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2. Cel Konferencji  

 

●   przedstawienie  tendencji w systemach pomiarów i automatyki  
 
●   promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki 
 
●   wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 
      (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy). 
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Ryszard Tadeusiewicz 
 

Komputerowe Wspomaganie Decyzji 

Wstęp 

W nowoczesnych systemach automatyki obok generacji sygnałów sterujących oraz obok 

przetwarzania sygnałów z czujników i przetworników pomiarowych pracujących w pętlach 

sprzężeń zwrotnych - coraz częściej wymagane jest komputerowe wspomaganie decyzji 

korzystającego z systemu operatora. Jest to wciąż jeszcze mniej znany aspekt nowoczesnej 

automatyki i dlatego ten referat należy potraktować jako wprowadzenie do tej problematyki 

oraz jako zachętę do jej bliższego poznania.  

Zacznijmy od definicji podręcznikowej. Podejmowanie decyzji jest aktem świadomego 

wyboru jednego spośród co najmniej dwóch  możliwych rozwiązań  jakiegoś problemu. 

Istotne jest to, że podejmowana decyzja jest rezultatem świadomego, czyli racjonalnego, 

a nie losowego (przypadkowego) wyboru spośród zbioru możliwych rozwiązań danego 

problemu. Wynik decyzji jest wyborem przemyślanym, opartym na podstawie wiedzy, 

doświadczenia, czy intuicji. Jeśli osoba podejmująca decyzję nie posiada wystarczającej 

wiedzy czy doświadczenia – może skorzystać z usług komputerowego systemu wspomagania 

decyzji, o którym będzie mowa w tym referacie. Niestety nawet najlepszy system 

komputerowy nie zastąpi intuicji, więc zastosowanie omawianej tu techniki ma swoje 

ograniczenia. Niemniej lepiej skorzystać z usług nawet takiego niedoskonałego systemu 

wspomagającego decyzje – niż przy braku wiedzy czy doświadczenia podejmować je 

irracjonalnie, na przykład w sposób losowy.  

Niewątpliwie silną stroną systemów automatycznych (komputerowych) jest 

magazynowanie informacji. Robią to one zdecydowanie lepiej niż człowiek. Z powodzeniem 

gromadzą lawinowo narastającą liczbą danych, która sięga już ok. 1,6 EB rocznie. Niestety 

słabą stroną systemów komputerowych jest wnioskowanie i korzystanie z zgromadzonej 

wiedzy. W tym przypadku człowiek, który posiadałby wiedzę zmagazynowaną przez 

komputer rozwiązałby dany problem i szybciej i lepiej, szczególnie w przypadkach 

problemów wymagających twórczego myślenia. Nieumiejętność zaprogramowania 

kreatywnego myślenia uniemożliwia systemom automatycznym zastąpienie człowieka 
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w procesie podejmowania decyzji w przypadku poszukiwania rozwiązań problemów 

niestrukturalnych (dla których nie istnieją opracowane procedury postępowania). Jednak 

pozostaje interesująco rozległa domena, w której system automatyki może wspomagać 

w podejmowaniu decyzji menedżerów, może również brać udział w  procesie decyzyjnych 

dotyczącym procesów produkcji, sterowania, leczenia, diagnozy, itp. O tym właśnie będzie 

mowa w tym referacie.  

Podstawowe pojęcia 
 

W referatach przedstawianych na konferencji Automatyków w Rytrze staramy się 

unikać ujęć teoretycznych, bo często są one trudne do przyswojenia, a po przyswojeniu 

okazują się mało przydatne w konfrontacji z potrzebami praktyki. Dlatego jedynie na 

zasadzie elementarnego wprowadzenia odnotujemy, że wszystkie działania prowadzące do 

wyboru właściwej decyzji, przedstawione na rysunku 1, składają się na proces decyzyjny. 

 

Określenie sytuacji 

decyzyjnej

Sformułowanie problemu 

decyzyjnego

Zbudowanie modelu 

decyzyjnego

Wyznaczenie decyzji 

dopuszczalnych i 

optymalnych

Podjęcie decyzji

 

 

Rysunek 1. Etapy procesu decyzyjnego 

 

W teorii decyzji wyróżnia się decyzje: optymalne i dopuszczalne. Decyzja optymalna, to 

decyzja najlepsza z punktu widzenia określonych kryteriów. Natomiast decyzja dopuszczalna 
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to taka, która spełnia wszystkie warunki ograniczające. Zbiór wszystkich takich decyzji 

nazywa się zbiorem decyzji dopuszczalnych. Jeśli zbiór ten jest pusty, to problem decyzyjny 

nie posiada rozwiązania. 

Systemy Wspomaganiu Decyzji (SWD), będące przedmiotem rozważań w tym artykule 

posiadają wiedzę i umieją z niej korzystać sprawnie rozwiązując problemy wspomagając 

decydentów w procesie podejmowania decyzji. Znalazły one zastosowanie w sytuacjach, 

gdzie: 

 do podjęcia decyzji konieczne jest szybkie przetworzenie ogromnych ilości 

danych, 

  charakterystyka sytuacji decyzyjnej wymaga zastosowania skomplikowanych 

obliczeniowo modeli,  

 decyzja dotyczy problemów nie poddających się algorytmizacji, 

Dobry SWD powinien wskazać rozwiązanie, ale także podać decydentowi ścieżkę 

rozumowania, która doprowadziła go do zaprezentowanych rozwiązań.   

Rozwój SWD jest ściśle związany z rozwojem technologii informatycznych, który 

doprowadził do powstania hurtowni danych (ang. data warehouse) oraz do rozwoju 

sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence). Istnieje wiele rodzajów SWD, jednak 

w dalszych rozważaniach skupimy się wyłącznie na tak zwanych systemach ekspertowych.  

Systemy ekspertowe 
 

System ekspertowy (SE), to system komputerowy posiadający informacje potrzebne do 

wspomagania decyzji w formie bazy wiedzy, oraz automat wnioskujący w postaci specjalnie 

skonstruowanego programu tzw. modułu wnioskowania. SE powinien być także zaopatrzony 

w odpowiednie mechanizmy zapewniające porozumiewanie się z użytkownikiem – łatwy 

w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika. Ogólny schemat architektury systemu 

ekspertowego przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Schemat SE 

Dobry SE powinien móc uzasadnić wybór wskazanej przez niego decyzji. Na żądanie 

użytkownika system powinien być w stanie uzasadnić swoje konkluzje. Wyróżnia się kilka 

form podawanych wyjaśnień w SE: 

1. Odpowiedź na pytanie użytkownika „Jak?”; w tym przypadku zostaje prześledzony 

proces wnioskowania, który doprowadził do konkluzji; wykazywane są użyte 

reguły, ich wyniki i zastosowane fakty. 

2. Odpowiedź na pytanie użytkownika „Dlaczego?”; pytanie zadawane jest 

najczęściej wtedy, gdy system próbuje dowiedzieć się o jakąś dodatkową daną; 

zwykle wykazywana jest reguła, której przesłanka wymaga zadania takiego 

pytania. 

3. Odpowiedź na pytanie użytkownika „Dlaczego nie?”; w tym przypadku SE 

prezentuje łańcuch reguł i wyjaśnia, dlaczego pewne reguły zostały odrzucone. 

4. Odpowiedź na pytanie użytkownika „A co jeśli?”; w tym przypadku system 

pokazuje wnioskowanie i odpowiedź przy założeniu zmiany faktu, czy reguły. 

W SE w różny sposób realizowane są  algorytmy zapamiętywania i odtwarzania 

łańcuchów rozumowań. Jednym ze sposobów jest zapamiętywanie na bieżąco łańcucha 

rozumowań. W tym przypadku użytkownik otrzymuje odpowiedź na zadane pytanie 

dotyczące rozumowania SE bardzo szybko. Wadą tego rozwiązania jest konieczność 
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zapewnienia dodatkowej przestrzeni pamięci, w której łańcuchy rozumowań będą 

zapamiętywane i przechowywane. Mniej kosztownym rozwiązaniem jest odtwarzanie 

łańcuchów rozumowań na żądanie użytkownika SE bez konieczności zapisu tych informacji 

w pamięci. Jednak w tym przypadku odpowiedź SE zostanie otrzymana w znacznie dłuższym 

czasie.  

Klasyfikacja i charakterystyka systemów ekspertowych 

Praktyczny sposób realizacji SE pozwala na rozróżnienie tych systemów na: 

 systemy dedykowane – systemy tworzone na konkretne zamówienie, 

z zaimplementowaną bazą wiedzy, 

 szkieletowe – systemy z pustą bazą wiedzy, którą w zależności od potrzeb 

samodzielnie uzupełnia użytkownik.  

Etapy tworzenie SE obejmują niżej przedstawione fazy: 

1. analiza problemu - ocena, czy budowa danego SE ma sens, 

2. specyfikacja systemu – szczegółowe określenie funkcji i oczekiwań użytkowników 

wobec SE, 

3. akwizycja wiedzy – zgromadzenie wiedzy, wydobycie z dostępnych źródeł 

i organizacja wiedzy, 

4. wybór metody reprezentacji wiedzy i narzędzi do budowy SE, 

5. konstrukcja systemu – utworzenia bazy wiedzy, reguł wnioskowania, systemu 

wyjaśniającego rozumowanie i prowadzenie dialogu z użytkownikiem, 

6. weryfikacja i testowanie systemu. 

Systemy ekspertowe są bardzo przydatne do rozwiązywania złożonych problemów, 

w dziedzinach w których zgromadzono wiedzę empiryczną. Ułatwiają dostęp do wiedzy 

eksperckiej, pozwalają na wykorzystanie połączonej wiedzy wielu ekspertów. Wykorzystanie 

dostępnej aktualnie coraz większej mocy obliczeniowej komputerów w SE umożliwia szybkie 

uzyskanie informacji ilościowych o badanym zjawisku. Stosowanie SE ma również 

uzasadnienie ekonomiczne - wpływa istotnie na zmniejszenie kosztów ekspertyzy. SE 
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w dłuższej perspektywie czasu jest tańszym rozwiązaniem w porównaniu z zatrudnieniem do 

rozwiązania danego problemu eksperta.  

Systemy ekspertowe pozawalają na rozwiązanie problemów wymagających najbardziej 

specjalistycznej, najdroższej wiedzy. Dodatkowo uzupełniają brak ekspertów w niektórych 

dziedzinach, nie męczą się, pracują dłużej i są bardziej niezawodne niż ludzie. Są także 

konsekwentne, obiektywne,  dokładne,  dyspozycyjne i niezastąpione w przypadku analizy 

dużych ilości informacji i danych.  

Przy wyborze SE należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie go do przewidzianych 

zadań. Należ również zastanowić się, czy na pewno daje on odpowiedź na istniejące 

problemy. Ważną cechą SE jest także możliwość modyfikacji bazy wiedzy, która pozwoli 

na ulepszanie procesu podejmowania decyzji. Funkcjonalność ta jest szczególnie ważna 

w przypadku SE, których wiedza pochodzi z dynamicznie zmieniających się dziedzin życia. 

Niektóre systemy  sprzedawane są z bazą wiedzy zablokowaną pod względem możliwości 

wprowadzania modyfikacji. Przed zakupem SE należy również sprawdzić jakie będą 

planowane koszty wykonania, implementacji i instalacji systemu, czy trzeba będzie dokupić 

jakieś dodatkowe moduły niezbędne do działania systemu, a także czy będą potrzebne 

szkolenia i jaki jest ich koszt. Ważna jest również informacja na temat czasu potrzebnego 

do ostatecznego uruchomienia systemu. 

Wiedza w systemach wspomagania decyzji 
 

Przydatność systemów ekspertowych w większym stopniu zależy od zawartej w nim 

wiedzy, niż od mechanizmów wnioskowania. Nawet najdoskonalsze narzędzia i techniki 

informatyczne zastosowane w SE nie sprawdzą się jeśli wiedza w nim zawarta nie będzie 

pełna i odpowiednio uporządkowana. Wyróżnia się wiedzę jawną i ukrytą. Wiedza jawna jest 

reprezentowana przez fakty i informacje zgromadzone w różnego rodzaju dokumentach 

i bazach danych. Natomiast wiedza ukryta jest mieszanką różnego rodzaju doświadczeń, 

umiejętności, wypracowanych sposobów postępowania oraz merytorycznych spostrzeżeń 

posiadanych przez ekspertów w danych dziedzinach. Zależność pomiędzy  wiedzą jawną 

i ukrytą przedstawiono na rysunku 3. 
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Wiedza jawna

Wiedza ukryta

Metody inżynierii wiedzy

Schematy 

Algorytmy postępowania

Wzory i symbole

Doświadczenie, umiejętności, 

spostrzeżenia, sposoby 

postępowania posiadane przez 

specjalistów i ekspertów z danych 

dziedzin

Potencjalna wiedza zawarta w 

dokumentach i bazach danych

 

Rysunek 3. Zależność między wiedzą jawną i ukrytą 

 

Każda wiedza jawna jest pochodna względem wiedzy ukrytej. Wiedza ukryta ma swój 

początek w ludzkich umysłach, z czasem jest formalizowana i przedstawiana w postaci 

wiedzy jawnej. W przypadku wielu dziedzin zasoby wiedzy ukrytej są znacznie większe niż 

zasoby wiedzy jawnej. W praktyce jest to sytuacja  niekorzystna, ponieważ wiedzą ukrytą jest 

bardzo trudno zarządzać i łatwo ją utracić np. po odejściu eksperta. Dostępna wiedza 

najczęściej jest w postaci: 

 faktów,  

 reguł, 

 heurystyk, 

 strategii, 

 teorii. 

Do głównych zadań metod pozyskiwania wiedzy należy: 

 formułowanie nowych pojęć, 
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 tworzenie reguł decyzyjnych, 

 uogólnianie i precyzowanie pojęć, 

 wykrywanie prawidłowości w danych, 

 stosowanie analogii. 

Proces pozyskiwania wiedzy powinien być realizowany w kilku etapach: 

1. Wybór dziedziny wiedzy 

2. Wybór inżyniera wiedzy 

3. Wybór eksperta 

4. Organizacja spotkań 

5. Weryfikacja pozyskanej wiedzy 

6. Autoryzacja reguł 

Gdy się wiedzę pozyska – trzeba ją odpowiednio umieścić w systemie automatyki. I z tym jest 

kolejny problem.  

Reprezentacja wiedzy 

W systemach automatyki umiemy odwzorowywać wartości liczbowe, na przykład wyniki 

pomiarów. Sprawnie posługujemy się także danymi logicznymi oraz w pewnym zakresie 

opanowane mamy dane lingwistyczne. Te ostatnie to dane opisowe, odwołujące się do 

z góry ustalonych kategorii, najczęściej wybieranych przy pomocy przełączników lub 

klawiatury.  

Ale wiedza? Z tą jest trudniej.  

Pozyskana wiedzę inżynierowie zapisują najczęściej w postaci faktów i reguł, 

wykorzystując takie struktury danych jak na przykład trójki OAW (Obiekt – Atrybut – 

Wartość). Są one sposobem reprezentacji faktów w postaci:  

<obiekt> <atrybut> <wartość> 

Na przykład:  

rurociąg, ciśnienie, 200 
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Wartości nie muszą być wyrażane w liczbach, można także tutaj stosować dane 

lingwistyczne. W niektórych systemach rozbudowuje się trójki OAW dodając dodatkową 

informację o stopniu pewności, który najczęściej reprezentowany jest przez liczbę z zakresu 

[-1,1]. Stopień pewności +1 oznacza, że jesteśmy całkiem pewni, że obiekt posiada atrybut 

o podanej wartości. Im mniejsza wartość, tym pewność mniejsza, aż wreszcie przy wartości 0 

niczego już nie jesteśmy pewni. Narastanie wartości ujemnych oznacza negację – mamy 

coraz większą pewność, że rozważany atrybut nie ma wskazanej wartości. W ten sposób 

uzyskuje się stwierdzenie przybliżone w postaci uporządkowanej czwórki:  

<obiekt> <atrybut> <wartość>  <stopień pewności>. 

Do opisu bardziej złożonych sytuacji wykorzystuje się drzewa decyzyjne, przydatne 

na przykład przy tworzeniu prognoz. Reprezentacja wiedzy ma wtedy strukturę drzewa na 

które składają się: węzły (odpowiadają kwestiom do rozstrzygnięcia), krawędzie (wyniki 

rozstrzygania) oraz liście (prognozy) – Rys 4.  

B B B B B B A A

radioterapia radioterapia

złośliwość

wiek

taknietak

średniamała

<=40

złoścliwość

>40

radioterapia radioterapia radioterapia

średnia dużamała

nietak tak nietak

B

nie nie

A

 

Rysunek 4. Przykład drzewa decyzyjnego tworzącego prognozy wyleczenia raka. Prognoza A 

– pacjent umrze, prognoza B – pacjent przeżyje.  

Na podstawie drzew decyzyjnych można łatwo budować reguły, zgodnie z którymi system 

będzie udzielał rad użytkownikowi. Przykłady takich reguł wynikających z rysunku 4 są 

następujące:  

IF wiek>40 AND złośliwość IS średnia AND radioterapia IS tak THEN prognoza =B 

IF wiek>40 AND złośliwość IS średnia AND radioterapia IS nie THEN prognoza =A 
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Drzewa decyzyjne są również stosowane w uczeniu maszynowym do pozyskiwania wiedzy 

na podstawie przykładów. Stanowią jedną z najpopularniejszych technik ustalania granic 

pomiędzy klasami. Gałęzie drzewa stanowią pytania klasyfikacyjne, a liście drzew tworzą 

odpowiednią sklasyfikowana grupę danych.   

