

do systemu sterowania poprzez magistralę cyfrową. 

 
FieldConnex®  jest idealnym systemem do integracji danych 

i przekazywania ich do sieci typu Profibus DP, Profinet. Niezawodne 

elementy o prostej konstrukcji są łatwe w stosowaniu i bardzo trwałe. 

Wiele różnych sposobów ochrony przed wybuchem do wyboru sprawia, 

że system ten znakomicie nadaje się również do stref zagrożonych wybuchem. 

 

Wszystkie elementy HMI z serii VisuNet budujemy wykorzystując 

najnowocześniejsze technologie zapewniające bezpieczeństwo procesu. 

Od monitora zdalnego pracującego w sieci po stację operatorską w pełnej obudowie 

wykonywaną na indywidualne zamówienie – każda jednostka jest projektowana 

z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań sterowania w czasie rzeczywistym. 

 

Wraz z ecom (Pepperl+Fuchs Brand) jesteśmy międzynarodowym liderem 

technologii urządzeń mobilnych (tablety, smartfony, PDA), przeznaczony do 

pracy w trudnych i potencjalnie niebezpiecznych środowiskach. 

Pierwszy na świecie Smartphone Smart-Ex® 01 do strefy 1, pierwszy na świecie tablet Tab-Ex® 01 

i pierwszy na świecie PDA i.roc® Ci70 -EX z systemem głowic czytających kody 1D/2D oraz RFID 

(LF, HF, UHF). 

Systemy do obudów przewietrzanych Pepperl+Fuchs Bebco EPS 

pozwalają w prosty i ekonomiczny sposób instalować urządzenia 

elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. Wewnątrz standardowej 

obudowy wytwarzają strefę bezpieczną, dzięki czemu urządzenia bez 

ochrony przeciwwybuchowej mogą być instalowane w strefach Ex.  

 

Pomiar poziomu to podstawa do zarządzania i sterowania procesami 

w chemii, petrochemii, ochronie środowiska i podobnych przemysłach. 

Nasza rodzina urządzeń do kontroli poziomu pozwala na dokładne 

i niezawodne jego określanie, w różnorodnych warunkach.  
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Pepperl+Fuchs dobrze rozumie potrzebę niezawodnego zasilania urządzeń 

automatyki procesowej. Nasze zasilacze, spełniając najwyższe wymagania 

współczesnych układów sterowania, zwiększają ich niezawodność. 

Są znakomicie przygotowane do zasilania układów bezpieczeństwa, krytycznych 

aplikacji, sieci przemysłowych i obwodów analogowych – także 

z sygnałami HART.  

 

Oferujemy szeroką gamę urządzeń elektrycznych oraz rozwiązań do 

montażu i sterowania maszynami i sieciami elektrycznymi w trudnych 

warunkach i w strefach zagrożonych wybuchem. Różne typy ochrony 

oraz warianty obudów, a także duża elastyczność, umożliwiają projektowanie wydajnych układów 

sterowniczych i rozdzielczych w dowolnych zastosowaniach i środowiskach przemysłowych.  



PEPPERL+FUCHS,  Materiały o Firmie str. 7 
 XXI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017  PEPPERL+FUCHS 
 

 
Obszary zastosowań i docelowe branże 
 
Doskonałość techniczną czerpiemy z doświadczenia i wiedzy na temat wymagań różnych aplikacji. 

Nasze interfejsy procesowe i inne rozwiązania zapewniają bezpieczną automatyzację procesów 

w wielu branżach przemysłu. 

 
 
Sprzęt Pepperl+Fuchs jest stosowany we wszystkich największych firmach chemicznych na całym 

świecie, wszędzie tam gdzie występują materiały niebezpieczne lub łatwopalne. 

Pepperl+Fuchs oferuje rozszerzoną gamę produktów iskrobezpiecznych, które są specjalnie 

certyfikowane do stosowania w urządzeniach morskich oraz aplikacjach morskich i offshore. 

Od dziesięcioleci przemysł paliw kopalnych, z naciskiem na wydobycie ropy naftowej i gazu, 

funkcjonuje w oparciu o rozwiązania Pepperl+Fuchs, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność 

dla swoich zakładów. Nasz sprzęt jest używany w platformach wydobywczych, rurociągach 

i w rafineriach. 

Przemysł farmaceutyczny korzysta z urządzeń produkcji Pepperl+Fuchs, aby zapewnić 

bezpieczeństwo i niezawodność dla swoich zakładów. Nasz sprzęt jest używany w większości firm 

farmaceutycznych. 

Globalne zapotrzebowanie na niezawodną, niedrogą i ekologicznie pozyskaną energię wciąż rośnie, 

stawiając wyzwania dla przemysłu wytwarzania energii elektrycznej. Utrzymanie elektrowni w pełnej 

sprawności jest w tym momencie krytyczne. W wielu modernizacjach coraz częściej stosuje się 

cyfrowe przesyłanie danych za pośrednictwem sieci fieldbus. Magistrala polowa pozwala na zdalną 

parametryzację i odczytywanie informacji dotyczących konserwacji, które urządzenie polowe zgłaszają 

automatycznie do systemu sterowania.  

Pepperl+Fuchs oferuje rozwiązania do systemów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, kontroli 

stacji pompowych i innych. Proces uzdatniania wody i oczyszczania ścieków generuje wiele 

niebezpiecznych gazów i substancji chemicznych, które są toksyczne i wysoce wybuchowe. 

Korzystamy z bogatego doświadczenia, aby rozwiązać najtrudniejsze aplikacje. 
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Serwis i wsparcie 
Jeśli nie możecie Państwo znaleźć poszukiwanego przez Was rozwiązania, prosimy o kontakt 

z naszym Biurem. Nasi specjaliści zapoznają się z Waszymi wymaganiami i zaproponują odpowiednie 

rozwiązanie. 

Firma Pepperl+Fuchs oferuje broszury i katalogi dotyczące produktów i zastosowań związanych 

z automatyzacją procesów. Możesz bezpośrednio pobrać publikacje w postaci plików pdf, lub wybrać 

opcję ich dostarczenia pocztą tradycyjną. 

Oferujemy możliwość samodzielnego sprawdzenia stanu realizacji Państwa zamówień, w każdej chwili 

korzystając z usługi śledzenia online.  

Pakiety oprogramowania ułatwiają konfigurację, parametryzację oraz obsługę wielu produktów firmy 

Pepperl+Fuchs. PACTwareTM to producent narzędzia konfiguracyjnego wykorzystującego 

ustandaryzowany interfejs oraz sterowniki Device Type Managers (DTM) dostosowane do 

poszczególnych urządzeń. Jeśli szukasz sterowników DTM do wybranych produktów Pepperl+Fuchs, 

znajdziesz je w naszych kolekcjach DTM. 

Pepperl+Fuchs oferuje indywidualne rozwiązania dla głównych producentów rozproszonych systemów 

sterowania (DCS). Nasz sprzęt jest dokładnie testowany i zatwierdzony przez każdego producenta 

systemów DCS. 

http://www.emerson.pepperl-fuchs.com/ 

http://www.honeywell.pepperl-fuchs.com/ 

http://www.schneider-electric.pepperl-fuchs.com/ 

http://www.yokogawa.pepperl-fuchs.com/ 
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Kontakt 
Pepperl+Fuchs Sp. z o.o. 

 
 
03-825 Warszawa, ul. Owsiana 12 
Polska 

Tel.: +48 22 256 9770 

Fax.: +48 22 256 9773 

NIP: 522-28-27-777 

E-mail: info@pl.pepperl-fuchs.com  

www.pepperl-fuchs.pl 

www.explosionprotection.com 

www.visunet.com 

www.ecom-ex.com 

 

 

 

Dział Process Automation 
Biuro w Warszawie 
Dyrektor ds. Sprzedaży  Dariusz Mierzejewski 

Telefon: +48 22 256 9770 

dmierzejewski@pl.pepperl-fuchs.com  

Obsługa sprzedaży 

Specjalista ds. Sprzedaży  Agata Bulik 

Telefon: +48 22 256 9775; Fax: +48 22 256 9773 

abulik@pl.pepperl-fuchs.com  

Wsparcie techniczne 

Inżynier Wsparcia Technicznego Konrad Warchałowski 

Telefon: +48 22 256 9774 

kwarchalowski@pl.pepperl-fuchs.com 

Polska południowa 

Kierownik Regionalny PA (interfejsy procesowe) Jacek Odrobiński 

Telefon: +48 603 227 525 

jodrobinski@pl.pepperl-fuchs.com 
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Jesteśmy w mediach społecznościowych 
Odwiedź nasz kanał na YouTube zawierający filmy informacyjne 

https://www.youtube.com/user/PepperlFuchsGmbH 

Zapraszamy na Twetter 

https://twitter.com/PepperlFuchs 

Czytaj nasz blog! Pomocne wskazówki, rozważania i inne od zespołu Pepperl+Fuchs. 

http://blog.pepperl-fuchs.us/ 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi biuletynami w wersji elektronicznej: 

§ NEWS FOR PROCESS AUTOMATION 

§ NEWS FOR FACTORY AUTOMATION 
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Technokabel S.A. – Fabryka Kabli. 

Technokabel to nowoczesna fabryka kabli sprzedająca swoje wyroby do 
renomowanych klientów w kraju i za granicą. Wysoko wykwalifikowany zespół 
pracowników posiadający wiedzę i doświadczenie zapewnia produkcję 
nowoczesnych kabli i przewodów. Nasze kluczowe kompetencje 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. 

 

 
Technokabel S.A. – siedziba w Warszawie. 

