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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. 
 
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 
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wszystkim duża interdyscyplinarność, zajmują się zarówno urządzeniami i systemami 
elektroenergetycznymi, energoelektroniką, automatyką, mechaniką, a także robotyką, diagnostyką 
oraz procesami wytwarzania. 
 
W lipcu 2008 roku, w dwóch lokalizacjach: w Krakowie oraz w Łodzi, powstało Centrum Systemów 
Informatycznych, które stanowi rozwinięcie zespołu Software Factory funkcjonującego wcześniej w 
ramach krakowskiego Centrum Badawczego. Rozwijając i utrzymując aplikacje grupowe oraz 
specjalistyczne oprogramowanie wspomagające fabryki ABB, Centrum stanowi integralny element 
strategii konsolidacji usług związanych z systemami informatycznymi w Grupie ABB. 
 
124 tysiące osób w 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.  
 
 

ABB przejmuje jednego z największych producentów silników 
elektrycznych na świecie, firmę Baldor Electric Company.  
 
Pod koniec stycznia 2011 roku, ABB 
sfinalizowało przejęcie firmy Baldor Electric 
Company, będącej Amerykańskim liderem 
w produkcji przemysłowych silników 
elektrycznych. Pierwsze informacje na ten 
temat pojawiły się w prasie 30 listopada 2010 roku, a sama transakcja była największą inwestycją 
poczynioną przez ABB od początku istnienia grupy. Bardzo silna pozycja Baldora na rynku 
amerykańskim została umocniona dzięki współpracy obu firm. W  Ameryce Północnej liczba 6,800 
pracowników Baldora oraz ABB tworzy razem  17,000 osobowy zespół, dzięki którym możliwe jest 
jeszcze większe ugruntowanie  pozycji firmy, jako lidera w branży energetyki i automatyki. Przejęcie 
Baldora oznacza dynamiczny rozwój ABB  w państwach Ameryki w biznesie  automatyki przemysłowej 
a zwłaszcza silników elektrycznych i napędów. Ponadto obie firmy otrzymały możliwość łatwiejszego , 
niż do tej pory wprowadzania  i sprzedaży swoich produktów, odpowiednio na terytorium Stanów 
Zjednoczonych, jak i również Europy. 
 
Główna siedziba Baldor Electric Company znajduje się w Fort Smith w stanie Arcansas w USA i jest 
jednym z ponad dwudziestu zakładów produkcyjnych na świecie. Akcje firmy notowane są na drugiej 
co do wielkości giełdzie na świecie - Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.  
 
Oferta produktowa Baldora zawiera między innymi silniki indukcyjne niskiego i średniego napięcia, 
napędy przemysłowe, generatory, zespoły prądotwórcze przekładnie mechaniczne oraz 
motoreduktory. Wśród tych produktów znajdują się silniki produkowane w standardzie NEMA, 
dedykowane głownie na rynki Amerykańskie. Baldor zbudował przez lata swoją markę, kierując się 
innowacyjnością, jakością produktów, serwisem oraz ukierunkowaniem na zespołową pracę, oferując i 
dostarczając rozwiązania wspierające partnerów, firmy integratorskie oraz użytkowników końcowych. 
Jest pewne, że współpraca z ABB zaowocuje podwyższeniem jakości usług i produktów we 
wszystkich dziedzinach działalności obu firm. 
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Dzięki integracji nastąpiło uzupełnienie oferty produktowej ABB, co przedstawia poniższa tabela 
Stanowi to kolejny krok naprzód, w kierunku zapewnienia kompleksowej obsługi klienta oraz 
dostarczenia pełnego zakresu produktów w branży układów napędowych i generatorowych.  

 
Przyjęcie przez Stany Zjednoczone w Październiku 2010 roku, ustawy energetycznej, regulującej 
wymaganą sprawność stosowanych w przemyśle silników elektrycznych, ustawiło firmę Baldor w 
pozycji eksperta w projektowaniu oraz produkcji wysokosprawnych silników elektrycznych. W związku 
z tegorocznym wprowadzeniem od 16 czerwca br. podobnych zasad w Europie , specjalistyczna 
wiedza oraz doświadczenie pozwoli ABB utrzymać pozycję lidera w dostarczaniu produktów 
najwyższej jakości i sprawności. 
 

Nowa generacja silników trakcyjnych.  
 

Nowy typoszereg silników trakcyjnych ABB jest wynikiem kilku lat prac badawczo-rozwojowych. 
Projekt rozpoczęto w 2007 roku i miał on na celu stworzenie uniwersalnego silnika trakcyjnego dla 
producentów lokomotyw i zwiększenie efektywności działań w sferze efektywności produkcji, 
zaopatrzenia oraz serwisu u klienta.  

Grupa inżynierów-projektantów, specjalistów produkcji oraz naukowców z działu R&D, otrzymała 
zadanie stworzenia nowego silnika trakcyjnego, który nie tylko zadowoli szerokie grono klientów, ale 
uprości proces produkcji, zmniejszy liczbę komponentów, a w efekcie obniży koszty produkcji. 
Dodatkowym zadaniem było również obniżenie kosztów eksploatacji silników trakcyjnych. W fazie 
projektowania duży nacisk położono więc na sprawność energetyczną, niezawodność, oraz prosty 
proces obsługi silnika – wszystko po to, aby obniżyć koszty eksploatacji silników podnoszone przez 
użytkowników. 

Grupa inżynierów-projektantów uzyskała zgodę na modyfikację wszystkich elementów 
konstrukcyjnych silnika trakcyjnego z jednym wyjątkiem. Nowy zakres silników trakcyjnych musiał 
spełniać wymogi standardów IEC (International Electrotechnical Commission) dotyczących wzniosów 
osi wałów dla silników niskiego napięcia produkowanych przez ABB - zostały tak dobrane, aby ich 
parametry (moc i moment) częściowo się pokrywały, a co za tym idzie, mogły sprostać wszystkim 
wymaganiom klientów, zarówno pod względem elektrycznym, jak i również mechanicznym. 

Nowa konstrukcja modułowych indukcyjnych silników trakcyjnych pozwala na wybór sposobu montażu 
silnika we wszystkich elektrowozach. Takie rozwiązanie silnika pozwala producentom i użytkownikom 
na swobodne korzystanie z rozwiązań i jest dużym atutem silników trakcyjnych produkcji ABB. 
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Konstrukcja uchwytów montażowych oraz akcesoriów została zaprojektowana tak, aby spełniać 
standardy IEC 61373 (wstrząsy i wibracje) bez obniżenia parametrów eksploatacyjnych silników. 

Silnik trakcyjny ABB wyróżnia się nowym modelem 
elektrycznym, zoptymalizowanym pod względem sprawności 
oraz stosunku mocy do ciężaru. Kluczową cechą tej 
konstrukcji jest aluminiowa klatka wirnika odlana 
bezpośrednio w pakiecie bez jakichkolwiek dodatkowych 
połączeń. Jest to mocna oraz sprawdzona konstrukcja 
podnosząca niezawodność i wytrzymałość produktu. W 
przypadku, gdy wymagana jest najwyższa sprawność 
energetyczna, silnik może posiadać miedzianą klatkę wirnika. 
Silniki trakcyjne są zasilane poprzez przemiennik 

częstotliwości, który zapewnia odpowiednie parametry napięcia. 

W silnikach trakcyjnych ABB można zastosować różne rodzaje łożysk: od tradycyjnych łożysk 
stalowych  C4 do bardziej zaawansowanych łożysk  hybrydowych  z ceramiczną kulką lub elementami 
walcowymi, włącznie z rozwiązaniami HUB (hybrydowe łożyska nasmarowane na cały okres 
eksploatacji).  Nowe techniki filtrowania powietrza są w fazie rozwojowej, a czujniki termiczne mogą 
zostać umieszczone w różnych punktach, np. w uzwojeniach, rdzeniu stojana lub w łożyskach, przy 
czym w łożyskach mogą wykrywać wczesne uszkodzenia. Zintegrowane czujniki prędkości mogą być 
wymienione bez konieczności demontażu całego silnika z elektrowozu. Modułowa budowa ułatwia 
konserwację wszystkich części silnika.  

Poprzez uwzględnienie potrzeb serwisowania silnika zamontowanego na lokomotywie na etapie 
projektowania oraz ujednolicenie części zamiennych, nowy silnik trakcyjny może być w większości 
przypadków serwisowany w zakładach naprawczych lokomotyw, co redukuje znacznie czas 
przestojów oraz koszty związane z eksploatacją produktu. 

Prace koncentrują się na dalszym standaryzowaniu rozwiązań, podniesieniu sprawności oraz 
obniżeniu kosztów eksploatacji produktu. W przygotowaniu znajdują się również silniki synchroniczne, 
na przykład silniki z magnesami trwałymi, ale pomimo oczywistych zalet takich rozwiązań (sprawność, 
zakres wysokiego momentu) jest kilka czynników niekorzystnych. Silniki te są wrażliwe na wstrząsy, 
przegrzewanie, złożone systemy produkcji oraz eksploatację. ABB obecnie pracuje nad 
wzmocnieniem zalet i zminimalizowaniem cech niekorzystnych silników synchronicznych. 

ABB produkuje silniki przemysłowe od ponad 130 lat; silniki trakcyjne od 100 lat. Firma dostarczyła 
ponad 30 000 instalacji trakcyjnych w przeciągu ostatnich kilku dekad. Instalacje te pracują w ciężkich 
lokomotywach dla ekspresowej kolei międzynarodowej (intercity) oraz w lekkich kolejkach miejskich. 

Nowa seria modułowych silników trakcyjnych umocni ABB na pozycji światowego lidera w dziedzinie 
energetyki i automatyki przemysłowej. Seria silników trakcyjnych ABB z ich ogromnym wachlarzem 
specyfikacji oraz modułową budową staje naprzeciw rosnącym wymaganiom sprawności 
energetycznej w przemyśle kolejowym. 

Więcej informacji: 
 
Dominik Ratajski – Specjalista ds. Sprzedaży Silniki i Generatory 
Tel. +042 240 01 67 
e-mail: dominik.ratajski@pl.abb.com 
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Nowości w ofercie niskonapięciowych napędów ABB 

Przemienniki częstotliwości ACS310 zasilane 1 x 230 VAC 
 

Pierwszą nowością w naszej ofercie są przemienniki 
częstotliwości serii ACS310 z możliwością zasilania 1-
fazowego 230 VAC. ACS310 to produkt kierowany do 
aplikacji napędowych pomp i wentylatorów.  Najważniejsze 
cechy, które wyróżniają te serię to niewielkie gabaryty, bardzo 
łatwy montaż i ogromna funkcjonalność. ACS310 
standardowo wyposażone są w cały zestaw funkcji 
programowych wykorzystywanych w aplikacjach pompowych i 
wentylatorowych (m.in. PFC, sPFC, regulacja PID, sekwencja 

samooczyszczania pompy), zaawansowane funkcje związane z oszczędnością energii oraz 
wbudowany interfejs Modbus RTU (RS-485/RS-232).  
 
Wykonania dla zasilania 3 x 400 VAC i zakresu mocy od 0,37 kW do 22 kW są dostępne w sprzedaży 
od 2009 roku i zdobyły już uznanie wśród dużego grona klientów. Wersje z zasilaniem 1 x 230 VAC 
pojawią się w sprzedaży w II kwartale tego roku i pokryją zakres mocy od 0,37 kW do 2,2 kW. Będą to 
jednostki w rozmiarach obudowy R0, R1 i R2. 
 
Nowe rozmiary obudowy G1 i G2 dla serii ACS850 
 
Kolejną nowością w ofercie napędów ABB są nowe rozmiary 
obudowy: G1 i G2 dla przemienników częstotliwości ACS850. 
Seria ACS850 została wprowadzona na rynek w 2010 roku. Są to 
przemienniki dedykowane do zabudowy w szafie (IP20/00), z 
zakresem mocy 1,1 - 560 kW przy 3-fazowe napięciu zasilania od 
380 V do 500 V. Algorytm sterowania silnikiem to opatentowana 
przez ABB technika Bezpośredniego Sterowania Momentem 
(DTC) przystosowaną do sterowania pracą silników 
asynchronicznych oraz synchronicznych z magnesami trwałymi. 
Seria ACS850-04 standardowo wyposażona jest w funkcję Safe 
Torque Off (Bezpieczne wyłączenie momentu) zgodną z SIL 3 wg 
IEC 61508 oraz Kategorią Bezpieczeństwa 4 wg EN954-1.  
 
Nowe obudowy G1 i G2 pokryją zakres mocy od 200 kW do 560 kW. Zostały one skonstruowane z 
myślą o optymalizacji zabudowy w szafie – podejście kabli zasilania jest w górnej, a wyprowadzenie 
przyłączy silnikowych w dolnej części modułu, pod specjalnymi osłonami po jego bokach. Dzięki temu 
nawet dla jednostki o największej mocy wystarczy standardowa szafa o szerokości 400 mm! Jeśli 
pojawi się konieczność wysunięcia modułu z szafy jest to bardzo proste – wysuwa się tylko część z 
obwodami mocy natomiast część z układem sterowania i przyłącza kablowe pozostają na swoim 
miejscu w szafie. Dostępne jest także wykonanie do montażu płaskiego, będące znakomitym 
rozwiązaniem dla instalacji z ograniczonym miejscem montażowym, np. w kontenerach.   
 
Przemienniki w rozmiarach obudowy G1 i G2 dostępne będą w III kwartale tego roku. Planowane jest 
także zastosowanie nowych wykonań G1 i G2  w serii przemienników częstotliwości ACQ810, 
dedykowanej do aplikacji wodnych i wodnościekowych. 
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DCS550 – nowy przekształtnik tyrystorowy 
 
Napędy prądu stałego są nadal atrakcyjną alternatywą dla zastosowań 
w przemyśle, a ABB jest jednym z nielicznych producentów którzy 
nadal inwestują w ich rozwój i udoskonalanie. Najlepszym dowodem 
na to jest wprowadzana właśnie do sprzedaży seria przekształtników 
tyrystorowych DCS550. Ta nowa rodzina sterowanych cyfrowo 
napędów DC kierowana jest głównie do seryjnych producentów 
maszyn i integratorów systemów. Jest to produkt nowoczesny, prosty 
w użytkowaniu, posiadający zwartą budowę, zapewniający małe 
koszty eksploatacyjne i pozwalający na integrację z niemal wszystkimi 
aktualnie dostępnymi systemami sterowania. 
 
Seria DCS550 oferuje układy z pojedynczym (2Q) i podwójnym (4Q) mostkiem tyrystorowym do 
zasilania układu twornika, z zakresem prądu wyjściowego do 1000 A DC przy napięciu zasilania 230 – 
525 VAC. Wszystkie DCS550 posiadają zintegrowany układ wzbudzenia o prądach do 35 A (zależnie 
od mocy jednostki). Standardowy interfejs sterowania to 4 AI, 2 AO, 8 DI, 4 DI, 1 RO oraz możliwość 
podłączenia tacho lub enkodera. Oprogramowanie zawiera m.in. funkcje dla aplikacji typu 
nawijarka/odwijarka oraz możliwość tworzenia własnej logiki sterowania za pomocą znanego z 
ACS800 Programowania Adaptacyjnego. Opcjami wspólnymi z napędami AC są też panel sterowania, 
moduły Wej/Wyj i magistral komunikacyjnych o oprogramowanie DriveWindow Light 2. 
 
Przekształtniki serii DCS550 znakomicie nadają się do takich aplikacji jak wytłaczarki, wirówki,  
nawijarki/odwijarki, prasy mechaniczne, maszyny papiernicze i drukarskie, w przetwórstwie drewna i 
żywności oraz do modernizacji starych układów napędowych prądu stałego.  
 
Zestaw startowy ACS500 eCo z przemiennikiem częstotliwości ACS355  

 
Kolejną bardzo ciekawą nowością w ofercie ABB jest zestaw 
startowy z kompaktowym sterownikiem PLC i przemiennikiem 
częstotliwości gotowy do uruchomienia w kilka minut. Pakiet ten 
został stworzony z myślą o producentach maszyn oraz 
integratorach układów automatyki, którzy często stają przed 
koniecznością zastosowania kilku napędów zarządzanych małym 
sterownikiem PLC. 
 

W skład zestawu wchodzi sterownik AC500-eCo, przemiennik częstotliwości ACS355 z adapterem 
Modbus RTU oraz oprogramowanie Control Builder AC500. Dostarczone przykłady wykorzystujące 
gotową bibliotekę, pełna dokumentacja i komplet akcesoriów pozwolą uruchomić układ napędowy w 
kilka minut. Środowisko programowania bazuje na CoDeSys i pozwala na pisanie aplikacji zgodnie ze 
standardem IEC 61131-3. Możliwości zestawu można łatwo zwiększyć uzupełniając go o urządzenia z 
szerokiej oferty sterowników i modułów AC500/S500 oraz przemienników częstotliwości NN.  
 
Więcej informacji: 
 
Bartłomiej Orzechowski – Specjalista ds. Wsparcia Technicznego Napędy NN 
Tel. 042 240 01 57 
e-mail: bartlomiej.orzechowski@pl.abb.com 
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Nowości w ofercie sterowników PLC 
 
Zwiększone możliwości komunikacyjne sterowników AC500 i AC500-eCo 
 
Wprowadzone do oferty na przełomie roku 2010/2011 nowe jednostki centralne PM57x, PM58x oraz 
PM5x4-ETH są częścią platformy sprzętowej PLC AC500/S500. Najważniejsze jej zalety to m.in.: 
wyjątkowa elastyczność, duża szybkość działania, swoboda wyboru standardów komunikacyjnych, 
przemyślane rozwiązania sprzętowe oraz atrakcyjna licencja na oprogramowanie. Dzięki tym zaletom 
sterowniki te znajdują zastosowanie zarówno w małych maszynach jak i w dużych instalacjach 
wymagających najwyższych szybkości obliczeniowych i rozbudowanych możliwości komunikacyjnych. 
Przejrzysta struktura platformy i jej skalowalność pozwalają na łatwą rozbudowę i modernizację 
instalacji przez wiele lat, a sprawdzone środowisko programistyczne umożliwia programistom wydajne 
tworzenie projektów.  
ABB konsekwentnie pracuje nad rozwojem tych produktów – nowe jednostki centralne wyposażono w 
większą ilość pamięci operacyjnej RAM (od 128kb … do 1024kb) oraz oprogramowanie systemowe w 
najnowszej wersji.  
Obecnie CPU posiadające wbudowany port Ethernet oferują następujące protokoły i funkcje: 

 Modbus TCP, 
 protokół UDP/IP 
 protokół SNTP dla synchronizacji czasu w systemach wielo-

sterownikowych, 
 protokół  IEC60870-5-104 dla systemów w energetyce, 
 wbudowany serwer WWW niewymagający dodatkowych, 

odpłatnych licencji, 
 obsługa gniazd IP z wykorzystaniem biblioteki SysLibSocket. 

 
Kompaktowe sterowniki serii eCo 
uzupełnione zostały o cztery 
urządzenia z wbudowanym portem Ethernet: PM554-ETH, 
PM564-ETH, PM564-R-ETH, PM564-R-ETH-AC. 
Dodatkowy port komunikacyjny daje możliwość 
podłączenia do globalnej sieci Internet nawet małych 
maszyn lub urządzeń a programowanie jest wygodniejsze i 
szybsze. 
 
Dzięki wszystkim powyższym cechom ułatwione zostały 
takie zadania jak: podłączenie sterownika do 
przemysłowego oprogramowania SCADA, wygodne 
uaktualnianie oprogramowania maszyn lub instalacji na 
odległość, łatwy monitoring i sterowanie z wykorzystaniem 
przeglądarki stron WWW, zintegrowanie sterownika z 
systemem automatyki stacyjnej w energetyce 

 
Więcej informacji: 
 
Michał Wilk – Specjalista ds. Sprzedaży Sterowniki PLC 
Tel. 032 79 09 236 
e-mail: michal.wilk@pl.abb.com 
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Przepływomierze serii FlowMaster 
Wielka trójka: WaterMaster, ProcessMaster i HygienicMaster 
 

Znaczenie bardzo dokładnego pomiaru przepływu 
w przemyśle ciągle rośnie. Firma ABB jako 
światowy lider w produkcji aparatury kontrolno 
pomiarowej, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, 
dlatego wykorzystując swoją wiedzę pochodzącą z 
licznych instalacji na całym świecie oraz z 
prowadzonych usług serwisowych w wielu krajach, 
stale udoskonala swoje produkty aby sprostać 
ciągle rosnącym wymaganiom. Wszystkie nowe 
przepływomierze należące do rodziny FlowMaster 
cechuje długotrwała dokładność pomiaru, wysoka 

niezawodność, zmniejszone wymagania dotyczące utrzymania oraz ogromna funkcjonalność.  
 
Standardy przemysłowe 
 
Podczas projektowania nowego przepływomierza elektromagnetycznego ProcessMaster, ABB starała 
się sprostać rosnącym wymaganiom jakie są stawiane przy pomiarze przepływu. Modułowa koncepcja 
konstrukcji zapewnia wysoką elastyczność oraz niskie koszty utrzymania. 
 