Główną zaletą drzew decyzyjnych jest możliwość reprezentowania dowolnie 

złożonych pojęć. Dodatkowe mają one mała złożoność obliczeniową i pamięciową. Do wad 

można zaliczyć bardzo złożoną strukturę drzewa w przypadku prezentacji bardziej 

skomplikowanych problemów oraz trudności z rozbudowywaniem drzewa w oparciu o nowe 

przykłady. Wady te częściowo eliminuje algorytm Quinlana (określany również jako ID3) 

pozwalający na uzyskiwanie w trakcie uczenia mniej rozbudowanych drzew decyzyjnych 

poprzez określanie kolejności sprawdzania rozstrzygnięć dobieranych przy budowie drzewa 

decyzyjnego.  Na przykład algorytm ten zastosowany do przykładu z rysunku 4 pozwala 

stwierdzić, że najwięcej informacji wnosi określenie złośliwości raka, więc to rozstrzygnięcie 

powinno być zbadane jako pierwsze. Gdy się to zrobi, to okazuje się, że pytanie o wiek nie 

wnosi już żadnej dodatkowej informacji – można je więc usunąć. W konsekwencji powstaje 

uproszczone drzewo decyzyjne pokazane na rysunku 5.  

zlosliwosc

radioterapia

B B AA

mala

tak nie

srednia duża

radioterapia radioterapia

tak nie

B

nie

A

tak

 

Rysunek 5. Drzewo decyzyjne po uwzględnieniu wyników działania algorytmu Quinlana 

Uogólnieniem koncepcji drzew decyzyjnych są sieci semantyczne, które opracował także 

wspomniany wyżej Quillian. Miały one reprezentować model ludzkiej pamięci. Sieć 

semantyczna jest przedstawiana w postaci grafu, w którym węzłami są stwierdzenia, pojęcia 

i obiekty, a gałęziami relacje pomiędzy nimi. Aktualnie sieci semantyczne znalazły szerokie 
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zastosowanie w systemach analizy i rozumienia języka naturalnego oraz w systemach 

wspomagania uczenia. Przykładowa sieć semantyczna została przedstawiona na rysunku 6. 

 

auto przebieg 12000 kmma równy

m
a

właściciel Pani Xrówny

 

 

Rysunek 6. Przykładowa sieć semantyczna 

Sposobów reprezentacji wiedzy używanych w systemach ekspertowych jest znacznie więcej, 

brak tu jednak miejsca na to, żeby te wszystkie sposoby prezentować i dyskutować. 

Wspomnijmy natomiast o innym problemie, którym jest kontrola kompletności bazy reguł. 

Bazy wiedzy współczesnych systemów ekspertowych są często bardzo rozbudowane. 

Dodatkowo w czasie użytkowania mogą one wielokrotni zmieniać swoją zawartość np. 

w wyniku dodawania nowej reguły, czy usuwania/zmieniania już istniejącej. 

Niekontrolowana modyfikacja bazy wiedzy może doprowadzić do utraty kontroli nad jej 

zawartością. W konsekwencji może się okazać, że baza zawiera reguły niepotrzebne, 

sprzeczne, czy niekompletne łańcuchy reguł.  

Istnieje wiele metod, które mają pomóc inżynierom utrzymać poprawną zawartość 

bazy reguł. Jedną z tych metod jest grupowanie reguł. Reguły mogą być grupowane w bazie 

wg konkluzji lub wg przesłanki. Umieszczenie obok siebie  reguł, które kończą się taką samą 

konkluzją daje możliwość prześledzenia przesłanek, do których te konkluzje prowadzą. 

Następnym krokiem powinno być uporządkowanie grup. Najważniejsze są grupy zawierające 

konkluzje końcowe. Analogicznie postępuje się w przypadku grupowania wg przesłanek. Ten 

rodzaj uporządkowania pozwala stwierdzić, czy reguły stanowią logiczną całość. Inną 

techniką sprawdzania kompletności bazy reguł jest graficzna budowa sieci zależności 

zachodzących między regułami – ale tego zagadnienia też nie będziemy tu rozwijać.  
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Wnioskowanie w systemie ekspertowym 
 

Wnioskowanie w systemie ekspertowym (SE) jest procesem wyszukiwania konkluzji 

(końcowej lub pośredniej) przy wykorzystaniu zbioru reguł i faktów w konkretnej sytuacji, 

w określonych warunkach. W klasycznych SE wnioskowanie oparte jest na tradycyjnej logice 

dwuwartościowej, gdzie o prawdziwości pewnych zdań wnioskuje się  na podstawie 

prawdziwości innych zdań.  I tak na przykład jeśli dysponujemy zestawem zdań prawdziwych, 

to wyciągnięty na ich podstawie wniosek też musi być prawdziwy, ponieważ ze zdań 

prawdziwych może wynikać tylko prawdziwy wniosek. W logice dwuwartościowej stosuje się 

cały szereg reguł wnioskowania. Do podstawowych reguł należą: modus ponens oraz modus 

tollens. 

Regułę wnioskowania modus ponens określa niżej przedstawiony schemat 

wnioskowania: 

 

Przesłanka A 

Implikacja BA  

Wniosek B 

 

Przykład: 

Niech zdanie A ma postać „Temperatura jest za niska”, a zdanie B „Grzejnik powinien być 

włączony”. Zgodnie z regułą modus ponens jeżeli prawdą jest, że „Temperatura jest 

za niska”, to prawdą jest również, że „Grzejnik powinien być włączony”. Z prawdziwości 

przesłanki i implikacji wynika prawdziwość wniosku. 

 

Regułę wnioskowania modus tollens określa niżej przedstawiony schemat 

wnioskowania: 

 

Przesłanka B  

Implikacja BA  

Wniosek A  
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Kontynuując wcześniej przedstawiony przykład rozumiemy, że jeżeli „Temperatura 

nie jest za niska”, to „Grzejnik nie powinien być włączony”. W tym przypadku z braku 

prawdziwości przesłanki i implikacji wynika brak prawdziwości wniosku. 

Na tych prostych regułach opiera się działanie maszyny wnioskującej. Jednak dla sprawnego 

działania SE konieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytania: 

1. Jak zacząć proces wnioskowania? 

2. Którą regułę zastosować, gdy kilka reguł jest aktywnych? 

3. Jak znaleźć następne reguły? 

Sposób rozpoczęcia procesu wnioskowania zależy od zastosowanego algorytmu 

wnioskowania. W teorii SE istnieją dwa podstawowe algorytmy wnioskowania: do przodu 

i wstecz. Wszystkie inne są modyfikacjami tych dwóch podstawowych. W przypadku 

algorytmu wnioskowania do przodu wnioskowanie rozpoczyna się od analizy faktów. 

Na podstawie dostępnych reguł i faktów generowane są tak długo fakty, aż wśród nich 

znajdzie się poszukiwany przez użytkownika cel lub zabraknie reguł. W przypadku algorytmu 

wnioskowania wstecz wnioskowanie zaczyna się od hipotezy i poszukuje się argumentów, 

które je potwierdzą lub obalą. 

W przypadku, gdy kilka reguł daje się zastosować do tej samej sytuacji, stosuje się 

następujące rozwiązania: 

 użyj reguły o najwyższym priorytecie, 

 użyj reguły, która ma najwięcej szczegółowych warunków, 

 użyj ostatnio używaną regułę, 

 użyj regułę, która została dodana najpóźniej, 

 użyj regułę zawierającą zmienne, które były ostatnio używane, 

 użyj regułę do której konkluzji masz największe zaufanie (w przypadku, gdy 

dysponuje się wagami przesłanek, stopniem prawdziwości przesłanek).  
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Heurystyki  

Z systemami wspomagającymi proces podejmowania decyzji wiąże się często  pojęcie 

heurystyki, któremu warto się teraz przyjrzeć, bo jest ono bardzo pożyteczne. Przy użyciu 

heurystyki znajduje się rozwiązania problemów dla których pełny algorytm ich 

rozwiązywania nie jest znany lub z przyczyn technicznych jest zbyt kosztowny. Heurystykę 

stosuje się zwłaszcza do znajdowania rozwiązań przybliżonych w sytuacji, gdy system jest 

silnie uwarunkowany czasowo, co w automatyce jest właściwie regułą. W czasie, jaki ma do 

dyspozycji decydent, nie zawsze można uzyskać rozwiązanie optymalne. Dlatego skłaniamy 

się do poszukiwania reguł, które najszybciej doprowadzą do rozwiązania, nawet jeśli będzie 

to rozwiązanie przybliżone. Do poszukiwania tej właściwej reguły często stosuje się 

heurystyki tworzone w oparciu o intuicję, doświadczenie i ocenę zdroworozsądkową. 

Metody heurystyczne mogą być stosowane w szczególności w przypadku przestrzeni 

przeszukiwań (ograniczonego określonego obszaru bazy wiedzy) przedstawionej w postaci 

grafu. Wyróżnia się  dwie podstawowe grupy strategii poszukiwań: 

 strategie „ślepe” - które nie wykorzystują informacji o rozwiązywanym 

problemie; 

 strategie skierowane - które wykorzystują  informację o rozwiązywanym 

problemie np. o jego koszcie rozwiązania, czy tematyce. 

Inny podział strategii poszukiwań rozróżnia: 

1. strategię w głąb  (ang. depth-first) – przeszukiwanie jest prowadzone w głąb każdej 

gałęzi  węzła; w przypadku gdy nie zostanie znaleziony węzeł docelowy, następuje 

powrót do najbliższego węzła, dla którego jeszcze nie wszystkie pod-węzły zostały 

rozwinięte. 

2. strategię wszerz  (ang. breadth-first) – badane są kolejno węzły na tych samych 

poziomach grafu; w przypadku gdy istnieje konieczność rozwinięcia następnego 

poziomu grafu rozwijane są i badane wszystkie pod-węzły zbadanych już węzłów; 

strategia ta gwarantuje znalezienia węzła do którego prowadzi najkrótsza ścieżka, 

o ile taka istnieje.  

3. strategię najpierw najlepszy – w strategii wykorzystywana jest funkcja, która wyraża 

ocenę węzła na podstawie: 
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 zbieżności, czyli osiągnięcia celu; 

 minimalnego kosztu drogi od węzła początkowego do wybranego węzła; 

 minimalnej złożoności obliczeniowej procesu przeszukiwania. 

Wybierany jest węzeł, który jest najlepszy spośród wszystkich przeanalizowanych 

węzłów. 

4. strategię z powracaniem (ang. backtracking) – jest modyfikacją strategii w głąb; dla 

wybranego węzła generowany jest tylko jeden potomek, jeżeli ten węzeł nie spełnia 

kryterium celu lub końcowego, to jest dalej rozszerzany; jeżeli po kolejnych 

rozszerzeniach otrzymany węzeł spełnia kryterium  końca przeszukiwanego grafu lub 

nie można dla niego wygenerować nowego potomka, to następuje powrót 

do najbliższego przodka, dla którego jest możliwe wygenerowanie potomków. Zaletą 

tej metody jest oszczędność pamięci, niestety kosztem dodatkowego nakładu 

obliczeń. To dodatkowe obciążenie obliczeniowe generowane jest przez testowanie 

krawędzi każdego rozszerzonego węzła. Strategia ta gwarantuje, że po jej 

zakończeniu wszystkie wygenerowane węzły są przetestowane. 

5. strategia A* – celem tej strategii jest wyznaczenie najtańszej drogi w grafie; funkcja 

„kosztu” f(w) jest sumą dwóch składników: 

f(w) = h(w) + g(w). 

Dla danego węzła w jest wyznaczana najpierw w sposób heurystyczny estymacja h(w) 

kosztu drogi łączącej węzeł w z węzłem celu; następnie wyznacza się dla węzła w 

koszt drogi łączącej węzeł początkowy p z węzłem w, co reprezentuje składnik g(w). 

Zaletą tej heurystyki jest to, że: 

 pozwala na uniknięcie badania tzw. ślepych uliczek i wcześniejsze 

wykorzystanie w trakcie badania informacji; 

 prowadzi do rozwiązania wzdłuż najkrótszej, najbardziej prawdopodobnej 

drogi omijając mniej obiecujące ścieżki; 

 podaje proste kryterium wyboru kierunków postępowania; 

 jest praktyczną strategią poprawiającą efektywność rozwiązywania złożonych 

problemów. 
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Podsumowanie 
 

Przedstawione opracowanie nie wyczerpało wszystkich problemów związanych 

z tworzeniem i wykorzystywaniem systemów  wspomagających podejmowanie decyzji, ale 

dało zapewne Czytelnikowi ogólny pogląd na tę sprawę. Oceniając jakość systemu 

ekspertowego (lub dowolnego innego systemu podobnego typu) należy wziąć pod uwagę 

kilka kryteriów takich jak:  

1. dostosowanie do przewidywanych zadań (dostępna funkcjonalność w stosunku 

do wymagań), 

2. spójność kompletność reguł w bazie wiedzy,  

3. jakość/trafność odpowiedzi (wyznaczona na podstawie czułości i specyficzności 

systemu), 

4. szybkość udzielanych odpowiedzi, 

5. dokładność podawanych rozwiązań, 

6. forma przekazywanych odpowiedzi (czytelna/nieczytelna). 

Technika systemów omówionego tu rodzaju daleka jest jeszcze od doskonałości, ale ich 

zastosowanie w nowoczesnej automatyce wydaje się nieuchronne ze względu na coraz 

bardziej złożone problemy decyzyjne, jakie musi rozwiązywać operator systemu.  
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Uzupełnienia środowiska inżynierskiego CPDev dla 

programowania holenderskiego systemu sterowania 

statków Mega–Guard 
 

Streszczenie 

Środowisko inżynierskie CPDev jest pakietem przeznaczonych do programowania, 

symulacji off-line, konfiguracji komunikacji oraz uruchamiania on-line (commissioning) 

sterowników w rozproszonych systemach automatyki i pomiarów. Programować można 

w tekstowym języku ST. Ze środowiska CPDev korzystają obecnie Zakłady LUMEL 

w systemie kontrolno-pomiarowym ze sterownikiem SMC oraz holenderska firma Praxis 

w systemie Mega-Guard do automatyzacji i nawigacji statków. Celem niniejszego 

referatu jest prezentacja wstępnych wyników prac zmierzających do rozwoju środowiska 

CPDev, głównie dla systemu Mega-Guard. Przedstawiono nowe edytory języków 

graficznych FBD, LD i SFC, których diagramy podlegają translacji do bazowego języka 

ST, a potem kompilacji do kodu wykonywalnego. Symulacja off-line jest rozszerzona 

o mechanizm pułapek ułatwiających znalezienie usterek. Przystąpiono do uzupełnienia 

CPDeva o narzędzie wizualizacyjne, które będzie potrzebne w sterownikach z własnymi 

panelami HMI.     

 

1. Wprowadzenie 

Pierwsza wersja środowiska inżynierskiego CPDev (Control Program Developer) 

przeznaczonego do programowania sterowników PLC/PAC zgodnie z normą IEC 61131-3 

(także PN-EN) powstała w latach 2006/2007. Do programowania służył język ST, najbardziej 

uniwersalny spośród języków normy, którym posługują się jednak tylko odpowiednio 

przygotowani programiści. Pierwszym zastosowaniem CPDeva był rozproszony system 

kontrolno-pomiarowy ze sterownikiem SMC, którego produkcję podjęły Zakłady Lumel S.A. 

w Zielonej Górze. Postępy prac nad CPDevem przedstawiano m. in. na konferencjach w 

Rytrze [1, 2]. 

Trzy lata temu kontakt z autorami w Politechnice Rzeszowskiej nawiązała firma Praxis 

Automation Technology B. V. z Lejdy (teraz w Leidendorp) produkująca system Mega-Guard 

do automatyzacji i nawigacji statków (Ship Automation and Navigation System). W wyniku 

zawartego kontraktu CPDev trafił do Praxis i obecnie niektóre podsystemy Mega-Guarda już 

z niego korzystają. Wzajemne kontakty rozwijały się jednak nadal i niedawno PRz i Praxis 

zawarły trwałą umowę o współpracy nad rozwojem oprogramowania, której celem są nowe 

funkcjonalności środowiska CPDev implementowane w Mega-Guardzie. 

W niniejszym referacie przedstawiono wstępne wyniki prac prowadzonych w tym 

kierunku, a także innych zmierzających do rozwoju CPDeva. W szczególności chodzi 

o programowanie w językach graficznych, o ułatwienie uruchamiania programów przez 

wprowadzanie pułapek oraz o narzędzie wizualizacyjne zintegrowane z CPDevem 

przeznaczone dla sterowników z panelem HMI. Najpierw jednak scharakteryzujemy krótko 

podstawowe cechy i wdrożenia CPDeva oraz urządzenia i podsystemy Mega-Guarda.         
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2. Środowisko inżynierskie CPDev 
 

Z założenia środowisko CPDev jest uniwersalne w sensie przeznaczenia dla różnych 

platform sprzętowych oraz otwarte zarówno dla konstruktorów sterowników jak 

i projektantów oprogramowania. Uniwersalność w sensie platform sprzętowych wymaga, aby 

kompilator tłumaczył program ST na pewien kod pośredni, który po stronie sterownika 

wykonuje maszyna wirtualna runtime właściwa dla konkretnego procesora oraz interfejsów 

sterownika (będąca firmwarem). Otwartość dla konstruktorów oznacza, że do podstawowego 

kodu maszyny wirtualnej mogą oni dołączać własne niskopoziomowe procedury obsługi 

interfejsów – portów wejścia/wyjścia, kanałów komunikacyjnych, zegara RTC itp. 

Z otwartością w sensie programowym wiąże się możliwość tworzenia przez użytkownika 

własnych bibliotek z funkcjami, blokami i programami. 

Na oryginalną wersję pakietu CPDev składają się [1, 2]: 

– kompilator CPDev języka ST, 

– symulator programów CPSim (off-line i on-line), 

– konfigurator komunikacji CPCon, 

– podstawowa maszyna wirtualna VM (runtime). 