 
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 
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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 do transmisji danych (automatyka, elektronika, komputery) 
1.1 TECHNOTRONIK Kable dla układów automatyki i elektroniki, o żyłach wielodrutowych 
1.2 TECHNOKONTROL Kable  sygnalizacyjne o żyłach  wielodrutowych dla układów 
automatyki i elektroniki 
1.3 Kable do transmisji cyfrowej 
1.4 Kable do przemysłowych sieci  typu BUS 
1.5 Kable do sieci typu  BUS  w budynkach  inteligentnych 

2 Kable sterownicze i przyłączeniowe 
2.1 Giętkie kable sterownicze i zasilające o żyłach  wielodrutowych  na napięcia  300/500 V i 0,6/1 kV 
2.2 Kable sygnalizacyjne o żyłach wielodrutowych na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 
2.3 Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 300/500 V 
2.4 Kable iskrobezpieczne 
2.5 Przewody dźwigowe płaskie 
2.6 Kable przyłączeniowe do silników 
2.7 Kable sterownicze i zasilające o specjalnej konstrukcji 

3 Kable teleinformatyczne 
3.1 Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (okablowanie strukturalne) 
3.2 Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych 

4 Przewody współosiowe (koncentryczne) 

5 Kable telekomunikacyjne 
5.1 Telekomunikacyjne kable  instalacyjne (stacyjne) 
5.2 Telekomunikacyjne przewody giętkie 
5.3 Kable do instalacji przeciwpożarowych - certyfikat zgodności CNBOP 
5.4 Przewody do urządzeń alarmowych i domofonów 
5.5 Kable alarmowe i sygnalizacyjne do układania w ziemi 
5.6 Telekomunikacyjne kable do transmisji cyfrowej 
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6 Przewody audio i video 
6.1 Przewody mikrofonowe 
6.2 Przewody głośnikowe 
6.3 Profesjonalne przewody audio i video 

7 Przewody montażowe 
7.1 Telekomunikacyjne przewody montażowe giętkie 
7.2 Elektroenergetyczne przewody montażowe 
7.3 Przewody wstążkowe 

8 Kable ognioodporne (z podtrzymaniem funkcji w czasie pożaru: E30 i E90) 
8.1 Kable instalacyjne ognioodporne 
8.2 Kable elektroenergetyczne ognioodporne 
8.3 Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

9 Kable elektroenergetyczne 
9.1 Kable o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej 
9.2 Kable o izolacji i powłoce polwinitiowej 
9.3 Kable bezhalogenowe 

10 Kable sygnalizacyjne 
10.1 Kable o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej 
10.2 Kable o izolacji i powłoce polwinitowej 
10.3 Kable bezhalogenowe 

11 Kable górnicze – elektroenergetyczne, sygnalizacyjne – Atest EMAG 

12 Kable bezhalogenowe 
12.1 Przewody bezhalogenowe do układów elektroniki i automatyki 
12.2 Bezhalogenowe  kable do transmisji cyfrowej 
12.3 Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 
12.4 Bezhalogenowe kable strukturalne 
12.5 Kable bezhalogenowe do instalacji przeciw pożarowych – Certyfikat CNBOP 
12.6 Bezhalogenowe przewody montażowe - giętkie 
12.7 Bezhalogenowe przewody głośnikowe 
12.8 Kable przyłączeniowe do silników 
12.9 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z polietylenu usieciowanego i 
powłoce bezhalogenowej. 

13 Kable i przewody ciepłoodporne 

14 Kable i przewody różne 

15 Przewody gołe 

Szczegółowy program produkcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
 

www.technokabel.com.pl 
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TECHNOKABEL S.A. jest europejskiej klasy producentem kabli dla automatyki 
przemysłowej, sterowania, transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych, kabli 
komputerowych (w tym kabli strukturalnych), kabli wielkiej częstotliwości, przewodów 
audio i video (w tym profesjonalnych) oraz kabli specjalnych projektowanych według 
wymagań klienta. Nowoczesne wyposażenie fabryki oraz wieloletnie doświadczenie 
naszych specjalistów pozwala na produkcję zaawansowanych technicznie typów 
kabli spełniających najwyższe wymagania jakościowe odbiorców 

  
TECHNOKABEL S.A. w swojej działalności kieruje się następującymi 

zasadami: 
- rozwija produkcję nowoczesnych zaawansowanych technicznie kabli 

i przewodów wysokiej jakości, 
- pozostaje w ścisłej współpracy z klientami, tak by spełnić w całości ich 

oczekiwania i potrzeby, 
- zapewnia naszym klientom krótkie terminy dostaw wysokiej jakości kabli po 

konkurencyjnych cenach. 
Stałe usprawnianie metod produkcyjnych pozwala nam stosować nowe 

rozwiązania techniczne, które jeszcze bardziej satysfakcjonują naszych klientów. 
Satysfakcja naszych klientów jest najważniejszym celem działalności Technokabla. 
Największymi odbiorcami produkowanych przez nas kabli są: przemysły (w tym 
elektrotechniczny i elektroniczny, petrochemiczny, hutniczy), elektrownie, 
telekomunikacja, radiokomunikacja, łączność wojskowa, budownictwo oraz setki firm 
instalacyjnych. 

Stałe badania nad stosowaniem nowych materiałów, technologii oraz 
konstrukcji kabli pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie do produkcji w ciągu 10-
ciu ostatnich lat ponad 1500 konstrukcji kabli zgodnych z międzynarodowymi 
wymaganiami. Ścisła współpraca z klientami krajowymi i zagranicznymi pozwala na 
znalezienie efektywnych rozwiązań, które potwierdzają się w praktyce przez 
wieloletnią bezawaryjną pracę kabli z marką Technokabel. Prowadzone 
w Technokablu prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem coraz bardziej 
zaawansowanych technicznie konstrukcji kabli, spełniających najostrzejsze 
wymagania pozwalają nam konkurować z renomowanymi dostawcami z Unii 
Europejskiej i USA. 

System zarządzania jakością jaki stosujemy w TECHNOKABLU jest procesem 
pozwalającym na uzyskanie wyrobu, który spełnia oczekiwania klienta, i który jest mu 
dostarczony na czas. Proces ten obejmuje wszystkich pracowników firmy. 
Rozpoczyna się od zdefiniowania wymagań klienta oraz określenia celu i sposobu 
zastosowania kabla lub przewodu, poprzez przyjęcie zamówienia, konstruowanie 
wyrobu (jeśli nie był przez nas produkowany), produkcję i kontrolę inspekcyjną, aż do 
sprzedaży wyrobu. Nasz system jest wciąż udoskonalany, a o jego skuteczności 
przekonaliśmy się nie tylko my, ale i nasi klienci. Nasz system zarządzania jakością 
jest zgodny z normą ISO 9001. Komputeryzacja firmy i nowoczesne urządzenia 
pomiarowo-badawcze istotnie wpływają na uzyskiwany i stale podnoszony poziom 
jakości i niezawodności naszych wyrobów. 
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Wybrane kable z oferty Technokabel S.A. 
 

 Kable do transmisji cyfrowej 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

RE-2Y(St)Yv i RE-2Y(St)Yv-fl 

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

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 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

RE-2Y(St)Yv PIMF i RE-2Y(St)Yv-fl PIMF 

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych pozwala w bardzo 
dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy 
różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

RE-2Y(St)YSWAY i RE-2Y(St)YSWAY-fl 

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

Kable opancerzone okrągłymi ocynkowanymi drutami stalowymi. 
Pancerz chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi i jest w 
stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające podczas jego 
układania i eksploatacji. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

RE-2Y(St)YSWAY PIMF i RE-2Y(St)YSWAY-fl PIMF 

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

Kable opancerzone okrągłymi ocynkowanymi drutami stalowymi. 
Pancerz chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi i jest w 
stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające podczas jego 
układania i eksploatacji. 

Kable o zwiększonej niepalności TECHNOKONTROL 300/500 V i 0,6/1 kV, których powłoka kabla wykonana jest ze specjalnego 
polwinitu oponowego (PVC), samogasnącego o podwyższonej niepalności. Przeznaczone są do pracy systemach 
energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOKONTROL YnKSLY 300/500 V 
 YnKSLYżo 300/500 V 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOKONTROL YnKSLYekw 300/500 V 
 YnKSLYekwżo 300/500 V 

Wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, 
z żyłą uziemiającą umieszczoną pod ekranem. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 33 

0,5 ÷ 16 

300/500 V 

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 300/500 V 
 YnKSLYekw-P-Nr 300/500 V 
Kabel o konstrukcji parowej z ekranem wspólnym z laminowanej 
tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą umieszczoną pod 
ekranem. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

TECHNOKONTROL YnKSLY 0,6/1 kV 
 YnKSLYżo 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

TECHNOKONTROL YnKSLYekw 0,6/1 kV 
 YnKSLYekwżo 0,6/1 kV 

Wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, 
z żyłą uziemiającą umieszczoną pod ekranem. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 16 

0,6/1 kV 

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 0,6/1 kV 
 YnKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV 
Kabel o konstrukcji parowej z ekranem wspólnym z laminowanej 
tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą umieszczoną pod 
ekranem. 
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 Giętkie kable sterownicze i zasilające o żyłach  wielodrutowych  na napięcia  300/500 V i 0,6/1 kV 

Kable na napięcie 300/500 V 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 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

YSLY-JZ 300/500 V i YSLY-OZ 300/500 V 
Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego z białym 
nadrukiem numeru żyły, w kablu YSLY-JZ 300/500 V żyła ochronna 
zielono-żółta. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

YSLY-JB 300/500 V i YSLY-OB 300/500 V 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYY 300/500 V i LiYYżo 300/500 V 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYY-Nr 300/500 V i LiYYżo-Nr 300/500 V 
Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego z białym 
nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYYżo-Nr 
300/500 V żyła ochronna zielono-żółta. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 50 

0,5 ÷ 16 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V i LiYY-P-Nr 300/500 V 

Kabel o konstrukcji parowej, kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 
47100 w kablu LiYY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym 
nadrukiem numeru pary w kablu LiYY-P-Nr 300/500 V. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr 300/500V i LiYYużo-Nr 300/500 V 
Kabel o zwi kszonej niepalno ci z powłok  wykonan  z 
uniepalnionego polwinitu oponowego. 

Giętkie kable ekranowane na napięcie 300/500 V 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. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na 
zewnątrz kabla. 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: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

YSLYCY-JZ 300/500 V i YSLYCY-OZ 300/500 V 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

YSLYCY-JB 300/500 V i YSLYCY-OB 300/500 V 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

YSLCY-JZ 300/500 V i YSLCY-OZ 300/500 V 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

YSLCY-JB 300/500 V i YSLCY-OB 300/500 V 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYCY 300/500 V i LiYCYżo 300/500 V 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 
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Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr 300/500 V i LiYCYżo-Nr 300/500 V 

Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego z białym 
nadrukiem numeru żyły, w kablu  LiYCYżo-Nr 300/500 V żyła 
ochronna zielono-żółta. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 30 

0,5 ÷ 16 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYCY-P 300/500 V i LiYCY-P-Nr 300/500 V 
 yły izolowane skr cone w pary. Kolory izolacji żył wg normy DIN 
VDE 47100. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYYCY 300/500 V i LiYYCYżo 300/500 V 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYYCY-Nr 300/500 V i LiYYCYżo-Nr 300/500 V 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym. Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu 
izolacyjnego z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu LiYYCYżo-Nr 
300/500 V żyła ochronna zielono-żółta. 

Giętkie kable na napięcie 0,6/1 kV 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 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

YSLY-JZ 0,6/1 kV i YSLY-OZ 0,6/1 kV 
Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego z białym 
nadrukiem numeru żyły, w kablu YSLY-JZ 300/500 V żyła ochronna 
zielono-żółta. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

YSLY-JB 0,6/1 kV i YSLY-OB 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1kV 

TECHNOFLEKS LiYY 0,6/1 kV i LiYYżo 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1kV 

TECHNOFLEKS LiYY-Nr 0,6/1 kV i LiYYżo-Nr 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego z białym 
nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 
0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 30 

0,5 ÷ 16 

0,6/1k 

TECHNOFLEKS LiYY-P 0,6/1 kV i LiYY-P-Nr 0,6/1 kV 
Żyły izolowane skręcone w pary.  

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 18 

1,5 ÷ 16 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS LiYwYw 105°C 0,6/1 kV i LiYwYwżo 105°C 
0,6/1 kV 

Zastosowany na izolację i powłokę specjalny polwinit ciepłoodporny 
umożliwia pracę kabli w podwyższonej temperaturze pracy do 
105°C. 