Przepływomierz HygienicMaster został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom stawianych przez 
przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Podobnie jak w przypadku przepływomierza ProcessMaster, w 
tym także zastosowano modułowy typ budowy 
 
Przepływomierz WaterMaster znajduje szerokie zastosowanie w aplikacjach pomiarowych oraz 
służących do zarządzania w przemyśle wodno-kanalizacyjnym. Podobnie jak w dwóch wcześniej 
wymienionych modelach, tutaj także został zastosowany modułowy typ budowy łączący wszystkie 
produkty rodziny FlowMaster. 
 
Przepływomierze ABB z rodziny FlowMaster pozwalają 
klientom na całym świecie udoskonalić i zmodernizować 
swoje instalacje wynosząc je na wyższy poziom 
technologiczny. Dzięki modułowej konstrukcji istnieje bardzo 
wiele kombinacji, różnych czujników z wieloma typami 
przetworników,  
 
Równocześnie koszty utrzymania zapasowych części na 
magazynie są zmniejszone. Nie trzeba już trzymać całego 
przepływomierza na magazynie lecz poszczególne części, 
które można w prosty sposób wymienić. Dzięki 
zastosowaniu różnych rodzajów wykładzin czujnika można 
stosować CIP/SIP nawet w temperaturze 150 stopni C.  
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Zaawansowane funkcje diagnostyczne 
 
Prawidłowość pracy urządzenia oraz samego pomiaru są cały czas sprawdzane przez zaawansowane 
funkcje diagnostyczne, w których można określić np. wartości graniczne badanych parametrów już w 
założonym przepływomierzu. Kiedy wartości graniczne są przekroczone, zostaje uruchomiony alarm. 
 
Dzięki innowacyjnemu portowi na podczerwień, można w prosty sposób sczytać dane z 
przepływomierza bez potrzeby odłączania go od zasilania i rozkręcania obudowy w celu podpięcia się 
do sieci. W wyniku powyższych działań, stan krytyczny może być rozpoznany, w wstępnej fazie, co 
daje możliwość zapobiegnięcia awarii, co w dłuższej perspektywie zwiększa wydajność 
przedsiębiorstwa oraz pozwala uniknąć przestojów w procesie produkcji.  
 

W przypadku wystąpienia błędu, na wyświetlaczu 
zostaje pokazana informacja o możliwej przyczynie, 
co znacznie skraca i upraszcza proces eliminacji 
błędów oraz usterek. Funkcja ta maksymalizuje 
bezpieczeństwo procesu. 
 
Innowacyjne wykonanie, samooczyszczających się, 
podwójnie uszczelnionych elektrod pomiarowych 
zwiększa wydajność i niezawodność pomiaru. Dzięki 
wysokiej częstotliwości pobudzenia elektrod, 
przepływomierz ProcessMaster jest 
przepływomierzem o bardzo krótkim czasie 
odpowiedzi. Dzięki specjalnym filtrom, oddzielającym 
sygnał pomiarowy od szumów z otoczenia, można 
osiągnąć pomiar o bardzo wysokiej dokładności, 

sięgającej 0.2% zakresu, w nawet bardzo ciężkich warunkach pracy. 
 
Łatwe i szybkie uruchomienie 
 
Dzięki najnowszej technologii pamięci zamontowanej w czujniku, niema potrzeby weryfikacji 
połączenia czujnika do przekaźnika. Wbudowana pamięć w przekaźnik automatycznie rozpoznaje 
czujnik. Po podłączeniu przekaźnika, następuje automatyczna konfiguracja. Dane dotyczące pomiaru 
są ściągane z czujnika. Zastosowanie to pozwala na uniknięcie błędów pojawiających się podczas 
podłączania czujnika do przekaźnika, oraz ułatwiają znacznie ten proces. Jeżeli będzie konieczne 
wymienienie przekaźnika, nowy automatycznie pobierze dane kalibracyjne, oraz wszystkie ustawienia 
z pamięci czujnika bez potrzeby ręcznego zgrywania danych 
 
Intuicyjna obsługa dla optymalnego bezpieczeństwa  
 
Inżynierowie ABB zwrócili specjalną uwagę na udogodnienia w obsłudze. Ustawienia fabryczne mogą 
być szybko zmienione po przez łatwy w obsłudze wyświetlacz i bezdotykowe przyciski, dzięki takiemu 
zastosowaniu niema potrzeby otwierania obudowy przetwornika aby podpiąć się do niego przez 
programator lub modem. Funkcja „Easy set-up” przeprowadzi niedoświadczonego użytkownika krok 
po kroku po przez proces konfiguracji. Dodatkowo technologia „softkey” ułatwia poruszanie się po 
przez opcje przepływomierza. Podczas konfiguracji na wyświetlaczu zawsze pokazywane są dostępne 
zakresy zmiennych, podanie wartości spoza zakresu jest ignorowane przez przetwornik. Ponieważ 
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wyświetlacz jest w pełni konfigurowalny, dlatego można w bardzo łatwy sposób wyłączyć 
podświetlanie lub zmienić kontrast. Użytkownik może również określić ilość wyświetlanych danych, ich 
rodzaj, ilość linijek oraz rozdzielczość wyświetlacza. W trybie multiplex można skonfigurować kilka 
kolejnych okien z danymi i ustalić ich kolejność pokazywania na wyświetlaczu.  
  
Dzięki modułowej budowie przetwornika, jego części 
można zdemontować bez potrzeby odkręcania kabli 
albo odłączania wtyczek. Standardowy przetwornik 
zapewnia odpowiedni sygnał do potrzeb klienta: 
aktywny lub pasywny impulsowy, aktywny lub 
pasywny prądowy, aktywny lub pasywny sygnał 
statusowy. Wszystkie przetworniki posiadają w 
standardzie również protokół HART. W wyniki 
powyższych zastosowań w przetworniku, klient może 
zredukować znacznie ilość części zapasowych 
trzymanych na magazynie oraz obniżyć koszty jego 
utrzymania. 
 
Podsumowanie i perspektywy 
 
Przepływomierze WaterMaster, ProcessMaster, HigienicMaster zostały zaprojektowane z myślą o 
sprostaniu wyspecjalizowanym potrzebom rynku wodno kanalizacyjnego, przetwórczego, oraz 
spożywczego, farmaceutycznego.  

 
Więcej informacji: 
 
Łukasz Nowak – Specjalista ds. Wsparcia Technicznego AKPiA 
Tel. 032 79 09 222 
e-mail: lukasz.nowak@pl.abb.com 
 
Marcin Kluszczyk – Specjalista ds. Wsparcia Technicznego AKPiA 
Tel. 032 79 09 223 
e-mail: marcin.kluszczyk@pl.abb.com 
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Globalna grupa przemysłowa Danfoss: 

Myślimy globalnie, działamy lokalnie 

  

Siedziba główna Danfoss wraz  

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

 w Grodzisku Mazowieckim. 

 

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

W tym roku Danfoss Sp. z .o.o. obchodzi 20-lecie swego istnienia. W roku 1991 została zarejestrowana firma 
Danfoss Sp. z o.o. i w roku 1992 rozpoczęła się produkcja głowicy termostatycznej RTD w Warszawie. W 1998 roku została 
uroczyście otwarta przez samego syna założyciela Grupy Danfoss fabryka w Grodzisku Mazowieckim. W roku 2008 otwarta 
została druga hala produkcyjna co zwiększyło powierzchnię produkcji dwukrotnie. Obecnie w Danfoss Sp. o.o. w Grodzisku 
Mazowieckim pracuje prawie 1000 osób. 

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

W chwili obecnej grupa posiada ponad 90 fabryk zlokalizowanych w różnych krajach świata, 139 organizacji sprzedaży 
i około 450 agentów i dystrybutorów w skali globalnej. Po przejęciu pakietu większościowego w Sauer-Danfoss Grupa 
Danfoss zatrudnia ponad 23 392 osoby na całym świecie. 
                                                                                  

 

 

 
 

Filie Danfoss 
Agenci i dystrybutorzy 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

 

Zawory do zastosowań przemysłowych 
 

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

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

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

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

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

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

 

Przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury 
 

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

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

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

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

 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Aparatura Łączeniowa NN 
 

 

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

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

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

 

W naszym zakładzie w Grodzisku Mazowieckim miedzy innymi wytwarzamy wszystkie typoszeregi 
presostatów i termostatów, zawory termostatyczne AVTA i BVTS  oraz styczniki i przekaźniki termiczne. 

 

 

 

 

  

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

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

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

www.danfoss.pl/automatyka 

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

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

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

 

KONTAKT: Danfoss Sp. z o.o.   Kontakt z serwisem:   
ul. Chrzanowska 5    Telefon: (0 22) 755 07 90   
05-825 Grodzisk Mazowiecki   Hotline: (0 22) 755 07 91   
Telefon: (48 22) 755 06 68  e-mail: VLT_drives_support@danfoss.pl 
Telefax: (48 22) 755 07 01 
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PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI DEDYKOWANE APLIKACYJNIE 0,37 kW – 1,4 MW) 
 

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

 

 
SOFTSTARTY VLT® serii MCD w tym najnowszy model MCD 500 

 

 
PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI VLT® FCD oraz VLT® FCM DO ZASTOSOWAŃ W 
APLIKACJACH 
ZDECENTRALIZOWANYCH.

 

VLT® Decentral FCD 300 
Napęd FCD 300 jest kompletną  
przetwornicą częstotliwości  
zaprojektowaną do montażu  
rozproszonego w przemysłowych  
liniach produkcyjnych.  
0,37 – 3 kW / 380-480 V

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

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

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

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

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

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

• 7,5 - 800 kW/ 3 x 200 - 525 V lub 3 x 380 - 690 V  
• Mała powierzchnia montażu i wymiary kompaktowe oszczędzają 
przestrzeń 
potrzebną do zabudowy 
• łatwy w instalacji i użytkowaniu 
• Wbudowany bypass minimalizuje koszty instalacji i eliminuje straty mocy 
(dotyczy modeli o mocy do 110 kW) 
• Graficzny panel sterowania  z wyświetlaczem  
• Monitorowanie prądu silnika  
• Opcje magistral komunikacyjnych 

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

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

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

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

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

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

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

 
Filtry znajdujące się w ofercie innych producentów realizują jedynie niektóre z powyższych zadań. 
Filtry aktywne AAF Danfoss posiadają wszystkie powyższe cechy w standardowym wykonaniu. 
Danfoss produkuje 5 wielkości filtrów aktywnych w zakresie prądów nominalnych od 190A – 500A. 
Większe wartości prądów uzyskujemy poprzez równoległe połączenie do 4 jednostek podstawowych 
(konfiguracja Master-Slave).  
Filtr aktywny AAF jest instalowany równolegle do nieliniowego obciążenia. W celu kompensacji 
wybranej harmonicznej lub grupy harmonicznych filtr mierzy wielkość odkształcenia za pomocą 
przekładników prądowych i generuje składowe prądu o odpowiedniej amplitudzie w przeciwfazie do 
wybranej harmonicznej lub grupy harmonicznych, które są celem kompensacji.  
 
 
 
 

 
Rys 1. Zasada działania filtru 
aktywnego 
 
 

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

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

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

 standardowej przetwornicy częstotliwości VLT® Danfoss 
 filtru aktywnego AAF 
 obwodu magnetycznego  (filtr L-C-L oraz indukcyjność Lac) 
 

 
Rys 7. Elementy składowe napędu  VLT® Low Harmonic Drive 

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

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

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

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

 
 
 
Rys 9. Przebiegi napięcia międzyfazowego 
sieci (linia czerwona) oraz napięcia 
wyjściowego z modułu mocy filtru AAF (ciąg 
niebieskich impulsów). Poziom napięcia 
obwodu DC filtru jest większy od wartości 
szczytowej napięcia sieciowego o 22% 
 

 
Im wyższe „podbicie” napięcia, tym mniejszy wpływ odkształcenia napięcia sieci na parametry 
aktywnej filtracji. W przypadku napędów w układzie AFE „podbicie” napięcia w obwodzie DC napędu 
oddziałuje negatywnie na silnik zwiększając wartość przepięć oraz stromość narastania napięcia 
dU/dt. Ze względu na wspomniane rozdzielenie obwodów DC filtru i przetwornicy, możemy wartość 
„podbicia” napięcia ustalić na poziomie wyższym niż w rozwiązaniach AFE, co poprawia właściwości 
filtrów AAF i napędów LHD. W przypadku filtrów AAF Danfoss i napędów LHD „podbicie napięcia” 
wynosi 22%.  
 
Pozostałe cechy filtrów AAF i napędów LHD zwiększające ich niezawodność i ułatwiające 
eksploatację:  
 

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

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

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

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

wysoką bezawaryjność w trudnych warunkach środowiskowych 
 Karty elektroniki pokryte lakierem, zwiększają znacząco bezawaryjną pracę 
 Graficzny wyświetlacz - ułatwienie obsługi 
 Nieskomplikowane uruchomienie i łatwa eksploatacja 
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Emerson Process Management Sp. z o.o. 
ul. Szturmowa 2a 
02-673 Warszawa 
T 022 45 89 200 
F 022 45 89 231 
info.pl@emerson.com 
www.emersonprocess.pl 
 

 

 

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

Nasza oferta: 
 

 Kompleksowe rozwiązania z zakresu 
automatyki przemysłowej 
 

 opracowanie aplikacji 

 wykonanie projektu 

 montaż na obiekcie 

 uruchomienie 

 szkolenia  

 pełna dokumentacja projektowa 

 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 
całego kraju 

 diagnostyka 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje diagnostyczne i komunikację cyfrową 
w standardzie HART i FOUNDATION Fieldbus. Emerson Process Management posiada 
certyfikat ISO 9001. 

 

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

  

 

 

 
        

 Urządzenia do pomiaru ciśnienia  
 

  
 

 Urządzenia do pomiaru temperatury 
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 Urządzenia do radarowego pomiaru w zbiornikach 
 

                
 
 

 Aparatura do pomiarów fizykochemicznych w cieczach 
 

    
 

 

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

 

   
 

 Zawory regulacyjne i odcinające 

  
 

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

 

  

NNOOWWOOŚŚCCII  
 
ERS – system elektronicznych czujników do pomiaru poziomu 

 

 
Pomiar:  ciśnienia, poziomu, objętości, granicy faz, gęstości, masy  
Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx 
Zastosowanie:.wysokie zbiorniki,kolumny destylacyjne,instalacje na zewnątrz  ze zmienną temperaturą , 
zastępowanie skomplikowanych instalacji  (systemy grzewcze, izolacje i zapychanie rurek impulsowych)  
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Bezprzewodowy nadajnik położenia Fisher® 4320 

 
 
 
Pomiar: ruch liniowy lub obrotowy siłowników i innych 
napędów. 
Nadajnik położenia oraz bezkontaktowe wyłączniki 
krańcowe 
Czas pracy modułu zasilania przy przesyłaniu danych co 
1 minutę – 8 lat; moduł dodatkowy – 10 lat 
Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx 
 
Specjalnie zaprojektowana obudowa wzmocniona żywicą, 
która może być używana w miejscach o wysokim stężeniu 
chemikaliów 
 
 
Zastosowanie: 
Ciągłe monitorowanie położenia zaworu oraz położeń 

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

 
 
Bezprzewodowy sygnalizator poziomu Rosemount 2160 

 
Temperatura: -70 °C do +260 °C 
Ciśnienie: do 100 bar g 
Gęstość: >500 kg/m

3
 

Lepkość: 0,2-10 000 cP 
Przesył danych: co 4 s do 60 minut 
Moduł zasilający: trwałość 10 lat przy 
wysyłaniu danych co 1 min. 
Certyfikaty: ATEX Exia 
 
- odporny na zakłócenia spowo-dowane przez 
przepływ, pianę, turbulencje, pęcherzyki, 
drgania, zawartość ciał stałych, powleka-nie 
widełek, własności cieczy procesowej i ich 
zmiany 

- pełna autodiagnostyka, alerty PlantWeb, 
konfiguracja z AMS 

- łatwa instalacja 

- bezobsługowość 

- regulowane opóźnienie przełączania 
w aplikacjach z zalewaniem i przepływem   
turbulentnym 

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

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

 
Redundantne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych Smart Wireless. Taka karta we/wy rozpoznawana jest 
przez system DeltaV i oprogramowanie AMS Suite: Intelligent Device Manager tak jak karta tradycyjna.  
Urządzenia bezprzewodowe WirelessHART generują te same alerty PlantWeb™ co ich tradycyjne odpowiedniki 
zapewniając spójność komunikatów dla użytkownika.  
 
Komunikacja Ethernet Seria S wyposażona jest w moduł wirtualnych we/wy - Virtual I/O Module (VIM) firmy 
MYNAH Technologies. Umożliwia on współpracę z siecią Ethernet i urządzeniami wykorzystującymi protokoły 
komunikacji Ethernet/IP lub Modbus TCP/IP, takimi jak PLC, rozdzielnie elektryczne i układy wiążące.  
Wyjątkowa skalowalność strefy (zones) 
W nowej wersji, bardzo duże systemy DeltaV można dzielić na maksymalnie 15 stref. Podział na strefy ułatwia 
rozbudowę i niezależne unowocześnianie każdej z nich. Podnosi to efektywność pracy służb utrzymania ruchu 
i ogranicza ryzyko związane z operacjami aktualizacji oprogramowania systemowego.  
Nowa karta H1  
Z kartą H1 serii S zintegrowano układy zasilania i diagnostyki segmentu FOUNDATION fieldbus. Mniejsza liczba 
elementów oznacza oszczędność miejsca w szafie, a także umożliwia szybszą instalację i bardziej niezawodne 
działanie systemu.  

Pełna integracja 
Ulepszona ergonomia interfejsu operatora  
DeltaV v.11.3 wyposażona jest w nowe możliwości nawigacji po systemie. Nowy parametr do trendu można 
dodać klikając prawym klawiszem myszy na oznczenie obwodu. Uproszczony dostęp do tagów umożliwia 
wbudowana wyszukiwarka na wzór Google. Wyszukiwanie odbywa się według nazwy obszaru albo oznaczenia 
lub opisu obwodu.  

Nowe urządzenia  
Inteligentne przełączniki 
Dostępna jest nowa linia inteligentnych przełączników sieciowych. Ich obsługa,  zabezpieczenia i diagnostyka są 
w pełni zintegrowane z systemem DeltaV. Bez pomocy personelu IT inżynierowie procesowi lub technicy mogą 
łatwo instalować przełączniki na zasadzie „plug-and-play”.  
 
Protokół OPC Express Interface (Xi) Server  
Protokół OPC Xi zapewnia odporną na zakłócenia i bezpieczną wymianę informacji dla danych bieżących 
i historycznych. Aplikacja klienta OPC Xi Client może być zainstalowana w każdym miejscu sieci zakładowej - od 
dyspozytorni po biura zarządu.  
 
Windows 7 / Windows Server 2008 / SQL Server 2008  
DeltaV v11.3 działa w środowisku Windows 7 Professional lub Windows Server 2008 Standard Edition. Wszystkie 
aplikacje oparte o Microsoft SQL Server zostały uaktualnione do wersji SQL Server 2008.  
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Elektroniczny system krosowania (electronic marshalling) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adapter THUM 

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

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

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

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

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

Inteligentny, bezprzewodowy adapter THUM 
można zamontować w ramach modernizacji 
na dowolnym dwu- lub czteroprzewodowym 

urządzeniu HART, umożliwiając bezprzewodową transmisję dotąd niedostępnych wyników pomiarów 
i informacji diagnostycznych. Dostęp do inteligencji urządzeń obiektowych już istniejących w zakładzie 
umożliwia poprawę jakości, bezpieczeństwa i dostępności urządzeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji 
i konserwacji. 

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

Rosemount 3051SMV
Uproszczenie wyliczenia przeływu masowego i przepływu energii dzięki zaawansowanemu 

oprogramowaniu przetwornika Rosemount 3051SMV. Zaawansowane techniki kompensacji 

zapewniają szybsze i dokładniejsze obliczenia. Wystarczy wprowadzić trzy parametry aby 

uzyskać precyzyjne wyliczenie przepływu.

Precyzyjne oprogramowanie

Wiele zakładów oblicza przepływ masowy w komputerze głównym przy pomocy uproszczonego

równania przepływu masowego. 3051SMV zapewnia pełną kompensację ponad 25 różnych 

parametrów aby otrzymać znaczną poprawę wyników obliczeń przepływu w porównaniu 

z nieskompensowanym pomiarem.