Maszyna VM (Virtual Machine) jest programem w języku C nie obejmującym procedur 

obsługi interfejsów, możliwym do uruchomienia na każdym procesorze. Naturalnie jest ona 

zasadniczą częścią symulatora CPSim (off-line).  

System ze sterownikiem SMC. Obecną strukturę systemu produkowanego przez Lumel 

pokazano na rys. 1 [3]. Sterownik SMC nie ma własnych wejść/wyjść, ale korzysta 

z rozproszonych modułów I/O SM1 do SM5, z którymi komunikuje się Modbusem. 

Do konfiguracji komunikacji służy CPCon. SMC zawiera 8-bitowy mikrokontroler AVR 

Atmega. Maszyna wirtualna VM-SMC powstała w wyniku konsolidacji kodu maszyny 

podstawowej VM z niskopoziomowymi procedurami dostarczonymi przez inżynierów 

Lumelu. 
 

 
 

Rys. 1. Rozproszony system kontrolno-pomiarowy ze sterownikiem SMC – Lumel [3] 
 

System Mega-Guard. Składa się z kilkunastu podsystemów o różnym przeznaczeniu 

zawierających sterowniki, moduły I/O, stacje operatorskie i panele HMI połączone 

redundowanym Ethernetem (zob. następny punkt). Do programowania służył dotychczas 

język PAL (Praxis Automation Language). Przejście na CPDev wymagało od inżynierów 
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Praxis zaadaptowania maszyny wirtualnej VM dla 32-bitowego mikrokontrolera ARM LPC, 

w który wyposażone są sterowniki i moduły I/O, oraz uzupełnienia jej o procedury obsługi 

interfejsów, w tym stos ethernetowy. Nieco zmodyfikowane środowisko CPDev z maszyną 

VM-ARM otrzymało nazwę PAL-1131 i od roku obejmuje stopniowo kolejne podsystemy 

Mega-Guarda. Na rys. 2a pokazano jedno z pierwszych wdrożeń – duży holownik portowy 

typu ASD TUG 2810, a na rys. 2b jeden z ekranów stacji operatorskiej na mostku 

kapitańskim podczas prób odbiorczych 24 czerwca 2011 r. 
 

a) 

 
 

b) 

 
 

Rys. 2. a) Holownik portowy programowany pakietem CPDev/PAL-1131, 

   b) ekran komputera Mega-Guard podczas prób odbiorczych – Praxis 
 

Do oryginalnej wersji CPDeva wprowadzono w międzyczasie zmienne typu DREAL 

(podwójna precyzja) dla dokładnej reprezentacji współrzędnych GPS, protokół 

komunikacyjny NMEA będący standardem dla urządzeń nawigacyjnych oraz sporo drobnych 

rozszerzeń i usprawnień. Dodano także kompilator drugiego języka tekstowego IL. Na rys. 3 

pokazano demonstracyjny zestaw urządzeń Mega-Guard służący w PRz do testowania. 
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Rys. 3. Stanowisko testowe z urządzeniami Mega-Guard 

 

3. Urządzenia i podsystemy Mega-Guard 

 

Mega-Guard składa się z 12 podsystemów mogących funkcjonować jako zintegrowany 

system lub samodzielnie [4]. Urządzeniami systemu są komputery Marine PC, rozproszone 

jednostki sterujące (Distributed Processing Units), panele operatorskie i sieć komunikacyjna. 
 

Urządzenia 
 

Marine PC. Jest to komputer z płytą główną Intela, dyskiem stałym (solid state disk – pamięć 

flash kilka GB) i systemem operacyjnym Windows 7 embedded. Pełni rolę stacji operatorskiej 

o szeregu wersjach językowych, w tym chińskiej i japońskiej.  

Jednostka sterująca. Składa się z modułu sterownika (Control Processor, rys. 4a) oraz 

ewentualnie dodatkowych modułów I/O (wyglądających podobnie), z mikrokontrolerami 

ARM LPC. Moduł sterownika i moduły I/O połączone są CANem. Programy użytkownika 

uruchamia nieskomplikowany scheduler. Oprócz typowych wejść/wyjść analogowych 

i binarnych jednostka sterująca ma relatywnie wiele kanałów komunikacji szeregowej dla 

rozmaitych urządzeń pomiarowo-nawigacyjnych i napędowych. Zapewnione jest zasilanie 

czujników, izolacja galwaniczna i kontrola doziemienia. Sterownik i moduły I/O są 

montowane na szynie DIN. 

Panel operatorski. Zawiera nieduży wyświetlacz LCD i zespół podświetlanych przycisków 

w układzie dedykowanym dla konkretnego podsystemu (rys. 4b). Oprócz roli interfejsu HMI, 

panele monitorują alarmy oraz prowadzą niektóre obliczenia. Systemem operacyjnym jest 

Linux. 

Sieć komunikacyjna. Komputery Marine PC, jednostki sterujące i panele operatorskie 

są połączone redundowanym Ethernetem. Możliwa jest architektura gwiazdy, pierścienia lub 

mieszana. Przełączniki i rozdzielacze sieciowe konfiguruje się tak, aby do danego węzła 

docierały głównie te informacje, których on potrzebuje. 
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Rys. 4. Urządzenia Mega-Guard: a) sterownik/moduł I/O, b) panel operatorski – Praxis [4] 
 

Podsystemy 
 

Monitorowanie alarmów i sterowanie (Alarm Monitoring and Control System). Jest to 

zasadniczy podsystem Mega-Guarda, zdolny do obsługi od 24 do 24 tysięcy sygnałów I/O. 

Służy jako baza do integracji pozostałych podsystemów, tzn. zarządzania energią, napełniania 

zbiorników w tankowcach, sterowania napędami, pozycjonowania dynamicznego i nawigacji. 

Architekturę AMCS pokazano na rys. 5. 
 

 

Rys. 5. Architektura podsystemu monitorowania alarmów i sterowania 
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Napełnianie zbiorników (Valve Control and Monitoring System). Podsystem służy do 

zdalnej obsługi zaworów i pomp przy załadunku tankowców oraz do uzupełniania paliwa, 

balastowania itp. VCMS był jedną z pierwszych implementacji środowiska CPDev/PAL-

1131. 

Sterowanie napędami (Propulsion Control System). Jest przeznaczony do obsługi z mostka 

kapitańskiego napędów głównych, przekładni, pędników kierunkowych itp. 

Zintegrowana nawigacja (Integrated Navigation System). Obsługiwane są radary ARPA X 

i S (zakresy) oraz pomocnicze urządzenia nawigacyjne, z obrazami prezentowanymi na 

przynajmniej trzech stacjach operatorskich.  

Zarządzanie energią (Power Management System). Każdy zespół silnik-generator, których 

może być 16, jest wyposażony we własny sterownik i panel operatorski (rys. 6). Podsystem 

PMS zapewnia sterowanie i ochronę generatorów, synchronizację, rozdział obciążenia itp. 

 

 
 

Rys. 6. Architektura podsystemu zarządzania energią 

 

Pozycjonowanie dynamiczne (Dynamic Positioning System). Chodzi np. o bezpieczne 

doprowadzenie statku dostawczego do platformy wiertniczej. Sterowanie pędników 

wzdłużnych i bocznych statku odbywa się za pomocą joysticków (rys. 7), zapewniając 

dokładność pozycjonowania na poziomie 0.5 m. Pozycję statku określa DGPS/Glan 

(dedykowany GPS), system hydroakustyczny lub linki naciągowe (taut wire). DPS jest 

wizytówką Praxis, bo na świecie produkują go tylko trzy inne firmy. 
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Rys. 7. Nauka obsługi podsystemu pozycjonowania dynamicznego w sali szkoleń Praxis 

 

Warta na mostku nawigacyjnym (Bridge Nawigation Watch). Monitorowana jest 

aktywność oficera na mostku, a w razie gdyby ustała najpierw włączany jest alarm, a potem 

przyzywany oficer rezerwowy. 

Alarm pożarowy (Fire Alarm System). Wykorzystuje się detektory dymu, ciepła i płomienia 

rozmieszczone w różnych sekcjach statku. 

Alarmowanie i monitorowanie (Alarm and Monitoring System). Jest to mały podsystem 

(max. 192 DI, 96 AI, 96 SI – serial) kontrolujący podstawowe parametry niewielkiej 

jednostki, np. jachtu morskiego. 

Zawartość zbiorników (Tank Gauging and Monitoring). Podsystem określa zawartość 

cieczy w zbiornikach o rozmaitych kształtach uwzględniając jej ciężar właściwy. 

Światła nawigacyjne (Navigation Light Control System). Jest jeden z najmniejszych 

podsystemów Mega-Guarda składający się tylko z panelu operatorskiego i modułu I/O 

(rys. 8). Świateł nawigacyjnych może być 12, każde o dwu lampach (Main, Spare).  
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Rys. 8. Architektura podsystemu obsługi świateł nawigacyjnych 

 

Wycieraczki (Wiper Control System). Podsystem obsługuje 9 wycieraczek okien na mostku 

umożliwiając wybór prędkości, synchronizację ruchu, ogrzewanie, spryskiwanie. 

Podsumowując krótko powyższy przegląd warto zwrócić uwagę na różnorodność 

funkcji, które pełnią podsystemy Mega–Guarda. Różnorodność ta jest wyraźnie większa niż 

w systemach stosowanych w przemyśle. 

 

4. Języki graficzne FBD, LD i SFC 

Język ST, wprawdzie najbardziej uniwersalny, nie zapewnia jednak takiej przejrzystości  

algorytmów jak diagramy utworzone w językach graficznych FBD, LD i SFC. Podjęto więc 

prace nad edytorami tych języków (M. Jamro), a następnie translatorami diagramów do kodu 

w języku ST, pozostającym bazowym językiem pakietu CPDev. Proces wytwarzania kodu 

wykonywanego na platformie docelowej przedstawia rys. 9. VMASM jest kodem pośrednim 

w języku maszyny wirtualnej (Virtual Machine Assembler). Bezpośrednio do kodu VMASM 

kompilowane są programy IL. 
 

 
 

Rys. 9. Proces wytwarzania kodu wykonywalnego w środowisku CPDev 
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Okno środowiska CPDev z czterema elementarnymi programami napisanymi 

w językach ST, LD, IL i FBD pokazano na rys. 10. Podstawowymi cechami edytorów 

graficznych FBD, LD i SFC są: 

– dodawanie, usuwanie, kopiowanie elementów diagramów, 

– konwersja diagramów do formatu XML (wg. PLC Open), 

– automatyczne prowadzenie linii łączących (algorytm A*), 

– zapisywanie i ładowanie diagramów, 

– automatyczny dobór szerokości bloków, 

– wykrywanie przecięć linii łączących, 

– weryfikacja kompletności diagramu. 

Jeżeli weryfikowany diagram okaże się kompletny następuje translacja do ST, a potem 

kompilacja do VMASM. 

 

 
 

Rys. 10. Elementarne programy napisane w językach ST, LD, IL i FBD 

 

Nieco bardziej złożony przykład załączania/wyłączania silnika i pompy odpowiednio po 

5 i 10 sekundach w postaci diagramów FBD i LD pokazano na rys. 11a, b. TON i TOF są 

standardowymi czasomierzami z biblioteki IEC_61131 pakietu CPDev. 
 

a) 
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b) 

 
 

Rys. 11. Diagramy załączania/wyłączania silnika i pompy (z opóźnieniem) w językach: 

a) FBD, b) LD 

 

Z kolei na rys. 12 przedstawiono diagram SFC realizujący naprzemienne napełnianie 

i opróżnianie zbiornika. Do jego utworzenia posłużyły elementy widoczne na liście pośrodku 

ekranu, tzn. krok początkowy, przejście, krok (zwykły) i skok. Oprócz nich elementami SFC 

mogą być sekwencje zwykłe i współbieżne. Programy kroków, przejść i sekwencji można 

tworzyć w dowolnym języku spośród ST, FBD, LD i IL. 

  

 
 

Rys. 12. Diagram SFC do naprzemiennego napełniania i opróżniania zbiornika 
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5. Pułapki na diagramach graficznych 

 

Uruchamianie w symulatorze CPSim (off-line) programów napisanych w językach 

graficznych FBD, LD i SFC staje się łatwiejsze ze względu na możliwość wprowadzania 

pułapek. W razie napotkania pułapki wykonywanie programu jest przerywane, a użytkownik 

może skontrolować wartości zmiennych i lokalnych na listach i w okienkach dodatkowych 

symulatora CPSim [5]. 

Obecnie dostępne są dwa rodzaje pułapek: 

– bezwarunkowe, powodujące każdorazowe przerwanie wykonywania programu kiedy 

w kodzie ST odpowiadającym diagramowi napotkana zostanie pierwsza instrukcja 

dotycząca elementu diagramu, w którym umieszczono pułapkę, 

– warunkowe, umożliwiające zatrzymanie programu jedynie wtedy, gdy spełniony jest 

dodatkowy warunek określony wraz z definiowaniem pułapki; warunek ten ma postać 

kodu zapisanego w ST. 

Pułapki przedstawiane są na diagramach jako niewielkie czerwone kółka z tym, że 

w przypadku pułapek warunkowych wewnątrz kółka znajduje się dodatkowa kropka (rys. 13a, 

b, c). 
  

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

Rys. 13. Pułapki bezwarunkowe i warunkowe na diagramach: a) FBD, b) LD, c) SFC 
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Podczas wykonywania programu przez symulator CPSim po napotkaniu pułapki kolor 

jej zmienia się na żółty, a obok w małym oknie pojawia się pytanie o ignorowanie (rys. 14). 

Odpowiedź Nie powoduje przejście do okna CPSim z wartościami zmiennych globalnych 

i lokalnych (jeśli są potrzebne). Wszystkie pułapki można ponadto zignorować. 

 

 
 

Rys. 14. Okno pojawiające się po napotkaniu pułapki podczas wykonywania programu 
 

 

6. Edytor obrazów graficznych CPVis 

 

Jak wspomniano na początku, obecne panele operatorskie systemu Mega-Guard 

są dedykowane dla każdego z podsystemów i nie mogą być stosowane zamiennie. Lepiej 

byłoby, gdyby je fizycznie zunifikować, a o konkretnym przeznaczeniu decydować na 

podstawie programu użytkowego i obrazów prezentowanych na kolorowym wyświetlaczu 

LCD, jak to ma miejsce w uniwersalnych przemysłowych panelach HMI. Trzeba jednak 

pamiętać, że panele Mega-Guarda monitorują również zmienne procesowe i prowadzą 

niektóre obliczenia. Najkorzystniej byłoby więc, aby oprogramowanie użytkowe 

i wizualizację zintegrować w środowisku CPDev tworząc programowalne urządzenie 

z interfejsem HMI, podobne z grubsza do niektórych sterowników PLC/PAC, np. Beckhoffa 

czy Hornera. 

W odróżnieniu od paneli dedykowanych, uniwersalny panel wymaga opracowania 

edytora obrazów graficznych korzystającego z zestawu gotowych obiektów. Prace nad takim 

edytorem, nazwanym CPVis, zostały niedawno rozpoczęte (M. Jamro), na podstawie 

specyfikacji obiektów graficznych przygotowanej przez Praxis. 

  Początkowy rezultat pokazano na rys. 15, gdzie po lewej stronie na dole widać listę 

obiektów przewidzianych do tworzenia obrazów, w tym m. in. bargraf, wycinek koła, 

wyświetlacz zmiennej procesowej itd. Kody źródłowe tych obiektów są tworzone w języku 

C++, a składający się z nich obraz przechowywany jako plik formatu XML. Po kompilacji 

do postaci binarnej plik ten będzie przysyłany do panelu, w którym znajdzie się również 

„szybka” biblioteka kreślenia elementarnych figur geometrycznych oraz alfabet chiński 

i japoński.  
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Rys. 15. Okno edytora graficznego CPVis 

 

7. Podsumowanie 

 

Środowisko inżynierskie CPDev (którego powstanie zainspirowały rozmowy podczas 

jednej z konferencji w Rytrze), dzięki przeznaczeniu na różne platformy sprzętowe oraz 

prostemu dołączaniu niskopoziomowego oprogramowania opracowanego przez 

konstruktorów-elektroników jest obecnie stosowane przez Zakłady Lumel oraz holenderską 

firmę Praxis do programowania sterowników w rozproszonych systemach automatyki 

i pomiarów. Dotychczas jednak dostępny był tylko język ST (od pewnego czasu także IL). 

Z inicjatywy Lumelu i Praxis podjęto prace nad udostępnieniem również języków graficznych 

FBD, LD i SFC ze względu na przejrzystość i przydatność do określonych zastosowań. 

Wiadomo bowiem, że FBD jest odpowiedni dla pętli PID i przetwarzania pomiarów, LD dla 

obwodów elektrycznych, a SFC dla sekwencji rozruchu i zatrzymania. Każdy z tego typu 

problemów występuje w systemach automatyzacji i nawigacji statków będących domeną 

Praxis. Nowością wprowadzoną w diagramach FBD, LD i SFC jest możliwość ustawiania 

pułapek ułatwiających wykrycie usterek i wprowadzenie poprawek. Podjęto również prace 

nad uzupełnieniem środowiska CPDev o projektowanie i obsługę wizualizacji ze względu na 

realne potrzeby oraz obserwowaną tendencję wyposażania sterowników w panele 

operatorskie HMI. 
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OPTYMALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA NAPIĘCIOWYCH 

TRANSFORMATORÓW POMIAROWYCH 

 

1. Wstęp 

 

Napięciowe szerokopasmowe precyzyjne transformatory należą m.in. do głównych 

podzespołów odpowiedzialnych za dokładność nowoczesnych układów pomiarowych 

impedancji. Szerokie spektrum potrzeb zastosowań precyzyjnych transformatorów, 

w dzisiejszych czasach ostrej konkurencji na rynku, prowadzi do konieczności ciągłego 

ulepszania procesów produkcji tych urządzeń. W takim kontekście kluczowe znaczenie mają: 

miniaturyzacja konstrukcji, minimalizacja nakładów finansowych oraz spełnienie określonych 

wcześniej wymagań metrologicznych wytwarzanych transformatorów. W pracy 

przedstawione zostało zagadnienie wykorzystania technik optymalizacji do projektowania 

takich transformatorów [1-3].  