Giętkie kable ekranowane na napięcie 0,6/1 kV 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. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na 
zewnątrz kabla.  

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: 

2 ÷ 61 

0,75 ÷ 50 

0,6/1 kV 

YSLYCY-JZ 0,6/1 kV i YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych. 
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Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,75 ÷ 50 

0,6/1 kV 

YSLYCY-JB 0,6/1 kV i YSLYCY-OB 0,6/1 kV 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

YSLCY-JZ 0,6/1 kV i YSLCY-OZ 0,6/1 kV 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

YSLCY-JB 0,6/1 kV i YSLCY-OB 0,6/1 kV 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 41 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS LiYCY  0,6/1 kV i LiYCYżo 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego - kolory izolacji żył wg 
systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 41 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr 0,6/1 kV i LiYCYżo-Nr 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego z białym 
nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 
0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

 2 ÷ 18 

0,5 ÷ 16 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS LiYCY-P 0,6/1 kV i LiYCY-P-Nr 0,6/1 kV 

Żyły izolowane skręcone w pary. Kolory izolacji żył wg normy DIN 
VDE 47100. 

Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 300/500 V 

Giętkie kable sterownicze przeznaczone są 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: 

2 ÷ 61 

0,50 ÷ 50 

300/500 V 

YStY 300/500 V i YStYżo 300/500 V 

Kabel wielożyłowy z izolacją żył wykonaną z czarnego polwinitu 
izolacyjnego z białym nadrukiem numeru żyły. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,50 ÷ 50 

300/500 V 

YStYekw 300/500 V i YStYekwżo 300/500 V 

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów. 

Kable przyłączeniowe do silników 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2YSLCY-J i 2YSLCYK-J 

Kable ekranowane przeznaczone są do łączenia silników z 
falownikami w urządzeniach przemysłowych, w liniach 
produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w 
suchych i wilgotnych pomieszczeniach. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 3PLUS 2YSLCY-J i 3PLUS 2YSLCYK-J 

Kable ekranowane przeznaczone są do łączenia silników z 
falownikami w urządzeniach przemysłowych, w liniach 
produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w 
suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Podział żyły uziemiającej na 
3 rozmieszczone równomiernie w ośrodku kabla (co 120°) pozwolił 
osiągnąć symetryczny rozkład pól i zmniejszyć poziom emisji 
zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia w stosunku do kabli 
czterożyłowych. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCY-J i 2XSLCYK-J 

Kable z izolacją z usieciowanego polietylenu. 
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Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 3PLUS 2XSLCY-J i 3PLUS 2XSLCYK-J 

Kable z izolacją z usieciowanego polietylenu. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCYn-J i 2XSLCYnK-J 

Kable uniepalnione z izolacją z usieciowanego polietylenu. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 3PLUS 2XSLCYn-J i 3PLUS 2XSLCYnK-J 

Kable uniepalnione z izolacją z usieciowanego polietylenu. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCYon-J 

Kable uniepalnione o zwiększonej olejoodporności z izolacją z 
usieciowanego polietylenu. 

Bezhalogenowe kable przyłączeniowe do silników 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCH-J i 2XSLCHK-J 

Kable ekranowane przeznaczone są do łączenia silników z 
falownikami w urządzeniach przemysłowych, w liniach 
produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w 
suchych i wilgotnych pomieszczeniach. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 3PLUS 2XSLCH-J i 3PLUS 2XSLCHK-J 

Kable ekranowane przeznaczone są do łączenia silników z 
falownikami w urządzeniach przemysłowych, w liniach 
produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w 
suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Podział żyły uziemiającej na 
3 rozmieszczone równomiernie w ośrodku kabla (co 120°) pozwolił 
osiągnąć symetryczny rozkład pól i zmniejszyć poziom emisji 
zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia w stosunku do kabli 
czterożyłowych. 

Bezhalogenowe giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 

Na napięcie pracy 300/50 V 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

HSLH-JZ 300/500 V i HSLH-OZ 300/500 V 
Izolacja żył wykonana z czarnego materiału bezhalogenowego z 
białym nadrukiem numeru żyły, w kablu HSLH-JZ 300/500 V żyła 
ochronna zielono-żółta. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

HSLH-JB 300/500 V i HSLH-OB 300/500 V 

Izolacja żył wykonana z materiału bezhalogenowego  - kolory 
izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w 
naszym Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

HSLCH-JZ 300/500 V i HSLCH-OZ 300/500 V 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

HSLCH-JB 300/500 V i HSLCH-OB 300/500 V 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

Na napięcie pracy 0,6/1 kV 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

HSLH-JZ 0,6/1 kV i HSLH-OZ 0,6/1 kV 
Izolacja żył wykonana z czarnego materiału bezhalogenowego z 
białym nadrukiem numeru żyły, w kablu HSLH-JZ 300/500 V żyła 
ochronna zielono-żółta. 
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Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

HSLH-JB 0,6/1 kV i HSLH-OB 0,6/1 kV 

Izolacja żył wykonana z materiału bezhalogenowego - kolory izolacji 
żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym 
Informatorze Technicznym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

HSLCH-JZ 0,6/1 kV i HSLCH-OZ 0,6/1 kV 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

HSLCH-JB 0,6/1 kV i HSLCH-OB 0,6/1 kV 

Z ekranem wspólnym w postaci oplotu z drutów miedzianych 
ocynowanych na ośrodku kabla. 

Bezhalogenowe kable sygnalizacyjne 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1,0 ÷ 16 

0,6/1 kV 

XnKSXS-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSżo-Nr 0,6/1 kV  

Kable sygnalizacyjne przeznaczone do pracy w energetycznych urządzeniach 
kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w 
energię elektryczną. 

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w 
liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w 
suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach 
kablowych i bezpośrednio w ziemi. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

XnKSXSFtxn-Nr 0,6/1 kV, XnKSXSFtxnżo-Nr 0,6/1 kV 

Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada 
również własności ekranujące. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

XnKSXSektmxn-Nr 0,6/1 kV, XnKSXSektmxnżo-Nr 0,6/1 kV 
Ekran kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm miedzianych chroni kabel 
przed wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych i ogranicza emisję 
zakłóceń do otoczenia. 

Kable bezpieczeństwa do układania wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

NHXCHX 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 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

NHXCHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV  

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, 

NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV   

Kable opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi zapewniające 
podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez czas 90 min. 

Kable przyłączeniowe do silników 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

(N)HXCHX-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 

Ognioodporne kable ekranowane przeznaczone są do łączenia 
silników z falownikami w urządzeniach przemysłowych, w liniach 
produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w 
suchych i wilgotnych pomieszczeniach.. 
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TURCK sp. z o.o.  
 

Firma Turck to jeden ze światowych liderów w dziedzinie automatyki przemysłowej. Przedsiębiorstwo 
zatrudnia ponad 3500 pracowników w 28 krajach oraz posiada przedstawicieli w kolejnych 60 krajach. 
Oferta komponentów automatyki firmy obejmuje ponad 15 tys. różnych urządzeń m.in. czujników, stacji 
rozproszonych I/O dla różnych protokołów transmisji i obszarów montażu, przetworników sygnałowych 
i techniki łączeniowej. Turck oferuje także kompleksowe rozwiązania dla bardziej złożonych zastosowań 
w dziedzinie automatyzacji procesów i produkcji takich, jak przemysłowe systemy identyfikacji radiowej 
(RFID), systemy kontroli pobrań typu „pick-to-light” czy rozwiązania z dziedziny analizy wizyjnej. 

 
Polski oddział Turck sp. z o.o. jest biurem techniczno-handlowym obecnym na polskim rynku od 15 lat. 

Aktualnie zatrudnia ponad 40 osób, w większości inżynierów automatyków i elektryków. Posiada własny 
dział wsparcia technicznego, logistyki (w tym magazyn w Polsce) oraz wspiera swoich klientów poprzez 20 
terenowych inżynierów sprzedaży. 

 
Ponadto firma Turck dysponuje 

na terenie swojej siedziby w Opolu 
centrum szkoleniowym o powierzchni 
ponad 100 m2. Na potrzeby szkoleń 
udostępnionych zostało kilkanaście 
modułowych stanowisk, które 
umożliwiają przetestowanie całego 
przekroju oferowanych produktów. 
Dzięki budowie modułowej zestawy 
szkoleniowe charakteryzują się 
wysoką mobilnością, co pozwala z 
jednej strony na tworzenie różnych 
konfiguracji szkoleniowych, natomiast 
z drugiej umożliwia przeprowadzenie 
wyjazdowych wykładów i ćwiczeń 
bezpośrednio u klienta. 
 
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, 
   TBEN) 
● Urządzenia FLC (programowalne, kompaktowe moduły I/O, Turck PLC, ARGEE) 
● 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) 
 

Systemy komunikacji bezprzewodowej SureCrossTM 
Przemysłowe urządzenia do radiowego przesyłu sygnałów dwustanowych, 
analogowych (w tym również specjalnych, np. z PT100) oraz bezprzewodowej 
transmisji szeregowej: 
● Podstawowe rozwiązanie w topologii 1:1 lub gwiazdy – seri a DX80-PM 
● System pracujący w topologii gwiazdy i MESH – seria DX80 
● Wykonanie DX99 do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem 

● Czujniki bezprzewodowe Q45 



str. 2 TURCK, Materiały o Firmie 
TURCK XXI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2017 
 

 
Dotykowe panele HMI 
● Funkcja wizualizacji i PLC 
● Szeroki wybór interfejsów 
● Technologia Multiprotocol 
● Kompatybilność z CoDeSys 3.5 
● Trzy rozmiary 7”, 10” i 13” 
 

 
Systemy bezpieczeństwa osób i maszyn 
● Kurtyny bezpieczeństwa (kat. 4, PLe, SIL3) 
● Ergonomiczne, fotoelektryczne przyciski do 
   sterowania oburącz 
● Wyłączniki bezpieczeństwa (mechaniczne, 
   magnetyczne, linkowe) 
● Przyciski awaryjnego zatrzymania 
   z podświetleniem lub bez 
● Przekaźniki oraz programowalny kontroler 
   bezpieczeństwa SC26/XS26 
● Skanery bezpieczeństwa 
● Audyty 

 
Systemy identyfikacji RFID 
● Zasięg odczytu/zapisu do 0,5 m (fale HF) i 8 m 
   (fale UHF) 
● Temperatura pracy do 240 ºC 
● Aplikacja RFID na urządzenia mobilne 
● Stopień ochrony IP20 lub IP67 

 
 
Czujniki wizyjne 
● Seria IVu 2 i iVu 2 Plus – druga generacja 
   prostych w obsłudze kompaktowych, szybkich 
   i tanich czujników wizyjnych wykonanych 
   w stopniu ochrony IP67 
● Seria VE – zaawansowany czujnik wizyjny 
   oferujący możliwość analizy obrazu, czytania 
   kodów, odczytywania tekstu, analizy koloru 
 