• Opatentowane rozwiązanie oparta na równaniu  Chebychev’a efektywnie przetwarza dane,

poprawiając dokładność pomiaru i przyspieszając odświeżanie danych

• Skrócenie czasu odpowiedzi

• 22 razy na sekundę odświeżany sygnał przepływu

• Dokładny pomiar temperatury

• Dopasowanie czujnika z wykorzystaniem stałych Callendar-Van Dusen’a

• Ustawiane przez użytkownika ograniczenia zakresu czujnika dla poprawy diagnostyki temperatury

• Korekcja Joule-Thompson’a dla standardów ISO i AGA

• Przetwornik wielu zmiennych (m.in. przepływ energii w BTU lub J)

• Wbudowany sumator przepływu lub energii eliminuje koniecznosć montażu dodatkowych urządzeń

• Funkcja „odcięcie niskich przepływów” poprawia dokładność obliczeń przepływu sumarycznego

POMIAR

OBLICZANE

WYNIKI

DANE PROCESOWE

Ciśnienia różnicowego

Ciśnienia statycznego

Temperatury

Gęstość

Prędkość

Lepkość

Wsp. Beta

Rozszerzalność gazu

Współczynnik przepływu

Liczbę Reynolds’a

Medium

Element spiętrzający

Średnica rurociągu

Przepływ masowy

Przepływ objętościowy

Przepływ energii

Przeływ sumaryczny

Ciśnienie różnicowe

Ciśnienie statyczne

Temperatura

1

2
3
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Kontakty 
Pieńkowski Marek  Dyrektor Generalny 

T: 22 45 89 202  
M: 603 704 229  
marek.pienkowski@emerson.com           

 
Burgs Piotr  Key Account Manager, Refining Industry 
T: 22 45 89 233 

M: 603 951 398  
piotr.burgs@emerson.com        
 
Prindisz Robert    Key Account Manager - Oil & Gas  

T: 22 45 89 209 
M: 501 742 638  
robert.prindisz@emerson.com  

 
Rygielski Rafał  Key Account Manager Chemicals 
T: 22 45 89 229 

M: 601 521 836  
rafal.rygielski@emerson.com     
 

Paweł Sobierański  Field Sales Engineer 
T: 22 45 89 525  
M: 607 550 947      

pawel.sobieranskinski@emerson.com        
 
Boroń Ryszard  Dyrektor Działu Systemów 

T: 22 45 89 243 
M: 605 356 270  
ryszard.boron@emerson.com    

 
Kozuń Piotr  Dyrektor Sprzedaży Aparatury Pomiarowej 
T: 22 45 89 210  

M: 501 742 641  
piotr.kozun@emerson.com        
 

Frydrych Andrzej  Dyrektor Działu Realizacji i Serwisu 
T: 22 45 89 207  
M: 782 450 058  

andrzej.frydrych@emerson.com 
 
Stec Jacek  Dyrektor Sprzedaży Asset Optimization CEE 

T: 22 45 89 215  
M: 723 680 824  
jacek.stec@emerson.com          

 
Grochowski Leszek  Kierownik Działu Zaworów Regulacyjnych 
T: 22 45 89 237 

M: 603 951 397  
leszek.grochowski@emerson.com          
 

Jatczak Piotr  Kierownik Działu Serwisu  
T: 22 21 85 516 
M: 782 600 675  

piotr.jatczak@emerson.com       
 
Kowalczyk Krzysztof  Kierownik Projektów 

T: 22 45 89 220 
M: 601 356 444  
krzysztof.kowalczyk@emerson.com       

 
Wojno Dariusz  Kierownik Projektów  
T: 22 45 89 216 

M: 601 930 587  
dariusz.wojno@emerson.com    
 

Dzięciołowski Krzysztof  Kierownik Administracji Sprzedaży 
T: 22 45 89 203 
M: 601 930 586  

krzysztof.dzieciolowski@emerson.com  
 
Górska Aleksandra  Koordynator d/s Marketingu  

T: 22 45 89 201  
aleksandra.gorska@emerson.com 

Bugiel Piotr  Key Account Manager, Power 
T: 22 45 89 224 
M: 607 309 695  
piotr.bugiel@emerson.com        
             
Dąbrowska-Puszkarska Jolanta  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 226  
jolanta.puszkarska@emerson.com         
 
Dobrakowski Piotr  Inżynier d/s Serwisu 
M: 782 600 674  
piotr.dobrakowski@emerson.com          
 
Ilczuk Marek  Inżynier d/s Sprzedaży Zaworów Odcinających 
T: 22 45 89 240 
M: 723 192 363  
marek.ilczuk@emerson.com       
 
Jasińska Zofia  Specjalista d/s Zaworów 
T: 22 45 89 235  
zofia.jasinska@emerson.com     
 
Kubiaczyk Marzena  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 219  
marzena.kubiaczyk@emerson.com         
 
Lange Wojciech  Inżynier d/s Serwisu Analityki 
T: 22 45 89 249  
M: 603 068 460  
wojciech.lange@emerson.com  
 
Marusiak Maciej  Specjalista d/s Serwisu 
T: 22 45 89 245 
M: 607 053 817  
maciej.marusiak@emerson.com             
 
Nowicka Sylwia  Specjalista d/s Analityki 
T: 22 45 89 225 
M: 607 309 696  
sylwia.nowicka@emerson.com  
 
Palczyński Piotr  Inżynier Sprzedaży Systemów Sterowania 
T: 22 45 89 238 
M: 607 106 533  
piotr.palczynski@emerson.com             
 
Paszyński Wojciech  Specjalista d/s Serwisu  
T: 22 45 89 211  
M: 501 742 639  
wojciech.paszynski@emerson.com        
 
Perycz Marek  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 227  
marek.perycz@emerson.com     
 
Plasun-Janista Joanna  Specjalista d/s Zaworów Regulacyjnych 
T: 22 45 89 247  
joanna.plasun-janista@emerson.com     
 
Siemiński Krzysztof  Rzeczoznawca d/s Przepływomierzy Micro 
Motion 
T: 22 45 89 234 
M: 603 068 345  
krzysztof.sieminski@emerson.com         
 
Szafarz Andrzej  Inżynier d/s Sprzedaży 
T: 22 45 89 228 
M: 605 356 344  
andrzej.szafarz@emerson.com  
 
Szmeja Cezary  Inżynier d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 208  
M: 501 742 640  
cezary.szmeja@emerson.com    
 
Zieliński Sławomir  Key Account Manager, Valves 
T: 22 45 89 236 
M: 603 951 368  
slawomir.zielinski@emerson.com           
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Honeywell Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

tel/fax 022 606 09 00/01 
www.honeywell.com.pl 

 

 

Firma Honeywell jest liderem na rynku produktów i systemów automatyki na całym świecie.  

Obecnie działamy w czterech głównych obszarach biznesu:  

 

 Materiały specjalne 

 Technika lotnicza i kosmiczna  

 Systemy transportowe  

 Automatyka i sterowanie 

 

W Polsce Honeywell Sp. z o.o. istnieje od 1993 roku. W obszarze automatyki i sterowania zatrudnia ponad 150 
pracowników w czterech głównych działach:  

 Automatyka domów 

Oferujący rozwiązania w zakresie instalacji grzewczych, instalacji ciepłej wody oraz wody pitnej, 
znajdujących zastosowanie w budynkach mieszkalnych, domach jednorodzinnych a także w przemyśle. 

 Automatyka budynków  

Zajmujący się wyposażeniem budynków w zintegrowane systemy teletechniczne, w tym; automatyki, 
klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, monitoringu i optymalizacji zużycia energii, sygnalizacji pożaru, 
wykrywania i sygnalizacji włamania oraz napadu, kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, cyfrowej telewizji 
dozorowej. 

 Elementy automatyki 

Oferujący ponad 50 tys. produktów począwszy od wszelkiego rodzaju czujników, poprzez wyłączniki 
elektromechaniczne (także do zastosowań specjalnych i wojskowych), a skończywszy na kompleksowej 
ofercie urządzeń bezpieczeństwa. 

 Automatyka przemysłowa 

Zajmująca się zarówno sprzedażą przemysłowych urządzeń pomiarowych, wykonawczych oraz sterujących 
takich jak różnego rodzaju przetworniki, przepływomierze, zawory regulacyjne, regulatory, rejestratory 
papierowe i wideo, programatory, sterowniki przemysłowe oraz systemy wizualizacji, ale także 
kompleksowymi realizacjami w zakresie przemysłowych systemów sterowania DCS i systemów blokadowych 
ESD oraz zaawansowanymi technikami sterowania np. optymalizacje procesów czy regulacje 
wielowymiarowe. 

 

Jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie potrzebna jest niezawodność rozwiązań i 
doświadczenie wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
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Aparatura Kontrolno – Pomiarowa 
 
Oferujemy szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji oraz rejestracji różnych wielkości fizycznych 
w aplikacjach przemysłowych. Dostarczamy między innymi przetworniki pomiarowe ciśnienia i różnicy 
ciśnień, temperatury, przepływomierze, zawory regulacyjne, regulatory, rejestratory papierowe i wideo, 
programatory, sterowniki przemysłowe oraz systemy wizualizacji. 

 
 
 
 
 

 

 Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień - 
duży wybór zaawansowanych technicznie 
przyrządów. Oferujemy serię inteligentnych 
i niezawodnych, przetworników ST3000® 
dostępnych dla szerokiego zakresu 
pomiarów: ciśnień absolutnych i 
względnych, różnicy ciśnień oraz pomiaru 
poziomu mediów. Bazują one na 
opatentowanej technologii czujnika 
piezorezystancyjnego, która jest 
sukcesywnie rozwijana od 1983r., kiedy to 
Honeywell zapoczątkował koncepcję 
inteligentnych przetworników 
pomiarowych;  

 

 Rejestratory i gromadzenie danych - 
wiele wariantów układów rejestracji oraz 
gromadzenia danych. Użytkownik może 
wybrać nośnik zapisu odpowiedni do 
swoich potrzeb przechowywania i 
zarządzania danymi procesowymi. Może to 
być taśma papierowa, tarcza kołowa lub 
zapis w formie elektronicznej. Wszystkie 
rejestratory są wyposażone w 
oprogramowanie umożliwiające 
komunikację sieciową i archiwizację w 
czasie rzeczywistym. 

 

 Regulatory - jedno i dwupętlowe 
regulatory oraz wskaźniki cyfrowe 
zapewniają precyzyjną regulację 
i wskazania zmiennych procesowych, 
a ponadto spełniają mnóstwo przydatnych 
funkcji; 

 
 

 Zawory - W 1999 roku Honeywell podpisał 
umowę z korporacją Flowserve™, 
czołowym dostawcą zaawansowanych 
technicznie zaworów regulacyjnych. 
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Wynikiem tej współpracy są dwa produkty: 
Logix1400 - ustawnik pozycyjny z 
protokołem FOUNDATION Fieldbus oraz 
system inteligentny StarPac umożliwiający 
pełną integrację zaworu z systemem 
Honeywell TotalPlant® Solution (TPS). 

 

 Programatory i wyświetlacze - 
programatory realizujące programy od 
prostych krzywych do złożonych receptur. 
Dostępne są zarówno modele 
wielokanałowe jak i modele o 
uniwersalnych wejściach analogowych; 

 Oprogramowanie nadzorujące - od 
monitorowania i regulacji pojedynczego 
procesu do obsługi wielkich instalacji; 

 

 Czujniki inteligentne i przyrządy 
analityczne - bogata linia 
zaawansowanych czujników i przyrządów 
do pomiaru pH, ORP, wybranych jonów, 
konduktancji, tlenu rozpuszczonego oraz 
innych wielkości; 

 
 

 Sterowniki hybrydowe -  HC900 jest 
wielokanałowym zaawansowanym 
sterownikiem hybrydowym o skalowalnej, 
modułowej budowie bazującym na rodzinie 
procesorów C30, C50, C70 oraz C70R 
dobieranych w zależności od potrzeb i 
wymagań instalacji. Do jednej jednostki 

sterującej może być podłączonych do 5 
zdalnych kaset I/O, co redukuje koszty 
instalacji i okablowania. Sterownik może 
posiadać redundancję na poziomie 
procesorów, zasilania i komunikacji. 
Umożliwia implementację pętli 
regulacyjnych i sterowań logicznych. 

 

 Siłowniki elektryczne - siłowniki w wersji 
„smart” posiadają wbudowany moduł 
elektroniczny (Enhanced Electronic Unit – 
EEU) ułatwiający konfigurację i 
monitorowanie ich pracy 

 

 Przepływomierze- w ofercie posiadamy 
przepływomierze elektromagnetyczne, typu 
Vortex, oparte na efekcie Coriolisa oraz 
ultradźwiękowe serii VersaFlow. Dostępne 
są one w szerokim zakresie średnic 
pomiarowych od 2.5 do 4000mm oraz 
w różnych wykonaniach materiałowych 
w zależności od specyfiki aplikacji; 

 

 Nowoczesne rozwiązania w zakresie 
monitoringu korozji (przetworniki 
tradycyjne i bezprzewodowe, usługi 
eksperckie, oprogramowanie) 

 

 Urządzenia do pomiarów 
rozliczeniowych poziomu (Honeywell 
ENRAF) 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych produktów oraz rozwiązań 
bezprzewodowych, uprzejmie prosimy o kontakt : 
 
Kierownik regionu wschodniego: 
Radosław Rudecki,  email: radoslaw.rudecki@honeywell.com, 
tel. (022) 87 448 23 
fax. (022) 606 09 20 
tel. kom. 0 502 196 215 
 
Kierownik regionu zachodniego: 
Maciej Rękoś,  email: maciej.rekos@honeywell.com, 
tel. kom. 0 502 196 205 
fax. (022) 606 09 20 
 
 

mailto:radoslaw.rudecki@honeywell.com
mailto:maciej.rekos@honeywell.com
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Rozwiązania bezprzewodowe 
 

W ofercie firmy Honeywell znajdą Państwo innowacyjne, kompleksowe rozwiązanie bezprzewodowe dla 
zastosowań przemysłowych. Jego istotą jest sieć OneWireless wraz z rodziną urządzeń 
bezprzewodowych, zapewniająca użytkownikom  wiele znaczących korzyści, daleko wykraczających 
jedynie poza uniknięcie kosztów okablowania.  

Sieć OneWireless 

Bezprzewodowa, uniwersalna sieć OneWireless 
komunikuje się z różnymi protokołami i aplikacjami 
przemysłowymi jednocześnie, łącząc sygnały w 
pojedynczą, bezprzewodową sieć, łatwą w 
zarządzaniu i efektywną w działaniu. Obsługuje ona 
bezprzewodowe przetworniki serii XYR™ 5000 oraz 
XYR™ 6000, jak również inne bazujące na 
standardzie komunikacji 802.11 urządzenia i 
aplikacje.  

Sieć OneWireless formują współpracujące z 
wieloma protokołami węzły komunikacyjne (tzw. 
multinody), dzięki którym jest ona łatwo 
zarządzalna, bezpieczna i redundantna. Multinody 
obsługują zarówno standard 802.11 jak i transmisje 
urządzeń polowych. Poszczególne węzły 
komunikacyjne mogą się komunikować między 
sobą, odbierając sygnały maksymalnie z 400 
przetworników. Ponadto, multinody łączą się z 
bezprzewodowym serwerem, oferującym możliwości 
konfiguracyjne, zarządzanie siecią oraz 
komunikację OPC serwera z systemem sterowania i 
aplikacjami użytkownika.  

Przetworniki bezprzewodowe serii XYR 
6000 

Przetworniki bezprzewodowe serii XYR 6000 
eliminują bariery monitorowania zmiennych z 
obszarów, gdzie zastosowanie tradycyjnych 
przetworników przewodowych jest zbyt kosztowne, 
skomplikowane lub wymaga dużych nakładów 
czasowych. Urządzenia te zostały zaprojektowane z 
myślą o aplikacjach nieposiadających dostępu do 
zasilania, oddalonych lub trudno dostępnych, 
wymagających częstych zmian rozmieszczenia 
urządzeń lub aplikacji. 

W skład rodziny przetworników XYR™ 6000 
wchodzą urządzenia do dokładnego monitoringu 
nadciśnienia, ciśnienia absolutnego, różnicy ciśnień, 

temperatury oraz korozji. Linia produktowa zawiera 
również interfejs wejść analogowych, służący do 
dodania cech bezprzewodowych urządzeniom 4-
20mA. Zasięg przetworników XYR 6000 wynosi do 
610 m i jest zależny od topologii sieci. Pomiary 
ciśnień, różnicy ciśnień, temperatury oraz pomiary 
analogowe zapewniają dokładność ±0.1% zakresu 
pomiarowego. 

Nasze przetworniki charakteryzują się między 
innymi: 

- niezależnym systemem zasilania (wbudowana 
bateria zapewnia ich działanie bez dodatkowych 
urządzeń zasilających przez okres do 10-ciu lat); 

- wielofunkcyjnym monitoringiem (monitoring 
stanu instalacji, generowanie alarmów i rejestracji 
zdarzeń z jednosekundowym czasem próbkowania); 

- bezpieczeństwem (ochrona i bezpieczeństwo 
przesyłanych informacji poprzez zaawansowane 
szyfrowanie danych); 

- wydajnością (optymalizacja wydajności następuje 
przez współdzielenie pasm częstotliwości, 
nadawanie priorytetów oraz przesyłanie krytycznych 
informacji w pierwszej kolejności);  

- uniwersalnością (standaryzacja produktów pozwala 
stosować je na całym świecie); 

- możliwością obsługi różnych protokołów 
komunikacyjnych (dopuszcza się połączenie 
różnych systemów, wykorzystując komunikację 
w aktualnie stosowanych standardach sieci 
bezprzewodowych); 

- stanowią sprawdzone rozwiązanie (posiadamy 
duże doświadczenie aplikacyjne, wiele uruchomień 
i specjalistyczny serwis); 

- zapewniają znaczną redukcję kosztów 
(stosowanie urządzeń bezprzewodowych pozwala na 
szybką i łatwą instalację oraz oszczędność kosztów 
okablowania). 
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Rozwiązania w zakresie monitoringu oraz kontroli procesów korozyjnych 
 

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie korozji (Honeywell Corrosion Solutions) jest unikalną ofertą  
skierowaną do wszystkich tych gałęzi przemysłu, gdzie problem korozji instalacji jest kluczowym  
elementem utrzymania ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Honeywell oferuje połączenie  
technologii pomiaru szybkości korozji (SmartCET®), nowoczesnego oprogramowaniem do  
przewidywania korozyjności oraz wsparcia merytorycznego w systemach monitoringu korozji  
w instalacjach przemysłowych. 

Przetworniki korozji - SmartCET® 

Nowoczesne połączenie trzech znanych technik 
elektrochemicznych: pomiaru oporu polaryzacji 
(LPR – Linear Polarization Resistance), analizy 
harmonicznej (HDA – Harmonic Distortion 
Analysis) i pomiaru szumów 
elektrochemicznych (ECN – Electrochemical 
Noise) umożliwia prowadzenie 
wieloparametrowych pomiarów korozyjności 
w układach przemysłowych. Zastosowanie 
oryginalnych rozwiązań obliczeniowych 
umożliwia w czasie 7 minut (dla wersji 
przewodowej) oraz 30 sekund (dla wersji 
bezprzewodowej przetwornika) 
przeprowadzenie: 

• pomiaru szybkości korozji równomiernej 

• pomiaru współczynnika „wżerowości” – 
pitting factor – określającego tendencje 
układu do generowania korozji wżerowej 

• pomiaru stałej B – w celu dokładnego 
wyznaczania szybkości korozji  

• wyznaczenia wskaźnika mechanizmu korozji 
(CMI –Corrosion Mechanism Indicator) – 
ocena charakteru zmian korozyjnych na 
powierzchni metalu. 

Łatwość połączenia przetworników SmartCET® 
z dowolnymi systemami sterowania (4-20mA + 
HART) pozwala 
operatorom śledzić 
zmiany szybkości 
korozji wraz ze 
zmianami pozostałych 
parametrów 
procesowych. 
Umożliwia to szybką 
reakcję na zmiany korozyjności układu, co w 
istotny sposób poprawia efektywność 
wykorzystana oraz podnosi bezpieczeństwo 
pracy instalacji. 

Specjalistyczne oprogramowanie 

W ramach swojej oferty Honeywell proponuje 
unikalne 
oprogramowanie dla 
przewidywania 
szybkości korozji oraz 
doboru materiałów 
konstrukcyjnych: 

PREDICT 5.0 – 
obliczenia korozyjności 
w układach H2S i CO2 - 
systemy wydobycia i transportu ropy naftowej 
oraz gazu ziemnego. 
 

PREDICT PIPE 3.0 – przewidywanie miejsc 
kumulacji wody w układach przesyłowych gazu 
ziemnego wraz z obliczeniami szybkości korozji. 
PREDICT SOUR WATER – najnowszy program 
umożliwiający przewidywanie szybkości korozji 
oraz dobór materiałów konstrukcyjnych w układach 
rafineryjnych wód kwaśnych (korozja wywoływana 
NH4HS) – wysoka efektywność potwierdzona 
w warunkach przemysłowych i opublikowana przez 
Shell Global Solutions i Flint Hills Resources. 
SOCRATES 9.0 & SOCRATES B 3.0 – unikalne 
oprogramowanie dla doboru stali oraz stopów o 
podwyższonej odporności na korozję w układach 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. 
STRATEGY 4.0 A & B – dobór materiałów 
konstrukcyjnych w układach wydobycia i przerobu 
ropy naftowej i gazu ziemnego (STRATEGY 4.0 A); 
dobór materiałów oraz ocena złącz spawanych 
w układach mokrego H2S z punktu widzenia 
kruchości wodorowej, kruchości naprężeniowej 
indukowanej siarczkami oraz naprężeniowej 
kruchości wodorowej (STRATEGY 4.0 B). 
RISK IT – ocena zagrożenia korozyjnego (Risk and 
Integrity Analysis) w układach przemysłowych 
w zależności od występujących czynników 
korozyjnych. 