Problematyka optymalizacji stanowi bardzo obszerny i ważny segment matematyki 

stosowanej. Do głównych zalet metod numerycznych wykorzystujących techniki 

optymalizacji należy fakt, że nawet złożone problemy wieloparametryczne są rozwiązywane 

w stosunkowo krótkim czasie. Optymalizacja z powodzeniem stosowana jest przy procesach 

produkcji transformatorów energetycznych [4-6]. Wzrost mocy obliczeniowej dostępnych na 

rynku komputerów pozwala tworzyć coraz lepsze i bardziej wydajne oprogramowanie 

wspomagające proces projektowania transformatorów [7,8], również możliwe staje się 

optymalne projektowanie transformatorów dedykowanych specjalnym celom.  

Transformatory stosowane w precyzyjnych układach pomiarowych muszą dokładnie 

i precyzyjnie przenosić napięcia w zadanym paśmie częstotliwości, ze znanym 

współczynnikiem zmiany poziomu napięcia. Proces projektowania transformatorów 

pomiarowych jest trudny i wymaga solidnej wiedzy oraz doświadczenia technicznego. 

W transformatorze sprzęgają się ze sobą przemienne pole elektryczne i magnetyczne. 

Powoduje to konieczność uwzględnienia w procesie projektowania zjawisk zachodzących 

w polu elektromagnetycznym i stworzenia odpowiedniego modelu matematycznego 

ujmującego wszystkie parametry konstrukcyjne, elektryczne, magnetyczne oraz 

metrologiczne. 

 

2. Proces projektowania napięciowych transformatorów pomiarowych 

 

Zaprojektowanie transformatora pomiarowego o ściśle określonych parametrach 

metrologicznych opiera się głównie o założenia empiryczne, których spełnienie może zostać 

sprawdzone dopiero na gotowym prototypie wyrobu. W przypadku błędnych założeń prototyp 
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może być wykonywany wielokrotnie zanim spełni stawiane mu wymagania. Głównym 

wymaganiem w projektowaniu jest nie przekroczenie przez wyrób dopuszczalnych błędów 

przekładni napięciowej w zadanym zakresie zmian napięcia i częstotliwości. W celu 

uwzględnienia tych błędów w projekcie konieczna jest znajomość podstawowych parametrów 

elektrycznego układu zastępczego transformatora takich jak: 

 rezystancja i reaktancja uzwojenia pierwotnego, 

 rezystancja i reaktancja uzwojenia wtórnego, 

 rezystancja reprezentująca straty w rdzeniu – tzw. rezystancja strat w żelazie, 

 reaktancja magnesowania. 

Kolejnym krokiem jest zbudowanie modelu matematycznego opartego na układzie 

równań wiążących wszystkie zadane parametry z parametrami konstrukcji, parametrami 

metrologicznymi oraz ekonomicznymi. Stworzony model matematyczny powinien 

odzwierciedlać fizyczne właściwości transformatora pomiarowego. W oparciu o wymagania, 

model matematyczny oraz niezbędne dane pozyskane z pomiarów wykonywany jest prototyp 

urządzenia. Sam proces projektowania jest kilkuetapowy i został zilustrowany na rys. 1. 
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Rys. 1 Etapy projektowania precyzyjnych transformatorów pomiarowych 

 

Początkową fazą procesu projektowego jest sformułowanie wymagań dotyczących 

projektowanego urządzenia. Wymagania dotyczące sposobu pracy opisane są poprzez 

parametry znamionowe. Do głównych parametrów determinujących pracę transformatorów, 

a także niezbędnych w procesie obliczeniowym należą: 

 napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego, 

 napięcie znamionowe uzwojenia wtórnego, które jest indukowane na jego zaciskach 

przy dołączonym obciążeniu, 
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 częstotliwość znamionowa napięcia, 

 znamionowa moc pozorna, wyrażona w VA. 

 

Kolejnym etapem w cyklu projektowym jest ustalenie granic dopuszczalnych błędów 

przekładni napięciowej. Z reguły transformatory pomiarowe projektuje się na zadaną 

częstotliwość napięcia zasilającego, istnieją jednak sytuacje, w których dochodzi 

do konieczności zmiany częstotliwości pracy. Błąd transformacji napięcia wówczas zmienia 

się. Informacja o wartości błędu w każdym punkcie charakterystyki częstotliwościowej 

umożliwia stosowanie odpowiednich poprawek w obliczeniach i uzyskanie napięcia 

wyjściowego o znanej dokładności. Dlatego w procesie projektowania precyzyjnych 

transformatorów pomiarowych zadaje się dopuszczalne wartości błędów przekładni 

napięciowej w funkcji częstotliwości. Umożliwia to spełnienie wymagania metrologicznego 

zapewniając, że projektowany transformator podczas pracy z napięciem o częstotliwości 

różnej od znamionowej będzie transformował to napięcie z określonym błędem nie 

przekraczającym zadanej krzywej błędu. Ściślej rzecz ujmując wartość błędu przekładni dla 

transformatora będzie należała do hipografu zadanej funkcji opisującej dopuszczalne błędy 

przekładni napięciowej. 

W dalszej kolejności wybierany zostaje materiał ferromagnetyczny, z którego zostanie 

wykonany rdzeń transformatora pomiarowego. Należy tutaj zaznaczyć, że transformatory 

przeznaczone do specjalnych zastosowań metrologicznych budowane są z reguły na rdzeniach 

toroidalnych. Toroidalny kształt rdzenia zapewnia najmniejsze rozproszenie strumienia 

magnetycznego i można wtedy uzyskać największe dokładności transformacji napięć 

i prądów. 

Następnie wykonywane są wstępne pomiary parametrów poprzecznej gałęzi schematu 

zastępczego transformatora w funkcji indukcji magnetycznej. Pomiary przeprowadzane są na 

dostępnym rdzeniu, niekoniecznie o wymiarach takich jak oczekiwane w projekcie, dla 

różnych wartości częstotliwości. Przykładowy układ do pomiaru rezystancji strat oraz 

reaktancji magnesowania w funkcji indukcji magnetycznej przedstawia rys. 2. 

Następujące wzory (1),  (2) wiążą parametry poprzeczne schematu zastępczego 

transformatora z właściwościami magnetycznymi materiału. 
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gdzie: r jest względną przenikalnością magnetyczną materiału, a pFe1 jego stratnością.  

Znając wartości parametrów poprzecznych schematu zastępczego transformatora 

w poszczególnych punktach charakterystyki magnesowania oraz liczbę zwojów nawiniętych 

na rdzeń podczas wykonywania pomiarów oraz parametry konstrukcyjne rdzenia można 

wyznaczyć właściwości magnetyczne danego materiału. Pomiar sumy parametrów 

poprzecznych i podłużnych transformatora przeprowadzić można w przedstawionym 

mostkowym układzie pomiarowym.  
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Ze względu na nieliniowości występujące w obwodzie magnetycznym magnetowodu, 

prąd płynący w gałęzi obiektu pomiarowego jest prądem odkształconym. Z istoty konstrukcji 

mostka można wnioskować, że kształt napięcia na elementach obiektu pomiarowego nie jest 

sinusoidalny pomimo, że mostek zasilany jest napięciem sinusoidalnie zmiennym. Prowadzi 

to wniosku, że indukcja magnetyczna w rdzeniu jest również odkształcona. Dlatego aby 

można było stosować wzory (1) i (2) musi zachodzić stan równowagi mostka dla pierwszej 

harmonicznej napięcia na jego przekątnej. W celu analizy stanu równowagi mostka 

zastosowano detektor selektywny, którym był oscyloskop cyfrowy z funkcją FFT (ang. Fast 

Fourier Transform). Eliminując pierwszą harmoniczną z napięcia na przekątnej mostka, oraz 

bazując na informacji o dyskretnej transformacie Fouriera określa się stan równowagi mostka. 
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Rys. 2 Mostek Haya – pomiar parametrów gałęzi poprzecznej schematu zastępczego 

transformatora 

 

Dla stanu równowagi mostka prawdziwe są następujące zależności: 
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Na podstawie informacji o wartościach parametrów magnetycznych danego materiału 

oraz wymiarów badanego rdzenia można oszacować wymiary rdzenia projektowanego 

transformatora. Można również na podstawie tych danych dobrać układ warstw uzwojenia, 

tak aby spełnione zostały założenia projektowe. Ponieważ wartości parametrów poprzecznych 
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dla dwóch różnych rdzeni będą się różnić, dlatego należy powtórnie przeprowadzić badania 

tych parametrów na rdzeniu docelowym. Pozwoli to ostatecznie skorygować wymiary oraz 

ustalić przestrzenną konfigurację uzwojeń. 

 

3. Zadanie optymalizacji 

 

Zadaniem optymalizacji procesu projektowania transformatorów pomiarowych jest 

poszukiwanie najlepszych wartości zmiennych projektu (parametrów konstrukcji), dla których 

nakład kosztów wykonania transformatora pomiarowego będzie minimalny przy 

równoczesnym spełnieniu wszystkich ograniczeń projektowych, czyli z zachowaniem 

wymagań technicznych oraz wymagań użytkownika. Z technicznego punktu widzenia 

konstrukcja transformatora jest problemem trudnym i specyficznym ze względu na dużą 

liczbę zmiennych projektowych, ich wzajemnych relacji oraz nieliniowości większości 

funkcji opisujących działanie transformatora. Wynikiem optymalizacji powinien być zestaw 

parametrów konstrukcyjnych minimalizujących koszty wykonania transformatora uzyskany 

w możliwie krótkim czasie. Czas trwania procesu optymalizacji jest niezwykle ważny z uwagi 

na jej użyteczność w zastosowaniach praktycznych. 

Ogólnie każdy problem optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami można przedstawić 

jako poszukiwanie wartości  Tn1
ˆ,...,ˆˆ xxx  zmiennych należących do n-wymiarowego zbioru 

liczb rzeczywistych 
n

X , spełniających ograniczenia nierównościowe 

mixxg m ,...,1,0),...,( 1i   oraz ograniczenia równościowe kjxxh k ,...,1,0),...,( 1j  , 

minimalizujące (bądź maksymalizujące) funkcję celu ),...,()( 1 nxxff x . Tak postawiony 

problem można przedstawić w postaci: 
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W trakcie procesu optymalizacji generowany jest ciąg {x
k
} przybliżający rozwiązanie x̂ . 

Każdy wektor ),...,( n1
kkk xxx  będący wyrazem tego ciągu, spełnia ograniczenia nałożone na 

funkcję celu i nazywa się punktem dopuszczalnym, natomiast n-wymiarowy zbiór liczb 

rzeczywistych  0)(,0)(,: ji

nn  xxRxxX hg  nazywany jest zbiorem rozwiązań 

dopuszczalnych. 

Funkcja celu zadania optymalizacji parametrów napięciowych transformatorów 

pomiarowych składa się z kosztów czterech głównych materiałów z których taki 

transformator jest zbudowany, natomiast wszystkie ograniczania w zadaniu mają postać 

nierówności. 

 

   



4

1y

yminˆ Cf x , spełniających ograniczenia   mig ...1,0i x  (6) 
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gdzie: C1 jest kosztem toroidalnego rdzenia transformatora pomiarowego, C2 jest kosztem 

drutu nawojowego potrzebnego na uzwojenie pierwotne, C3 jest kosztem drutu nawojowego 

potrzebnego na uzwojenie wtórne, oraz C4 jest całkowitym kosztem izolacji. 

Koszt C1 uzależniony jest przede wszystkim od ceny jednostkowej danego materiału 

ferromagnetycznego oraz jego objętości, zapisuje się go w postaci: 

 

 
4

π
2
2

2
1

r1

dd
hcC


  (7) 

 

gdzie: cr jest ceną jednostki objętości materiału ferromagnetycznego, h jest wysokością 

rdzenia, d1 średnicą zewnętrzną, a d2 średnicą wewnętrzną rdzenia. 

W procesie projektowania transformatorów pomiarowych jednym z istniejących 

problemów w trakcie obliczeń analitycznych jest brak informacji na temat konfiguracji 

uzwojeń. Sposób nawinięcia uzwojenia w transformatorach toroidalnych prezentuje 

rysunek 3. W zależności od wymiarów rdzenia, grubości drutów nawojowych oraz liczby 

zwojów przypadających na dane uzwojenie warstwowy rozkład uzwojeń może być różny. Od 

jego rozmieszczenia zależy bezpośrednio długość uzwojenia, co wiąże się pośrednio 

z kosztem drutów nawojowych oraz z błędami transformatora. 

 

 
 

Rys. 3. Sposób nawinięcia uzwojenia na rdzeń toroidalny, a) uzwojenie nawinięte 

w jednej warstwie wewnętrznej i jednej warstwie zewnętrznej, b) uzwojenie nawinięte 

w dwóch warstwach wewnętrznych i jednej warstwie zewnętrznej, c) uzwojenie nawinięte 

w dwóch warstwach wewnętrznych i dwóch warstwach zewnętrznych. 

 

Koszt uzwojenia pierwotnego C2 oblicza się następująco: 

 

 Pd1u2 )( ldcC   (8) 

 

gdzie: cu(dd1) jest ceną za metr drutu nawojowego (wyrażoną w zł/m), zależną od jego 

średnicy dd1 (wyrażonej w mm), lP jest całkowitą długością drutu nawojowego potrzebnego na 

uzwojenie pierwotne (wyrażoną w m). 

Koszt uzwojenia wtórnego C3 oblicza się następująco: 

 

 Wd2u3 )( ldcC   (9) 

 



Tadeusz Skubis,  Optymalizacja procesu projektowania … str. 7 

 XVI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2012  POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
 

gdzie: cu(dd2) jest ceną za metr drutu nawojowego, zależną od jego średnicy dd2, lW jest 

całkowitą długością drutu nawojowego potrzebnego na uzwojenie wtórne. 

Całkowity koszt izolacji C4 oblicza się następująco: 

 

 I2PWII1RPI3 )()( swcswcC   (10) 

 

gdzie: cI(w) jest ceną jednostkową materiału izolacyjnego, uzależnioną od grubości danej 

warstwy izolacyjnej (wRP to grubość warstwy izolacji pomiędzy rdzeniem, a uzwojeniem 

pierwotnym lub wPW to grubość warstwy izolacji pomiędzy uzwojeniem pierwotnym, 

a wtórnym, sI1 jest powierzchnią warstwy izolacyjnej o grubości wRP, natomiast sI2 jest 

powierzchnią warstwy izolacyjnej o grubości wPW. 

W związku z przeprowadzoną analizą postaci funkcji celu można zdefiniować wektor 

zmiennych decyzyjnych zadania optymalizacji w postaci: 

 

    T2P1P21

T

654321 ,,,,,,,,,, ddzddhxxxxxx x . (11) 

 

gdzie: z jest liczbą zwojów uzwojenia pierwotnego i nie wchodzi w sposób bezpośredni 

do funkcji celu. Tak więc rozwiązaniem zadania optymalizacji zdefiniowanego w postaci (7) 

będzie wektor  T2P1P21
ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆ,ˆˆ ddzddhx . Na podstawie parametrów konstrukcyjnych 

tworzących wektor zmiennych niezależnych, zaprojektowany napięciowy transformator 

pomiarowy będzie realizowalny i będzie się charakteryzował najniższym kosztem użytych 

materiałów. 

 

4. Ograniczenia w zadaniu optymalizacji 

 

Wszystkie parametry projektu – elementy wektora zmiennych niezależnych, reprezentują 

wielkości, które w rzeczywistym świecie mogą przyjmować pewne ustalone z góry wartości. 

Posiadają również ograniczenia dotyczące tychże wartości. Jako podstawowe ograniczenia 

zmiennych projektu uważa się ograniczenia w postaci wartości górnych i dolnych 

określonych parametrów. Ograniczenia te są zaliczane do ograniczeń nierównościowych. 

Przykładowo wysokość rdzenia toroidalnego nie może być mniejsza niż 5 mm, gdyż 

dostępni producenci mogą nie produkować rdzeni o mniejszej wysokości. Podobnie wysokość 

rdzenia nie może przekroczyć 50 mm, np. z powodu ograniczenia miejsca w układzie 

przeznaczenia transformatora. Takie ograniczenia wartości z dołu i z góry można zapisać 

w postaci: 

 

 
1
d

1
u uhu  . (12) 

 

gdzie: h jest wysokością rdzenia toroidalnego, ud jest dolną granicą wartości wysokości, 

natomiast u
u
 jest górną granicą wartości wysokości. Górny indeks wartości ograniczających 

odpowiada kolejności danego elementu wektora zmiennych niezależnych. 
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Kolejne ograniczenia pozostałych zmiennych definiuje się w sposób analogiczny. 