Czujniki przemysłowe 
● ultradźwiękowe 
● ciśnienia 
● temperatury 
● indukcyjne 
● inklinometry 
● przemieszczeń kątowych 
● pojemnościowe 

● fotoelektryczne  
● magneto-indukcyjne 
● enkodery  
● liniały indukcyjne 
● detektory przepływu 
 
Urządzenia pomiarowe 
● Kurtyny pomiarowe do oceny gabarytów 
   i cech obiektów 
● Laserowe czujniki pomiarowe odległości 
   (triangulacyjne i TOF) 
● Urządzenia kontroli przepływu 
● Rozwiązania do pomiaru poziomu 
   napełnienia zbiorników 
● Czujniki do pomiaru przemieszczeń liniowych i kątowych 
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Technika łączeniowa 
● Przewody łączeniowe w wykonaniach 
   standardowych i specjalizowanych 
● Złącza rozbieralne różnego typu 
● Złącza do elektrozaworów 
● Koncentratory sygnałów 
● Trójniki 
● Akcesoria 

 
Wskaźniki świetlne i oświetlenia robocze LED 
● Wskaźniki świetlne: 
- wykonania jedno- lub 
  wielokolorowe 
- kompaktowe obudowy 
  w IP67/IP69K 
- różne obudowy (T8, M18, T18, 
  T30, K30L, K50L, K80L) 
- kolumny świetlne (TL70, TL50, 
  CL50), w tym bezprzewodowe 
- sygnalizacja dźwiękowa 75, 92, 99 lub 101 dB 
- duża żywotność – ponad 10 lat ciągłej pracy 
● Oświetlenie robocze – dostępne różne wersje przeznaczone do 
   oświetlenia stanowisk roboczych. 
 
 

Firma TURCK na terenie Polski jest również wyłącznym 
przedstawicielem następujących firm: 

 
Banner Engineering producenta czujników 
fotoelektrycznych, systemów bezpieczeństwa, 
kurtyn pomiarowych, czujników wizyjnych, 

urządzeń komunikacji bezprzewodowej oraz systemów kontroli pobrań 
„pick-to-light”. 

 
TSL Escha 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: 
- Pomorskie/Kujawsko-Pomorskie/Zachodniopomorskie – tel. 733 618 583 
- Śląskie – tel. 602 848 910, 668 684 636, 533 311 701 
- Dolnośląskie – tel. 604 262 153 
- Małopolskie/Podkarpackie – tel. 728 594 498, 530 454 780 
- Łódzkie – tel. 608 589 276  
- Świętokrzyskie – tel. 660 661 009 
- Wielkopolskie/Lubuskie – tel. 698 789 196, 784 376 847 
- Mazowieckie/Lubelskie –  tel. 692 478 224, 733 617 814 
- Opolskie – tel. 608 340 042 
- Podlaskie/Warmińsko-Mazurskie – tel. 664 423 613 
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Weidmüller to wiodący międzynarodowy dostawca rozwiązań w dziedzinie połączeń 
elektrycznych oraz przetwarzania energii, sygnałów i danych w otoczeniu przemysłowym. 
Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy produkty z obszaru elektrycznej techniki 
łączeniowej, elektroniki funkcjonalnej oraz elektroniki komunikacyjnej.  
 
Jesteśmy niezależną, rodzinną firmą, działającą już od ponad 160 lat. Jako przedsiębiorstwo 
jesteśmy zorientowani międzynarodowo. Posiadamy własne ośrodki produkcyjne, spółki 
dystrybucyjne oraz przedstawicielstwa handlowe w ponad 80 krajach. Zatrudniamy na całym 
świecie ponad 4500 pracowników. W zeszłym roku obchodziliśmy również  jubileusz 25-lecia 
działalności firmy Weidmüller w Polsce. 
 
Doskonale znamy branże i rynki, na których działają nasi Klienci, a także potrafimy 
przewidywać technologiczne wymogi przyszłości. Dzięki temu nieustannie tworzymy 
innowacyjne, trwałe i wnoszące wartość dodaną rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb Klientów. Wspólnie wyznaczamy standardy w dziedzinie 
Przemysłowej Techniki Łączeniowej. 

Nasze innowacje tworzą historię przemysłu 
Od pierwszych złączek z tworzywa przez najbardziej kompaktowe złącza krosowe na świecie 
i innowacyjny system O/I u-remote po pionierskie pod względem funkcjonalności złączki 
szeregowe Klippon Connect. 
                                

 
 
 
 

 
Pierwsze złączki  
z tworzywa  
zrewolucjonizowały 
projektowanie rozdzielnic 
elektrycznych  

Złączki PRV z 
zaciskami  PUSH IN®   
– obecnie najbardziej 
kompaktowe złącza 
krosowe na świecie.  

u-remote 
- innowacyjny 
system zdalnych 
wejść/wyjść IP-20  

Weidmüller Sp. z o.o.  
ul. Ogrodowa 58  

00-876 Warszawa  
T:  +48 22 510 09 40  
F:  +48 22 510 09 41  

biuro@weidmuller.com.pl  
www.weidmuller.pl 

 

Złączki szeregowe 
Klipppon Connect, nowa 
seria A ze specjalnymi 
rozwiązaniami 
aplikacyjnymi. 
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OFERTA 
 
Elektronika stanowi podstawę systemu automatyki  
My zapewniamy inteligentne rozwiązania  
Elektronika i automatyka 

 

 

 

Zadaniem elektroniki w automatyce jest przetwarzanie cyfrowych i analogowych sygnałów, 
mające na celu ich konwersję, normowanie, ochronę i uczynienie zdolnymi do 
komunikacji. Elektroniczne komponenty zapewniają również ochronę przed przepięciami, 
wzmacnianie sygnałów cyfrowych, zasilanie urządzeń w rozdzielni i po za nią oraz przesył 
danych w infrastrukturze Ethernetowej. 

 
Wszystkie nasze rozwiązania oferują prosty montaż i obsługę elektrycznych połączeń oraz 
niezawodne podłączenie przewodów. Poszczególne produkty wyróżniają się dużą 
odpornością na oddziaływanie środowiska przemysłowego i są przeznaczone do pracy 
w bardzo szerokich zakresach temperatury. Dodatkowo są bardzo odporne na wpływy 
wynikające z elektromagnetycznych zakłóceń. 
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Dobrze przemyślane połączenia zwiększają efektywność systemu 
Nasze rozwiązania kreują wartość dodaną na etapie planowania, 
instalacji i eksploatacji  
Elektryczna technika łączeniowa 
 
 

 
 
 
Elektryczna technika łączeniowa jest tradycyjnie kluczowym działem w firmie. Obejmuje 
szeroką gamę produktów tzw. "komponentów systemowych", za pomocą których można 
zbudować pasywną infrastrukturę sieci jako kompletne rozwiązanie automatyki przemysłowej 
do przesyłu energii, sygnałów i danych.  
 
Zaczynając od bazującej na komponentach technice łączeniowej (złączki szeregowe, złącza 
przemysłowe oraz złącza napłytkowe) oferujemy również kable konfekcjonowane, fabrycznie 
zmontowane szyny DIN ze złączkami, złącza fotowoltaiczne czy systemy bezstykowego 
przesyłania energii.  
 
Stosujemy takie techniki podłączania przewodów, jak śrubowa, sprężynowa, IDC oraz 
PUSH IN. Nasze złącza pracują pewnie nawet przy silnych wibracjach, wysokich 
temperaturach i dużej wilgotności. 
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Twoje pomysły potrzebują właściwych połączeń  
My zapewniamy najlepsze rozwiązania  
OMNIMATE® - technika łączeniowa PCB 
 

                                                                                                                                                                                                               

  
Nasza szeroka gama produktów obejmuje opracowane w oparciu o doświadczenie 
aplikacyjne zaciski i złącza PCB oraz złącza przepustowe do zastosowań przemysłowych,  
ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania sygnałów i energoelektroniki. Weidmüller 
jako nowatorski i wiodący dostawca techniki łączeniowej zapewnia wsparcie na każdym 
etapie procesu projektowego, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte 
w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla aplikacji naszych Klientów. Globalnie dostępne 
wsparcie procesu projektowego stanowi idealne połączenie oferowanych produktów 
i serwisu, np. unikalnego serwisu wzorców. Próbki produktów można zamówić przez naszą 
stronę internetową i otrzymać je bezpłatnie w ciągu 72 godzin od zamówienia, w dowolnej 
lokalizacji na całym świecie. 

 
Praktyczne korzyści dla optymalizacji procesów pracy  
Profesjonalne narzędzia dla wymagających  
Narzędzia 

          
Od ponad 30 lat Weidmüller rozwija i produkuje wysokiej jakości narzędzia, spełniające 
najbardziej rygorystyczne wymagania. Nasza oferta obejmuje narzędzi do cięcia, usuwania 
izolacji, zaciskania, testowania i wkręcania. W asortymencie mamy też zestawy zawierające 
narzędzia i pasujące akcesoria. Oferujemy również automaty ułatwiające stale powtarzające 
się prace i pozwalające zaoszczędzić cenny czas.  

• Większe bezpieczeństwo dzięki usłudze "Certyfikacji Narzędzi".  
• Elastyczność kształtów i funkcji.  
• Najwyższa efektywność, dzięki ergonomii i możliwości wykonania wielu czynności    

w jednej operacji. 
• Jakość i wygoda wynikająca ze stosowania produktów i narzędzi z jednego źródła. 
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Solidna ochrona sprzętu i komponentów sterowniczych  
w trudnych warunkach przemysłowych  
System obudów Klippon Prottect® 

          
Takie branże przemysłowe jak energetyka, technika procesowa czy transport, potrzebują 
kompleksowych systemów obudów dokładnie spełniających ich wymagania. Obudowy 
muszą spełniać również wymogi surowych przepisów aby zachować międzynarodowe 
standardy. 

Nasza oferta obudów Klippon® pozwala na optymalny wybór rozwiązania dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb. Oferujemy obudowy w różnych rozmiarach, z możliwością 
wykonania otworów wierconych, wycięć i specjalnych powłok zgodnie z życzeniem Klienta, 
klasyczne skrzynki rozdzielcze z modułami zaciskowymi, jak również indywidualnie 
dostosowane do wymagań szafki sterownicze, wyposażone w elementy operacyjne. 
Wszystkie wykorzystane komponenty są idealnie dopasowane, ponieważ pochodzą 
z jednego źródła. 

• Pełny zakres certyfikatów i zezwoleń dla stosowania w obszarach przemysłowych 
i strefach zagrożonych wybuchem.  

• Wybór obudów z tworzywa sztucznego, aluminium i stali nierdzewnej, spełniających 
międzynarodowe standardy dla stref zagrożonych wybuchem. 

• Kompleksowa oferta akcesoriów, takich jak przepusty kablowe, zaślepki, adaptery      
i elementy kompensacyjne. 

• Możliwość zamówienia obudów w pełni zmontowanych i wyposażonych w złącza, 
przepusty kablowe i elementy operacyjne zgodnie ze specyfikacją klienta, również do 
zastosowania w aplikacjach Ex. 