Specjalistyczne doradztwo oraz 
badania korozyjne 

Nasze znakomicie wyposażone zaplecze naukowo-
badawcze w Houston, TX, zajmujące powierzchnię 
ponad 1300 m

3
, w którym pracuje: 

●  12 inżynierów badawczych 
●  3 starszych konsultantów  
●  6 inżynierów IT 
●  12 techników 
świadczy szeroką gamę usług z zakresu: 
●  badań i testów korozyjnych według norm i 
procedur NACE/ISO/ASTM 
●  specjalnych testów korozyjnych na zamówienie 
klienta, 
●  konsultacje 
ekspertów odnośnie 
oceny ryzyka 
korozyjnego na 
instalacjach 
przemysłowych, 
●  analizy 
specjalistyczne oraz 
dobór materiałów konstrukcyjnych i wiele innych 

Ponadto, w różnych regionach świata, do    
bezpośredniego kontaktu oraz wsparcia klienta 
działa pięciu specjalistów korozyjnych. 
 

 

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tej grupy produktów, uprzejmie prosimy o kontakt : 
 
Sławomir Kuś,  email: slawomir.kus@honeywell.com 
tel. (022) 606 09 32;  fax. (022) 606 09 20 
 

mailto:slawomir.kus@honeywell.com


str. 6   HONEYWELL,  Materiały o Firmie 

XV   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2011            HONEYWELL 
 

Pomiar przepływu 

W skład serii VersaFlow wchodzą przepływomierze: elektromagnetyczny, masowy Corolisa, wirowy 
(Vortex), ultradźwiękowy typu „clamp-on”. Została ona zaprojektowana z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości, wydajności i niezawodności. 

    

 

 sprawdzona technologia 

 rozszerzone możliwości aplikacji 

 łatwa instalacja i obsługa 

 wymiary dostosowane do potrzeb 
użytkownika 

 

 niskie koszty, łatwość utrzymania i obsługi 

 duża wydajność 

 odporna i trwała konstrukcja do pracy w 
najtrudniejszych warunkach 

 

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące powyższej grupy produktów, uprzejmie prosimy o kontakt : 
 

Radosław Rudecki,  email: radoslaw.rudecki@honeywell.com, 
tel. (022) 87 448 23 
fax. (022) 606 09 20 
tel. kom. 0 502 196 215 

 

Systemy rozliczeniowe dla terminali paliwowych 

Obecne wymogi prawne narzucają zarówno konieczność stosowania rozliczeniowych mierników 
automatycznych na zbiornikach magazynowych paliw płynnych jak również urządzeń odpowiadających 
Dyrektywie MID na liniach nalewczych. SENSOR – ACM jest wyłącznym przedstawicielem światowego 
lidera w dziedzinie pomiarów rozliczeniowych – firmy Honeywell ENRAF. Od wielu lat oferuje zarówno 
pomiary zbiornikowe jak również opomiarowanie linii nalewczych.  
 
W przypadku zbiorników kompletny system 
pomiarowy składa się z automatycznych pomiarów 
poziomu, temperatury i gęstości oraz tzw. 
przelicznika, czyli układu wyliczającego objętość 
oraz objętość w temperaturze referencyjnej 
(przetwarzania i wizualizacji danych). W zależności 
od technologii pomiarowej oraz konfiguracji, 
systemy pomiarowe możemy podzielić na: 
radarowe, oparte na miernikach sondujących, 
hybrydowe HIMS®, umożliwiające dodatkowo 

pomiar gęstości i masy oraz HTG. W przypadku 
instalacji nalewczych sercem systemu jest sterownik 
nalewu serii 1010 współpracujący z dowolnym 
typem przepływomierza i zaworu sterującego. 
System może być uzupełniony o urządzenia 
dozowania dodatków i system blendingu (BIO-
paliwa). Uzupełniająco oferujemy również 
urządzenia do kontroli uziemienia. W ramach całego 
pakietu możemy również zaoferować 
specjalistyczny system zarządzania terminalem. 

 

  
 

 

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tej grupy produktów, uprzejmie prosimy o kontakt : 
 

Sensor ACM, Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów 

email: sensor@sensor-acm.pl 
 

tel. (032) 6471200;  fax. (032)6458112 

mailto:radoslaw.rudecki@honeywell.com
mailto:sensor@sensor-acm.pl
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Elementy Automatyki  

 
Pion Elementów Automatyki oferuje produkty dla producentów maszyn i urządzeń oraz zakładów 
przemysłowych. Pomagamy użytkownikom końcowym oraz producentom zabezpieczać personel, 
podnosić jakość oraz zapewniać ciągłość w procesie produkcyjnym. Oferowane przez nas elementy 
znajdują powszechne zastosowanie w sprzęcie medycznym, AGD, oraz maszynach, urządzeniach 
i instalacjach technologicznych. 
Przy wytwarzaniu produktów wykorzystujemy najnowsze opracowania naukowe i najnowocześniejsze 
technologie produkcji, takie jak technologie SMD i automatyczny montaż. Naszym atutem jest również 
wieloletnie doświadczenie we współpracy z wieloma zakładami produkcyjnymi, reprezentującymi 
różnorakie branże przemysłu. 
 

Urządzenia Przemysłowe 
To między innymi wyłączniki krańcowe, czujniki 
zbliżeniowe indukcyjne i pojemnościowe, 
ultradźwiękowe czujniki odległości, czujniki 
fotoelektryczne oraz zawory elektromagnetyczne. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
Czujniki 
Znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich 

urządzeniach, z którymi mamy do czynienia w 
sprzęcie gospodarstwa domowego, wszelkiego 
rodzaju pojazdach, samochodach i aparaturze 
medycznej. Osobną grupę odbiorców tych 
elementów stanowi wojsko i kolej.  

Produkty te to między innymi mikrowyłączniki, 
półprzewodniowe czujniki ciśnienia, czujniki 
przepływu gazów, czujniki Hall'a, czujniki prądu, 
sygnalizatory poziomu cieczy oraz czujniki  

temperatury, wilgotności i siły. W skład tej grupy 
wchodzą także komponenty elektroniczne takie jak: 
złącza światłowodowe, diody nadawcze / odbiorcze, 
także w technologii VCSEL, transoptory, modemy 
światłowodowe, enkodery, czujniki magneto-
rezystancyjne i wiele innych.  
 
Urządzenia Bezpieczeństwa 
Osobną grupę wyrobów stanowią elementy 
i urządzenia ochronne. Są to fotoelektryczne 
kurtyny bezpieczeństwa, systemy kontroli dostępu, 
wyłączniki krańcowe, wyłączniki linkowe 
i kluczykowe, przekaźnikowe moduły 
bezpieczeństwa oraz maty bezpieczeństwa. 
Urządzenia te znajdują coraz szersze zastosowanie 
w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacyjnym, 
oponiarskim, spożywczym, maszynowym, wszędzie 
tam, gdzie bezpieczeństwo pracowników stawiane 
jest na pierwszym miejscu.  
 
Urządzenia Pomiarowe 
Grupa produktów dedykowana zarówno do 
przemysłu, jak i zastosowań laboratoryjnych. 
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo duża 
dokładność i niezawodność, gdzie odbiorca sam 
może narzucić swoje wymagania. Produkty tej 
grupy to m. in. czujniki ciśnienia, czujniki siły, 
czujniki położenia, czujniki momentu skręcającego 
(bezdotykowe) oraz czujniki przyśpieszenia. 

 

 

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tej 
grupy produktów, uprzejmie prosimy o kontakt : 
 

Wojciech Jankowski 

email: wojtek.jankowski@honeywell.com 
 

tel. (022) 606 09 33;  fax. (022) 606 09 01 

mailto:wojtek.jankowski@honeywell.com
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Przemysłowe Systemy Sterowania 
 
Pion Automatyki Przemysłowej jest wiodącym dostawcą systemów sterowania klasy DCS, systemów 
zabezpieczeń technologicznych, zaawansowanych algorytmów sterowania i optymalizacji oraz szerokiej 
gamy urządzeń obiektowych. Nasze produkty stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest 
niezawodność działania i doświadczenie wykonawcy. Proponowane przez nas rozwiązania zyskały 
uznanie między innymi w energetyce, przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, 
wydobywczym, metalurgicznym, farmaceutycznym. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług - 
począwszy od fazy projektu, poprzez dostawę urządzeń, po ich montaż i rozruch. Dysponujemy wysoko 
wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą inżynierską w zakresie tworzenia oraz kierowania projektami, 
a także współpracujemy z najlepszymi firmami inżynierskimi w branży automatyki przemysłowej. Naszym 
klientom zapewniamy fachowe doradztwo, szkolenia, wsparcie techniczne oraz pomoc w rozwiązywaniu 
bieżących problemów. 

 
 
W naszej ofercie systemowej znajdują się 
między innymi: 
 

 System sterowania klasy DCS (Experion® 
PKS) 

 Systemy blokadowe ESD (Fail Safe 
Controller®, Safety Manager™) 

 Systemy wizualizacyjne (Experion® Vista, 
SpecView®) 

 Systemy Zaawansowanego Sterowania i 
Optymalizacji APC (Profit Suite™)  

 Systemy symulatorów (UniSim®)  
 
System sterowania Experion® PKS integruje 
wszystkie dotychczasowe nowatorskie rozwiązania 
umożliwiające jednorodne podejście do procesów 
produkcyjnych i biznesowych. W skład 
oprogramowania wchodzą aplikacje wspomagające 
zarządzanie procesem, ułatwiające pozyskiwanie 
informacji i zarządzania nią w celu zwiększenia 
wydajności produkcji, bezpieczeństwa i zysku 
przedsiębiorstwa. Są to: Asset Applications 
(przewidywania awarii urządzeń i instalacji 
redukujące nieplanowane przestoje oraz 
poprawiające wydajność); Control Applications 
(optymalizacja procesu sterowania oraz algorytmów 
w całym procesie produkcji, zwiększająca 
opłacalność); Operations Applications (redukcja 
przestojów oraz wzrost bezpieczeństwa poprzez 
zbieranie i przetwarzanie danych procesowych, a 
następnie przekazywanie ich użytkownikowi w 
prostej i funkcjonalnej formie); Alarm Management 
(racjonalizacja alarmów, eliminacja alarmów źle 
zdefiniowanych tzw. bad actor, persistent alarms 
itp., zestawy nastaw alarmowych dla różnych trybów 
pracy instalacji np. postój, rozruch, normalna praca); 
Business Applications (polepszenie zyskowności 
poprzez odpowiednie zarządzanie łańcuchem 
dostaw w trybie online). Experion® PKS zapewnia 
bezproblemową integrację zarówno ze starszymi 
systemami Honeywell jak TDC 3000 i TPS, jak 
również z systemami DCS innych firm. 
 
System zabezpieczeń i blokad Safety Manager™ 
jest systemem wyróżniającym się wysoką 
niezawodnością i integralnością bezpieczeństwa, 
mogącym spełnić najwyższe wymagania aplikacji 
krytycznych pod względem bezpieczeństwa. 
Zintegrowany z Experion® PKS lub też jako 
samodzielny system, Safety Manager ™ gwarantuje 
bezpieczeństwo ludziom, urządzeniom i środowisku 

w powiązaniu z optymalną dyspozycyjnością dla 
pracy zakładu. 
 
Systemy Experion®Vista, HS oraz LS są 
modułowymi, elastycznymi systemami wizualizacji 
opartymi o najnowsze technologie klasy open-
system. Idealnie nadają się dla małych i średnich 
instalacji produkcyjnych nie wymagających 
zastosowania zaawansowanych możliwości 
systemu DCS Experion® PKS. 
 
Rodzina rozwiązań Profit Suite™ odpowiada za 
aplikacje zwane potocznie APC (Advanced Process 
Control) bazujace na wielowymiarowym regulatorze 
(Profit Controller). Rozwiązania tego typu służą 
głównie do optymalizacji procesów 
technologicznych w czasie rzeczywistym w celu 
zwiększenia rentowności jednostek produkcyjnych. 
Proponowane przez naszą firmę produkty 
charakteryzują się dużą elastycznością, pracują na 
serwerach typu ACE lub też mogą wpółdziałać 
z systemami DCS firm trzecich, jak również różnego 
rodzaju sterownikami PLC. Rozwiązania serii Profit 
Suite™ stabilizują i usprawniają pracę instalacji 
dzięki wbudowanemu modelowi obiektu, 
wielowymiarowym algorytmom predykcyjnym oraz 
optymalizacyjnym. Nasza firma, będąc pewna 
zasadności zastosowań rozwiązań Profit Suite™, 
w wielu przypadkach gwarantuje zyski z aplikacji 
u klienta.  
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Systemy symulatorów (UniSim®) powszechnie 
nazywane OTS (Operation Training Simulators) są 
to systemy zapewniające możliwość wiernego 
odtworzenia pracy instalacji/obiektu wraz z 
zestawem stacji operatorskich znajdujących się w 
sterowni danego obiektu. Innymi słowy system 
UniSim pozwala na odwzorowanie procesu, wraz z 
jego automatyką oraz całą infrastrukturą 
operatorsko-inżynierską. Daje to możliwość 

przeszkolenia operatorów, poza procesem, 
w symulowanych sytuacjach awaryjnych, 
rozruchach, zatrzymaniach instalacji itp., 
usprawniając w ten sposób ich pracę w sytuacjach 
rzeczywistych. Ponadto umożliwiają również 
identyfikację „wąskich gardeł” danej instalacji. 
Dokładność odwzorowanych procesów jest 
gwarantowana przez naszą firmę. 

 

 

 
 
 

 

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tej grupy produktów, uprzejmie prosimy o kontakt : 
 

Witold Adamiak,  email: witold.adamiak@honeywell.com 
tel. (022) 606 09 05;  fax. (022) 606 09 20 
Przemysław Szopa,  email: przemyslaw.szopa@honeywell.com 
tel. (022) 606 09 84;  fax. (022) 606 09 20 
Paweł Bąk,  email: pawel.bak@honeywell.com 
tel. (022) 541 52 38;  fax. (022) 606 09 20 
 
 

mailto:witold.adamiak@honeywell.com
mailto:przemyslaw.szopa@honeywell.com
mailto:pawel.bak@honeywell.com
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JUMO TB / TW 08 

Nowy ogranicznik temperatury do montażu na panelu zgodny   z normą EN 14 597.  

 

 
Nowa seria JUMO TB / TW 08 rozszerza istniejące portfolio urządzeń JUMO, które mogą być używane 
w układach  zabezpieczeń zgodnych z  EN 14 597. 
Zastosowanie tych dowolnie konfigurowalnych urządzeń pozwala zredukować do minimum potencjalne 

ryzyko dla ludzi, mienia lub środowiska naturalnego występujące w  systemach lub procesach produkcyjnych 
lub/i operacyjnych. Głównym zadaniem ogranicznika temperatury i monitora JUMO TB / TW 08 jest 
bezpieczne monitorowanie procesów termicznych i doprowadzenie systemu do stanu bezpiecznego 
w przypadku wystąpienia usterek i awarii. 
Priorytetem przy budowie tego typu urządzeń jest ich niezawodność i funkcjonalność, choć pozostałe cechy 
także rozwinięto z myślą o wysokiej niezawodności, jakości i funkcjonalności. Standardowe wymiary 
obudowy i  takie właściwości jak ultra-płaski panel przedni i czytelny, wysokokontrastowy wyświetlacz 

pozwalają dostosować urządzenie do pracy autonomicznej lub współpracy z innymi  zaawansowanymi 
systemami automatyki i zabezpieczeń. 
Na  wyświetlaczu wskazywane są wartości istotne dla bezpieczeństwa pracy zabezpieczanego układu. 
Dodatkowe diody wskazują, czy funkcje systemu są OK, czy też pojawił się sygnał ostrzegawczy lub 
uruchomiony został alarm główny. 
 

 
 
Dwa wejścia pomiarowe, dowolnie konfigurowane dla termometrów oporowych i termopar, jak również dla 
sygnałów prądowych czy napięciowych (ogółem w urządzeniu wbudowano 17 linearyzacji), umożliwiają 

również pomiar różnicowy.   
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Zatwierdzenia i certyfikaty, które dotyczą wyposażenia standardowego, takie jak UL DIN 60 730-2-9 i DIN EN 
14 597, pozwalają na  zastosowanie urządzeń na całym świecie w systemach, które wymagają spełnienia 

warunków bezpieczeństwa funkcjonalnego. JUMO TB / TW 08 posiada dwa wyjścia przekaźnikowe 
(ostrzeżenie i alarm główny), wejście binarne  
i interfejs do konfiguracji poprzez dostępne oprogramowanie SETUP. Gdy ustawiona jest funkcja 
ogranicznika, po wystąpieniu alarmu ponowne załączenie systemu możliwe jest przy użyciu wewnętrznego 
lub zewnętrznego przycisku reset. Jako opcja dostępne jest wyjście analogowe, które może przekazać 
mierzoną wartość procesową do innych urządzeń automatyki, np. rejestratora czy regulatora. Dodatkowe 
funkcje, takie jak chroniony hasłem dostęp, świadome potwierdzanie poleceń (podwójne zatwierdzenie 
rozkazu) służą  zwiększeniu bezpieczeństwa pracy i zapewniają większe bezpieczeństwo procesu. 
Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem: www.jumo.net / www.jumo.com.pl 

 

JUMO TYA-200 
Nowe sterowane mikroprocesorowo tyrystorowe jednostki mocy. 
 

Nowa seria sterowników mocy obejmuje dwie  wersje urządzeń: typ TYA-201 do pracy w układach 
jednofazowych i typu TYA-202 w tzw. oszczędnych układach trójfazowych. 
Dzięki zastosowanemu wyświetlaczowi LCD z tekstowym menu, który dostępny jest w standardzie, 
konfigurację urządzenia można przeprowadzić szybko i łatwo. Menu posiada wyraźną i czytelną strukturę, 
dzięki czemu użytkownicy szybko staną się biegłymi w obsłudze systemu, zmniejszając tym samym czas 

wstępnej konfiguracji. Dzięki nowej konstrukcji, urządzenia dostępne są w wąskiej zwartej obudowie oraz w 
szerokim zakresie prądowym od 20 do 250 A. 
Pre-konfiguracja wykonywana przez złącze mini USB umieszczone na froncie jest prosta  
i nieskomplikowana. Nie jest konieczne podłączenie urządzenia do dodatkowego zasilania, ponieważ 
urządzenie (wyświetlacz i układ konfiguracji) zasilane jest przez port USB dostępny w komputerze lub w 
laptopie. 
Nowa funkcja samouczenia służy do automatycznego ustawiania limitów w celu późniejszego wykrywania 
awarii w postaci częściowego zaniku rezystancji obciążenia.  
 
 

 

 

  

  

http://www.jumo.net/
http://www.jumo.com.pl/
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Nowa Funkcja „R Control”  
Dla elementów grzewczych z krzemku molibdenu (MoSi2) opracowana została funkcja "R Control". Elementy 
grzejne są bardzo wrażliwe, szczególnie w górnym zakresie temperatur. Funkcja może być użyta do 
ograniczenia ich temperatury powierzchni, przez co zwiększa ich żywotność i zmniejsza koszty eksploatacji. 
Na wyposażeniu standardowym urządzenia znajdują się funkcję wykrywania kierunku pola (kolejności faz) 
oraz wykrywanie błędów połączeń, które są wskazane na wyświetlaczu. Wahania napięcia mogą być szybko 
zniwelowane przez regulację U, U ², I, I ² i P. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa procesu. 
Podczas całego procesu stale monitorowana jest efektywność energetyczna wykorzystania zasilanych 
elementów. Dostępne jest zarówno dowolnie konfigurowane wyjście analogowe oraz opcjonalnie interfejsy 
Modbus RTU 485 i PROFIBUS DP. Wszystkie ważne wartości procesowe, wiadomości  
i wartości graniczne można szybko, łatwo i indywidualnie dostosować do konkretnej aplikacji, a także 
przekazać do systemu sterowania wyższego poziomu. 
Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem: www.jumo.net / www.jumo.com.pl 
 

 

 
JUMO Wtrans B 

Programowalny przetwornik temperatury z transmisją bezprzewodową. 

 
JUMO rozszerza system czujników Wtrans  służących do 
bezprzewodowej transmisji mierzonego sygnału - o nowy 
programowalny przetwornik głowicowy. 
Nowy przetwornik / nadajnik JUMO Wtrans B posiada uniwersalne 
wejście pomiarowe dla oporowego czujnika temperatury (m.in. Pt100, 
Pt1000), potencjometru, termopar i sygnałów mV i może mierzyć nie 
tylko temperaturę, ale również inne wielkości z sygnałów 
procesowych. Elastyczność przetwornika głowicowego podkreślona 
jest nie tylko przez zastosowanie 24 wbudowanych charakterystyk dla 
czujników temperatury, ale także zastosowanie dowolnej linearyzacji, 
poprzez formą tabelaryczną (do 40 par) lub krzywej interpolowanej za pomocą wielomianu 4-go rzędu. 

 
      Wtrans B przesyła sygnał drogą radiową w paśmie o częstotliwości    868,4 MHz 
na odległość do maks. 300 m mierzoną na otwartej przestrzeni. Bezprzewodowa 
transmisja mierzonej temperatury umożliwia realizację pomiarów w miejscach, które 
z powodów fizycznych lub ekonomicznych, wcześniej uważane były za niedostępne. 
Niewielkich wymiarów nadajnik bezprzewodowy z całkowicie obudowaną elektroniką 
wraz z anteną, w obudowie której umieszczona jest bateria, wykonane zostały 
w szczelnych przemysłowych obudowach.  