Przekształcając kolejno równania dla wszystkich zmiennych, do postaci zdefiniowanej 

w zadaniu optymalizacji – (6) tworzy się ogólną postać wektora ograniczeń górnych: 

 

   0xuxg  u

u
, (13) 

 

oraz wektora ograniczeń dolnych: 

 

   0uxxg  d

d
, (14) 

 

Aby zapewnić logikę w doborze parametrów konstrukcyjnych należy również uwzględnić 

inne warunki fizyczne, np. należy uwzględnić warunek, że średnica zewnętrzna musi być 

większa niż średnica zewnętrzna. Można założyć np. minimalną różnicę średnic rdzenia, np. 

jako 10 mm. W związku z tym formułuje się dodatkowe ograniczenie dotyczące obu średnic 

w postaci nierówności: 

 

 1021  dd . (15) 

 

Ze względu na specyfikę konstrukcji transformatora, oraz sposób nawijania uzwojeń na 

rdzeniu toroidalnym należy zapobiec przypadkowi, kiedy zwoje nie zmieszczą się wewnątrz 

rdzenia. Należy dobrać na tyle duży rdzeń, aby pomieścił wewnątrz oba uzwojenia, wraz 

z koniecznymi warstwami izolacji oraz ewentualnym trzpieniem mocującym. Dlatego 

formułuje się dodatkowe ograniczenie konstrukcyjne w postaci nierówności: 

 

   rzpienW2dP1dPWRP2 2 twdwdwwd  , (16) 

 

gdzie: wRP jest grubością izolacji między rdzeniem a uzwojeniem pierwotnym, wPW jest 

grubością izolacji między uzwojeniem pierwotnym a uzwojeniem wtórnym, wP jest liczbą 

warstw wewnętrznych uzwojenia pierwotnego, wW jest liczbą warstw wewnętrznych 

uzwojenia wtórnego, trzpien jest średnicą okna wewnętrznego na izolację i trzpień mocujący. 

Ponieważ parametry wp i ww zmieniają się w sposób skokowy z minimalnym krokiem 

równym 1, to nierówność ta obarczona jest nieciągłościami typu skok. Nieciągłości funkcji 

ograniczającej utrudniają w znacznym stopniu proces optymalizacji i wykluczają stosowanie 

niektórych technik. 

Kolejne ograniczenie dotyczy punktu pracy napięciowego transformatora pomiarowego, 

który powinien się znajdować w liniowej części charakterystyki magnesowania. Wiąże się to 

z ograniczeniem indukcji znamionowej (BN) w projektowanym transformatorze, która 

powinna być mniejsza niż indukcja nasycenia (Bsat), zgodnie z nierównością: 

 

 satN BB   (17) 

  

Zgodnie z prawem indukcji Faradaya, na zaciskach uzwojenia pierwotnego indukuje się 

napięcie: 
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 maxP 44,4  zfU  (18) 

 

gdzie: f jest częstotliwością napięcia pierwotnego, natomiast max jest przemiennym 

strumieniem magnetycznym sprzężonym z uzwojeniami transformatora. Maksymalny 

strumień magnetyczny przenikający przez elementarną powierzchnię dS wynosi: 

 

   SB dmax , (19) 

 

gdzie: B jest indukcją pola magnetycznego. Jeśli wektor indukcji magnetycznej jest 

prostopadły do przenikanej powierzchni, której przekrój jest stały w całej przenikanej 

objętośc,i to równanie to można uprościć do postaci: 

 

 BSmax , (20) 

 

gdzie: S jest polem przekroju poprzecznego rdzenia toroidalnego. Korzystając z równań 

(18) i (20) można wyznaczyć indukcję magnetyczną w rdzeniu toroidalnym: 

 

 

2
44,4 21

1

P

dd
hfz

U
B


  (21) 

 

Podstawiając (21) w miejsce BN w nierówności (17) można sformułować kompletne 

ograniczenie zmiennych decyzyjnych w związku z fizycznym ograniczeniem indukcji 

magnetycznej w rdzeniu w postaci: 

 

 sat
wz

1

P

2
44,4

B
dd

hfz

U



, (22) 

 

Aby zapewnić odpowiednie parametry metrologiczne projektowanego transformatora, 

należy nałożyć ograniczenie błędów transformacji napięcia. Z tego powodu w procesie 

projektowania zadaje się dopuszczalne błędy przekładni napięciowej. Błąd przekładni 

napięciowej ma charakter zespolony, więc może być określony przez moduł i przesunięcie 

fazowe. Zależność opisująca błędy przekładni zawierających wszystkie zmienne decyzyjne 

procesu optymalizacji jest bardzo obszerna, a dodatkowo trudna do wyznaczenia 

analitycznego, dlatego podano jedynie przykładowy sposób wyznaczenia błędu modułu 

na podstawie wartości elementów elektrycznego schematu zastępczego transformatora 

odpowiednio jako: 
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gdzie: indeksem P oznaczone są parametry uzwojenia pierwotnego, indeksem S parametry 

uzwojenia wtórnego, indeksem L parametry obciążenia, natomiast RFE jest rezystancją strat 

w żelazie, X jest reaktancją magnesowania. 

Ogólnie ograniczenia dopuszczalnych błędów przekładni napięciowej zapisuje się 

w postaci: 

 

       dopΔ xg , (24) 

 

       dopδ xg . (25) 

 

gdzie:    xg Δ  jest wektorem błędu modułowego przekładni napięciowej transformatora 

wyznaczonym z równania (23),    xg δ  jest wektorem błędu kątowego przekładni 

napięciowej transformatora. Opierając się na matematycznym modelu transformatora 

umożliwiającym wyznaczenie składowych błędu, można przeprowadzić optymalizację 

funkcji zdefiniowanej w postaci (6) przy ograniczeniach opisanych wektorami (13), (14), oraz 

wektorem pozostałych ograniczeń nierównościowych: 
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. (26) 

 

5. Podsumowanie 

 

Celem prezentacji jest pokazanie na przykładzie procesu projektowania precyzyjnych 

transformatorów pomiarowych metodyki optymalizacji zagadnień inżynierskich, w których 

występują ograniczenia, a funkcje mają nieciągłości. Ze względu na kluczową rolę 

transformatorów precyzyjnych we współczesnych układach pomiarowych wielkości 

fizycznych problematyka jest niezwykle ważna oraz bardzo aktualna. Dla powszechnie 

stosowanych transformatorów pomiarowych sieciowych (przekładników) określona jest klasa 

dokładności, zawarta w normie. W przyrządach pomiarowych nowej generacji, gdzie 

wymagana jest szczególna dokładność, transformatory wykonywane są indywidualnie, 

do konkretnego zastosowania, z uwzględnieniem szczególnych warunków, często 

w pojedynczych egzemplarzach, bądź są wykonywane manualnie, co znacznie podnosi koszt 

wykonania prototypu, oraz nie zapewnia optymalności konstrukcji.  

Przedstawiony problem optymalizacji został rozwiązany przy wykorzystaniu dostępnych 

technik oraz metod matematycznych. Wskazana została funkcja celu odzwierciedlająca 

całkowity koszt projektu napięciowego transformatora pomiarowego, oraz zostały 

przedstawione ograniczenia jakie należy nałożyć na funkcję kryterialną, aby określić zbiór 
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dopuszczalnych rozwiązań problemu. Tak zdefiniowany problem klasyfikuje się wśród 

problemów optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami. 
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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. 

 

ABB jest liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, dzięki którym klienci 

z sektora usług komunalnych i przemysłu mogą doskonalić poziom własnej działalności obniżając 

jednocześnie negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy Grupy ABB działają w około 100 

krajach i zatrudniają około 135 tys. osób. 

http://www.abb.pl/
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Pomiar poziomu w portfolio ABB 
 

8. lipca 2010 ABB oficjalnie ogłosiło przejęcie K-Tek’a, firmy specjalizującej się wyłącznie 

w pomiarze poziomu. Dzięki temu, luka w portfolio urządzeń pomiarowych ABB zostaje wypełniona 

przez sprzęt najwyższej jakości. K-Tek posiada 36 letnie doświadczenie w dziedzinie pomiaru 

poziomu i jest rozpoznawalną marką na całym świecie. Od początku swojego istnienia K-Tek 

dostarczył więcej niż 350 000 swoich produktów, co daje około 27 urządzeń na dzień. Po przez 

koncentracje wyłącznie na pomiarach poziomu, K-Tek osiągnął bardzo wysoką jakość swoich 

produktów o czym może świadczyć 3 letnia a nawet czasami 5 letnia gwarancja dawana 

w standardzie. Dzięki temu jakość i wykonanie produktów K-Tek’a nie odbiega od standardów ABB. 

 

W portfolio ABB do pomiaru poziomu znajduje się teraz cała gama urządzeń wykorzystujących 

metody kontaktowe jak i bezkontaktowe. W metodach kontaktowych są to wskaźniki magnetyczne, 

wskaźniki magnetostrykcyjne, radary falowodowe, przetworniki pojemnościowe. Ponadto oferujemy 

systemy pomiarowe wykorzystujące jednocześnie dwie metody (radar falowodowy, wskaźnik 

magnetyczny). W metodach bezkontaktowych oferujemy szeroką gamę przetworników 

ultradźwiękowych oraz cieszące się wielkim powodzeniem przetworniki laserowe. Oprócz 

przetworników do pomiaru ciągłego poziomu oferujemy również dużą ilość sygnalizatorów w tym 

również sygnalizatory temperatury i ciśnienia 

 
Magnetyczne wskaźniki poziomu 

 

W tej metodzie ogranicza nas głównie 

gęstość medium, ponieważ K-Tek położył bardzo 

wielki nacisk na rozwój urządzenia o nazwie KM26. 

Ilość możliwych konfiguracji kolumny pomiarowej 

jest tak duża, że potrafimy się dostosować do 

każdego rodzaju zbiornika i medium. Każda kolumna 

jest projektowana pod konkretne zamówienie i jest 

dostosowywana do wymagań Klienta. Zastosowano 

w nim wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak 

wywinięte na zewnątrz przyłącza procesowe, co 

powoduje, że spaw łączący przyłącze procesowe 

i kolumnę nie znajduje się wewnątrz komory, 

w której porusza się pływak. Opcjonalnie do 

magnetycznego wskaźnika poziomu możemy 

dołączyć przetwornik magnetostrykcyjny AT200, 

dzięki czemu otrzymamy sygnał 4…20 mA / HART 

lub Foundation Fieldbus. Urządzenie posiada 

również certyfikat SIL 2. 

 
Radary falowodowe 
 

Posiadamy radary do pomiaru zarówno 

poziomu cieczy (MT5000), podziału faz (MT5100) 

jak i materiałów sypkich (MT5200). Duża ilość 

falowodów oraz certyfikat SIL 2 powoduje, że nasze radary nadają się do każdego rodzaju aplikacji. 

Dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD wraz z klawiaturą oraz przyjaznego software’u, 

programowanie naszych radarów jest bardzo proste i intuicyjne. 

 
 

 
KM26/AT200 

 
Zakres ciśnienia: Od 
próżni do 316 bar 
Zakres temperatury: -
195°C…538°C 
Materiały:  
• Stal nierdzewna - 
304/304L, 316/316L, 321, 
347, 904L 
• Alloy 20 
• Hastelloy - B3, C-276 
• Incoloy 600, 825 
• Aluminim 
• Tytan 
• Stal nierdzewna pokryta 
teflonem 
• Włókno szklane 
• PVC, CPVC, Kynar 
• Polypropylen 

• Cyrkon 
• O inne materiały należy odpytać  
Wykonania opcjonalne:  
• Izolacja 
• Elektryczny płaszcz grzewczy 
• Płaszcz parowy/wodny 
• I wiele więcej 
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Przetworniki ultradźwiękowe 
 

W naszej ofercie znajdują się zarówno 

wykonania kompaktowe gdzie czujnik jest 

zintegrowany z przetwornikiem jak i wersje 

rozłączne. W wersjach rozłącznych posiadamy 

szeroką gamę czujników w zależności od aplikacji, 

do jakiej mają być zastosowane. Ponadto w wersji 

rozłącznej przetworniki samoczynnie dostrajają się 

do aplikacji, aby uzyskać jak najlepszy pomiar. 

 
 
Laserowe przetworniki poziomu 
 

K-Tek położył również bardzo duży nacisk 

na rozwój laserowych urządzeń do pomiaru 

poziomu. Urządzenia te można również stosować do 

określania położenia obiektów na odcinkach 

prostych. Flagowym produktem jest laser LM80. Jest 

on znany na polskim rynku i znalazł zastosowanie 

w wielu aplikacjach, zarówno w pomiarze ciał stałych 

jak i cieczy. W przypadku cieczy warunkiem 

koniecznym jest to żeby ciecz była nieprzeźroczysta. 

Zaletą tej metody jest to, że jest to pomiar punktowy i żadne konstrukcje w zbiorniku nie będą 

przeszkadzać w pomiarze. 

 
Sygnalizatory ciśnienia i temperatury 

Wraz z przejęciem K-Tek’a, ABB przejęło znanego 

producenta sygnalizatorów ciśnienia i temperatury, 

Firmę BETA. Produkty te są znane i cenione na 

całym świecie. Posiadają wykonanie zarówno 

iskrobezpieczne jak i przeciwwybuchowe. 

Sygnalizatory te posiadają również certyfikat SIL, 2 

co pozawala na zastosowanie ich niemal w każdej 

instalacji. Mnogość konfiguracji materiałowej 

membrany oraz elementu przełączającego 

powoduje, że to proste urządzenie można 

w dowolny sposób skonfigurować pod wymagania aplikacji. Sygnalizatory są przystosowane do 

pomiaru ciśnienia względne, bezwzględnego oraz różnicy ciśnień.  

 

Więcej informacji: 

 

Łukasz Nowak– Specjalista ds. Sprzedaży AKPiA 
Tel. 032 79 09 222 

e-mail: lukasz.nowak@pl.abb.com 

 
Marcin Kluszczyk – Specjalista ds. Techniczego Wspracia Sprzedaży AKPiA 
Tel. 032 79 09 223 

e-mail: marcin.kluszczyk@pl.abb.com 

 
Strona: www.abb.pl/measurement 
 

KSONIK 3 

  
 

Zasięg: do 60 m 
Dokładność: 0.25% zakresu 

 
LM80 
 

Zasięg:  
• Do 30 m (pomiar 
poziomu) 
• Do 150 m 
(pozycjonowanie) 
Dokładność: 25 mm 

 
BETA 

 
Zakres ciśnienia:  
2mbar … 350 bar 
Zakres temperatury:  
-40°C…300°C 
Dokładność: 0.2% zakresu 
 

mailto:lukasz.nowak@pl.abb.com
mailto:marcin.kluszczyk@pl.abb.com
http://www.abb.pl/measurement
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Napędy niskiego napięcia ABB – nowości w ofercie 

Przemienniki częstotliwości serii ACS880 

 

W trzecim kwartale 2012 roku ABB wprowadzi do 

sprzedaży w Polsce serię ACS880. Jest to nowa 

rodzina przemienników częstotliwości niskiego 

napięcia, którą w perspektywie kilku lat zastąpi 

znaną i bardzo popularną rodzinę ACS800. Jako 

pierwsze na rynek trafią jednostki oznaczone jako 

ACS880-01, czyli wykonania do montażu 

naściennego. Seria ta będzie obejmować moce 

do 250 kW i napięcia zasilania od 208 do 690 

VAC a dedykowana jest do najcięższych aplikacji 

napędowych spotykanych w przemyśle. ACS880-

01 jest jednym z pierwszych napędów niskiego napięcia AC wykorzystujących wspólną architekturę 

ABB, która charakteryzuje się tym samym panelem sterowania, strukturą menu, wspólnymi 

akcesoriami i narzędziami projektowymi. Jest to urządzenie łączące najnowsze rozwiązania 

z najlepszymi cechami napędów poprzednich generacji. 

 

Przygotowany do pracy w najcięższych aplikacjach 

 

Przemysłowy napęd ACS880-01 został zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie 

aplikacji, takich jak wytłaczarki, dźwigi, wciągarki, nawijarki, przenośniki, miksery, sprężarki, pompy 

i wentylatory, realizowanych w różnych gałęziach przemysłu: morskim, wydobywczym, cementowym, 

petrochemicznym, papierniczym czy związanym z transportem i składowaniem towarów. ACS880-01 

oferuje dwa typy obudów w stopniu IP21 oraz IP55 dla zapylonego i wilgotnego środowiska. Obydwie 

wersje wyposażone są w lakierowane płytki elektroniki, zwiększając trwałość w trudnych warunkach 

pracy. ACS880-01 posiada certyfikaty morskie, jest również dostępny w certyfikowanym ATEX 

zestawie silnika z napędem. 

 

Kompletne sterowanie bez niepotrzebnej zawiłości 

 

Seria ACS880 jest wyposażona w algorytm bardzo dokładnego sterowania silnikiem opartym 

na bezpośrednim sterowaniu momentem (DTC). Do dyspozycji jest szeroki zakres opcji: filtry EMC, 

du/dt, sinusoidalne, moduły do podłączenia resolwera i enkodera, dławiki, rezystory hamowania oraz 

dedykowane oprogramowanie aplikacyjne.  

W napędzie można zainstalować moduły interfejsów do komunikacji z większością protokołów 

oraz moduły do zdalnego nadzoru. W napędzie zintegrowane są funkcje bezpieczeństwa, redukujące 

potrzebę użycia zewnętrznych urządzeń. W standardzie jest funkcja Safe Torque-Off a funkcjonalność 

jej może zostać rozbudowana o safe stop 1, safe stop emergency, safely-limited speed, safe brake 

control i safe maximum speed.  

Napęd ten obsługuje środowisko programistyczne CoDeSys według IEC 61131-3, to samo, 

które jest użyte w sterownikach PLC ABB serii AC500. Umożliwia to łatwą integrację napędu oraz 

sterowników AC500. 

Seria ACS880 to także nowy panel sterowania z funkcja asystenta. Wysoki kontrast i duża 

rozdzielczość wyświetlacza ułatwiają poruszanie się po menu. Różne sposoby wizualizacji: wykresy 

słupkowe, histogramy, wykresy trendów pomagają użytkownikowi w analizie danych. Menu oraz 

wyświetlane informacje mogą być dostosowane do wymogów danej aplikacji. Zintegrowany port USB 

umożliwia łatwe połączenie z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze PC. 
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Inwertery szeregowe do paneli fotowoltaicznych – PVS300 
 

Kolejną nowością, którą ABB wprowadził do swojej oferty w 2012 roku są inwertery do paneli 

fotowoltaicznych serii PVS300. Urządzenia te przekształcają prąd stały wyprodukowany przez panele 

fotowoltaiczne w wysokiej jakości prąd przemienny, który może zostać oddany do sieci. Te 

niewymagające transformatorów, jednofazowe inwertery są idealne dla małych i średnich układów 

z ogniwami fotowoltaicznymi podłączonymi do publicznej sieci elektrycznej. 