 
Optymalizacja procesu znakowania  
Kompletny system opisowy z pełną gamą oznaczników 
Systemy opisowe 
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Kompletny system opisowy składający się z oprogramowania, oznaczników i drukarek, dzięki 
któremu możemy zapewnić rozwiązanie w zakresie znakowania, dla każdego z naszych 
produktów. Uzupełnieniem oferty oznaczników kablowych wykonanych z tworzywa 
sztucznego, jest oferta koszulek termokurczliwych nadrukowywanych na drukarce termo-
transferowej THM MMP. 

Nasza zharmonizowana linia produktów daje Państwu możliwość opisania wszystkich 
elementów w szafie rozdzielczej. Nasz system zapewnia nie tylko kompletny, intuicyjny 
przebieg procesu od wprowadzenia danych do uzyskania gotowych do użycia oznaczników 
do indywidualnej konfiguracji szafy. Oferujemy rozwiązania znakowania, które są 
ukierunkowane na przyszłe wymagania postępującej automatyzacji.  

 

Wybrane nowości produktowe 
Zasilanie elektryczne w trudnych warunkach środowiskowych  
Wysokiej klasy zasilacze PROtop z nową technologią DCL  

 
 
Nowa technologia DCL zapewnia zasilaczom 
PROtop dużą moc szczytową oraz doskonałą 
dynamikę. Zasilacze posiadają wyjątkowe 
rezerwy mocy impulsowej i są idealne do 
niezawodnego impulsowego wyzwalania 
wyłączników  obwodów przy maksymalnym 
wzbudzeniu o wartości co najmniej 600 % 
przez 20 ms. Dodatkowo, stałe rezerwy 
szczytowe w czasie od milisekund do sekund 
pozwalają uruchamiać mocne silniki.  
 
 
Skuteczność na poziomie 94,5 % ogranicza 
straty energii i pozwala na bardzo niewielkie 

obudowy. Obniżone nagrzewanie się daje wysoki wskaźnik MTBF (>1 000 000 godz.), oraz 
długi cykl eksploatacji, przekraczający 10 lat.  
 
Zasilacze PROtop to najlepszy wybór pod kątem niezawodności, trwałości 
i energooszczędności, nawet w warunkach drgań,  ekstremalnych temperatur poniżej -40°C 
lub wilgotność 100% (bez kondensacji). To wysokiej klasy rozwiązanie dla  wymagających 
zastosowań w energetyce, budowie maszyn, systemach produkcyjnych przemysłu 
motoryzacyjnego itp.  
 
Więcej informacji: www.weidmuller.pl/PROtop 
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Monitorowanie obciążenia i dystrybucja potencjałów w jednym 
kompletnym rozwiązaniu 
Elektroniczne zabezpieczenia obwodów maxGUARD 

maxGUARD to innowacyjny system 
dystrybucji napięcia 24 V DC maxGUARD. 
System ten zapewnia monitorowanie 
obciążenia i dystrybucję potencjałów 
w jednym kompletnym rozwiązaniu. 
Bezawaryjna i przyjazna w obsłudze 
dystrybucja napięcia, która dodatkowo 
zapewnia oszczędność czasu i miejsca jest 
niezbędna dla wydajnej pracy maszyn 
i obiektów przemysłowych.  

Nowy system maxGUARD integruje złączki 
do rozdziału potencjałów (które były 
dotychczas instalowane oddzielnie) 
w wyjściach elektronicznego modułu 
monitorowania obciążenia, co tworzy 
kompletne rozwiązanie w jednym 
komponencie dystrybucji napięcia 24V DC.  

 

Ta innowacyjna kombinacja monitorowania obciążenia i dystrybucji potencjałów, zapewnia 
oszczędność czasu podczas instalacji, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilość miejsca 
zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o 50%.  

maxGUARD wykorzystuje dla swoich połączeń technologię łączeniową PUSH IN. 
Znamionowe napięcie robocze wynosi 24V DC, a obciążalność prądowa całego systemu jest 
zaprojektowana do 40 A max. Szeroki zakres temperatur pracy rozciąga się od -25°C do 
+ 55°C (bez spadku wartości znamionowych).  

maxGUARD charakteryzuje się również niezwykłą łatwością serwisowania. Jego konstrukcja 
pozwala na bezpieczny dostęp do wszystkich potencjałów i obwodów obciążenia podczas 
uruchamiania lub czynności serwisowych. Zintegrowane punkty testowe w wejściach 
i wyjściach maxGUARD są szczególnie łatwe w obsłudze. Dla celów testowania 
i sprawdzania, dystrybutory potencjałów mają praktyczne dźwignie odłączające do prostej 
separacji galwanicznej obwodu obciążenia. maxGUARD jest również wyposażony 
w unikalne mostki łączące, pozwalające zredukować czas i wysiłek potrzebny do instalacji, 
dzięki połączeniu  między monitorowaniem obciążenia i zaciskami dystrybucji potencjałów. 

Więcej informacji: www.weidmuller.pl/maxGUARD 
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Kompletny System Monitorowania Energii  
Zintegrowany zakres rozwiązań  

Aby spełnić indywidualne potrzeby różnych 
klientów  w odniesieniu do monitorowania 
zużycia energii i stabilizacji procesu 
produkcji, firma Weidmüller opracowała 
szeroki zakres rozwiązań w formie narzędzia 
Kompletnego Systemu Monitorowania 
Energii (Total Energy Monitoring).  

System zapewnia rozwiązania do pomiaru 
i analizy zużycia energii oraz danych 
produkcyjnych od punktu przyłączenia 
fabryki do zewnętrznej sieci energetycznej, 
poprzez linie produkcyjne i maszyny, aż do 
modułów poszczególnych maszyn.  

Oferujemy urządzenia idealne do pomiaru 
i analizy energii na każdym poziomie. Zaś 

dane dotyczące energii mogą być w sposób czytelny prezentowane, analizowane 
i optymalizowane za pomocą naszego oprogramowania, dostosowanego do wymagań 
konkretnego klienta. 

System Monitorowania Energii firmy Weidmüller umożliwia montaż indywidualnego 
rozwiązania zbudowanego z modułów połączonych w sposób specyficzny dla danej aplikacji 
– od indywidualnego punktu pomiarowego do obszernego systemu punktów pomiarowych, 
wraz z funkcją zdalnego dostępu. Wszystkie komponenty są skoordynowane ze sobą tak, 
aby zapewnić optymalny zysk w kategoriach efektywności energetycznej, jakości, 
bezpieczeństwa i dostępności. Dalej prezentujemy wybrane elementy systemu. 

Szczegółowy pomiar zużycia energii w systemach produkcyjnych 
Mierniki energii 

Mierniki energii Weidmüller mogą realizować 
znacznie więcej funkcji niż tylko pomiar jej 
zużycia. Przykładowo, mogą również wyznaczać 
podstawowe parametry jakości energii lub 
analizować prądy we wszystkich przewodach – 
indywidualnie lub metodą różnicową. Przykładem 
takiego urządzenia jest nasz miernik Energy 
Meter 750.  

Z naszego kompletnego modułowego portfolio 
urządzeń, można dobrać doskonałe urządzenie 
pomiarowe o odpowiednim poziomie dokładności 
dla każdego z komponentów systemu 
produkcyjnego. 
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Efektywna akwizycja danych dotyczących zużycia energii            
i stanu parametrów procesu 
Miernik zużycia energii Energy logger 
 

Urządzenia pomiarowe z prostym interfejsem S0 są 
powszechnie stosowane. Jednak nie potrafią one 
przesyłać pomierzonych wartości bezpośrednio do 
sieci wewnętrznej. Wymagany jest zatem moduł 
bramy (gateway) dla każdego urządzenia 
pomiarowego.  

Miernik zużycia energii Energy Logger D550 potrafi 
zbierać i zapisywać sygnały impulsowe z max. 15 
urządzeń pomiarowych oraz przesyłać je poprzez 
interfejs LAN. Ten wyjątkowo kompaktowy miernik 
jest korzystnym rozwiązaniem dla uproszczenia 
i przyspieszenia akwizycji oraz przesyłu danych 
dotyczących zużycia energii i stanu parametrów 
procesu produkcji.  

Poza zużyciem energii elektrycznej można także zoptymalizować zużycie innych mediów np. 
sprężonego powietrza, wody i gazu. Miernik Energy Logger D550 umożliwia dostarczanie 
danych pomiarowych z całej fabryki do sieci zakładowej. 

Zintegrowany pomiar temperatury 
Miernik Energy Logger D550 posiada wejście do pomiaru temperatury. To sprzyja 
oszczędnościom w zakresie montowania dodatkowej infrastruktury do pomiaru parametrów 
procesu. 
 
Zintegrowany interfejs ModBus 
Poza danymi dotyczącymi zużycia energii z prostych urządzeń pomiarowych, przez sieć 
można także przesyłać dane pomiarowe z urządzeń za pomocą interfejsu ModBus. 
 
Zintegrowana pamięć danych 
Dane mogą być zapisane przez długi okres czasu we wbudowanej pamięci 32 MB 
urządzenia. 

Wizualizacja, analiza i optymalizacja przepływu energii 
Oprogramowanie ecoExplorer 

Efektywność energetyczna w procesach produkcyjnych 
może być osiągnięta tylko wówczas, gdy informacje o 
zużyciu energii są przejrzyste. Oprogramowanie 
ecoExplorer zapewnia taką przejrzystość i umożliwia 
wykonanie analizy efektywności energetycznej za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć.  
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Statusy operacji aż do poziomu procesu mogą być zapisywane indywidualnie i wyświetlane 
z dokładnością do pojedynczych sekund. Standard  zgodny z ISO 50001. 
  
Inteligentna analiza 
Więcej przejrzystości w strukturze zużywanych mediów i poziomie zużycia energii w fabryce: 
możliwość przyporządkowania bieżących kosztów zużycia energii odpowiednim działom 
firmy i określenia poziomu ich efektywności. 
 
Zautomatyzowana ocena 
Generator raportów pozwala użytkownikowi na tworzenie dokumentacji i raportów w celu 
informowania wszystkich działów firmy o przyporządkowanych im wskaźnikach i trendach 
w danym dniu. Funkcja kokpitu pozwala użytkownikowi na tworzenie zautomatyzowanych 
raportów statusu i ocen procesów. 

 
Kompleksowa analiza jakości elektrycznych sieci zasilających 
Urządzania do analizy energii 

W zakładach produkcyjnych wykorzystywanych 
jest coraz więcej nieliniowych odbiorników 
i podzespołów. Mają one wpływ na takie 
parametry jak np. częstotliwość sieciową, 
przesunięcie fazowe i amplitudy w fazach. 
Zmiana tych parametrów oddziałuje z kolei na 
jakość energii elektrycznej, a zatem na 
dyspozycyjność fabryk. 

Nasz nowy Analizator Energii 550 mierzy 
wszystkie parametry jakości energii 
w elektrycznej sieci zasilającej, od kluczowych 
wskaźników symetrii, do wielkości i stanów 
przejściowych oraz wiele innych parametrów. 