 
 
Całość po zamontowaniu w standardowej głowicy czujników temperatury   

(B, MA lub większej) uzyskuje wysoki stopień ochrony - IP 65. Szeroki zakres temperatur 
pracy od -30°C do +85°C gwarantuje, że urządzenie może być używane i obsługiwane nawet w 

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

  

http://www.jumo.net/
http://www.jumo.com.pl/
http://www.jumo.net/
http://www.jumo.com.pl/
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JUMO DELOS T  
Elektroniczny sygnalizator temperatury z wyświetlaczem i wyjściem analogowym. 

 

JUMO DELOS to seria elektronicznych przetworników / sygnalizatorów ze zintegrowanym 
kolorowym wyświetlaczem. Aktualnie dostępna rodzina urządzeń DELOS SI (pomiar i sygnalizacja 
ciśnienia) rozszerzona została o urządzenia do pomiarów temperatury.  
 
JUMO DELOS T zbudowany jest na bazie oporowych sensorów temperatury Pt1000.  
Urządzenia wykonywane są z różnymi przyłączami procesowymi, gwintowanymi, kołnierzowymi jak również 
z certyfikacją EHEDG do zastosowań m.in. w przemyśle spożywczym. Wariant z radiatorem umożliwia pomiar 
temperatury w mediach gorących do +260°C.  
Do pomiarów wyższych temperatur (do +500°C), lub gdy istnieje konieczność zastosowania bardziej 
elastycznego czujnika z uwagi na ograniczoną przestrzeń montażową, istnieje wersja ze zdalnym czujnikiem 
temperatury i złączem M12. Temperatura wyświetlana jest w °C lub °F. 
 

 
Dostępne są następujące warianty wyjściowe: jedno lub dwa 
wyjścia przełączające PNP lub jedno wyjście przełączające 
PNP oraz jedno wyjście sygnału analogowego. Użytkownik 
może skonfigurować sygnał analogowy w miarę potrzeb:  
0 - 20 mA, 4 - 20 mA lub 0 - 10 V.  
Duży, podświetlany wyświetlacz LCD używany jest nie tylko 
do wyświetlania wartości temperatury, ale i do sygnalizacji 
zmiany stanów zestyków oraz szybkiej konfiguracji urządzenia 
na obiekcie. Konfiguracja może być również przeprowadzona 
przy użyciu komputera  
i programu konfiguracyjnego SETUP. Po konfiguracji wartości 
parametrów mogą być zapisane do pliku, można je wygodnie 
i bezpiecznie kopiować do innych urządzeń.  
Po zamontowaniu, obudowę można obracać o 160°  
w lewo lub w prawo. Takie rozwiązanie oznacza, że 
wyświetlacz jest łatwy do montażu w pozycji zapewniającej 
możliwość odczytania jego wskazań ze wszystkich stron. 
Możliwe jest również programowe odwracanie wskazań 
wyświetlacza o 180° tak, że odczyt będzie odpowiednio 
dostosowany do dowolnej pozycji montażu przetwornika.  
W przypadku alarmu, wyświetlacz zmienia kolor z żółtego na 
czerwony. Operator jest w stanie szybko rozpoznać stan 
pracy systemu i natychmiast reagować. Dodatkowy, lokalny 

wyświetlacz nie jest już wymagany.  
Najnowsza technologia produkcji i wysokiej jakości komponenty i materiały zastosowane w budowie 
urządzenia, zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa procesu. 
 
Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem: www.jumo.net. / www.jumo.com.pl 

 

 

 

 

 

http://www.jumo.net/
http://www.jumo.com.pl/
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KROHNE Polska Sp. z o.o.  
Ul. Stary Rynek Oliwski 8A     
80-324 Gdańsk  
tel: (058) 520 92 11       
fax: (058) 520 92 12      
e-mail: info@krohne.pl  
www: http://www.krohne.pl 

 
 
KROHNE jest światowym liderem w produkcji urządzeń 
do pomiaru przepływu i poziomu. Oferta produktów obejmuje:  
 

 przepływomierze elektromagnetyczne  

 przepływomierze rotametryczne szklane i metalowe 

 przepływomierze ultradźwiękowe  

 przepływomierze masowe (Coriolisa)  

 przepływomierze wirowe (Vortex)  

 sygnalizatory przepływu 

 przetworniki radarowe TDR do pomiaru poziomu –  linowe, 
prętowe oraz wyposażone w sondy współosiowe  

 przetworniki radarowe FMCW do bezkontaktowego 
pomiaru poziomu – z antenami stożkowymi i kroplowymi 

 bocznikowe i mechaniczne przetworniki poziomu  

 przetworniki ultradźwiękowe do pomiaru poziomu  

 urządzenia uzupełniające 
 
KROHNE to 80 lat tradycji w pomiarach. Firma jest jedną 
z najbardziej innowacyjnych w dziedzinie pomiarów przepływu 
i poziomu, szeroko współpracuje z placówkami naukowymi, 
przemysłowymi centrami badawczo rozwojowymi oraz 
instytucjami i laboratoriami certyfikującymi na całym świecie.  
Centra produkcyjne rozlokowane na różnych kontynentach 
podlegają ścisłym standardom korporacyjnym w zakresie 
całokształtu zarządzania i wytwarzania, ich cel nadrzędny jest 
jeden – utrzymanie jakości oferowanych urządzeń 
na najwyższym, światowym poziomie.  
 
KROHNE posiada najbardziej rozbudowany system stanowisk 
kalibracyjnych, spośród których kilka należy do największych 
i najdokładniejszych na świecie.  
 
KROHNE Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem koncernu 
na rynku polskim. Istniejąca od 2002 roku, ze 100% udziałem 
KROHNE Messtechnik GmbH & Co KG, korzysta z pełnego 
wsparcia i doświadczenia firmy macierzystej, oferując 
rozwiązania sprawdzone w najtrudniejszych i najcięższych 
przemysłowych środowiskach pomiarowych.  
Siłą firmy jest zespół doskonałych fachowców, inżynierów 
o olbrzymim doświadczeniu, związanych z branżą 
przemysłowych pomiarów przepływu i poziomu od lat, 
gwarantujących pełne wsparcie techniczne, od doradztwa 
i rozpoznania problematyki konkretnego punktu pomiarowego, 
poprzez propozycje rozwiązań i dobór urządzeń, aż po 
wysokiej klasy serwis techniczny, dbający o utrzymanie 
ciągłości produkcji. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Region Północny 
Gdańsk  
Zbigniew Cisiak  
Regionalny Inżynier  
Sprzedaży  
kom: +48 697 975 060  
e-mail: zcisiak@krohne.pl  
 
Region Centralny 
Warszawa  
Grzegorz Kucharski  
Regionalny Inżynier  
Sprzedaży  
kom: +48 695 435 652  
e-mail: gkucharski@krohne.pl  
 
Region Południowy 
Gliwice  
Andrzej Iwanow  
Regionalny Inżynier  
Sprzedaży  
kom: +48 695 435 651  
e-mail: aiwanow@krohne.pl  
 
 
 
Serwis  
Zbigniew Wojewódzki  
Inżynier Serwisu  
Al. Jerozolimskie 202  
02-486 Warszawa  
tel / fax: +48 22 863 87 33  
kom: +48 607 815 750  
e-mail: zwojewodzki@krohne.pl 

 

mailto:info@krohne.pl
http://www.krohne.pl/
mailto:zcisiak@krohne.pl
mailto:gkucharski@krohne.pl
mailto:aiwanow@krohne.pl
mailto:zwojewodzki@krohne.pl
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 Kalibracja 

 

 

 
 

 
KROHNE - absolutny nr 1 
na świecie w zakresie kalibracji 
przepływomierzy. 
 
 
 
 
Każdy przepływomierz produkowany 
przez firmę KROHNE podlega 
kalibracji „na mokro”. 
 
Kompleks kalibracyjny w Dordrecht 
(Holandia) to największe 
i najdokładniejsze na świecie 
stanowisko do kalibracji 
przepływomierzy o dużych 
średnicach, metodą bezpośredniego 
porównania objętości. 
 
Certyfikowane przez NMI 
(Holenderski Instytut Metrologii) 
i akredytowane przez RvA 
(Holenderska Organizacja 
Akredytacyjna), według normy  
EN 45001. 
 
Niepewność pomiarowa stanowiska 
wynosi 99.987 (błąd 0,013%). 
 
Dokładność stanowiska jest średnio 
10-krotnie większa od dokładności 
kalibrowanych urządzeń. 
 
Stanowisko certyfikowane 
do wartości przepływu 40.000 m3/h. 
 
Kalibrujące przepływomierze 
o średnicach do DN 3000 włącznie. 
 
Ponadto, światowej klasy stanowiska 
kalibracyjne w Chinach, Indiach, 
Brazylii, USA... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Kalibracja w latach 30-tych ubiegłego wieku. 
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 Przepływomierze elektromagnetyczne 

 
Przetworniki pomiarowe: 
 

    

 

IFC 100 F IFC 100 C IFC 300 F IFC 300 W IFC 300 R 
     

Głowice pomiarowe: 
     

 
    

Optiflux 1000 Optiflux 2000 Optiflux 4000 Optiflux 5000 Optiflux 5000 

Proste aplikacje Woda i ścieki 
Procesy 

przemysłowe 
Wykładzina 
ceramiczna 

Wykładzina 
ceramiczna 

     

 

 

  

 

Optiflux 6000 Waterflux 3070 Tidalflux 
Batchflux 

i Batchcontrol 
Optiflux 4040 

Przemysł 
spożywczy 
i farmacja 

Woda pitna, 
zasilanie bateryjne 

Częściowo 
wypełnione rurociągi 

Dozowanie 
objętościowe 

Przepływomierz  
2-przewodowy 

 
Wybrane cechy: 
 

 średnica DN 2,5... 3000 

 dokładność pomiaru do ±0,15% wart. mierz. 

 pomiar przy przewodności od 0,05 μS/cm 

 jednoczesny pomiar przewodności medium 

 standardowa, pełna diagnostyka (3 x 100%): 
aplikacji, dokładności i spójności pomiarowej 

 dopuszczenie do rozliczeń MID 

 wersje z elektrodami pojemnościowymi 

 wirtualna referencja (bez elektrody i pierścieni 
uziemiających) 

 zasilanie bateryjne z żywotnością baterii 
do 15 lat 

 wszystkie standardy komunikacyjne  

 i wiele innych... 
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 Przepływomierze rotametryczne 

 
Metalowe: 
 

 

 dokładność ±1,6% wartości mierzonej 

 analogowe, 2-przewodowe wyjście prądowe, 4-20 mA 

 komunikacja: HART®, Profibus PA, Foundation Fieldbus 

 8-pozycyjny licznik cyfrowy i wyjście impulsowe 

 2 łączniki krańcowe 

 zasilanie z pętli prądowej: 14...30 VDC 

 średnice znamionowe: DN 15...150 

 ciśnienie procesowe: 0...400 bar (opcjonalnie do 3000 bar) 

 temperatura procesowa: -200...+300°C 

 zakres pomiarowy: woda: 10...120,000 l/h, powietrze: 0,7...600 m3/h 

 elementy w kontakcie z mierzonym medium:  
      stal k.o., Hastelloy C4, tytan, monel, ceramika, PTFE 

 wersje Ex: iskrobezpieczna, z obudową ognioszczelną, wzmocnioną  

H 250 M40   
 

 

  

 

 

 

 

H 250 M9 H 250 M8M H 250 M8E DK 37 M8M i M8E DK 32 i 34 
 

Szklane i tworzywowe: 
 

  
 

 
 

VA 40 i VA 45 GA 24 K 20 DK 46, 47, 48, 700 
Wzmocniona obudowa Bezpieczeństwo Ekonomia Laboratoria, analiza 
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 Przepływomierze ultradźwiękowe 
 
Pomiary przepływu gazów i cieczy elektrycznie nieprzewodzących. 
 
Pomiary procesowe: 
 

   

UFM 3030 Optisonic 7300 UFM 530 HT 
Ciecze procesowe Gazy procesowe Ciecze, wysokie temperatury: -25...+500°C 

   

 
 

Optisonic 8300  
Precyzyjny przepływomierz ultradźwiękowy 
dla pary przegrzanej 
 

 średnica: DN 100...600 

 dokładność ±1% wartości mierzonej 

 temperatura pary procesowej do 540°C 

 ciśnienie procesowe do 250 bar  
      (wyższe na życzenie) 

 we współpracy z czujnikiem temperatury 
i przetwornikiem ciśnienia oferuje pomiar 
przepływu masowego 

Przetwornik pomiarowy: 
UFC 300 W – naścienny oraz UFC 400 – przenośny  

 

 
Optisonic 6300 – głowica clamp on 
(pomiar cieczy procesowych) 

 
Rozliczeniowe pomiary na rurociągach przesyłowych: 
 
 

 
  

Altosonic V Altosonic III Altosonic V12  
Pomiary rozliczeniowe ropy 

naftowej i produktów 
ropopochodnych 

Pomiary rozliczeniowe ciekłych 
węglowodorów 

Pomiary rozliczeniowe gazu 
(głównie gazu ziemnego) 
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 Przepływomierze masowe 
 

 
 

Optimass 1300 
 
Typowe pomiary procesowe 

 dokładność: ciecze ±0,15%, gazy ±0,5%, gęstość  ±2 kg/m3  

 średnice znamionowe: DN 15...50 

 ciśnienie procesowe: PN 40, 63, 100 

 temperatura procesowa: -40...+130°C 

 dwie proste rury pomiarowe 

 wykonania materiałowe rury pomiarowej: stal k.o. 

 

Optimass 2300 
 
Dla bardzo dużych wartości przepływu (do 2.300 t/h) 

 dokładność: ciecze ±0,1%, gazy ±0,5%, gęstość  ±2 kg/m3 
(przy kalibracji miejscowej: ±2 kg/m3) 

 średnice znamionowe: DN 100...250 (przyłącze do DN 300) 

 ciśnienie procesowe: PN 40, 63, 100, 160 

 temperatura procesowa: -40...+130°C 

 dwie proste rury pomiarowe 

 wykonania materiałowe rury pomiarowej: stal k.o. 
 

 
 

 
Optimass 3300 
 
Dla bardzo małych wartości przepływu  
(od pojedynczych gramów na minutę) 

 dokładność: ciecze ±0,1%, gazy ±0,5%, gęstość  ±2 kg/m3 

 średnice znamionowe: DN 1...4 

 ciśnienie procesowe: PN 40, 63 

 temperatura procesowa: -40...+150°C 

 pojedyncza rura pomiarowa typu Z 

 wykonania materiałowe rury pomiarowej: stal k.o., Hastelloy 
C22 

 

 

Optimass 7300 
 
Wymagające pomiary procesowe 

 dokładność: ciecze ±0,1%, gazy ±0,5%, 
gęstość  ±2 kg/m3 (przy kalibracji 
miejscowej: ±2 kg/m3) 

 średnice znamionowe: DN 6...80 

 ciśnienie procesowe: PN 40, 63, 100 

 temperatura procesowa: -40...+150°C 

 pojedyncza, prosta rura pomiarowa 

 wykonania materiałowe rury pomiarowej: 
stal k.o., Hastelloy C22, tytan, tantal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Optigas 5050 / 5051 

Przepływomierz masowy do montażu w dystrybutorach CNG i LPG 
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 Przepływomierze wirowe (Vortex) 
 
 
Optiswirl 4070 C 
Jedyny na rynku przepływomierz wirowy w technologii 2-przewodowej, z zabudowaną kompensacją 
temperatury i ciśnienia. 
 
Wersja bezkołnierzowa: 
    

   

 

Wersja podstawowa 
z zabudowanym 

czujnikiem temperatury 

Wersja z zabudowanym 
czujnikiem temperatury 

i przetwornikiem ciśnienia 

Wersja z zabudowanym 
czujnikiem temperatury, 
przetwornikiem ciśnienia 
i zaworem odcinającym 

Pierścienie 
centrujące 

 
Wersja kołnierzowa: 

 

   

 

Wersja podstawowa 
z zabudowanym 

czujnikiem temperatury 

Wersja z zabudowanym 
czujnikiem temperatury 

i przetwornikiem ciśnienia 

Wersja z zabudowanym 
czujnikiem temperatury, 
przetwornikiem ciśnienia 
i zaworem odcinającym 

 

    
Dokładność: 

 Re > 20000: ±0,75% dla cieczy, ±1% dla gazów i pary 

 10000 < Re < 20000: ±2% dla cieczy, gazów i pary 

 średnice znamionowe: wersja kołnierzowa: DN 15...300, bezkołnierzowa: DN 15...100 
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 Proste przepływomierze mechaniczne i sygnalizatory 
przepływu 

 
 
Tam, gdzie liczy się absolutna prostota... 
 
 

 

DWM 1000 
 
Prosty i tani elektromagnetyczny sygnalizator przepływu 
 

 zakres pomiarowy: 0,1...9,9 m/s 

 dokładność ±2% od punktu przełączenia (dla v < 1 m/s) 

 dokładność ±5% od punktu przełączenia (dla v > 1 m/s) 

 ciśnienie procesowe: do 25 bar 

 temperatura procesowa: -25...+150°C 

 materiały w kontakcie z cieczą:  
      stal k.o., cyrkon, platynowa elektroda 

 jedno wyjście binarne 

 stosowany w przypadku cieczy, past i szlamów 
przewodzących (≥ 20μS/cm): 

 
  

 

DWM 2000 
 
Prosty i tani elektromagnetyczny przepływomierz wkładkowy 
 

 zakres pomiarowy: 0,1...8,0 m/s 

 dokładność ±2% wartości mierzonej (dla v < 1 m/s) 

 dokładność ±5% wartości mierzonej (dla v > 1 m/s);  
      (±2% wartości mierzonej przy miejscowej kalibracji) 

 ciśnienie procesowe: do 25 bar 

 temperatura procesowa: -25...+150°C 

 materiały w kontakcie z cieczą:  
      stal k.o., cyrkon, platynowa elektroda 

 analogowe wyjście prądowe 4...20 mA oraz RS 232 

 stosowany w przypadku cieczy, past i szlamów 
przewodzących (≥ 20μS/cm): 

 
  

 

DW 181 – 184  
 
Proste i tanie mechaniczne sygnalizatory przepływu 
 

 zakres pomiarowy: 0,2...4,0 m/s 

 dokładność ±15% od punktu przełączenia (dla v < 1 m/s) 

 ciśnienie procesowe: do 100 bar 

 temperatura procesowa: -40...+150°C 

 materiały w kontakcie z cieczą: stal k.o., mosiądz 

 1 lub 2 wyjścia binarne / przekaźnikowe 

 stosowany w przypadku jednorodnych, czystych cieczy 
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 Przetworniki radarowe TDR i FMCW 
Bocznikowe wskaźniki poziomu 

 
Bezkontaktowe  radarowe mierniki poziomu FMCW: 
 

Przetwornik 4-przewodowy Przetwornik 2-przewodowy 

  

 

 

  
BM 70 A: trudne aplikacje 
BM 70 P: duża dokładność 

BM 700: proste 
aplikacje 

BM 702: proste 
aplikacje 

Optiwave 7300: 
procesy 

Optiwave 6300: 
materiały sypkie 

 
Bocznikowe, wypornościowe i radarowe wskaźniki poziomu... 
 

 
   

 

BM 26 A: 
Bocznikowy magnetyczny 
wskaźnik poziomu 

BM 26 W: 
Bocznikowy 

wskaźnik 
poziomu i radar 

BM 26 F: 
Komora 

bocznikowa 
z radarem 

BW 25: 
Wypornościowy 

wskaźnik 
poziomu 

Optiflex 1300, 
radar TDR: 
rozdział faz 
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 Sygnalizatory poziomu i sondy ultradźwiękowe 
 

Sygnalizatory wibracyjne – Optiswitch:  
Sygnalizatory elektromagnetyczne 

i przewodnościowe 
  
 Seria LS 62XX i LS 72XX 

 

 

 

 

   

 

 

 

Optiswitch 
3X00 

Optiswitch 
4000 

Optiswitch 
5X00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optisound 30XX 
 
Sondy ultradźwiękowe do pomiaru poziomu 

  

 
 

Optisound 3010 Optisound 3030 Optisound 3040 Optisound 3050 
 



LIMATHERM SENSOR, Materiały o Firmie                                                                                                                                            str. 1 

XV   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2011 LIMATHERM SENSOR 

 

 

 Firma Limatherm Sensor formalnie powstała ponad siedem 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 

40-letnią tradycją; dostarczania na rynek rozwiązań i produktów spełniających indywidualne 

potrzeby naszych Klientów. 
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Dostosowując się do potrzeb aktualnych oraz przyszłych Klientów uzyskujemy wszelkie 

niezbędne atesty, spełniając jednocześnie zalecenia norm krajowych i międzynarodowych. 

W programie produkcji posiadamy pary czujników dopuszczone przez Główny Urząd Miar do 

stosowania w rozliczeniach energii cieplnej, czujniki do stosowania w strefach zagrożonych 

wybuchem zgodne z dyrektywami nowego podejścia ATEX. Czujniki opuszczające mury naszej 

firmy stanowią wizytówkę, jakości produkcji. Nad jej właściwym przebiegiem czuwa laboratorium 

termodynamiczne wyposażone w sprzęt sprawdzający i kalibrujący renomowanych firm 

zachodnich. 