 

Szeregowe inwertery ABB serii PVS300 są 

zaprojektowane do współpracy z panelami słonecznymi 

instalowanymi na budynkach mieszkalnych, komercyjnych 

i przemysłowych. Szeregowe inwertery ABB wyróżniają się 

następującymi cechami:  

 Zakres mocy 3, 3 – 8 kW 

 Wysoka całkowita sprawność, umożliwiająca 

oddawanie większej ilości energii do sieci 

 Wbudowane układy zabezpieczenia i nadzoru 

 Wysoka wartość napięcia wejściowego 

 Szeroki zakres wejściowego napięcia DC 

 Zdejmowana jednostka sterująca z graficznym 

wyświetlaczem 

 Zintegrowany nadzór pracy 

 Obudowa w stopniu ochrony IP55 

 

Wysoka całkowita sprawność 

Szeregowe inwertery PVS300 charakteryzują się wysoką sprawnością przetwarzania oraz 

nadzorowania maksymalnego punktu mocy (MPP). To oznacza, że więcej energii elektrycznej może 

być oddane do publicznej sieci elektrycznej, w porównaniu do podobnych dostępnych inwerterów. 

W rezultacie daje to większe zyski, co z kolei skraca czas zwrotu kosztów inwestycyjnych. 

 

Wbudowane zabezpieczenia 

Inwertery szeregowe serii PVS300 posiadają wbudowane urządzenia zabezpieczające. 

To pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z zakupem i montażem zewnętrznych układów 

ochronnych, obudów oraz urządzeń bezpieczeństwa i nadzoru. Mniejsza ilość elementów umożliwia 

łatwą instalację oraz sprawia, że bardziej efektywnie wykorzystana jest przestrzeń montażowa. Jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, użytkownik może w łatwy i bezpieczny sposób wymienić urządzenia ochronne. 

 

O wysokiej jakości wykonania i innowacyjnych technologiach zastosowanych w PVS300 może 

świadczyć fakt, że seria ta zdobyła nagrodę „Produkt roku 2012” magazynu Napędy i Sterowanie 

w kategorii „Nowe Technologie”. 

 
Więcej informacji: 
 
Andrzej Olszenko – Specjalista ds. Sprzedaży Napędów NN 
Tel. +48 601 989 946 
e-mail: andrzej.olszenko@pl.abb.com 
 
Tomasz Wlazło – Specjalista ds. Sprzedaży Napędów NN 
Tel. +48 785 872 546 
e-mail: tomasz.wlazlo@pl.abb.com 
 
Strona: www.abb.pl/drives 

mailto:tomasz.wlazlo@pl.abb.com
mailto:tomasz.wlazlo@pl.abb.com
http://www.abb.pl/drives
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Napędy średniego napięcia ABB 

Seria ACS 2000  
 

Firma ABB wprowadziła do sprzedaży nowe, mocniejsze średnionapięciowe przemienniki 

częśctotliwości o mocy znamionowej od 400 do 1600 kVA i na napięcia do 6,9 kV, posiadających 

szeroki zakres zastosowań. Przemiennik ACS2000 chłodzony powietrzem znajduje zastosowanie 

przede wszystkim w sterowaniu napędami wentylatorów, pomp, kompresorów i innych aplikacjach 

powszechnych w  gałęziach przemysłu, takich jak cementownie, górnictwo, kopalnie, metalurgia, 

papiernie, uzdatnianie wody, energetyka, przemysł chemiczny, gazownictwo czy przemysł 

petrochemiczny. Przemiennik ACS2000 wykorzystuje wiele innowacyjnych technologii, by sprostać 

wyzwaniom stawianym przez przemysł, m.in. takich jak elastyczny sposób podłączania zasilania, 

obniżenie zawartości wyższych harmonicznych, zmniejszenie zużycia energii, statyczna kompensacja 

mocy biernej oraz łatwość instalacji i uruchomienia. 

 

Elastyczny sposób podłączania do zasilania 

 

W zależności od wymagań użytkownika lub 

typu istniejącej instalacji, przemiennik ACS2000 może 

zostać podłączony bezpośrednio do zasilania (technika 

direct-to-line) bez zastosowania  lub z zastosowaniem 

transformatora separującego. W przypadku 

podłączenia przemiennika bezpośrednio do zasilania, 

użytkownik nie ponosi kosztów transformatora, co 

skutkuje znacznymi oszczędnościami inwestycyjnymi 

(redukcja kosztów to około 10% kosztów inwestycji). 

Dodatkowo zaletami przemiennika ACS2000 

w technologii direct-to-line są jego kompatkowe 

wymiary i niższy ciężar w porównaniu 

z przemiennikami z zintegrowanym transformatorem, 

co skutkuje kolejnymi oszczędnościami podczas 

transportu. Jednostka taka wymaga również mniejszej ilości miejsca w rozdzielni elektrycznej. Dzięki 

kompaktowym rozmiarom, przemiennik ACS2000 może zostać wykorzystany do unowocześnienia 

istniejącego systemu sterowania prędkością standardowych silników indukcyjnych poprzez 

podłączenie bezpośrednie do linii zasilającej 6,0–6,9 kV. W aplikacjach, gdzie konieczny jest 

dopasowujący wejściowy transformator (np. w sieci 15 kV) lub gdzie wymagana jest izolacja 

galwaniczna od źródła zasilania, przemiennik ACS2000 może być podłączony do standardowego, 

dwuuzwojeniowego, olejowego lub suchego wejściowego transformatora separującego. 

 

Obniżenie zawartości harmonicznych i kompensacja mocy biernej 

 

Dzięki integracji z układem AFE (Active Front End – Aktywny Mostek Wejściowy), zawartość 

harmonicznych po stronie zasilania jest minimalizowana bez konieczności użycia kosztownych, 

specjalnych transformatorów. Dodatkowymi korzyściami są: praca czterokwadrantowa i kompensacja 

mocy biernej. Układ AFE zapewnia niski wskaźnik zawartości składowych wyższych harmonicznych 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zniekształceń harmonicznych przebiegów prądu i napięcia, 

określonymi w odpowiednich normach. Pozwala to wyeliminować potrzebę prowadzenia analizy 

zawartości wyższych harmonicznych lub instalacji filtrów sieciowych.  

Układ AFE umożliwia także kompensację mocy biernej. Przy statycznej kompensacji mocy 

biernej można uzyskać gładki przebieg napięcia w sieci i uniknąć kar za pobieranie mocy biernej. 
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Łatwa instalacja, uruchomienie, eksploatacja i obsługa okresowa 

 

Technologia podłączania bezpośredniego do zasilania gwarantuje szybką i prostą instalacje, 

a także uruchomienie przemiennika ze względu na brak transformatora. Instalacja 

średnionapięciowego przemiennika częstotliwości jest łatwiejsza dzięki wykorzystaniu opracowanej 

w ABB koncepcji okablowania three in – three 

out. Wystarczy tylko odłączyć kabel podłączenia 

zasilania, podłączyć przemiennik, a następnie 

podłączyć przemiennik do silnika. Konstrukcja 

przemiennika ACS2000 posiada wysuwne 

moduły fazowe umożliwiające łatwy dostęp od 

przodu urządzenia, do wszystkich elementów 

składowych przemiennika oraz ich szybką 

wymianę. Zaowocowało to uzyskaniem 

najlepszego średniego czasu naprawy (MTTR) 

w tej gałęzi przemysłu. 

 

Wysoka niezawodność 

 

Przemiennik został skonstruowany w taki sposób, aby uzyskać szczególnie wysoką 

niezawodność, którą udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu sprawdzonych technologii, takich jak: 

topologia wielopoziomowego przemiennika ze źródłem napięciowym (VSI), wykorzystanie 

wysokonapięciowych półprzewodników mocy IGBT oraz platformy sterowania silnikiem, 

wykorzystującej bezpośrednie sterowanie momentem obrotowym (Direct Torque Control – DTC). 

Technologie te zwiększają niezawodność przemiennika, wydłużają średni czas międzyawaryjny 

(MTBF), a tym samym zwiększają dyspozycyjność urządzenia. Opracowana przez ABB topologia 

przemienników ze źródłem napięciowym VSI wraz z opatentowaną konstrukcją wielopoziomową, 

opartą na tranzystorach IGBT, pozwala na uzyskanie niemal sinusoidalnych przebiegów napięcia 

i prądu, dzięki czemu przemiennik może być stosowany wraz ze standardowymi silnikami 

i okablowaniem. Przemiennik ACS2000 wykorzystuje do sterowania opracowany w ABB 

i niejednokrotnie nagradzany system bezpośredniego sterowania momentem (Direct Torque Control – 

DTC), dzięki czemu charakteryzuje się on najwyższą jakością sterowania momentem obrotowym 

i prędkością przy najniższych stratach, jakie kiedykolwiek udało się osiągnąć w przemiennikach 

średnionapięciowych prądu przemiennego.  

 

Obniżenie całkowitych kosztów eksploatacji 

 

Elastyczny sposób podłączania do linii zasilającej, obniżenie zawartości harmonicznych, 

zmniejszenie zużycia energii, łatwość instalacji i uruchomienia oraz wysoka niezawodność – razem 

sprawiają, że całkowite koszty eksploatacji przemiennika ACS2000 w ciągu całego okresu eksploatacji 

utrzymują się na niskim poziomie. 

 

Więcej informacji: 

 

Marcin Nowicki – Kierownik Obszaru Sprzedaży MV Drives 
Tel. +48 661 406 715 
e-mail: marcin.nowicki@pl.abb.com 

 
Kamil Tomaszewski – Specjalista ds. Techniczego Wspracia Sprzedaży MV Drives 
Tel. +48 728 401 611 
e-mail: kamil.tomaszewski@pl.abb.com 

mailto:marcin.nowicki@pl.abb.com
mailto:kamil.tomaszewski@pl.abb.com
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Sterowniki PLC – nowości w ofercie 

 
Platforma automatyzacji AC500/S500 w wykonaniu dla trudnych warunków pracy 
 

Sterowniki AC500 i AC500-eCo to znana już w Polsce rodzina 

sprzętu zaliczana do kategorii nowoczesnych sterowników 

PLC/PAC. Najważniejsze zalety tej platformy automatyzacji to m.in.: 

duża wszechstronność, szybkie jednostki centralne, szeroka oferta 

uznanych standardów komunikacyjnych, przemyślane rozwiązania 

sprzętowe oraz przyjazne oprogramowanie z bezpłatnymi 

uaktualnieniami. Skalowalność platformy gwarantuje łatwą 

rozbudowę instalacji przez wiele lat, a stabilne i wydajne 

oprogramowanie umożliwia programistom szybkie tworzenie 

projektów. ABB konsekwentnie rozwija tą grupę produktów i dlatego 

w roku 2011 wprowadziła do oferty jednostki centralne i moduły 

przeznaczone do pracy w wymagających warunkach 

środowiskowych. Nowa podrodzina produktów oznaczona jest, jako AC500-XC (eXtreme Conditions) 

i posiada następujące cechy i parametry: 

 identyczne gabaryty, montaż, obsługa i programowanie jak dla standardowych AC500, 

 rozszerzony zakres temperatur pracy:  od -30°C do +70°C, 

 rozszerzona odporność na wibracje: 4grms losowo do 500Hz, 2g sinusoidalnie do 500Hz, 

 rozszerzona odporność sól i gazy: G3, 3C2 wg EN 60068-2-52/11, EN 60721-3.3, 

 rozszerzona odporność w zakresie zakłóceń EMC: wg EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, 

 rozszerzony zakres wysokości montażu n.p.m.: do 4000m n.p.m. 

Zastosowanie AC500-XC umożliwia łatwiejsze projektowanie i montaż układów sterowania 

przeznaczonych do pracy np. na zewnątrz budynków. Zbędne staje się w takich przypadkach 

stosowanie kłopotliwych akcesoriów jak wentylatory, grzałki a czasami nawet klimatyzatory. Oznacza 

to także dodatkowe oszczędności dla użytkowników w postaci zmniejszenia opłat za energię 

elektryczną oraz łatwiejsze utrzymanie w ruchu. Typowe zastosowania obejmują m.in. turbiny 

wiatrowe, instalacje elektrowni słonecznych, instalacje dla gospodarki wodno-ściekowej, żurawie 

i suwnice, urządzenia dla przemysłu morskiego i inne. 

 

Oprogramowanie narzędziowe Control Builder AC500 w wersji 2.1 

 

Nowa wersja tego środowiska inżynierskiego została znacznie 

udoskonalona w stosunku do wersji 2.0. Składa się ono z dwóch 

podstawowych komponentów: menadżera projektu będącego 

jednocześnie konfiguratorem sprzętu o nazwie Control Builder Plus oraz 

dobrze znanego wielu programistom środowiska CoDeSys. Zwłaszcza ten 

pierwszy komponent został znacznie rozszerzony umożliwiając obecnie 

wygodne zarządzanie całym projektem z jednego miejsca. Możliwe jest 

obecnie dołączanie do drzewa projektu odnośników do projektów 

zewnętrznych, przygotowywanych w oprogramowaniu Panel Builder 610 

(dla paneli CP600) oraz Pluto Manager (dla programowalnych 

przekaźników bezpieczeństwa z oferty ABB Jokab Safety). Ważną 

nowością jest zintegrowany menadżer napędów umożliwiający pełną 

konfigurację falowników nN serii ACS podłączonych do sterownika za 

pomocą magistrali Profibus DP lub Profinet. Wprowadzono także 

możliwość pełnej diagnostyki sterownika, modułów wejść/wyjść, magistral 
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komunikacyjnych w trybie on-line. Wszystkie te czynności wykonuje się obecnie z jednego miejsca.  

Oprogramowanie pracuje pewnie zarówno pod kontrolą systemu Windows XP jak i Windows 7 

w wersji 32/64 bitowej. Dostarczane jest na pamięci masowej typu pendrive, dzięki czemu można je 

bezpośrednio instalować na laptopach nieposiadających wbudowanego napędu optycznego. 

 
Więcej informacji: 
 
Michał Wilk – Specjalista ds. Sterowników PLC 
Tel. 32 79 09 236 
e-mail: michal.wilk@pl.abb.com 
 

 

Renomowane produkty Dodge w ofercie ABB 
 

Gdy w 2011 roku spółka Baldor weszła w skład Grupy ABB, wniosła ze sobą zależnego 

producenta kompletnych rozwiązań przesyłu mocy dla przemysłu cementowego – firmę Dodge. 

Od tego momentu renomowane łożyska, przekładnie oraz komponenty mechanicznego 

przesyłu mocy marki Dodge znalazły się w ofercie ABB. Wspierają one wzrost wydajności 

i przyczyniają się do poprawy dochodowości zakładów przemysłu cementowego na całym 

świecie. 

 

W typowej cementowni można znaleźć setki maszyn o kluczowym znaczeniu, które pracują 

w najtrudniejszych warunkach. ABB oferuje kompletną linię łożysk baryłkowych dla wentylatorów do 

chłodzenia klinkieru w cementowniach, natomiast dla największych wentylatorów wyciągowych – 

gamę chłodzonych wodą łożysk ślizgowych SLEEVOIL z panewkami babitowymi. 

 

Łożyska Dodge i reduktory znajdują zastosowanie 

w przenośnikach używanych w całym procesie 

technologicznym. Są one stosowane do napędu 

przenośników taśmowych każdej wielkości, a także 

przenośników pasowych, kubełkowych pionowych 

oraz ślimakowych. Wśród produktów Dodge można 

znaleźć kompletny asortyment sprzęgieł pasujących 

do przekładni z napędem bezpośrednim, a także 

pasów, kół pasowych, kół łańcuchowych i łańcuchów 

do zastosowań wymagających dodatkowej redukcji 

prędkości. Produkty te zostały wykonane w taki 

sposób, aby wytrzymywać warunki pracy w przemyśle 

cementowym, a jednocześnie minimalizować nakład 

pracy wymaganej podczas montażu i konserwacji. 

Dzięki produktom mechanicznego przesyłu mocy 

można uzyskać coś więcej niż tylko samą moc. Można zyskać najszerszą dostępną ofertę produktów 

mechanicznych oraz dodatkowo gwarancję współpracy z niezawodnym partnerem, który jest 

zaangażowany w świadczenie szybkich i sprawnych usług serwisowych i kompleksowej pomocy 

technicznej. 

 

W ofercie ABB znajdują się następujące produkty marki Dodge: 

– Dzielone łożyska ślizgowe SLEEVOIL – znajdują zastosowanie w wentylatorach wyciągowych, 

odpylaczy, chłodników klinkieru oraz dużych pionowych wentylatorach w młynach surowca. Te 

dzielone, babitowe łożyska o precyzyjnej konstrukcji pracują w szerokim zakresie prędkości oraz 

obciążeń i idealnie nadają się do pracy w pobliżu gorących urządzeń. 

mailto:michal.wilk@pl.abb.com
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– Łożyska ISN to dwurzędowe łożyska baryłkowe oferujące sprawny montaż i demontaż dzięki tulei 

pośredniej. Zaciska się ona koncentrycznie na wale, redukując drgania w przypadku wentylatorów 

o dużej prędkości obrotowej. Trójwargowe uszczelnienia Trident są wyjątkowo skuteczne 

w środowisku zapylonym. Wykonane z materiału nitrylowego, mają niski współczynnik tarcia, 

a powierzchnia uszczelniająca zapewnia pełny kontakt i szczelność, nawet w przypadku złego 

wyosiowania. 