 

Za pomocą Analizatora Energii 550 użytkownik może łatwo realizować kompleksowe testy 
jakości energii elektrycznej w swoim zakładzie produkcyjnym, a na ich podstawie podjąć 
kroki optymalizacyjne, w celu zmaksymalizowania efektywności energetycznej 
i dyspozycyjności fabryki.  

Zintegrowany monitoring prądu różnicowego 
Wbudowany układ do pomiaru prądu różnicowego sygnalizuje pełzające wzrosty wartości 
prądu różnicowego zanim bezpieczniki lub wyłączniki różnicowo-prądowe wyłączą zasilanie 
danej sekcji systemu. To maksymalizuje czasy pracy fabryki. 
 
Duży, z wyraźnym wyświetlaczem. 
Duży, kolorowy wyświetlacz QVGA urządzenia czytelnie wizualizuje wszystkie parametry 
pomiarowe i pozwala na wygodne dostrajanie parametrów systemu. 
 
 
Więcej informacji: www.weidmuller.pl/systemy_monitorowania 
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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 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku 

pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler 

i Euromisure do grupy WIKA, dalszemu wzmocnieniu uległa nasza pozycja na rynku pomiarów 

poziomu oraz części do pomiaru przepływu. 

 

SILNA GRUPA WSPOMAGA TWÓJ SUKCES 
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WIKA - Part of your business 
Rozwiązania z zakresu pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu są integralnymi elementami 

procesów biznesowych naszych klientów. Dlatego uważamy się nie tylko za dostawcę urządzeń 

pomiarowych, ale przede wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy ze swoimi 

klientami oferuje kompleksowe rozwiązania – indywidualnie i precyzyjnie zaprojektowane produkty dla 

dokładnych wymagań. 

 
WIKA Polska jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie aparatury kontrolno – 

pomiarowej dla przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, gazowego, energetycznego, 

spożywczego, farmaceutycznego i wielu innych. 
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Rozwiązania niezawodne, opatentowane, sprawdzone. 
 
Firma WIKA również w technologii kalibracji ustanawiamy standardy najwyższej precyzji. Dla obsługi 

sprzętu na miejscu, przeprowadzania audytów bezpieczeństwa czy dostarczania w pełni 

automatycznych systemów kalibracji, oferujemy szerokie spektrum produktów i usług, a także 

najlepsze rozwiązanie zgodne z Państwa wymaganiami. 

 

Jako niezależny dostawca świadczymy najwyższej jakości usługi zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 

17025. 

Przy okazji, nasza oferta obejmuje również udzielanie konsultacji i szkolenie pracowników w pełnym 

zakresie dotyczącym kalibracji. 

 
W zakresie usług oferujemy:  
 

§ Wzorcowanie urządzeń zgodnie z akredytacją PCA w zakresie od -0,1 do 250 MPa  

§ Certyfikat sprawdzenia 3.1  

§ Certyfikat fabryczny 2.2  

§ Certyfikat kalibracji według 
DKD/DAkkS  

§ Naprawę urządzeń z Grupy WIKA  

§ Adjustację przyrządów do pomiaru 
ciśnienia  

 
 
 
 
 

 

Technologia kalibracji i usług 
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Jakość – „Made by  WIKA” 
 
 
 

 
 
 
 
Przyrządy pomiarowe do pomiaru  ciśnienia,  temperatury,  poziomu,  przepływu   
i kalibracji 
 
Technologia z najszerszym wyborem produktów  (produkty standardowe  
 i rozwiązania wg wymagań klientów) 
 
Globalna obecność w ponad  75 krajach poprzez nasze oddziały i punkty  sprzedaży 
 
Globalna produkcja poprzez ogólnoświatową sieć produkcyjną  
 
Światowa sieć sprzedaży  i serwisu z ponad  500 specjalistami  sprzedaży 
 
Roczna produkcja: około 50 milionów przyrządów pomiarowych 
 
Wielkość partii produkcyjnych: od 1 do 10000 sztuk i więcej 
 
Systemy zarządzania jakością: DIN ISO 9001, DIN ISO/TS 16949 
 
Systemy zarządzania ochroną środowiska: DIN ISO 14001 
 
Systemy zarządzania energią: DIN ISO 50001 
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Kalibrator procesowy CPH7000 idealny do kalibracji na miejscu  
u klienta 

 
Nowy kalibrator procesowy CPH7000 firmy WIKA jest wielofunkcyjnym przyrządem przenośnym. 

Umożliwia pomiar ciśnienia, temperatury, natężenia i napięcia prądu oraz warunków otoczenia. 

Kalibrator CPH7000 nadaje się zatem do testowania i kalibracji analogowych przyrządów do pomiaru 

ciśnienia, a także czujników ciśnienia i przetworników procesowych. 

 

W wersji z wbudowaną pompą ręczną dla ciśnienia testowego od -0,85 do +25 bar, barometrem 

i zewnętrznym modułem atmosferycznym, CPH7000 pozwala na przeprowadzanie kalibracji na 

miejscu u klienta z użyciem tylko jednego przyrządu. Dzięki modułowi elektronicznemu kalibrator 

może doprowadzić prąd i napięcie do wszystkich standardowych przyrządów pomiarowych, mierzyć 

sygnały wyjściowe, symulować stany czujników i przeprowadzać testy przełączników ciśnienia. 

Ponadto za pomocą sondy Pt100 może on mierzyć także temperaturę medium. 

 

Przyrząd CPH7000 ma dokładność 0,025% zakresu pomiarowego i jest prosty w obsłudze. Ekran 

dotykowy z ośmioma polami aplikacji umożliwia szybką i bezpieczną konfigurację i parametryzację 

wszystkich zadań. Wysokowydajny rejestrator danych automatycznie zapisuje wszystkie zmierzone 

wartości. Za pomocą funkcji WIKA-Wireless i mogą być one przesłane do urządzenia końcowego 

z oprogramowaniem WIKA-Cal do dalszego przetwarzania. Dodatkowo, dzięki WIKA-Cal możliwe jest 

sporządzanie i przesyłanie procedur kalibracji do urządzenia CPH7000. 

 

NOWOŚCI 

Przenośny kalibrator procesowy CPH7000 © Wika 
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Pomiar poziomu: WIKA rozszerza swoje portfolio dla rynku OEM 
 
 

 

WIKA rozszerzyła swoje portfolio w zakresie przemysłowego pomiaru poziomu o nowe czujniki, 

przełączniki pływakowe i przełączniki optoelektroniczne. 

 

Wraz z istniejącymi sondami poziomu i programowalnymi przełącznikami poziomu z wyświetlaczem, 

dostępna jest jedna z najszerszych na tym rynku oferta dla klientów OEM. Wybór czujników 

w technologii z hermetycznym łańcuchem pomiarowym oraz magnetycznych i optoelektronicznych 

przełączników poziomu, zapewnia rozwiązania produktowe dla wszystkich typowych zadań 

pomiarowych sektora OEM. Modułowa koncepcja umożliwia wyposażenie przyrządów tylko 

w faktycznie potrzebne funkcje, co z kolei gwarantuje bardzo dobry wskaźnik ceny do wydajności. 

 

Proces produkcyjny został zoptymalizowany pod kątem zapotrzebowania klientów rynku OEM. Duże 

partie ilościowe produktów mogą zostać dostarczone także w krótkim czasie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWOŚCI 
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Wytrzymałe sondy poziomu WIKA 
 

WIKA rozszerzyła swoje portfolio o dwie wysoce wydajne sondy poziomu o smukłej konstrukcji. Dzięki 

połączeniu wielu opcji w jednym przyrządzie, stosunek ceny do wydajności jest bardzo atrakcyjny. 

 

Model LW-1 jest odpowiedni do pomiaru poziomu wody i ścieków. Model LF-1 cechuje długotrwała 

odporność na wszystkie popularne paliwa i oleje. Obydwa czujniki ciśnienia, dzięki swojej smukłej 

obudowie o średnicy 22 mm (< 1 cal), nadają się idealnie do stosowania w rurociągach. Dzięki nowo 

opracowanej koncepcji uszczelnienia, specjalnym przewodom i innym opcjom, takim jak Ex 

i przeciwprzepięciowa ochrona piorunowa, przyrządy te pracują niezawodnie nawet w trudnych 

warunkach. 

 

Nowe sondy dostępne są w szerokim zakresie sygnałów wyjściowych. Sygnały o niskiej mocy 

umożliwiają pracę bateryjną od 3.6 V, a ich żywotność wzrasta znacząco dzięki szybkim czasom 

odpowiedzi i niskiemu poborowi prądu. Monitorowanie temperatury medium możliwe jest dzięki 

opcjonalnemu wyjściu analogowemu. Parametryzacja jednostki i sygnału błędu, a także skalowanie 

zakresu pomiarowego, przeprowadzane są za pomocą komunikacji HART®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWOŚCI 
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Przełącznik przepływu z monitoringiem temperatury 

 
Do aplikacji z mediami ciekłymi, WIKA zaprojektowała elektroniczny przełącznik przepływu model 

FSD-3  

z wyświetlaczem cyfrowym. Wyjścia przełączające i analogowe dla przepływu, temperatury 

i diagnostyki zapewniają dużą wszechstronność przyrządu. 

 

Model FSD-3 może wspierać kontrolę procesu na kilka sposobów – jako monitor przepływu (poprzez 

funkcję przełączającą), jako wyświetlacz trendu dla przepływu medium (poprzez sygnał analogowy) 

i zintegrowany pomiar temperatury (-20 °C … +85 °C). Opcjonalna funkcja diagnostyczna działa 

w oparciu o błędy czujnika (funkcja przełączania) oraz w przypadku przekroczenia zakresów 

pomiarowych przepływu i temperatury (wskazanie wyświetlacza). 

 

Nowy przełącznik przepływu jest łatwy do parametryzacji za pomocą miejscowego wyświetlacza 

i intuicyjnego menu nawigacyjnego zgodnego ze standardem VDMA. Mierzy przepływ w zakresie 

5 … 150 cm/s (woda) i 3 … 300 cm/s (olej), a zmierzona wartość wyświetlana jest w procentach. 

Niepowtarzalność pomiaru przepływu (5 … 100 cm/s) wynosi ≤ 2 cm/s, pomiaru temperatury  ≤ 0.5 K. 

 

Jako pierwszy przyrząd WIKA tego rodzaju, FSD-3 działa w oparciu o kalorymetryczną metodę 

pomiaru, gdzie odprowadzanie ciepła z rozgrzanego czujnika jest bezpośrednio powiązane 

z szybkością przepływu. W tej metodzie pomiaru nie występują żadne ruchome części. Dlatego też 

nowy przełącznik przepływu nie podlega zużyciu. 