 

Laboratorium Pomiarów Temperatury posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie pomiarów 

temperatury, przez co świadczy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz 

DIN-EN ISO 9001:2008. 

Potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych usług jest posiadanie Certyfikatu Akredytowanego 

Laboratorium Wzorcującego nr AP 108, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień 

EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania w zakresie wzorcowania. 

Laboratorium wykonuje usługi w zakresie wzorcowania czujników termometrów rezystancyjnych, termoelementów 

i czujników termoelektrycznych, termometrów elektrycznych i przetworników temperatury. Przyrządy metrologiczne 

wykorzystywane w procesie wzorcowania posiadają odniesienie do państwowego wzorca jednostki miary temperatury 

utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. 

 Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o., jest 

świadczenie usług pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz w pełnej zgodzie 

z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas dążenie do osiągania najwyższego stopnia 

zadowolenia Klienta oraz zapewnia przyszłości Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.  

 

AP 108 
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Aparatura wykorzystywana podczas wzorcowania  

 termostaty kalibracyjne; zakres -30 ÷ 240°C,  

 piece rurowe dwu sekwencyjne; zakres temperatur 

200 ÷ 1200°C, 

 komórka punktu potrójnego wody 0°C, 

 praska ciśnieniowa; zakres 0 ÷ 350 bar. 

 

Mierniki cyfrowe i kalibratory wielofunkcyjne  

Wielkości mierzone: 

 pomiar i generowanie prądu, 

 pomiar i generowanie napięcia, 

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

C, D, G. 
 

Wzorce kontrolne posiadające spójność z państwowym wzorcem 

jednostki miary  

 platynowe czujniki termometru rezystancyjnego SPRT Pt25, 
 platynowe czujniki termometru rezystancyjnego Pt100, 
 termoelement platyna-rod10% / platyna (typ S), 
 oporniki wzorcowe Pt25, Pt100, 
 mierniki cyfrowe, 
 kalibratory wielofunkcyjne. 
  

Dodatkowe usługi  

 wyżarzanie termoelementu przed wzorcowaniem, 

 wzorcowanie wtórne po naprawie czujników, modernizacji i okresowej kalibracji urządzeń, 

 wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wystawieniem świadectwa 

stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do 

wzorca państwowego, 

 innych przyrządów w ramach uzgodnień. 
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Specyfiką dziania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz 

sprzedaż aparatury kontrolno- pomiarowej w zakresie pomiarów 

temperatury, ciśnienia i wilgotności: 

 Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne, 

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 i termoelektryczne.  

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). 

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 i każdy z tych parametrów nie wyklucza stosowania 

czujników, lecz wyznacza specyficzne cechy budowy urządzenia. 

W celu przekształcenia sygnałów temperaturowych na sygnały 

analogowe (prądowe jak i napięciowe) oferujemy przetworniki 

współpracujące ze wszystkimi typami czujników. Różnorodność wersji 

konstrukcyjnych pozwala na ich montaż zarówno w głowicy 

przyłączeniowej, jak też i na standardowych szynach pomiarowych. 

Swoboda wyboru dotyczy również możliwości stosowania przetworników 

w obwodach iskrobezpiecznych (również przetworniki zgodne z normami 

ATEX), czy też z różnymi protokołami komunikacyjnymi (Hart, Profibus). 

Produkujemy również czujniki z lokalnym wyświetlaczem LCD 

lub LED. Oferta Limatherm-u obejmuje również przewody kompensacyjne (różne przekroje żył, izolacje, 

zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe jak też i zapobiegające mechanicznym uszkodzeniom). 

 Firma Limatherm Sensor stale wzbogaca i uaktualnia swoją ofertę handlową wprowadzając nowe 

produkty, oto niektóre nowości: 
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TxIsoPack USB 

uniwersalny przetwornik temperatury 

 

TxIsoPack USB jest wysokiej klasy przetwornikiem temperatury na sygnał 4÷20mA, z wbudowaną 

izolacją galwaniczną. Konfiguracja przetwornika jest niezwykle prosta i intuicyjna.  

Odbywa się za pomocą standardowego przewodu mini USB, bez konieczności używania 

dedykowanego zestawu konfiguracyjnego. Do zmiany parametrów przetwornika służy bezpłatne 

oprogramowanie, które znajduje się na stronie www.limathermsensor.pl 

Dodatkowo uzupełniliśmy ofertę o nowe przetworniki głowicowe i szynowe z protokołem HART: 

TxIsoPack HART / TxIsoRail HART. 

 

 

Kalibrator wielofunkcyjny DMC-1410  - szeroki zakres zastosowań 

 

DMC-1410 to przenośny, wysokiej dokładności kalibrator wielofunkcyjny, odporny na różnorodne 

czynniki zewnętrzne o kompaktowych wymiarach oraz przyjaznym menu. Dzięki tym cechom 

urządzenie to stanowi najlepsze narzędzie do symulacji i pomiaru parametrów elektrycznych oraz 

wielkości fizycznych: prądu, napięcia, termometrów rezystancyjnych, termometrów 

termoelektrycznych, ciśnienia, częstotliwości oraz impulsów. Istnieje również możliwość 

dokumentowania pomiarów przy pomocy komputera lub za pośrednictwem przenośnej drukarki. 

 

Wielofunkcyjność (wielozadaniowość), wysoka jakość, bardzo dobra dokładność przesądza 

o przydatności tego kalibratora zarówno na obiekcie jak również w laboratorium. 

 

http://www.limathermsensor.pl/
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W naszej ofercie oponujemy również inne 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.  

 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/S lub Pt100)  

 Możliwość stosowania w bardzo ciężkich warunkach  

  

(np. duże zapylenie, wysoka temperatura otoczenia itp.) 

 Wyjścia analogowe 

 Interfejs RS-232 wraz z oprogramowaniem 

 Celownik laserowy (punktowy lub kołowy) 

 Różne rodzaje optyki 

 Różne stopnie ochrony obudowy 

 Sygnał dźwiękowy optymalnej odległości pomiarowej. 

 

Sporą grupę wyrobów stanowią regulatory. Występuje tutaj pełny wybór sygnałów wejściowych, 

wyjściowych, algorytmu pracy, wymiarów gabarytowych. Aby jeszcze bardziej wzbogacić naszą ofertę, 

dostępna jest już od trzech lat grupa termostatów, wskaźników i regulatorów z serii LIM N (szeroka gama 

termostatów, higrostatów, również do chłodnictwa: N321, N322, N323, N323RHT, wskaźniki: N320, 480i, 

N1500, N1500G, regulatory: N440, N480D, N960, N1100, N1200, N2000, N2000S, N3000, regulator 

czasowy NT240) cechujących się ciekawym wzornictwem, szerokim asortymentem wymiarów, stabilną 

pracą, dużymi i czytelnymi wyświetlaczami. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzany do naszej oferty 

regulator LIM N1200 przeznaczony do regulacji szczególnie wymagających procesów przemysłowych. 
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W celu udokumentowania przebiegu procesu oferujemy różnego rodzaju 

rejestratory lub oprogramowanie Superview na komputery PC. Urządzenia te w 

zależności od specyficznych cech czy to zapisu, czy archiwizowania danych 

możemy pogrupować na: 

 Rejestratory z zapisem papierowym, 

 Rejestratory z pamięcią elektroniczną, 

 Rejestratory ekranowe (wideo graficzne, wyświetlacz LCD), 

 Rejestratory z zapisem punktowym lub ciągłym, 

 Rejestratory jedno lub wielokanałowe, 

 Oprogramowanie Superview na PC, archiwizacja przebiegu procesu na 

dysku komputera. 

, 

Szeroką ofertę asortymentową wzbogacają manometry jak również 

przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień. Można pokusić się na stwierdzenie, 

iż dostępny jest praktycznie każdy rodzaj manometrów. Wyróżnikami dla 

wyboru konkretnego typu jest średnica tarczy (od 63-160 mm), typ króćca 

przyłączeniowego (axialny, radialny, axialny-mimośrodowy), wymiar 

gwintu (calowy, metryczny), zakres pomiaru (różne jednostki), klasa 

dokładności (0, 6; 1, 0; 1, 6) różne rodzaje materiałów obudów (tworzywo, 

stal, stal nierdzewna), różne rodzaje materiałów użytych do wykonania 

elementów wykonawczych (stopy miedzi, stal nierdzewna). 

 

Zupełnie podobnie wygląda sprawa z przetwornikami 

ciśnienia. Ich właściwy dobór również uzależniony jest od szeregu 

zmiennych, a wśród nich m. in. od rodzaju mierzonego medium, 

żądanej klasy dokładności, zakresu ciśnienia itp. Precyzując te oraz 

inne dane dopasowujemy konkretny wyrób do konkretnych wymagań. 

W tym roku nowością w naszym asortymencie są przetworniki 

ciśnienia marki Gems. Przetworniki te produkowane są w oparciu o 

najnowsze technologie CVD oraz THIN FILM. THIN FILM 

umożliwia długotrwały, bezproblemowy pomiar w wymagających i 

ciężkich warunkach procesowych, natomiast CVD pozwala na 

wyeliminowaniu błędu temperaturowego, który w tym przypadku jest 

niekumulowany w całym okresie pracy. 

Warto również wspomnieć o wskaźnikach oraz przetwornikach 

wilgotności i temperatury. W naszej ofercie znajdują się bardzo 

atrakcyjne cenowo urządzenia z serii RHT-WM (montaż naścienny) 

oraz RHT-DM (montaż kanałowy) do standardowych zastosowań. Dla 

bardziej wymagających procesów posiadamy również pełen asortyment 

z serii EE.  

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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Firma Limatherm Sensor wprowadza nowości i udoskonala swoje produkty, by móc spełniać zmieniające się 

dynamicznie i rosnące wymagania Klientów. Jedną z takich innowacji są czujniki temperatury z osłoną 

monokryształową. 

 Monokryształowe (szafirowe) osłony dla     

termopar są stosowanie ze znakomitymi wynikami 

w agresywnych środowiskach oraz w wysokich 

temperaturach do 2000 
o
Cw przemyśle chemicznym, 

rafineriach i przemyśle szklarskim oraz w różnych 

laboratoriach. 

Zastępują one standardowe ceramiczne rury (osłony), 

które nie są odporne na dyfuzje metalu,  wchodzącego 

w reakcję z termoparą platynową co  powoduje jej 

zniszczenie – np. przy produkcji szkła ołowianego 

(palenisko). Dlatego trwałość  osłony termopary jest o 

wiele lepsza niż standardowej osłony ceramicznej. 

Równa, gładka  osłona rurowa z małymi średnicami 

zapewnia wysoką odporność na temperaturę.  

Szafirowe osłony dla termopar są  ekonomicznym 

zamiennikiem w wielu aplikacjach. 

 

Zastosowanie czujników z osłoną z monokryształu 

Przemysł chemiczny  

Temperatura ekstremalna do 1900°C i ciśnienia do 100 atm.: chemiczne reaktory w obecności korozji np. 

synteza amoniaku,  petrochemia itd. 

Przemysł energetyczny 

Spalanie odpadów, piec do spopielenia, piece do spalania płynów 

Przemysł szklarski i ceramiczny 

Stosowane przy wytopie szkła, w korozyjnym kolorowaniu szkła. 

Monokryształy do pomiaru temperatury w ekstremalnych warunkach  

 Monokryształ zastępując dotychczasowe ceramiczne osłony, wytrzymuje w bardziej ekstremalnych 

warunkach, wydłuża czas pracy czujnika; jednym słowem radzi sobie lepiej i pracuje dłużej niż inne. 

Proces wytopu szkła 

 Osłona szafirowa zabezpiecza czujnik izolując go od ciężkich warunków pracy. Czujniki na bazie 

tych osłon wytrzymują od 2-3 lat w środowiskach, gdzie porównywalne z nimi czujniki z osłonami 

ceramicznymi pracują tylko 3-5 miesięcy. Typowe jest ich zastosowanie w zasilaczu ciekłego szkła, gdzie 

powszechne zastosowanie mają czujniki z dodatkowymi osłonami ochronnymi np. kubki platyny lub jej 

stopów. 

Czujniki stosowane są w płynnym szkle sodowo-potasowym , kolorowanym itp., w temperaturze sięgającej 

1350°C w zależności od aplikacji. 
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Trudnym do zrealizowania jest również pomiar temperatury w sklepieniu pieca szklarskiego.  

Wytop szkła, występowanie par i chemicznych reakcji ponad poziomem stopu szkła może 

zniszczyć czujnik z ceramiką nawet w parę miesięcy. 

Monokryształowe czujniki pozwalają na wykonanie pomiaru takich warunkach. 

  

DLACZEGO ŻYWOTNOŚĆ MONOKRYSZTAŁÓW JEST ZNACZNIE DŁUŻSZA OD 

CZUJNIKÓW CERAMICZNYCH? 

 Szafir używany był jako pojedynczy kryształ. Kompletny czujnik składający się 

z pojedynczego krystalicznego korundu przeobraża się w kształt osłony ochronnej. Dla kontrastu, 

ceramika składa się z wysokiej jakości włókna martwego korundu. Różnicą między tymi włóknami 

jest moment kiedy pojawiają się słabsze punkty, wówczas zaczyna się korozja. Co więcej, 

zestawiając z ceramiką, osłona szafirowa jest ekstremalnie czystą formą tlenku aluminium, który 

nie ulega spiekowi. 

Topniejący punkt szafiru (2057°C) jest podstawą, poniżej której zniszczenie nie jest możliwe. 

Twardość powyższego materiału  wg Mohs wynosi 9, co gwarantuje minimum starcia. Dla 

porównania twardość diamentu wynosi 10 a kwarcu 6. 

 

Czujniki temperatury z osłoną z monokryształu a LIMATHERM SENSOR SP. Z O.O. 

 Szafirowane osłony są opatentowanym produktem; wykonywane według indywidualnych 

potrzeb i uzgodnień z każdym klientem. Linia produkcyjna pozwala na szybką produkcje i dostawę 

do klienta zależnie od specyficznych warunków pracy. Osłona z monokryształu stanowi skuteczny 

zamiennik osłon wykonanych ze stopów materiałów szlachetnych - kosztowo znacznie 

korzystniejszy. 

Sprzedaż tych czujników napawa nas dumą że możemy spełnić wysokie wymagania i potrzeby 

klientów. Jesteśmy   jedyną firmą w Polsce posiadającą wyłączność na dostawy tych osłon. 
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By wzbogacić swoją ofertę, oprócz szerokiej gamy regulatorów z serii N, już od kilku lat firma 

Limatherm Sensor oferuje oprogramowanie Superview do tych regulatorów. Jest to oprogramowaniem typu 

SCADA, do zarządzania, kontroli i rejestracji danych. 

 

  Program dostarcza użytkownikowi wizualne środowisko pracy do stworzenia iuruchomienia 

wizualizacji. Oprócz komunikacji urządzeń w sieci MODBUS RTU możliwe jest również używanie 

komputerów w sieci w trybie SuperView, Client lub Server.Użytkownik może używać różnych 

funkcji które ułatwiają konfiguracje i dają przejrzystość przy analizowaniu i podejmowaniu decyzji 

w procesach przemysłowych. Profile użytkownika z hasłem dostępu, funkcje matematyczne, 

terminarz zadań, zdarzenia w systemie dla danego użytkownika i rejestracja szyfrowana są 

niektórymi z funkcji obsługiwanych przez Superview. 

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:     akp@limathermsensor.pl;  tel. (0-18) 33-79-900 

Pirometry, kalibratory:    chrustek.r@limathermsensor.pl; tel. (0-18) 33-79-906 

Regulatory, przekaźniki, mierniki przenośne:           szewczyk.k@limmathermsensor.pl; tel. (0-18) 33-79-907 

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

RejEstratory, wskaźniki, termostaty:    wlodarczyk.j@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-912 

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

 

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

mailto:akp@limathermsensor.pl
mailto:chrustek.r@limathermsensor.pl
mailto:lesiecki@limatherm.com.pl
mailto:bulandam@limatherm.com.pl
mailto:wlodarczyk.j@limatherm.com.pl
mailto:michura.p@limatherm.com.pl
http://www.limatherm.pl/
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Twój partner we wdrażaniu i stosowaniu automatyki 

Jak sensowne wdrażać automatykę. 

 
O znaczeniu pomiarów i automatyki w gospodarce dzisiaj 

nikogo nie potrzeba przekonywać. Prowadzenie większości 
procesów przemysłowych bez odpowiednich  układów sterowania 
i nadzoru w ogóle byłoby niemożliwe, a zawsze stanowią istotny 
czynnik poprawy jakości i efektywności produkcji. Automatyka 
dociera wszędzie – nawet życie prywatne bez niej byłoby mniej 
komfortowe i bardziej energochłonne. Dziedzina pomiarów 
i automatyki  staje się coraz bardziej skomplikowana, a posiadanie 
wiedzy dającej pełny obraz jej rozwoju jest coraz trudniejsze. 
Efektywne stosowanie automatyki wymaga bardzo dużej wiedzy - 
automatyk musi być dobrym: fizykiem, mechanikiem, elektrykiem, 
informatykiem, jednocześnie chemikiem, ciepłownikiem - znać się 
na gospodarce komunalnej, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu 
ścieków, itp. 

Jedną z firm, która jako podstawowy cel swojego istnienia 
przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu 
automatyki jest firma SKAMER-ACM. 
Przyjazne kontakty z praktycznie wszystkimi firmami działającymi 
w branży automatyki w Polsce pozwalają na wypracowanie dla 
każdego kontrahenta odpowiedniej dla niego zarówno technicznie 
jaki ekonomicznie oferty. Kadra techniczna w większości z wyższym 
wykształceniem stale podnosi swoje kwalifikacje przy jednoczesnej 
poprawie zarządzania. 

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

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

 
 

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

 

Szkolenia i konferencje 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

SKAMER-ACM Sp. z o. o. 

 

 

Siedziba 

ul.Rogoyskiego 26,  

33-100 TARNÓW 

tel. 14 63 23 400; fax.14 63 23 401 

e-mail: tarnow@skamer.pl 

 

 

 

Oddział Kraków 

ul. Kapelanka 1,  

30-347 KRAKÓW  

tel.12 25 75 500; fax. 12 25 75 501 

e-mail: krakow@skamer.pl 

 

 

 

 

 

www.skamer.pl 

 

 

mailto:tarnow@skamer.pl
http://www.skamer.pl/
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Firma  jest stałym wystawcą na Targach Automatyki i Pomiarów - AUTOMATICON.  

  
 

 
 
Firma współpracuje z : 
 

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

 

 biurami projektowymi, producentami urządzeń, firmami montażowo-instalacyjnymi  
 

 prasą techniczną jak: Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, Napędy 
i Sterowanie, Control Engineering, APA, Elektronika Praktyczna, Magazyn Ex 

 

 organizacjami jak: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Ośrodek 
Badania Jakości Wyrobów  ZETOM, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-
Handlowa, Małopolski Klub Integracji Gospodarczej 

 

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

 

 

 projektowanie  

 doradztwo techniczne  

 kompletacja i dostawy urządzeń  

 oprogramowanie i uruchomienie przemysłowych systemów 

komputerowych  

 montaż i rozruch instalacji  

 serwis 

 sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i 

armatury przemysłowej 

 Katalog Automatyki 

Targi 

Współpraca z uczelniami i mediami 

Oferta w skrócie 
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Zakres prac obejmuje branże: 

 pomiarów i automatyki oraz systemów komputerowych  
 elektryczną i teletechniczną.  

 
 

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

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

 

 

Ze względu na duże doświadczenie w branży pomiarów i automatyki zapewniamy doradztwo techniczne w 
zakresie: 

 zastosowań  
 preferowanych rozwiązań  
 doborze zamienników urządzeń praktycznie wszystkich producentów krajowych i zagranicznych 

reprezentowanym w Polsce. 
 

 

Bazując na własnych i obcych projektach zapewniamy w ramach kompleksowych realizacji instalacji 
pomiarów i automatyki:  

 

 zakupy urządzeń, osprzętu elektrycznego, armatury przemysłowej, itp. 

 prefabrykację zaprojektowanych elementów jak: szafy sterownicze, pulpity, szafki, zwężki, itp. 

 kompletne dostawy urządzeń i materiałów. 
 

 

 

 systemy: sterowania i monitoringu, kontrolno-pomiarowe, telemetrii -  wykonujemy   w  oparciu              
o sterowniki firm: SIEMENS, OMRON, GE-FANUC Automation, Mitsubishi, ALLEN-BRADLEY, SAIA, 
MODICON-Telemecanique; WAGO, oraz inne wg. wymagań klienta 

 systemy wizualizacji (procesów przemysłowych) - wykorzystujemy software: FactorySuit (Industrial 
Application Server; InTouch; IndustrialSQL Server; ActiveFactory; InTrack; InBatch; InControl; DT 
Analyst; QI Analyst) firmy WONDERWARE; iFIX firmy INTELLUTION; WinCC firmy SIEMENS; asix 
firmy ASKOM, oraz inne wg. wymagań klienta. 

Projektowanie 

Doradztwo techniczne 

Kompletacja i dostawy urządzeń 

Oprogramowanie i uruchomienie przemysłowych systemów komputerowych 
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Zakres prac obejmuje branże: 

 pomiarów i automatyki oraz systemów 
komputerowych  

 elektryczną i teletechniczną.  
  