– Produkty Quantis to energowydajne, modułowe przekładnie zębate. W skład tej rodziny reduktorów 

wchodzą: przekładnie równoległe stożkowe (ILH), kątowe stożkowe o zębach śrubowych (RHB) oraz 

motoreduktory (MSM). Przekładnie Quantis są stosowane w małych przenośnikach zasilających, 

paletyzerach i przenośnikach śrubowych. 

– Przekładnia Torque Arm II dla przenośników taśmowych i ślimakowych. Montowany na wale 

reduktor charakteryzuje się niezrównanym momentem obrotowym pozwalającym na lepsze 

przenoszenie ładunku, radząc sobie z obciążeniem nagłym. Opatentowany układ uszczelnienia 

sprawia, że Torque Arm II idealnie nadaje się do pracy w mokrym i zapylonym środowisku 

cementowni. 

– Motoreduktor Torque Arm II – przygotowany dla montowanych kątowo silników z kołnierzem C-

face i sprzęgłem trójelementowym. Motoreduktor ten to szeroki wybór prędkości wyjściowych dzięki 

różnym przełożeniom przekładni i prędkościom silników. 

– Reduktor MagnaGear XTR do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego, 

np. w przenośnikach taśmowych, pionowych przenośnikach kubełkowych, suszarkach obrotowych 

i kruszarkach. Jego konstrukcja zapewnia trwałość nominalną L10 ponad 2-krotnie większą niż 

w większość produktów konkurencji. Tandem uszczelnień wargowych z kauczuku HNBR zapewnia 

ochronę przed wysoką temperaturą i najcięższymi zanieczyszczeniami. Może być montowany 

w różnych konfiguracjach i ma możliwość pracy odwracalnej w celu zmniejszenia ilości części 

zamiennych. 

- Dodge to także pełen asortyment sprzęgieł elastomerowych i metalowych, kół pasowych, kół 

zębatych pasowych, tulei i pasów do łączenia elementów napędowych z napędzanymi. 

 

ABB z zadowoleniem przyjmuje nowe normy 
 

Firma ABB z zadowoleniem przyjęła wprowadzenie w Unii Europejskiej minimalnych poziomów 

sprawności silników elektrycznych. Wymogi te są bowiem tożsame z działaniami spółki, która 

od dawna promuje silniki wysokowydajne i efektywne energetycznie. 

 

Wszystkie silniki objęte normą europejską MEPS (Minimum 

Energy Performance Standard) wyprodukowane po 

16 czerwca tego roku muszą spełniać wymogi drugiej klasy 

sprawności IE2.  

– Od połowy czerwca 2011 roku ABB nie oferuje produktów 

z kategorii IE1 CE na jakimkolwiek rynku świata – mówi 

Ulrich Spiesshofer, szef Dywizji Napędów i Automatyzacji 

Produkcji ABB. – Spółka zapewnia zgodność swoich 

wyrobów z regulacjami zarówno NEMA, czyli Narodowego 

Stowarzyszenia Producentów Aparatury Elektrycznej w 

Stanach Zjednoczonych, jak i Międzynarodowej Komisji 

Elektrotechnicznej (IEC) w pozostałych częściach świata.  
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Aleksandrów spełnia normy przyszłości 

Jedną z inwestycji, która miała pozwolić firmie ABB na skuteczne konkurowanie na rynku 

silników elektrycznych po zaostrzeniu wymogów, było wybudowanie w Aleksandrowie Łódzkim nowej 

fabryki. Od momentu otwarcia zakładu, a więc od września 2009 roku, jej linie produkcyjne opuszczają 

silniki, które spełniają nie tylko obecnie obowiązujące normy, ale także wymogi klasy IE3. Wytyczne 

Unii Europejskiej – UE MEPS – które musi respektować aleksandrowska fabryka, obejmują wyłącznie 

rynek europejski. Inne kraje, jak Australia, Chiny, Brazylia i Kanada, już wprowadziły podobne wymogi 

dotyczące efektywności energetycznej. W Stanach Zjednoczonych wymóg NEMA Premium, który 

pokrywa się z klasą IE3, obowiązuje od grudnia 2010 roku.  

 

Wejście na rynek amerykański 

Aby stać się rzeczywistym liderem w skali globalnej w zakresie silników i napędów 

przemysłowych, firma ABB musiała zaistnieć z doskonałą ofertą na rynkach regulowanych innymi 

normami. Z tego względu w listopadzie ubiegłego roku doszło do podpisania umowy o przejęciu przez 

ABB pakietu akcji amerykańskiej spółki Baldor Electric Company. Pozwoliło to obu spółkom na 

rozszerzenie swojej oferty na wszystkie kontynenty. Spółka Baldor jest wiodącym dostawcą silników 

i napędów elektrycznych na rynku północnoamerykańskim. Jej wyroby są certyfikowane według klasy 

NEMA Premium. 

– Dzięki tej fuzji ABB oraz Baldor są w stanie zaoferować klientom w Europie, USA, Kanadzie czy 

Meksyku dowolny silnik elektryczny, bez względu na to, jakie normy są dla niego wymagane – mówi 

Tracy Long, wiceprezes firmy Baldor. – Daje to użytkownikom na całym świecie dostęp do oferty 

największego w skali globalnej producenta przemysłowych silników elektrycznych. 

 

Zawsze więcej niż restrykcyjna norma 

Połączenie z firmą Baldor miało dla ABB wymiar nie tylko biznesowy. Ambicja uzyskania 

pozycji światowego lidera nie może bowiem być rozpatrywana tylko w kontekście wielkości produkcji 

czy zasięgu działania. 

– Spółka Baldor zbudowała swoją reputację dzięki inwestycjom w innowacyjność i jakość – uważa Joe 

Hogan, prezes zarządu ABB. – To dla nas doskonały partner, bo ma podobne priorytety jak  ABB.  

Wypełnianie wymogów nowych norm nie stanowi dla ABB celu samego w sobie. Spółka cały 

czas inwestuje w rozwój silników. W kwietniu minionego roku na targach w Hanowerze 

zaprezentowała nową technologię, która pozwala zmniejszyć straty silników elektrycznych nawet o 40 

proc. W oparciu o te technologie ABB rozszerzyła swoją ofertę o dwa pakiety obejmujące silniki 

i napędy: pakiet o wysokiej mocy i pakiet o wysokiej efektywności energetycznej. 

 

Skuteczne rozwiązania alternatywne 

Klasa IE3, która zacznie obowiązywać w roku 2015, przewiduje odstępstwo od wymogów 

w przypadku układów o regulowanej prędkości obrotowej. Dlatego ABB równocześnie promuje 

przemienniki częstotliwości. Regulują one pracę silników elektrycznych, co pozwala oszczędzić 

energię przez dostosowanie mocy napędzanych silnikami pomp, wentylatorów, transporterów i innych 

urządzeń do bieżących potrzeb systemów, które obsługują. Działanie dwutorowe jest niezbędne, 

ponieważ nie wszyscy przedsiębiorcy zdecydują się na wymianę silników na spełniające nowe normy. 

Poprawę efektywności uda się wówczas osiągnąć, stosując rozwiązania alternatywne.  

 

Więcej informacji: 

 

Dominik Ratajski – Specjalista ds. Sprzedaży 

Tel. +48 723 985 690 

e-mail: dominik.ratajski@pl.abb.com 

 
 

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

Myślimy globalnie, działamy lokalnie 

  
Siedziba główna Danfoss wraz  

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

 w Grodzisku Mazowieckim. 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

 

 

  

 

Zapraszamy do pobrania i korzystania 

z komputerowego programu doboru produktów 

Komponentów Automatyki Przemysłowej: 

 

www.danfoss.pl/kap 

       Danfoss Poland Sp. z o.o. 

       ul.Chrzanowska 5 
Telefon: (48 22) 755 06 07 

Faks:       (48 22) 755 09 62 
www.danfoss.pl/automatyka 

http://www.danfoss.pl/kap
http://www.danfoss.pl/automatyka
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       05-825 Grodzisk Mazowiecki 
e-mail: automatyka@danfoss.com 
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PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI DEDYKOWANE APLIKACYJNIE 0,37 kW – 1,4 MW) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Napędy Elektryczne VLT
®
 

KONTAKT: Danfoss Poland Sp. z o.o.   Kontakt z serwisem:   

ul. Chrzanowska 5    Telefon: (0 22) 755 07 90   

05-825 Grodzisk Mazowiecki   Hotline: (0 22) 755 07 91   

Telefon: (48 22) 755 06 68  e-mail: VLT_drives_support@danfoss.pl 

Telefax: (48 22) 755 07 01 
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Eaton Electric Sp. z o.o. 

ul. Galaktyczna 30 

80-299 Gdańsk 

tel. +48 58 554 79 00 

fax +48 58 554 79 09 

NIP: 584-10-22-327 

pl-gdansk@eaton.com 

www.moeller.pl 

www.eaton.com 

 

 

Eaton – lider w zakresie zarządzania energią elektryczną 

 

Założona w 1911 roku firma Eaton jest globalnym liderem technologicznym w wielu 
segmentach. Jej bogatą ofertę stanowią komponenty elektryczne oraz systemy dystrybucji 
i sterowania energią, komponenty i systemy hydrauliczne dla urządzeń przemysłowych 
i mobilnych, paliwa lotnicze oraz systemy hydrauliczne i pneumatyczne dla zastosowań 
komercyjnych i wojskowych, a także łańcuchowe i zębate systemy napędowe, zapewniające 
doskonałe wyniki, oszczędność paliwa i bezpieczeństwo. 

Przez lata Eaton zmienił swój punkt widzenia, przechodząc od tradycyjnego skupienia się na 
rynku pojazdów do znacznie szerszej perspektywy, obejmującej energetykę i przemysł. 
Obecnie, naszymi najszybciej rozwijającymi się przedsiębiorstwami są te, które zajmują się 
energetyką, przestrzenią lotniczą i hydrauliką. 

Eaton zatrudnia ponad 72 000 pracowników na całym świecie i sprzedaje swoje wyroby 
klientom w ponad 150 krajach. 

 

Powering Business Worldwide 

– produkty i rozwiązania umożliwiające zarządzanie energią na skalę globalną 

 

SEKTOR PRZEMYSŁOWY 

Truck Group 

Segment ciężarówek to światowy lider 
w projektowaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na 
rynek układów przenoszenia mocy i innych 
podzespołów dla komercyjnych rynków 
samochodowych. Podstawowe wyroby to ręczne 
i automatyczne skrzynie biegów, sprzęgła, 

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

 

Hydraulics Group 

Eaton jest przodującym producentem 
komponentów hydraulicznych oraz systemów 
hydraulicznego przenoszenia napędu. 
Produkowane przez Eaton pompy, silniki, zawory, 
cylindry, węże i złączki oferują wyjątkowe 
zestawienie zaawansowanej technologii 

i innowacyjnego projektu. Wysokowydajne hybrydowe systemy hydrauliczne umożliwiają 
autobusom, pojazdom użytkowym i maszynom budowlanym zarówno bezpieczniejszą, jak 
i bardziej oszczędną obsługę. 

 

Aerospace Group 

Eaton w przemyśle lotniczym jest światowym liderem 
w projektowaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na 
rynek obszernych linii niezawodnych i wysoce 
wydajnych urządzeń i podzespołów stosowanych 
w układach hydraulicznych, sterowania lotem oraz 
paliwowych. Ich zaawansowana, a przez to 
niezwykle lekka konstrukcja, pozwala na mniejsze zużycie paliwa i ogranicza emisję spalin. 

 

Automotive Group 

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

spalin i bezpieczeństwa, systemy sterowania przekładnią i silnikiem, spoilery, elementy 
nadwozia, elementy z tworzyw sztucznych oraz złącza hydrauliczne.  

 

SEKTOR ELEKTRYCZNY 

Electrical Group 

Sektor Elektryczny jest globalnym liderem 
w zakresie produktów, systemów i usług 
związanych z rozdziałem energii elektrycznej, 
produktów zapewniających ciągłość zasilania oraz 
w zakresie automatyki i monitoringu. Wyroby te 
oferują rozwiązania spełniające zapotrzebowanie 
na zasilanie rynku ośrodków danych, sektora 
przemysłowego, instytucji i sektora publicznego, zakładów użyteczności publicznej, handlu, 
mieszkaniowego, IT oraz OEM na całym świecie. 
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OFERTA 
 

Średnie napięcie 

Oferujemy systemy rozdzielcze SN do napięcia 24 kV, 
w wykonaniach od 2- do 5-polowych, o zwartej i modułowej 
konstrukcji. Rozdzielnice SN wykonane są w izolacji 
powietrznej lub w izolacji z żywicy epoksydowej 
i wyposażone w łączniki próżniowe produkcji Eaton. 
Technologie te zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność. 
Wszystkie systemy SN są bezpieczne również dla 
środowiska naturalnego z uwagi na brak gazu SF6. 

 

 

Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia 

Szeroka oferta nowoczesnych rozdzielnic elektrycznych 
w natynkowych oraz do zabudowy szeregowej pozwala na 
znalezienie idealnych rozwiązań od budownictwa 
mieszkaniowego. 

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

 

Szynoprzewody 

System szynoprzewodów niskich napięć w zakresie 
prądowym to oczywisty wybór, kiedy poszukuje się 
połączenia nowoczesnej techniki z wyglądem. 

Szynoprzewody możemy wykorzystać przy zasilaniu 
rozdzielnic nn bezpośrednio z transformatorów, 
dystrybucji energii elektrycznej na bardzo długie 
odległości, do 
zasilania średnich 

i małych odbiorców oraz jako zasilanie źródeł 
oświetlenia. 

 

Systemy zasilania gwarantowanego 

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

 

Aparatura przemysłowa 

Nasza aparatura przemysłowa gwarantuje 
niezawodność oraz wysokiej jakości parametry, 
które spełniają wymagania wszystkich 
współczesnych aplikacji. 

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

 

Automatyka przemysłowa 

Eaton oferuje kompleksowe, 
nowoczesne rozwiązania w automatyki 
przemysłowej. 

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

 

Automatyka budynkowa 

Eaton jest liderem na rynku aparatury modułowej w Polsce. 
Nasze urządzenia cechują się niezawodnością i najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi. 

Nasza firma wyznacza trendy we współczesnej automatyce 
budynkowej. Automatyka budynkowa zapewnia 
bezpieczeństwo i komfort dla użytkowników oraz 
instalatorów. Firma Eaton Electric oferuje również 
nowoczesną aparaturę zabezpieczającą, która chroni 
instalacje elektryczne i urządzenia przed skutkami zwarć 

oraz przeciążeń w szerokim zakresie prądów znamionowych. Oferta sprzedaży została 
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poszerzona o system sterowania bezprzewodowego xComfort, który zapewnia wygodne 
sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i roletami, a jednocześnie przyczynia się do 
zmniejszenia ilości zużywanej energii elektrycznej. 

 

Panele XV100/XV150 – szerokie 
możliwości 
XV100 to seria paneli operatorskich z dotykowymi 
ekranami TFT z płynnie regulowanym podświetleniem 
LED. Urządzenia oferowane są z ekranami 
o przekątnych 3,5’’, 5,7’’ oraz 7’’ (widescreen). 
Rozwinięciem tej grupy są panele dotykowe z serii 
XV150 – wykonywane są one w obudowach metalowych, 
a ich cechą charaktery-styczną są otwory montażowe 
zgodne z serią XV400. Dostępne są wielkości ekranów: 
5,7’’, 8,4’’ oraz 10’’. Nowością w serii XV100 są panele 
dotykowe ze  SmartWire-DT. Mają wbudowaną 
funkcjonalność wydajnego sterownika PLC, szereg 

interfejsów komunikacyjnych oraz możliwość podłączania takich aparatów elektrycznych jak 
lampki, przyciski, styczniki, wyłączniki w systemie SmartWire-DT. Ten ostatni znacznie 
upraszcza architekturę systemu automatyki, redukuje czas potrzebny na jego 
zaprojektowanie i wykonanie oraz usprawnia diagnostykę. 

Cechy charakterystyczne urządzeń XV100/XV150: 

– współpraca z easy/easyControl/easy-Safety,  

– współpraca z dowolnym sterownikiem nadrzędnym obsługującym: Modbus RTU, Modbus 
TCP, Profibus DP, MPI, PPI, CANopen i inne, 

– praca w pionie lub poziomie, 

– zdalny podgląd i sterowanie poprzez Ethernet, 

– rejestracja danych na karcie SD i ich transmisja protokołem FTP, 

– obsługa podglądu z kamery internetowej, 

– wizualizacja dostępna przez przeglądarkę internetową (webserwer), 

– ...i wiele innych. 

 

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

• Łatwym projektowaniem 

• Szybkim uruchomieniem 

• Odpornością na błędy w połączeniach 

• Rozbudowaną diagnostyką 

• Wygodnym sterowaniem 

• Łatwą rozbudową 

SmartWire-DT: Wygodne rozwiązania dla 
aparatury sterującej i sygnalizacyjnej 

Konwencjonalne oprzewodowanie aparatury 
przemysłowej jest bardzo skomplikowane 
i kosztowne. Każdy zacisk lampki 
sygnalizacyjnej musi być oddzielnie 
oprzewodowany i podłączony do modułu 
wejść/wyjść sterownika. Pochłania to wiele 
czasu i generuje wiele potencjalnych błędów 
w oprzewodowaniu. SmartWire-DT w genialny 
sposób zastępuje klasyczne rozwiązanie – 
zielona taśmą czy aparaturę sterującą za 
pomocą prostego kliknięcia. Oszczędza to czas 
i ogranicza źródła błędów do minimum.  

Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia 
w jednym elemencie funkcji wcześniej 
wymagających niezależnych komponentów. Od 
prostego przycisku, aż do podwójnego 
elementu stykowego z diodą LED – potrzebny 
jest tylko jeden element SmartWire-DT. 