 
 
 
 

NOWOŚCI 
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ZPUE S.A. 
 

ul. Jędrzejowska 79c 

29-100 Włoszczowa 

www.zpue.pl 

e-mail: office@zpue.pl 

tel. +48 41 38 81 000 

fax +48 41 38 81 001 

 

 

HISTORIA 

Firma ZPUE S.A. wchodzi w skład Grupy Koronea - spółki powołanej do życia w odpowiedzi na 

rosnące potrzeby trzech stale rozwijających się obszarów działania: elektroenergetyki, budownictwa 

i hotelarstwa skupionych w rękach rodziny Wypychewiczów. Swoje istnienie zawdzięcza działalności 

Bogusława Wypychewicza, który w 1988 roku założył Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych – 

obecne ZPUE S.A. Lata 90-te ubiegłego wieku to czas budowania marki ZPUE, gigantycznych 

nakładów na inwestycje i rozwój. W 1999 roku spółka weszła na parkiet stołecznej giełdy i dokonała 

pierwszych akwizycji. W miarę upływu lat jej pozycja i wpływ na oblicze polskiej energetyki rosły. 

W ciągu 29 lat działalności ZPUE stała się krajowym liderem w produkcji stacji kontenerowych. 

Obecnie jest w czołówce polskich firm oferujących innowacyjne rozwiązania dla elektroenergetyki. 

Dziś ZPUE S.A. to jeden 

z najlepszych pracodawców na 

rynku świętokrzyskim i właściciel 

sześciu zakładów w kraju oraz 

fabryki w Rosji. Dysponuje 35 

przedstawicielstwami w Europie 

i na świecie, między innymi na 

Białorusi, w Bułgarii, Czechach, 

Holandii, Niemczech, Serbii, 

Słowenii czy na Węgrzech. 

Zatrudnia blisko dwa tysiące 

pracowników. Za kontakty z klientami w kraju odpowiada stuosobowy zespół Doradców Techniczno – 

Handlowych, a za opracowanie nowych projektów i technologii 140 inżynierów. Grupie Koronea 

pracuje ponad trzy tysiące osób.  
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PROFIL DZIAŁALNOSCI 

Kluczowym asortymentem w ofercie ZPUE S.A. są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, 

stanowiące wyposażenie kontenerowych stacji transformatorowych. Portfolio uzupełniają: słupowe 

stacje transformatorowe, aparatura łączeniowa średnich napięć w tym łączniki dla zaawansowanej 

automatyki sieciowej, konstrukcje do budowy linii napowietrznych, obudowy termoutwardzalne, złącza 

kablowe, pomiarowe i oświetleniowe.  

Firma realizuje zamówienia z sektora energetyki zawodowej, użyteczności publicznej, infrastruktury, 

transportu, inwestorów z obszarów przemysłu ciężkiego, przetwórczego i OZE zarówno w Polsce jak 

i poza granicami kraju. Oferuje generalne wykonawstwo pod względem energetycznym obiektów, 

zapewnia optymalny i profesjonalny serwis systemów zasilania. Działa w sposób kompleksowy 

dostarczając klientom niezawodne i bezpieczne rozwiązania. W kontaktach biznesowych 

charakterystyczna dla ZPUE jest jej otwartość na potrzeby i oczekiwania klientów, ścisła współpraca, 

fachowość i doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji, a także innowacyjne, 

nowatorskie rozwiązania, które czynią ofertę ZPUE firmę elastyczną i konkurencyjną.  

 

PRESTIŻOWE REALIZACJE NA ŚWIECIE 

Oprócz aktywnej polityki sprzedażowej w Polsce ZPUE sukcesywnie rozwija eksport. Jest obecna 

między innymi na rynkach: rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, holenderskim, fińskim, na Węgrzech, 

Słowacji, Słowenii czy w Czechach. Z powodzeniem realizuje także dostawy poza Europę. Wśród tej 

grupy importerów znalazły się między innymi takie kraje jak Brazylia, Arabia Saudyjska, Peru, Nigeria, 

Chiny, Japonia, Maroko, Meksyk, Gambia.  
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Na liście prestiżowych realizacji ZPUE znajdują się między innymi Europejska Organizacja Badań 

Jądrowych CERN z Genewy, gdzie dostarczyliśmy rozdzielnice średniego, które odpowiadają za 

zasilanie magnesów w największym na świecie akceleratorze cząstek tzw. „wielkim zderzaczu 

hadronów”.  

ZPUE brało także udział w jednej z najbardziej ambitnych inwestycji gospodarki morskiej w historii 

Holandii – rozbudowie portu kontenerowego APM Terminal’s Maasvlakte w Rotterdamie. 

Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy na sztucznym półwyspie Morza Północnego ponad 400 urządzeń. 

ZPUE uczestniczyło także w rozbudowie jednego z największych na świecie Uniwersytetu 

Technicznego TU Delft. Sprostaliśmy tam bardzo wysokim wymaganiom stawianym przez inwestora, 

które zakładały maksymalne ograniczenie emisji pola magnetycznego i drgań generowanych podczas 

pracy urządzeń ze względu na obecność w sąsiedztwie laboratoriów mikroskopii skaningowej SEM 

(SEM – scanning electron microscope).  

Obecnie systematycznie rośnie liczba realizacji z obszaru e-mobilty – stacje ZPUE zasilają jedne 

z najbardziej wydajnych 

ładowarek do samochodów 

elektrycznych Tesli. Zasilamy 

pierwsze trzy stacje ładowania 

Tesli w Polsce (2016 r. 

Wrocław, Katowice, Poznań). 

Od 2017 roku na terenie 

Schiphol - międzynarodowego 

portu lotniczego w 

Amsterdamie nasza stacja 

zasila stanowiska do 

szybkiego ładowania floty 

elektrycznych taksówek. 

 

STRATEGIA ROZWOJU 2016-2020 

Przyjęta Strategia na lata 2016-2020 określa nowe ścieżki rozwoju ZPUE. Głównym celem obok 

finansowych i geograficznych ambicji spółki jest wprowadzanie nowych, innowacyjnych systemów dla 

elektroenergetyki. Pomóc w tym ma Centrum Badawcze ZPUE (obecnie w budowie), które powstaje 

poprzez rozbudowę i rozwoju istniejącego działu badawczego. ZPUE stale poszerza swoje portfolio o 

urządzenia budowane w oparciu o najnowocześniejsze technologie, działające zgodnie z ideą Smart 

Grid.  
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INTELIGENTNA STACJA TRANSFORMATOROWA 
 
Kontenerowa stacja transformatorowa typu Mzb1 aktywnie uczestniczy w procesie zarządzania 

sieciami energetycznymi, dynamicznie reaguje na wszelkiego rodzaju straty techniczne, awarie, 

zakłócenia, przez co minimalizuje przerwy w dostawach prądu. Budowa Mzb1 jest oparta na 

istniejących w ofercie ZPUE rozwiązaniach. Całość została jednak znacznie zmodyfikowana 

i w sposób optymalny dostosowana do 

dzisiejszych wymogów rynkowych. Stacja 

jest wyposażona między innymi w system 

zdalnego monitoringu oraz sterowania 

rozdzielnicami SN i nN. Znajdziemy tu 

także indywidualnie konfigurowane 

oprzyrządowanie, możliwość zabudowy 

modułów bilansujących systemu AMI, 

aranżacje architektoniczną dopasowaną 

do miejsca instalacji. 

Parametry techniczne Mzb1 oraz 

urządzeń w niej zastosowanych są 

potwierdzone badaniami 

w akredytowanych laboratoriach badawczych i opatrzone adekwatnymi Certyfikatami Zgodności. 

Warto podkreślić, że niejednokrotnie badane zmienne przewyższają zakładane standaryzacje. 

Przykładem może być wymagana „odporność na wewnętrzne zwarcia łukowe” – w standardzie 

minimum na poziomie: IAC-AB:16 kA/1s, w ofercie ZPUE: IAC-AB:20 kA/1s. 
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Istotnym elementem i uzupełnieniem całości jest szafa telemechaniki oparta na sterowniku 

obiektowym, modułach wejść/wyjść cyfrowych oraz analogowych i pomiarów, jak również zasilaczem 

UPS. Takie rozwiązanie jest w pełni kompatybilne z funkcjonującymi na rynku systemami zdalnego 

nadzoru SCADA. Podstawowe czynności to: telesygnalizacja, lokalne oraz zdalne sterowanie 

łącznikami rozdzielnicy SN, kontrola zadziałania sygnalizatorów zwarć, transmisja powiadomień do 

systemu dyspozytorskiego, kontrola antywłamaniowa. Ponadto zainstalowane układy pomiarowe, 

umożliwiają kontrolę obciążenia, a informacje przekazywane do centralnych baz danych, pozwalają na 

precyzyjne tworzenie bilansów, zestawień i różnego rodzaju raportów. Zastosowany układ zdalnego 

monitorowania oraz sterowania ma niebagatelny wpływa na wydajność oraz bezawaryjność systemu 

elektroenergetycznego. Poprzez bezpośrednią, zdecydowanie szybszą reakcję na ewentualne awarie 

w sieci i związane z nimi przełączenia czas przerw w dostawie energii skracany jest do absolutnego 

minimum.  

 

INNOWACJE W ROZŁĄCZNIKACH THO  
 

W ofercie ZPUE znajdziemy zarówno proste odłączniki, 

rozłączniki do ręcznego manewrowania, bardziej 

zaawansowane technologicznie rozłączniki z ograniczoną 

zdolnością łączeniową do 100A wyposażone w powietrzne 

komory gaszeniowe, rozłączniki do łączenia pełnego 

obciążenia do 400A jak i bardzo indywidualne 

i specjalistyczne aparaty, jakimi są rozłączniki w obudowach 

zamkniętych serii THO.  Rozłączniki THO w obudowie 

zamkniętej dzięki przemyślanej konstrukcji części głównej, 

jaką jest sam rozłącznik (zamknięty w szczelnej obudowie), 

możemy rozbudowywać o kolejne moduły i dopasowywać do 

coraz nowszych aplikacji wprowadzanych do systemów 

SCADA. Taka możliwość stwarza idealne warunki do podjęcia 

współpracy z inteligentnymi systemami Smart Grid.  

 

Na przełomie ostatnich kilku lat rozłączniki serii THO 

produkcji ZPUE zostały doposażone w pełen układ 

pomiaru prądu i napięcia. To pozwoliło wyznaczać 

kierunek przepływu prądów zwarciowych i rozbudować 

funkcje sygnalizatora o automatykę sekcjonalizera oraz 

skrócenie czasu lokalizacji awarii w sieciach 

napowietrznych SN do ok. 6 min. To rozwiązanie 

wymuszało jednak konieczność wyłączania całego ciągu 
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liniowego w GPZ – i choć przez krótki czas, to niestety wszyscy odbiorcy byli pozbawieni napięcia. 

Wdrożenie całkowicie innowacyjnego urządzenia, jakim jest automatyczny reklozer napowietrzny 

THO-RC27 z funkcją automatyki sieciowej, separujący wybrany fragment sieci lub uszkodzone 

odgałęzienie umożliwiło całkowitą współpracę z automatyką zainstalowaną przy rozłącznikach 

„sekcjonalizerach” THO. Urządzenie spełnia również zadanie rejestratora zakłóceń, zabezpieczenia 

całej sieci lub jej fragmentu. By jeszcze bardziej skrócić przerwy w dostawach prądu można wdrożyć 

moduł programowy FDIR w systemie SCADA. To pozwala na automatyczne i szybkie przywrócenie 

zasilania części odbiorców w czasie mniejszym niż 3 minuty i wpływa na poprawę SAIFI i SAIDI.  