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

 

 

 

 

 

W ramach kompleksowej obsługi klientów zapewniamy serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych i sprzedawanych 

urządzeń.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Zakres sprzedaży obejmuje:  

 elementy automatyki  
 osprzęt elektryczny  
 armaturę przemysłową.  

 
Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autoryzowanym dystrybutorem kilkudziesięciu firm 
krajowych i zagranicznych - producentów elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury 
przemysłowej. 

 

  

Montaż i rozruch instalacji 

Serwis 

Sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej 
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Do kluczowych partnerów SKAMER-ACM należą firmy: 

 

Sprzedaż odbywa się z dobrze zaopatrzonych magazynów w Tarnowie i Krakowie.  
Ofertowanie i zamawianie produktów jest możliwe metodami tradycyjnymi  (telefon,  fax,  e-mail,  poczta), jak 
również poprzez platformę internetową Katalog Automatyki. 
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SKAMER-ACM wykonuje inwestycje z zakresu automatyki i pomiarów, jak również dostarcza niezbędne 
elementy do zdecydowanej większości zakładów przemysłowych południowego regionu Polski. Do 
największych należą:  

 Browary: Carlsberg-Okocim, Żywiec, Tychy, Leżajsk, Van-Pur, 

 Cementownie: Ożarów, Nowiny, Chełm, Rejowiec 

 Cukrownie: Racibórz, Ropczyce, Krasnystaw , Werbkowice 

 Elektrownie: Bełchatów, Połaniec, St. Wola, Kozienice, Skawina, Siersza, Jaworzno,  

 Ciepłownie i Elektrociepłownie: Kraków, Nowa Sarzyna, Mielec, Rzeszów, Kielce, Tarnów, 

 Huty: Kraków, Katowice, Częstochowa, Ostrowiec, Stalowa Wola, Krosno, Jarosław 

 Koksownie: Przyjaźń, Zdzieszowice 

 Rafinerie: Jasło, Jedlicze, Trzebinia, Czechowice, 

 ZA Tarnów, ZA Puławy, ZA Kędzierzyn, Synthos Oświęcim, LERG Pustków, Alwernia, ZCh Organika 

Sarzyna, ZTS Gamrat Jasło, ZCh Siarkopol, Firma Oponiarska Dębica, AirLiquide, Michelin Olsztyn, 

Coca Cola, Pliva, Śnieżka, Tikkurila, Stalprodukt, Stomil Sanok, Unilever, Juka, Kimberly Clark, 

Nestlé Nutrition - Alima Gerber, Ceramika Paradyż, Opoczno, Philip Morris, Kopalnie Węgla 

Kamiennego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Zakłady Energetyczne, Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

 

 

 

 

 

 

W roku 2011 zakończono następujące tematy inwestycyjne:  

 EVONIK- Jasło 
o Modernizacja układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej 

 

 PHILIP MORRIS – Kraków  
o Zmiana sterowania oświetleniem III Etap 

 

 NAFTOMONTAŻ Krosno 
o Szafka sterownicza dla możliwości sterowania pracą palnika podgrzewacza gazu na 

strefach przyodwiertowych 
 

 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. 
o Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie ucinarki kordu w linii kalandra 

nakładowego Repiquet 
 

 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA  S.A.  
o Zaprojektowanie i modernizacja maszyny konfekcyjnej do składania osnowy z kapą PA 

 

 DEZAMET - Nowa Dęba 
o Modernizacja układu oczyszczania ścieków przemysłowych i galwanicznych 

Referencje w skrócie 

Przez ostatnie 10 lat firma SKAMER-ACM pomogła w ponad 100 tematach 

inwestycyjnych. Prace obejmowały opracowanie koncepcji, dobór urządzeń, 

wykonanie projektu, kompletacja dostaw, montaż na obiekcie, programowanie 

sterowników, wykonanie wizualizacji, rozruch i późniejsze usługi serwisowe 
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Aktualnie finalizowane są: 

 STOMIL – Sanok 
 

 Modernizacja SYSTEMU sterowania mikserem. 
 

 Wykonanie systemu sterowania chłodziarką i systemu  sterowania mechanizmem  rozsuwu 
walców w walcarce. 
 

 ŚNIEŻKA – Dębica 
 

 Wykonanie systemu sterowania i archiwizacji danych na linii produkcji farb emulsyjnych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jaworowie na Ukrainie 
 

 

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

 
 

Istotnymi funkcjami i elementami systemu są: 

 Katalog towarów 
 Moduł szkoleń 
 Moduł targów internetowych. 

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

Katalog Automatyki 

Katalog Automatyki jest uniwersalnym - dla różnych producentów -  

konfiguratorem produktów, którego obsługa sprowadza się do zaznaczania 

kolejnych “check boxów”. Efektem końcowym jest wybranie konkretnego 

wykonania  wyrobu  określonego  m.in. symbolem  producenta,  nazwą, ceną. 

Dzięki temu użytkownik systemu nie musi konfigurować specyfikacji i symbolu 

wyrobu korzystając z kart katalogowych na stronach www producentów.  

Cena podana w Katalogu Automatyki pomaga w ocenie kosztów  zarówno przy 

projektowaniu  nowych  jak  modernizacji istniejących  instalacji  pomiarów i 

automatyki 
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konfigurator, cechy produktu filtrowanie wg producentów

wyszukiwarka

dodawanie do specyfikacji

specyfikacja bieżąca

doradztwo techniczne

nazwa produktu

symbol produktu

materiały techniczne

®

 
 
Karta produktu zawiera wszystkie niezbędne informacje, a mianowicie: 
 

 jednoznaczną opisową specyfikację produktu, 
 dokumentację techniczną (karty katalogowe, DTR, instrukcje obsługi, biblioteki CAD) 
 kod  producenta 
 zdjęcie 
 oferowaną cenę 
 kontakt z inżynierem sprzedaży 
 dostępność 
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Katalog Automatyki to również dwa bardzo innowacyjne moduły, a mianowicie Szkolenia i Targi online. 
Zastosowano tutaj narzędzia informatyczne takie jak wirtualna tablica, zdalny pulpit, uzupełnione o przekaz 
audio-wideo. 
 
Serwer, na którym funkcjonuje  system jest administrowany przez firmę SKAMER-ACM, pod neutralnym 
adresem: 
 

www.katalogautomatyki.pl 
 

Zapraszamy do korzystania z systemu. 

 

Katalog Automatyki daje możliwość tworzenia zapytań 

ofertowych, zamówień, generowania oferty automatycznej z 

systemu, eksportowania listy towarów do standardowych 

formatów (CSV, XML, PDF). Każdy użytkownik może również  

tworzyć własne katalogi. 

http://www.katalogautomatyki.pl/
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Jak sensowne wdrażać automatykę. 

 
O znaczeniu pomiarów i automatyki w gospodarce dzisiaj 

nikogo nie potrzeba przekonywać. Prowadzenie większości 
procesów przemysłowych bez odpowiednich  układów sterowania 
i nadzoru w ogóle byłoby niemożliwe, a zawsze stanowią istotny 
czynnik poprawy jakości i efektywności produkcji. Automatyka 
dociera wszędzie – nawet życie prywatne bez niej byłoby mniej 
komfortowe i bardziej energochłonne. Dziedzina pomiarów 
i automatyki  staje się coraz bardziej skomplikowana, a posiadanie 
wiedzy dającej pełny obraz jej rozwoju jest coraz trudniejsze. 
Efektywne stosowanie automatyki wymaga bardzo dużej wiedzy - 
automatyk musi być dobrym: fizykiem, mechanikiem, elektrykiem, 
informatykiem, jednocześnie chemikiem, ciepłownikiem - znać się 
na gospodarce komunalnej, uzdatnianiu wody, oczyszczaniu 
ścieków, itp. 

Jedną z firm, która jako podstawowy cel swojego istnienia 
przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym w sensownym wdrażaniu 
automatyki jest firma SKAMER-ACM. 
Przyjazne kontakty z praktycznie wszystkimi firmami działającymi 
w branży automatyki w Polsce pozwalają na wypracowanie dla 
każdego kontrahenta odpowiedniej dla niego zarówno technicznie 
jaki ekonomicznie oferty. Kadra techniczna w większości z wyższym 
wykształceniem stale podnosi swoje kwalifikacje przy jednoczesnej 
poprawie zarządzania. 

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

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

 
 

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

 

Szkolenia i konferencje 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 

SKAMER-ACM Sp. z o. o. 

 

 

Siedziba 

ul.Rogoyskiego 26,  

33-100 TARNÓW 

tel. 14 63 23 400; fax.14 63 23 401 

e-mail: tarnow@skamer.pl 

 

 

 

Oddział Kraków 

ul. Kapelanka 1,  

30-347 KRAKÓW  

tel.12 25 75 500; fax. 12 25 75 501 

e-mail: krakow@skamer.pl 

 

 

 

 

 

www.skamer.pl 
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Firma  jest stałym wystawcą na Targach Automatyki i Pomiarów - AUTOMATICON.  

  
 

 
 
Firma współpracuje z : 
 

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

 

 biurami projektowymi, producentami urządzeń, firmami montażowo-instalacyjnymi  
 

 prasą techniczną jak: Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, Napędy 
i Sterowanie, Control Engineering, APA, Elektronika Praktyczna, Magazyn Ex 

 

 organizacjami jak: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Ośrodek 
Badania Jakości Wyrobów  ZETOM, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-
Handlowa, Małopolski Klub Integracji Gospodarczej 

 

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

 

 

 projektowanie  

 doradztwo techniczne  

 kompletacja i dostawy urządzeń  

 oprogramowanie i uruchomienie przemysłowych systemów 

komputerowych  

 montaż i rozruch instalacji  

 serwis 

 sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i 

armatury przemysłowej 

 Katalog Automatyki 

Targi 

Współpraca z uczelniami i mediami 

Oferta w skrócie 
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Zakres prac obejmuje branże: 

 pomiarów i automatyki oraz systemów komputerowych  
 elektryczną i teletechniczną.  

 
 

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

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

 

 

Ze względu na duże doświadczenie w branży pomiarów i automatyki zapewniamy doradztwo techniczne w 
zakresie: 

 zastosowań  
 preferowanych rozwiązań  
 doborze zamienników urządzeń praktycznie wszystkich producentów krajowych i zagranicznych 

reprezentowanym w Polsce. 
 

 

Bazując na własnych i obcych projektach zapewniamy w ramach kompleksowych realizacji instalacji 
pomiarów i automatyki:  

 

 zakupy urządzeń, osprzętu elektrycznego, armatury przemysłowej, itp. 

 prefabrykację zaprojektowanych elementów jak: szafy sterownicze, pulpity, szafki, zwężki, itp. 

 kompletne dostawy urządzeń i materiałów. 
 

 

 

 systemy: sterowania i monitoringu, kontrolno-pomiarowe, telemetrii -  wykonujemy   w  oparciu              
o sterowniki firm: SIEMENS, OMRON, GE-FANUC Automation, Mitsubishi, ALLEN-BRADLEY, SAIA, 
MODICON-Telemecanique; WAGO, oraz inne wg. wymagań klienta 

 systemy wizualizacji (procesów przemysłowych) - wykorzystujemy software: FactorySuit (Industrial 
Application Server; InTouch; IndustrialSQL Server; ActiveFactory; InTrack; InBatch; InControl; DT 
Analyst; QI Analyst) firmy WONDERWARE; iFIX firmy INTELLUTION; WinCC firmy SIEMENS; asix 
firmy ASKOM, oraz inne wg. wymagań klienta. 

Projektowanie 

Doradztwo techniczne 

Kompletacja i dostawy urządzeń 

Oprogramowanie i uruchomienie przemysłowych systemów komputerowych 
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Zakres prac obejmuje branże: 

 pomiarów i automatyki oraz systemów 
komputerowych  

 elektryczną i teletechniczną.  
  

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

 

 

 

 

 

W ramach kompleksowej obsługi klientów zapewniamy serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych i sprzedawanych 

urządzeń.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Zakres sprzedaży obejmuje:  

 elementy automatyki  
 osprzęt elektryczny  
 armaturę przemysłową.  

 
Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autoryzowanym dystrybutorem kilkudziesięciu firm 
krajowych i zagranicznych - producentów elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury 
przemysłowej. 

 

  

Montaż i rozruch instalacji 

Serwis 

Sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej 
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Do kluczowych partnerów SKAMER-ACM należą firmy: 

 

Sprzedaż odbywa się z dobrze zaopatrzonych magazynów w Tarnowie i Krakowie.  
Ofertowanie i zamawianie produktów jest możliwe metodami tradycyjnymi  (telefon,  fax,  e-mail,  poczta), jak 
również poprzez platformę internetową Katalog Automatyki. 
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SKAMER-ACM wykonuje inwestycje z zakresu automatyki i pomiarów, jak również dostarcza niezbędne 
elementy do zdecydowanej większości zakładów przemysłowych południowego regionu Polski. Do 
największych należą:  

 Browary: Carlsberg-Okocim, Żywiec, Tychy, Leżajsk, Van-Pur, 

 Cementownie: Ożarów, Nowiny, Chełm, Rejowiec 

 Cukrownie: Racibórz, Ropczyce, Krasnystaw , Werbkowice 

 Elektrownie: Bełchatów, Połaniec, St. Wola, Kozienice, Skawina, Siersza, Jaworzno,  

 Ciepłownie i Elektrociepłownie: Kraków, Nowa Sarzyna, Mielec, Rzeszów, Kielce, Tarnów, 

 Huty: Kraków, Katowice, Częstochowa, Ostrowiec, Stalowa Wola, Krosno, Jarosław 

 Koksownie: Przyjaźń, Zdzieszowice 

 Rafinerie: Jasło, Jedlicze, Trzebinia, Czechowice, 

 ZA Tarnów, ZA Puławy, ZA Kędzierzyn, Synthos Oświęcim, LERG Pustków, Alwernia, ZCh Organika 

Sarzyna, ZTS Gamrat Jasło, ZCh Siarkopol, Firma Oponiarska Dębica, AirLiquide, Michelin Olsztyn, 

Coca Cola, Pliva, Śnieżka, Tikkurila, Stalprodukt, Stomil Sanok, Unilever, Juka, Kimberly Clark, 

Nestlé Nutrition - Alima Gerber, Ceramika Paradyż, Opoczno, Philip Morris, Kopalnie Węgla 

Kamiennego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Zakłady Energetyczne, Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

 

 

 

 

 

 

W roku 2011 zakończono następujące tematy inwestycyjne:  

 EVONIK- Jasło 
o Modernizacja układów pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej 

 

 PHILIP MORRIS – Kraków  
o Zmiana sterowania oświetleniem III Etap 

 

 NAFTOMONTAŻ Krosno 
o Szafka sterownicza dla możliwości sterowania pracą palnika podgrzewacza gazu na 

strefach przyodwiertowych 
 

 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. 
o Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie ucinarki kordu w linii kalandra 

nakładowego Repiquet 
 

 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA  S.A.  
o Zaprojektowanie i modernizacja maszyny konfekcyjnej do składania osnowy z kapą PA 

 

 DEZAMET - Nowa Dęba 
o Modernizacja układu oczyszczania ścieków przemysłowych i galwanicznych 

Referencje w skrócie 

Przez ostatnie 10 lat firma SKAMER-ACM pomogła w ponad 100 tematach 

inwestycyjnych. Prace obejmowały opracowanie koncepcji, dobór urządzeń, 

wykonanie projektu, kompletacja dostaw, montaż na obiekcie, programowanie 

sterowników, wykonanie wizualizacji, rozruch i późniejsze usługi serwisowe 
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Aktualnie finalizowane są: 

 STOMIL – Sanok 
 

 Modernizacja SYSTEMU sterowania mikserem. 
 

 Wykonanie systemu sterowania chłodziarką i systemu  sterowania mechanizmem  rozsuwu 
walców w walcarce. 
 

 ŚNIEŻKA – Dębica 
 

 Wykonanie systemu sterowania i archiwizacji danych na linii produkcji farb emulsyjnych w 
Zakładzie Produkcyjnym w Jaworowie na Ukrainie 
 

 

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

 
 

Istotnymi funkcjami i elementami systemu są: 

 Katalog towarów 
 Moduł szkoleń 
 Moduł targów internetowych. 

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

Katalog Automatyki 

Katalog Automatyki jest uniwersalnym - dla różnych producentów -  

konfiguratorem produktów, którego obsługa sprowadza się do zaznaczania 

kolejnych “check boxów”. Efektem końcowym jest wybranie konkretnego 

wykonania  wyrobu  określonego  m.in. symbolem  producenta,  nazwą, ceną. 

Dzięki temu użytkownik systemu nie musi konfigurować specyfikacji i symbolu 

wyrobu korzystając z kart katalogowych na stronach www producentów.  

Cena podana w Katalogu Automatyki pomaga w ocenie kosztów  zarówno przy 

projektowaniu  nowych  jak  modernizacji istniejących  instalacji  pomiarów i 

automatyki 
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konfigurator, cechy produktu filtrowanie wg producentów

wyszukiwarka

dodawanie do specyfikacji

specyfikacja bieżąca

doradztwo techniczne

nazwa produktu

symbol produktu

materiały techniczne

®

 
 
Karta produktu zawiera wszystkie niezbędne informacje, a mianowicie: 
 

 jednoznaczną opisową specyfikację produktu, 
 dokumentację techniczną (karty katalogowe, DTR, instrukcje obsługi, biblioteki CAD) 
 kod  producenta 
 zdjęcie 
 oferowaną cenę 
 kontakt z inżynierem sprzedaży 
 dostępność 
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Katalog Automatyki to również dwa bardzo innowacyjne moduły, a mianowicie Szkolenia i Targi online. 
Zastosowano tutaj narzędzia informatyczne takie jak wirtualna tablica, zdalny pulpit, uzupełnione o przekaz 
audio-wideo. 
 
Serwer, na którym funkcjonuje  system jest administrowany przez firmę SKAMER-ACM, pod neutralnym 
adresem: 
 

www.katalogautomatyki.pl 
 

Zapraszamy do korzystania z systemu. 

 

Katalog Automatyki daje możliwość tworzenia zapytań 

ofertowych, zamówień, generowania oferty automatycznej z 

systemu, eksportowania listy towarów do standardowych 

formatów (CSV, XML, PDF). Każdy użytkownik może również  

tworzyć własne katalogi. 

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

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

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

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

Ostatnie nowe uruchomienia to kable przeżywające pożar, także do 
zastosowań w automatyce przemysłowej. Kable bezhalogenowe zarówno do 
automatyki jak i zasilania. Kable pancerzone zarówno drutem stalowym jak 
i ocynkowanymi taśmami stalowymi. Nasze możliwości to od kabli miniaturowych do 
kabli o maksymalnej średnicy 50 mm.    

 
 
 

 
TECHNOKABEL S.A. 

ul.Nasielska 55 
04-343 Warszawa 

 
 

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

 
Dział sprzedaży: 

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

                                www.technokabel.com.pl         sprzedaz@technokabel.com.pl 
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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 4500 
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 1999r. zapewnia wysoką jakość zgodnie 
z normą ISO 9001: 2000. 

 
KABLE DO TRANSMISJI DANYCH (AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, KOMPUTERY) 
-Kable dla układów automatyki i elektroniki, o żyłach wielodrutowych 
-Kable sygnalizacyjne o żyłach wielodrutowych dla układów automatyki i elektroniki 
-Kable do transmisji cyfrowej 
-Kable do przemysłowych sieci Ethernet 
-Kable do przemysłowych sieci typu BUS 
-Kable do sieci typu BUS w budynkach inteligentnych 
 
KABLE STEROWNICZE I PRZYŁĄCZENIOWE 300/500 V I 0,6/1 KV  
-Kable sterownicze i przyłączeniowe o żyłach wielodrutowych 
-Kable sygnalizacyjne o żyłach wielodrutowych 
-Kable iskrobezpieczne  
-Przewody dźwigowe 
-Przewody przyłączeniowe do silników w napędach z przekształtnikami częstotliwości  
 
KABLE TELEINFORMATYCZNE 
-Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (okablowanie strukturalne) 
-Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych, do układania w ziemi 
-Przewody współosiowe do transmisji danych 
 
PRZEWODY WSPÓŁOSIOWE (KONCENTRYCZNE) 
 
TELEKOMUNIKACYJNE KABLE INSTALACYJNE 
-Telekomunikacyjne kable stacyjne 
-Telekomunikacyjne przewody giętkie 
-Kable do instalacji przeciwpożarowych 
-Przewody do urządzeń alarmowych i domofonów 
-Kable alarmowe i sygnalizacyjne do układania w ziemi 
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE  
KABLE SYGNALIZACYJNE 
KABLE BEZHALOGENOWE 
KABLE BEZPIECZEŃSTWA (OGNIOODPORNE Z PODTRZYMANIEM FUNKCJI) E30-E90 
KABLE GÓRNICZE – SYGNALIZACYJNE 
KABLE I PRZEWODY CIEPŁOODPORNE - SILIKONOWE 
PRZEWODY AUDIO I WIDEO 
PRZEWODY MONTAŻOWE 
PRZEWODY DO ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH I PRZENOŚNYCH 
KABLE OKRĘTOWE 
KABLE I PRZEWODY DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH,  PROJEKTOWANE WEDŁUG WYMAGAŃ KLIENTA 

 
Szczegółowy program produkcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 

www.technokabel.com.pl 
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Przewody do automatyki i sterowania 

 

 

TECHNOTRONIK LiYY 

TECHNOTRONIK LiYY-Nr 

TECHNOTRONIK LiYwYw 105oC 

TECHNOTRONIK LiYY-P 

TECHNOTRONIK LiYCY 

TECHNOTRONIK LiYCY-Nr 

TECHNOTRONIK LiYCY-P 

TECHNOTRONIK LiYYCY 

TECHNOTRONIK LiYYCY-Nr 

TECHNOTRONIK LiY(St)CY 

TECHNOTRONIK LiYC-CY-P 

TECHNOTRONIK LiYCY-CY-P            

LiY(St)-CY nx2x0,22mm2  

TECHNOTRONIK Kable dla układów automatyki i 
elektroniki, o żyłach wielodrutowych 

 

Kable TECHNOTRONIK przeznaczone są do pracy w systemach 

sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w 

technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem 

sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki 

przemysłowej i automatyki. 

Kable ekranowane TECHNOTRONIK posiadają wspólny ekran w 

postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej 

gęstości krycia oplotu > 80 %  chroni kabel przed wpływem 

zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia 

prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i  analogowych.  

 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,14 ÷ 2,5 

300/300 V 
 

 

TECHNOKONTROL YKSLY 

TECHNOKONTROL YKSLY-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekw 

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 

TECHNOKONTROL Kable  sygnalizacyjne o żyłach  

wielodrutowych dla układów automatyki i elektroniki 

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL  przeznaczone są do 

pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w 

systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do 

transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i 

cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.  

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod 

warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla 

obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable 

nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz 

budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na 

działanie olejów. 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

 

 

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

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

Kable do transmisji cyfrowej 

Kable o budowie pęczkowej przeznaczone do transmisji danych za 

pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych do 10 kHz. 

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

Kable ekranowane z wiązkami parowymi przeznaczone do pracy w 

systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach 

przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji 

danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w 

instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Zastosowanie 

polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów 

parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 48 

0,5 ÷ 1,3 

300/300 V 

 

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

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

FFBUS 105°C 1x2x18 AWG  

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

EIB BUS 2x2x0,8 mm i  

EIB BUS-H 2x2x0,8 mm 

Kable do przemysłowych sieci typu BUS 

Kable przeznaczone do pracy w systemach automatyki 

przemysłowej z magistralą PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, w 

systemach FOUNDATION fieldbus systemów także  do systemów 

automatyki przemysłowej z magistralą AS-I. 

Kable EIB BUS przeznaczone do Europejskiej Magistrali 

Instalacyjnej EIB (European Installation Bus).  
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TECHNOFLEKS LiYY  

TECHNOFLEKS LiYY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYY-P  

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY  

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY-P  

TECHNOFLEKS LiYYCY  

TECHNOFLEKS LiYYCY-Nr  

Giętkie kable sterownicze i zasilające o żyłach 

wielodrutowych na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 

Kable przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i 

wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, 

zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię 

elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak 

linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.  

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów 

 

 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLY  

TECHNOKONTROL YKSLY-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLYekw  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw  

TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr  

Kable sygnalizacyjne o żyłach wielodrutowych na 

napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 

Giętkie kable przeznaczone do pracy w energetycznych 

systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i 

do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach 

przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia 

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

połączeń ruchomych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie 

olejów. 

 

 

 
Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

YStY 300/500 V  

YStYekw 300/500 V  

Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 
300/500 V 

Giętkie kable sterownicze przeznaczone do pracy w 

energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, 

sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w 

instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, 

urządzenia klimatyzacji i inne. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3 ÷ 8 

0,75 ÷ 1,0 

300/500 V 

 

 TECHNOKONTROL IB-YSLY 

TECHNOKONTROL IB-YSLY-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-2YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB-YSLYCY-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY-P 

Kable iskrobezpieczne  
na napięcie 300/500 V i 0,6/1 kV 
 

Przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i 

strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowany na powłokę 

polwinit w kolorze niebieskim (RAL 5015) jest odporny na 

działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, 

jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym 

płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym. Kable są 

olejoodporne. 
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TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB1-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLYCY-P 

 

Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z 

materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, 

magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów 

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

zewnątrz budynków. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500V; 0,6/1 kV 

 

Kable elektroenergetyczne ognioodporne 

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

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min.  

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV  

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV  

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

Kable z izolacją ze specjalnej mieszanki silikonowej. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HDGs(żo) i HDGsekw(żo) 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HLGs(żo), HLGsekw(żo) 

Nieekranowane i ekranowane folią aluminiową (z żyłą uziemiającą 
pod folią) kable o wielodrutowych żyłach miedzianych, izolacji z 
gumy silikonowej i powłoce bezhalogenowej. 
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Technokabel S.A. jest firmą innowacyjną działającą w różnych obszarach rynku kablowego zawsze 

otwartą na nowe wyzwania . Staramy się rozszerzać nasz asortyment o wyroby nie standardowe 

sprawdzające się w najtrudniejszych warunkach. 

Jednym z krytycznych parametrów jest temperatura pracy. Kable w standardowym wykonaniu mogą 

być układane i przeginane w temperaturze od -5 do + 70°C, a po zainstalowaniu pracować statycznie 

od -30 do +80°C. 

 Zastosowanie specjalnych polwinitów ciepłoodpornych pozwoliło rozszerzyć  temperaturę pracy od     

-40 do + 105°C. Takie przewody stosowane są między innymi w przemyśle samochodowym, do 

którego oferowane są jednożyłowe FLRY lub specjalne wielożyłowe typu PSS-Y.  

W zastosowaniach militarnych, zwraca się uwagę na to, aby w ujemnych temperaturach powłoka 

kabla, najbardziej narażona na uszkodzenia, nie popękała nawet w temperaturze - 50°C. Efekt taki 

został osiągnięty w polowych kablach PKD i PKM przez zastosowanie specjalnej mieszanki 

polwinitowej. 

Zastosowanie poliuretanu w kablach pozwala rozszerzyć  temperaturę pracy od -40 do + 80°C. 

Dodatkowym efektem zastosowania tego materiału jest zwiększenie odporności mechanicznej, 

w szczególności na ścieranie i przecinanie, oraz odporności na oddziaływania mikrobiologiczne 

i promieniowanie ultrafioletowe. W ofercie Technokabla znajdziemy między innymi kable dla 

automatyki przemysłowej i elektroniki z powłoką poliuretanową  typu LiY11Y i ekranowane LiYC11Y 

dedykowane do ciężki warunków pracy. 

Rozszerzenie temperatury na zakres od -60 do + 125°C uzyskujemy stosując termoplastyczne 

elastomery. Takie kable jak Li91Y91Y i ekranowane Li91YC91Y zachowują elastyczność w całym 

zakresie temperatur. 

Coraz częściej jako materiały izolacyjne i powłokowe wykorzystuje się mieszanki bezhalogenowe, 

które mają podobne własności do polwinitu z tą różnicą, że nie zawierają halogenków. 

W nowoczesnych pojazdach szynowych (metro, kolej, tramwaje) zastosowanie takich mieszanek ma 

uzasadnienie w kontekście bezpieczeństwa pasażerów na wypadek pożaru. Obok zwiększonej 

odporności na rozprzestrzenianie płomienia mieszanki te nie emitują toksycznych gazów i gęstych 

dymów. Jednak podstawowe materiały bezhalogenowe nie sprawdzają się we wszystkich aplikacjach. 

Dopiero zastosowanie specjalnych mieszanek sieciowanych radiacyjnie jak w przewodach serii 

TECHNORAY pozwala uzyskać dodatkowo odpowiednią odporność chemiczną, mechaniczną 

i szeroki zakres temperatur pracy od -40 do + 120°C.  

Zastosowanie izolacji i powłoki silikonowej pozwoliło osiągnąć jeszcze większą odporność termiczną 

przewodów. Zakres temperatur dla takich rozwiązań wynosi od -60 do + 180°C, a czasowo nawet do 

+200°C. Pojedyncze przewody H05S, LGs lub SiF i wielożyłowe H05SS lub SiHF są stosowane do 

współpracy z czujnikami temperatury i innymi pracującymi w podwyższonej temperaturze. 

W najbardziej trudnych warunkach najlepiej sprawdzają się kable wykonane z tworzyw fluorowych. 

Mając to na uwadze Technokabel rozszerzył swoją ofertę o przewody jednożyłowe wykonane 

w izolacji ETFE oraz o przewody wielożyłowe i wieloparowe nieekranowane i ekranowane z izolacją 

i powłoką ETFE. W śród oferowanych przewodów znajdują się typy: jednożyłowe TD7Y i Li7YV, 

wielożyłowe Li7YC7Y i wieloparowe Li7YC7Y-P oraz przewody z kapilarą typu Li7YC7Y-Sp. 

Wymienione kable poza doskonałą odpornością chemiczną (paliwa, oleje, kwasy i zasady) 

charakteryzują się doskonałymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. Zakres temperatur pracy 

ciągłej wynosi od -65 do +150 °C. Kable charakteryzują się też zwiększoną niepalnością, 

a zastosowane materiały posiadają indeks tlenowy na poziomie 32%. Powłoki w omawianych kablach 

charakteryzują się również bardzo niską przepuszczalnością większości gazów i pary, dzięki czemu 

mogą on pracować na bardzo trudnych warunkach instalacji przemysłu petrochemicznego.  

W specyficznych zastosowaniach sprawdzają się tylko specjalne konstrukcje kabli wykonane 

z najwyższej jakości materiałów. Technokabel dostarczając nowoczesne rozwiązania przyczynia się 

do zapewnienia niezawodności i długiej żywotności nowoczesnych instalacji przemysłowych. 
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WIKA Polska S.A.                                              

ul. Łęgska 29/35  
87-800 Włocławek 
Tel. 054 23 01 100 
Fax 054 23 01 101 
info@wikapolska.pl 
www.wikapolska.pl 
 
 

Nowoczesna firma działająca w oparciu o innowacyjne 
rozwiązania technologiczne i biznesowe 
 
 

WIKA Polska  S.A. to obecnie część światowego koncernu będącego liderem w dziedzinie 

pomiarów ciśnienia i temperatury - firmy WIKA. WIKA Polska S.A. to kontynuacja 90- letniej tradycji 

marki KFM, której historia sięga 1916r. Cieszymy się ugruntowaną reputacją firmy stawiającej na 

jakość i innowacyjność. Lata doświadczeń pozwoliły na uzyskanie pozycji lidera  wśród producentów 

aparatury kontrolno- pomiarowej.  

WIKA Polska S.A., jest jednym z największych przedsiębiorstw w międzynarodowej Grupie 

WIKA. Filie firmy WIKA znajdują się 37 krajach na wszystkich kontynentach. W ich skład wchodzą 

najnowocześniejsze zakłady produkcyjne oraz punkty obsługi. 

 

  
         Oddziały WIKA 
 

  

mailto:info@wikapolska.pl
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 W naszym włocławskim oddziale zatrudniamy 1000 pracowników, a możliwości produkcyjne 

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

Polska S.A. we Włocławku produkowanych jest ponad 23 mln przyrządów rocznie, które 

dystrybuowane są do wszystkich krajów świata. To wszystko ma miejsce na powierzchni produkcyjnej 

22 333 m
2
. 

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

innowacyjnych produktów, fachowej i kompetentnej obsłudze oraz obecności na rynkach 

międzynarodowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIKA Polska S.A. jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie aparatury  

kontrolno – pomiarowej dla: przemysłu chemicznego petrochemicznego, gazowego,  

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

wymaganym oczekiwaniom klienta: 

 

 Pomiar ciśnienia 

 Elektroniczny pomiar ciśnienia   

    Mechatroniczny pomiar ciśnienia  

    Mechaniczny pomiar ciśnienia 

    Separatory membranowe 

 Pomiar poziomu 

 

 
 
 

Pomiar temperatury 

   Elektroniczny pomiar temperatury 
 Mechatroniczny pomiar temperatury 
 Mechaniczny pomiar temperatury  

    Osłony termometryczne 

 

 

 

 

 

Technologia kalibracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Więcej informacji na temat naszej oferty znajdą Państwo na stronie www.wikapolska.pl  
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Przyrządy do pomiaru poziomu 
 
Firma WIKA posiada szeroki zakres urządzeń do pomiaru poziomu dostępnych dla temperatur do 

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

standardowe jak i również wykonania wg specyfikacji klienta. 

 
 

W skład oferty wchodzą: 
 
   Wskaźniki poziomu typu Bypass – model BNA i wersja PLUS 

 

 Szklane wskaźnik poziomu  -  model LGG 

 

 Precyzyjne przyrządy do pomiaru poziomu  - model FFG 

 

 Przetworniki poziomu  - model RMG 

 

 Przełączniki pływakowe ze stałym magnesem  - model HIF, model RSM, model RSB 

 

 Optoelektroniczne przełączniki  - model LSO.02, model LSO.06, model LSO.025 
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Elektryczne sygnały wyjściowe 

Technologia szyn zbiorczych (magistrali) 

Ogólna tendencja stosowania układów cyfrowych szyn zbiorczych zamiast konwencjonalnych przyrządów 

pomiarowych z analogowym sygnałem wyjściowym jest obserwowana w różnych gałęziach przemysłu.  

  Zalety: 

 Wyższa dokładność 

 Mniejsze wymagania oprzewodowania 

 Możliwość parawmetryzacji 

 Rozszerzona diagnostyka przyrządów polowych 

 Lepsze monitorowanie procesu 

 Niezawodna transmisja sygnału cyfrowego 

Dla osoby odpowiedzialnej za instalację oznacza to obniżenie kosztów i zwiększenie 

dostępności instalacji. 

Standardowe sygnały wyjściowe 

W oparciu o różnorodne dostępne sygnały wyjściowe nasze przyrządy pomiarowe mogą być łatwo 

zintegrowane z każdym planem koncepcyjnym. Między innymi dostępne są następujące standardowe 

sygnały wyjściowe: 

   Analogowe (np. 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V) 

    4 ... 20 mA z protokołem HART®  

    PROFIBUS-PA 

 FOUNDATION Fieldbus™ 

Współdziałanie z innymi komponentami 

Współczesny rynek wymaga pełnej kompatybilności urządzeń z komunikatorami typu HART®, 

PROFIBUS lub FOUNDATION Fieldbus™ . Wymóg ten jest spełniony zarówno przez przetworniki 

temperatury jak i przetworniki ciśnienia produkowane przez firmę WIKA. 
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Przełącznik ciśnienia PSD-30 teraz dostępny z IQ-Link. 

 

WIKA dostarcza teraz swój nowej generacji przełącznik ciśnienia PSD-30  

z opcjonalnym, niezależnym interfejsem komunikacyjnym, IO-Link. Połączenie punkt 

do punktu, znacząco zmniejsza koszty parametryzacji, monitoringu procesów  

i utrzymania maszyn. 

 

Poprzez zastosowanie IO-Link, ręczne wprowadzanie różnych parametrów przyrządu takich 

jak punkty przełączania, punkty resetowe i jednostki, nie jest już wymagane. Są one 

dodawane bezpośrednio do przełącznika ciśnienia z centralnego 

systemu kontrolnego poprzez standardowy przewód i mogą być 

odtworzone w dowolnym momencie. Zmniejsza to czas potrzebny 

do uruchomienia lub modernizacji. Użytkownik wspomagany jest 

poprzez elastyczny wybór parametrów i dokumentację danych. 

 

IO-Link umożliwia także diagnostykę, podając szczegółowe 

informacje na temat stanu przełącznika ciśnienia. Tak więc 

ewentualna wymiana przyrządu  ma miejsce jeśli jest to 

absolutnie konieczne. Zatem czasy przestoju są ograniczone do 

minimum. 

 

Oprócz korzyści wynikających z nowego interfejsu modelu PSD-

30, dostępna jest dla użytkownika  wysoka funkcjonalność na 

miejscu, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ten niewielki przyrząd jest 

elastyczny jeśli chodzi o instalację i spośród jego cech wymienić można: trzyprzyciskową 

obsługę, nieskomplikowane menu nawigacyjne i wyświetlacz LED z cyframi o wysokości  

9 mm. Dzięki dostępności wielu opcji, model PSD-30 może być stosowany na całym świecie. 

 
 
 

NOWOŚCI 
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Nowa opcja umożliwiająca wyświetlenie przeciążenia ze 

100% pewnością! 

 

Firma WIKA opracowała nową metodę wskazania nadciśnienia dla dwóch modeli manometrów. 

Dzięki czemu nieoczekiwane nadciśnienie w procesach przemysłowych może być 

udokumentowane. 

 

Zaletą tego wykonania, nad manometrem ze wskazówką ciągnioną jest gwarancja bezpiecznego 

wskazania. Położenie wskazówki ciągnionej może ulec zmianie pod wpływem zewnętrznych 

czynników, np. wibracji, i tym samym jednoznaczne wskazanie nadciśnienia nie jest zapewnione. 

Nowa wskazówka po fakcie wystąpienia przeciążenia jest zabezpieczona przed zewnętrznymi 

manipulacjami.  

 

Rdzeniem nowej opcji w urządzeniu jest sworzeń sprężysty. Który 

został zamontowany na podzielni, na której maksymalne ciśnienie 

jest wskazywane przez klienta. Wskaźnik, metalowy kołek, jest 

prowadzony przez wskazówkę urządzenia i w przypadku, gdy 

podane maksymalne ciśnienie jest przekroczone pozostaje on 

zablokowany w czerwonej strefie.   

 

Opcja ta jest dostępna dla dwóch modeli manometrów 23x.50.1x0  i 

212.20.1x0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚCI 
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Nowy termometr przemysłowy ze sprężyną i wymiennym 

wkładem pomiarowym. 

 

Do szczególnie trudnych aplikacji firma WIKA wprowadziła do oferty rodzinę termometrów 

przemysłowy charakteryzujących się innowacyjną konstrukcją szyjki i wymiennym wkładem 

pomiarowym. 

 

Termometr rezystancyjny TR12 i termoparaTC12 są odpowiednie 

do zastosowania w procesach przemysłowych, w szczególności w 

przemyśle chemicznymi i morskim. Centralnie umieszczony wkład 

sprężynowy i przedłużony skok sprężyny daje możliwość użycia 

różnych wersji główek przyłączeniowych. 

 

Możliwe jest również zastosowanie przetworników temperatury. 

Dostępny jest szeroki wybór osłon termometrycznych WIKA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚCI 



WIKA Polska,  Materiały o Firmie str. 9 

XV   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2011       WIKA Polska 
 

 

 

 
 
 
 

 

Szybkie przyłącze magnetyczne magWIK będące 

zamiennikiem zacisków typu krokodyl. 

 

Firma WIKA opracowała nowe szybkie przyłącze magnetyczne, które ułatwia konfigurację  

i kalibrację przetworników ciśnienia i temperatury. Opatentowany „magWIK“ gwarantuje 

szybkie połączenie i zapobiega  zsuwanie się mostków. Firma WIKA aktualnie, jako jedyna 

oferuje alternatywne rozwiązanie do zacisków typu krokodyl. 

 

To innowacyjne  rozwiązanie jest odpowiednie dla przyłączy o średnicy 2 mm. magWIK nawet  

w trudnych warunkach eksploatacyjnych  charakteryzuje się łatwą obsługą. Umożliwia stabilne 

połączenie również z konfiguratorami poprzez  HART, FF, PROFIBUS. 

 

magWIK“ charakteryzuje się solidną konstrukcja z niezniszczalną izolacją. Połączenie konfiguratora  

z przetwornika dokonywane jest poprzez złącze magnetyczne. To złącze można łatwo rozdzielić.  

Tak, więc odpowiednie zaciski można również podłączyć jeden po drugi lub możemy podłączyć 

oddalone od siebie punkty. 

 

Nowy szybkie przyłącze można zamówić osobno lub razem  

z przetwornikiem lub urządzeniem do kalibracji.  
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Dane dotyczące bezpieczeństwa separatorów 

membranowych. 

 
 
Firma WIKA prezentuje wartości dotyczące bezpieczeństwa  separatorów membranowych. 

Użytkownik może teraz ocenić niezawodność całego systemu pomiarowego na podstawie 

pojedynczych komponentów (separator membranowy, połączenie, urządzenie pomiarowe). 

 

Nowa usługa skierowana jest przede wszystkim do klientów z wysokimi wymogami bezpieczeństwa, 

np. przemysł chemiczny, petrochemiczny. WIKA opracowała dane dotyczące bezpieczeństwa przy 

współpracy z zewnętrznymi firmami serwisowymi. Na podstawie Mittels einer Failure Modes, Effects 

and Diagnostic Analysis obliczono wskaźnik awaryjności (FMEDA). Wartości te mogą być 

wykorzystane przez operatorów/ użytkowników do własnej oceny bezpieczeństwa wg IEC 61508. 

 

W ofercie firmy WIKA dostępna jest szeroko gama 

separatorów membranowych ( rozwiązania konstrukcyjne, 

materiały). Dzięki czemu możliwe jest zastosowane 

przyrządów pomiarowych  

w najcięższych warunkach procesowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWOŚCI 
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