 

SENSOR POMIAROWY SP-1  
 
Sensor pomiarowy SP1 to niezależne i elastyczne rozwiązanie dla sieci SN. Jest stosowany przy 

modernizacji istniejących punktów rozłącznikowych, dla poprawy wskaźników SAIDI/SAIFI. Został 

zaprojektowany, jako niezależny układ pomiaru prądu i napięcia w liniach napowietrznych SN do 24 

kV i jest autonomicznie instalowany na wybranych odcinkach sieci SN. Największe zastosowanie 

znajduje w już istniejących punkach rozłącznikowych, w których nie ma żadnej 

sygnalizacji zwarć i automatyki. Sensor został tak zaprojektowany, by mógł 

być zabudowany na każdego rodzaju stanowisku słupowym. Można go 

także zastosować w większości 

rodzajów rozłączników napowietrznych 

SN. Umożliwia wdrożenie 

zaawansowanej funkcjonalności 

automatyki sieciowej Smart-Grid 

i doskonale ją uzupełnia. Sensory mogą 

współdziałać z rozłącznikami, 

reklozerami zabudowanymi w głębi sieci 

SN oraz w nowo wdrażanych układach automatyki FDiR. W sensorze zastosowano pewnie działający 

układ pomiarowy, który oparty jest na pomiarze prądu poprzez tradycyjne przekładniki prądowe, 

natomiast pomiar napięcia możliwy jest dzięki reaktancyjnym dzielnikom napięcia. Taki układ 

zapewnia działanie we wszystkich rodzajach sieci SN niezależnie od pracy punktu neutralnego 

(kompensowanego z automatyką AWSC; z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor; 

z punktem neutralnym izolowanym). Zaletą tego rozwiązania jest bezobsługowa praca przez cały 

okres eksploatacji. Nie ma tu zabudowanych, żadnych układów bateryjnych, które trzeba wymieniać 

i konserwować. Dodatkowy atut stanowi układ pomiarowy zastosowany w sensorze - jest taki sam jak 

przy rozłącznikach/sekcjonalizerach serii THO. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dobudować 

sensor do istniejącego rozłącznika THO, w którym nie ma układu pomiarowego (automatyki), jako 

doposażenie istniejącego punktu, a w szafie telemechaniki wymienić sterownik komunikacyjny na 

nowy typ wyposażony w wejścia pomiarowe prądowe i napięciowe.  
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ 
  
W trosce o końcowych odbiorców energii elektrycznej, poprawę efektywności zarządzania siecią 

i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń ZPUE opracowało system MINISCADA. Dzięki 

niemu każdy może stać się operatorem własnego systemu zarządzania energią i automatycznie 

sterować urządzeniami w swojej fabryce czy zakładzie przemysłowym. System zdalnego zarządzania 

urządzeniami, zwany także dyspozytorskim to - monitoring, analiza parametrów sieci, nadzór, 

doradztwo i sterowanie. Dzięki niemu możliwa jest również wymiana, czy modyfikacja 

oprogramowania w urządzeniach pracujących w sieci elektroenergetycznej. Elementami składowymi 

tego systemu są urządzenia, które w standardzie wyposażono w system styków pomocniczych 

monitorujących pracę, napędy silnikowe, dzięki którym możliwe jest zdalne manewrowanie 

rozdzielnicą oraz układ przekładników i sensorów pomiarowych, które umożliwiają bilansowanie 

energii oraz spełniają funkcje zabezpieczeniowe. Aby cały system zadziałał zaopatruje się go 

w sterowniki, które zbierają informacje z rozdzielnicy (styki pomocnicze, pomiary itp.) i przekazują do 

systemu dyspozytorskiego.  

System może pracować w oparciu o kilka torów komunikacyjnych - przez przewody, poprzez protokoły 

transmisyjne – cyfrowo oraz poprzez kanały transmisji danych, czyli sieci bezprzewodowe. 

W rozwiązaniach ZPUE do transmisji danych pomiędzy urządzeniami, a systemem wykorzystuje się 

infrastrukturę sieci komórkowych.  

 

INTELIGENTNE ZŁĄCZA KABLOWE 

Zdalnie sterowane, zautomatyzowane złącza kablowe SN poprawiające niezawodność i pewność 

działania sieci kablowych SN to kolejny przykład możliwości produkcyjnych ZPUE podnoszący jakość 

funkcjonowania krajowego systemu dystrybucji energii.  
Złącze kablowe SN w obudowie betonowej typu ZK-SN to 

urządzenie, dzięki któremu możliwe jest odgałęzienie linii 

kablowej od ciągów kablowych, przyłączenie do nich stacji 

abonenckich oraz wykonanie przełączeń w sieciach 

dystrybucyjnych. Podstawowym wyposażeniem złącza jest 

nowoczesna rozdzielnica SN typu TPM w izolacji gazowej 

z zainstalowanym systemem napędów silnikowych 

rozłączników, dzięki którym możliwe jest lokalne oraz zdalne 

manewrowanie poszczególnymi łącznikami. Zestaw styków 

pomocniczych, zainstalowany we wszystkich newralgicznych 

miejscach rozdzielnicy umożliwia ciągły monitoring zarówno 

stanu poszczególnych łączników, zapewnia kontrolę dostępu 

do urządzenia jak również pozwala ocenić stan zasilacza 

UPS oraz baterii akumulatorów. Zasilanie urządzeń w złączu 
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możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania polegającego na montażu 

transformatora potrzeb własnych podłączonego do szyn głównych rozdzielnicy SN, który współpracuje 

z zasilaczem do baterii akumulatorów 24V DC. Rozwiązanie takie gwarantuje autonomiczność całego 

układu, co świetnie sprawdza się w trudnodostępnych rejonach zwłaszcza w okresie zimowym. Na 

szczególną uwagę zasługuje innowacyjny system pomiaru napięcia niezbędny do prawidłowej pracy 

sygnalizatorów zwarć z funkcją kierunkową. Rozwiązanie oparte zostało na pomiarze napięcia 

zrealizowanym na odpowiednio dobranych sensorach napięciowych mierzących napięcie na szynach 

głównych rozdzielnicy SN. Dzięki takiej metodzie możliwe jest diagnozowanie pracy całej rozdzielnicy 

bez względu na stan pracy poszczególnych łączników. Rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie 

szczególnie w sieciach kompensowanych, gdzie do prawidłowej pracy zabezpieczeń 

ziemnozwarciowych konieczny jest pomiar napięcia. Dzięki przedsięwzięciu odpowiednich środków 

technicznych, urządzenia zamontowane w złączu kablowym SN przystosowane są do współpracy 

z powszechnie stosowanymi systemami zdalnego sterowania i monitorowania infrastruktury 

elektroenergetycznej. 

Podstawową formą funkcjonowania przedstawianego złącza jest oczywiście praca zdalna, co 

niewątpliwie wpływa na poprawę funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Ograniczenie do 

minimum przerw w dostawach energii dla odbiorców końcowych to tylko jedna z wielu zalet. 

Zwarcia czy doziemienia, występujące w sieciach elektroenergetycznych wykrywane są przez 

zamontowane wskaźniki przepływu prądu zwarciowego, co w konsekwencji wykorzystywane jest 

w ocenie i analizie stanu sieci i dzięki czemu możliwe jest jej szybkie przekonfigurowanie. 

Rozwiązanie takie w znacznym stopniu wpływa na zautomatyzowaną autoregeneracje uszkodzonych 

odcinków sieci poprzez ich inteligentne eliminowanie do wymaganego minimum. 

 
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ROZDZIELNIC SN TYPU RELF  
 

Przykładem wdrażania innowacyjnych rozwiązań, opartych o urządzenia ZPUE instalacja systemu 
zasilania na lotnisku w Pyrzowicach. Aby zwiększyć i usprawnić możliwości transportowe obiektu 

wybudowano nowy terminal CARGO, który musiał być wyposażony w nowoczesny i niezwodny 

system zasilania w energię 

elektryczną. ZPUE zamontowało tam 

dwie duże, klimatyzowane stacje 

rozdzielcze RSO POMIAR i RSO 

CARGO. Każda ze stacji została 

umieszczona w kontenerach 

betonowych własnej produkcji 

i w pełni wyposażona m.in. 

w nowoczesne, dwuczłonowe 
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i przedziałowe rozdzielnice średniego napięcia 24kV typu RELF, rozdzielnice potrzeb własnych 

niskiego napięcia, układy pomiaru i rozliczeń energii elektrycznej oraz transformatory. Stacje te 

posiadają pełny monitoring i możliwość zdalnego sterowania dzięki specjalnie zaprojektowanemu 

systemowi telemechaniki opartemu na sterownikach polowych zainstalowanych w poszczególnych 

polach rozdzielnic, koncentratorach sygnałów, koncentratorze stacyjnym i komputerowi działającemu 

pod kontrolą systemu SCADA umożliwiającemu pełną wizualizację pracy stacji w systemie graficznym. 

Z uwagi na wymóg niezawodności pracy stacji, komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami 

systemu zrealizowano za pomocą 

dwóch równoległych i niezależnych 

pierścieni światłowodowych z 

protokołem w standardzie IEC61850. 

Zastosowany system sterowania 

stacji posiada zdolność 

samoczynnego wykrycia awarii 

komunikacji i rekonfiguracji sieci z 

przywróceniem połączenia w 

niezwykle krótkim czasie rzędu 

pojedynczych milisekund. 

Inna stacja rozdzielcza z rozdzielnicą typu RELF została dostarczona na potrzeby zespołu EC 

Zawidawie we Wrocławiu (jest to jeden z trzech zakładów produkcyjnych składających się na Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do grupy wytwórczej EDF w Polsce). 

Znana i doceniana przez rynek rozdzielnica RELF została wyposażona w najnowocześniejsze 

rozwiązania obejmujące pomiary, zabezpieczenia, sterowanie i komunikację. Przy użyciu sensorów 

prądowych i napięciowych, zaawansowanych cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych 

z funkcjami sterownika polowego, systemu zabezpieczeń łukochronnych oraz komunikacji 

w standardzie IEC 61850, rozdzielnicę wprowadzono na nowy, wyższy poziom inteligentnego 

sterowania urządzeniami w sieciach elektroenergetycznych. RELF to doskonałe, sprawdzone 

rozwiązania konstrukcyjne. Sensory prądowe i napięciowe dzięki swojej wszechstronności pozwalają 

na łatwe projektowanie systemu. Rozbudowane możliwości z jednej strony i prostota połączeń 

systemu komunikacji w standardzie IEC 81850 z drugiej strony pozwalają zbudowanie bezpiecznego 

i niezawodnego systemu rozdziału energii wytyczającego nowy kierunek w branży. 
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