SmartWire-DT: Szeroka informacja na temat 
silnika  

Rozruszniki silnikowe oparte o wyłączniki silnikowe PKE do 15 kW mogą być dzięki 
SmartWire-DT w prosty sposób zintegrowane ze światem automatyki. Moduł funkcyjny PKE-
SWD-32 umożliwia przesyłanie wszystkich istotnych informacji do sterownika tak, aby były 
one dostępne w każdym miejscu instalacji. Moduł ten nie tylko monitoruje położenie 
stycznika i wyłącznika, ale również wykrywa co było przyczyną wyzwolenia tego drugiego. 
Wcześniej wymagało to specjalnego, dodatkowego styku pomocniczego.  

Dodatkowo zapewniony jest przesył informacji na temat aktualnego prądu silnika oraz obraz 
obciążenia termicznego, co pomaga jeszcze dokładniej diagnozować pracę silnika. Moduł 
może być również sparametryzowany  

jako przekaźnik przeciążeniowy (funkcja ZMR). Wówczas zamiast wyzwolenia wyłącznika 
spowodowanego przepływem prądu przeciążeniowego następuje rozłączenie obwodu za 
pomocą stycznika. Ułatwia to chociażby ponowne, zdalne załączenie obwodu.  

SmartWire-DT: Inteligentny monitoring pracy wyłącznika mocy Interfejs SmartWire-DT 
przeznaczony do wyłączników mocy NZM pozwala dostarczyć wszystkich istotnych 
informacji w celu wykrycia możliwych zagrożeń i uniknąć awarii z wyprzedzeniem. 
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Wyłącznik NZM zapewnia stopniowany system sygnałów ostrzegawczych, które są 
dostarczane do jednostki nadrzędnej poprzez interfejs SmartWire-DT. Pomiar prądu 
w poszczególnych fazach, odczyt nastaw wyzwalacza, odczytanie przyczyny ewentualnego 
wyzwolenia – wszystko to pomaga indywidualnie monitorować wyłączniki. 

Moduł zapewnia też obsługę opcjonalnego napędu zdalnego oraz zliczanie wartości energii 
elektrycznej podłączonego miernika z wyjściem impulsowym. 

Szybsza realizacja aplikacji dzięki SWD-
Assist 

Bezpłatne, m. in. polskojęzyczne 
oprogramowanie SWD-Assist wspiera procesy 
planowania, projektowania i uruchamiania 
systemu SmartWire-DT. Wybór poszczególnych 
jego elementów odbywa się za pomocą 
prostego przenoszenia elementów z listy na 
odpowiednie miejsce w aplikacji. Użytkownik 
może zapisać konfigurację i użyć jej ponownie 
w innym projekcie. Środowisko pozwala też 
wygenerować pliki konfiguracyjne specyficzne 
dla danej sieci przemysłowej, co ułatwia 
integrację w sterowniku PLC. Złącze serwisowe 
na modułach gateway umożliwia bezpośredni 
dostęp do sieci SmartWire-DT. Dzięki temu cała 
linia SW-DT może być uruchomiona 
i przetestowana w prosty sposób bez 
sterownika. Wyświetlana jest nie tylko 
konfiguracja układu, ale również aktualne stany, 
nastawy i informacje diagnostyczne zgłaszane 
przez poszczególne stacje.  

 

Eaton – pionier podejścia Lean Automation 
Firma Eaton idzie o krok naprzód, nie zatrzymując się na koncepcji Lean tylko w obszarze 
oprzewodowania szafy sterowniczej: dzięki technologii HMI/PLC łączy w jednym urządzeniu 
funkcje wizualizacyjne, funkcje sterowania aplikacją oraz zintegrowany interfejs do 
SmartWire-DT. Wszystko to w jednym panelu operatorskim z możliwością szerokiej 
komunikacji. 

Obszar zasilania w energię elektryczną w sektorze budowy maszyn posiada olbrzymi 
potencjał do optymalizacji, a tym samym oszczędności, które firma Eaton zidentyfikowała 
oraz przeanalizowała wspólnie ze swoimi partnerami. Wynikiem prac badawczych jest 
wytyczający nowe standardy kierunek rozwoju – od zoptymalizowania łączenia 
komponentów do zoptymalizowanej automatyki: „From Lean Connectivity to Lean 
Automation”. Tradycyjne rozbudowane oprzewodowanie szafy sterowniczej zostało 
zastąpione taśmą łączeniową. Dodatkowo standardowe komponenty szaf sterowniczych 
zostały wyposażone w elementy sztucznej inteligencji, dzięki czemu zyskały zdolność 
diagnostyki i komunikacji. Pozwoliło to wyeliminować zbędne komponenty, takie jak choćby 
moduły we/wy czy moduły styków pomocniczych, jednocześnie zmniejszając koszty 
wytwarzania i utrzymania ruchu. Ta mała rewolucja jest możliwa dzięki dwóm technologiom 
opracowanym przez firmę Eaton: technologii SmartWire-DT oraz technologii HMI/PLC. 

SmartWire-DT to nowa era w budowaniu szaf sterowniczych. Pozwala ona zastąpić 
oprzewodowanie poszczególnych elementów szafy, umożliwiając bezpośrednie połączenie 
pomiędzy sterownikiem głównym, a wykonawczymi elementami układu.  



str. 8 EATON Electric, Materiały o Firmie 

EATON Electric XVI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2012 
 

Lean Automation – korzyści dla Klienta 

Lean to koncepcja polegająca na optymalizacji procesów oraz zapobieganiu marnotrawstwa 
w procesach produkcyjnych i usługach. Lean w automatyce oznacza natomiast koncepcję 
polegającą na minimalizacji komponentów niezbędnych do budowy szaf sterowniczych, 
wykorzystaniu szybkich połączeń wtykowych SmartWire-DT i bezpośredniej komunikacji. 

Planowanie: 

• redukcja planowania 

• elastyczność 

• bezpieczeństwo 

 

Wartość dodana: 

Zapewnienie optymalnego bilansu 
ekonomicznego poprzez: 

• wykorzystanie standardowych 
komponentów 

• skrócenie czasu konstruowania szafy do 
70% 

• skrócenie czasu potrzebnego na 
okablowanie, testowanie, uruchamianie 
do 85% 

Transparentność danych: 

• pełna przejrzystość systemu począwszy 
od systemów ERP, aż do czujnika 

 

Wydajność maszyny: 

• zminimalizowane czasy przestoju w 
wyniku awarii 

• małe partie produkcyjne, większa liczba 
cykli 

• wysoka niezawodność 

• intuicyjna obsługa 

• łatwa rozbudowa 

Zalety: 

• zmniejszenie ilości komponentów 
wykorzystanych do budowy szafy 
sterowniczej 

• mniejsze wielkości szafy sterowniczej 

• minimalizacja błędów w połączeniach 

• skrócenie czasu budowy szafy, a tym 
samym zwiększenie możliwości 
produkcyjnych (zwiększenie 
efektywności) 

• łatwość budowy powtarzalnych układów 
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Emerson Process Management Sp. z o.o. 
ul. Szturmowa 2a 
02-678 Warszawa 
T 022 45 89 200 
F 022 45 89 231 
info.pl@emerson.com 
www.emersonprocess.pl 
 

 

 

Emerson Process Management 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 Polska i Kraje 
Bałtyckie 
T: 22 45 89 202  
M: 603 704 229  
marek.pienkowski@emerson.com           
 
Burgs Piotr  Key Account Manager, Refining Industry 
T: 22 45 89 233 
M: 603 951 398  
piotr.burgs@emerson.com        
 
Prindisz Robert    Key Account Manager - Oil & Gas  
T: 22 45 89 209 
M: 501 742 638  
robert.prindisz@emerson.com  
 
Rygielski Rafał  Key Account Manager Chemicals 
T: 22 45 89 229 
M: 601 521 836  
rafal.rygielski@emerson.com     
 
Paweł Sobierański  Inżynier d/sSprzedaży Zaworów  
T: 22 218 55 25  
M: 607 550 947      
pawel.sobieranskinski@emerson.com        
 
Boroń Ryszard  Kierownik ds. Kluczowych Klientów – Dział 
Systemów 
T: 22 45 89 243 
M: 605 356 270  
ryszard.boron@emerson.com    
 

Kozuń Piotr  Dyrektor Sprzedaży Aparatury Pomiarowej 
T: 22 45 89 210  
M: 501 742 641  
piotr.kozun@emerson.com        
 

Frydrych Andrzej  Dyrektor Działu Realizacji i Serwisu 
T: 22 45 89 207  
M: 782 450 058  
andrzej.frydrych@emerson.com 
 

Stec Jacek  Dyrektor Działu Systemy i Asset Optimization 
T: 22 45 89 215  
M: 723 680 824  
jacek.stec@emerson.com          
 
Grochowski Leszek  Dyrektor Działu Zaworów 
Regulacyjnych 
T: 22 45 89 237 
M: 603 951 397  
leszek.grochowski@emerson.com          
 

Jatczak Piotr  Kierownik Działu Serwisu  
T: 22 21 85 516 
M: 782 600 675  
piotr.jatczak@emerson.com       
 

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

Wojno Dariusz  Kierownik Projektów  
T: 22 45 89 216 
M: 601 930 587  
dariusz.wojno@emerson.com    
 

Dzięciołowski Krzysztof  Kierownik Administracji Sprzedaży 
T: 22 45 89 203 
M: 601 930 586  
krzysztof.dzieciolowski@emerson.com  
 

Górska Aleksandra  Specjalista ds.Pomiarów  
T: 22 45 89 201 
aleksandra.gorska@emerson.com 

Bugiel Piotr  Key Account Manager, Power 
T: 22 45 89 224 
M: 607 309 695  
piotr.bugiel@emerson.com        
             
Dąbrowska-Puszkarska Jolanta  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 226  
jolanta.puszkarska@emerson.com         
 
Dobrakowski Piotr  Inżynier d/s Serwisu 
M: 782 600 674  
piotr.dobrakowski@emerson.com          
 
Paweł Jastrzębski  Inżynier d/s Sprzedaży Zaworów 
Odcinających 
T: 22 45 89 240 
M: 723 192 363  
pawel.jastrzebski@emerson.com       
 
Jasińska Zofia  Specjalista d/s Zaworów 
T: 22 45 89 235  
zofia.jasinska@emerson.com     
 
Kubiaczyk Marzena  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 219  
marzena.kubiaczyk@emerson.com         
 
Łukasz Hampel  Inżynier d/s Serwisu Analityki 
T: 22 218 55 47  
M: 726 261 622  
lukasz.hampel@emerson.com  
 
Marusiak Maciej  Specjalista d/s Serwisu 
T: 22 45 89 245 
M: 607 053 817  
maciej.marusiak@emerson.com             
 
Nowicka Sylwia  Specjalista d/s Analityki 
T: 22 45 89 225 
M: 607 309 696  
sylwia.nowicka@emerson.com  
 
Palczyński Piotr  Inżynier Sprzedaży Systemów Sterowania 
T: 22 45 89 238 
M: 607 106 533  
piotr.palczynski@emerson.com             
 
Paszyński Wojciech  Inżynier ds. Sprzedaży Aparatury 
Pomiarowej  
T: 22 45 89 211  
M: 501 742 639  
wojciech.paszynski@emerson.com        
 
Perycz Marek  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 227  
marek.perycz@emerson.com     
 
Piotr Dobrakowski  Inżynier ds. Serwisu 
M: 782 600 674   
piotr.dobrakowski@emerson.com     
 
Siemiński Krzysztof  Rzeczoznawca d/s Przepływomierzy 
Micro Motion 
T: 22 45 89 234 
M: 603 068 345  
krzysztof.sieminski@emerson.com         
 
Szafarz Andrzej  Inżynier d/s Sprzedaży Aparatury 
Pomiarowej 
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    
 
Paweł Czoczys  Inżynier Sprzedaży Aparatury Pomiarowej 
T: 22 45 89 229 
M: 607 703 563  
pawel.czoczys@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. Powstała w 1886roku. 
Obecnie zatrudnia 122 000 pracowników w ponad stu krajach. Znajduje się na liście „Fortune 100” osiągając 
sprzedaż ponad 30mld w 2009 roku.  

 

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. 

 

Doświadczona i wysoce wykwalifikowana kadra jest szczególnie ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju 
przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej. 

 

 Ponad 90% naszych pracowników posiada wyższe wykształcenie 

 80% kadry inżynierskiej odbyło szkolenia w fabrykach Honeywell 

 100% pracowników uczestniczy w wdrożeniu i utrzymaniu systemu jakości ISO 

 100% kadry zarządzającej bierze udział w realizacji projektów w oparciu o metodykę jakości SixSigma 

  

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

 

Dzięki innowacyjności oraz wysokiej jakości naszych produktów zdobyliśmy pozycję wiodącego dostawcy  

w świecie.  

 

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 Sprzedaży na Polskę AKP  

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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 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 : 
 

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 
Witold Adamiak,  email: witold.adamiak@honeywell.com 
tel. (022) 606 09 05;  fax. (022) 606 09 20 
 

mailto:przemyslaw.szopa@honeywell.com
mailto:pawel.bak@honeywell.com
mailto:witold.adamiak@honeywell.com
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JUMO Sp. z o.o. 
 

JUMO Sp. z o.o. została zarejestrowana w Polsce w roku 1999 jako Spółka-córka międzynarodowej firmy 

JUMO GmbH & Co. KG mającej swą siedzibę w Fuldzie (Niemcy). 

Ot tego czasu notuje się systematyczny wzrost udziału firmy w rynku automatyki w Polsce i rosnący jej udział 

w automatyzacji procesów polskiego przemysłu. 

 

JUMO Sp. z o.o. zatrudnia obecnie 15 osób i planowany jest dalszy wzrost zatrudnienia wynikający 

z wprowadzenia na rynek systemu automatyki mTRON T i koniecznością uzupełnienia oferty firmy o usługi 

związane z aplikacjami systemowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba główna JUMO GmbH & Co. KG skupia głównie działy związane z rozwojem, przygotowaniem 

i planowaniem produkcji z wykorzystaniem najwyższego możliwego stopnia automatyzacji. W ten sposób 

powstają całe „wydziały CNC” produkujące urządzenia w sposób automatyczny, przy zachowaniu bardzo 

wysokiej jakości i powtarzalności oraz pozwalający na skutecznemu stawianiu czoła konkurencji na światowych 

rynkach. 
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JUMO Sp. z o.o. 
 

Nasza Oferta w skrócie: 
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JUMO Sp. z o.o. 
 

Ciekawe nowości: 
 

 

JUMO Wtrans  

Bezprzewodowy system pomiaru temperatury z dopuszczeniem ATEX. 

 

 

 
 

 

W odpowiedzi na oczekiwania rynku, do systemu pomiarowego JUMO Wtrans dodane zostały kolejne wersje 

czujników z bezprzewodowym nadajnikiem radiowym. Nowością jest przetwornik z nadajnikiem 

z dopuszczeniem dla stref zagrożonych wybuchem. 

Przetworniki z dopuszczeniem ATEX można umieścić bezpośrednio w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 

odbiornik montowany jest poza strefą EX. W takim rozwiązaniu niepotrzebne są dodatkowe kosztowne bariery 

czy separatory. Bezprzewodowa technologia JUMO pokazuje zupełnie nowe podejście do pomiarów, umożliwia 

bezpośrednie przesłanie zmierzonej wartości poza strefą zagrożoną wybuchem. Czujniki ze zintegrowanym 

nadajnikiem Wtrans mogą być stosowane w strefie 0, tzn. część pomiarowa do przyłącza umieszczona jest 

w strefie 0, sam nadajnik znajduje się już w strefie 1. Oczywiście, możliwe jest również umieszczenie całego 

czujnika w strefie 1. 

Nadajnik wraz z anteną mieszczą się w uchwycie czujnika i chronione są przez wodoodporną i pyłoszczelną 

obudowę. Uchwyt wykonany został z tworzywa sztucznego, dla optycznego wyróżnienia zastosowano kolor 

niebieski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUMO,  Materiały o Firmie str. 5 

 XVI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2012  JUMO 
 

JUMO safetyM STB/STW Ex 

JUMO-zabezpieczeniowy ogranicznik temperatury/sygnalizator z dopuszczeniem ATEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe zabezpieczeniowe ograniczniki temperatury / sygnalizatory z dopuszczeniem ATEX (safetyM 

STB/STW Ex) według wytycznych ATEX 94/9/EG produkcji JUMO reprezentują najnowszy stan 

techniki zabezpieczeniowej i uzupełniają paletę urządzeń JUMO w tym obszarze. 

Dzięki zastosowaniu kompaktowych i swobodnie konfigurowalnych ograniczników typu safetyM STB/STW Ex 

z dopuszczeniem ATEX można na czas i pewnie lokalizować potencjalne ryzyka i zagrożenia w obszarach 

zagrożonych wybuchem, życia i zdrowia ludzi, zanieczyszczenia środowiska naturalnego lub uszkodzenia bądź 

zniszczenia środków produkcji i materiałów. 

Urządzenia proponowane są w następujących wariantach: 

-  Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC  

i 

-  Ex  II (1) D [Ex ia Da] IIIC . 

Podstawowym zadaniem ograniczników temperatury jest kontrola stanu technicznych procesów termicznych 

i sprowadzenie układu do stanu bezpiecznego w przypadku stwierdzenia wystąpienia zakłóceń. 

Urządzenia te posiadają oprócz dotychczasowych dopuszczeń według DIN EN 14597, SIL 3, PL e (Performance 

Level ) i GL także dopuszczenia według dyrektywy ATEX i tym samym mogą być stosowane w obszarach 

zagrożonych wybuchem Ex.  

Wejścia wykonane zostały jako iskrobezpieczne [Ex ia] i można do nich bezpośrednio podłączać odpowiednie 

czujniki. Nie jest zatem konieczne stosowanie barier iskrobezpiecznych. Urządzenie posiada także certyfikat 

zgodnie z normami DIN EN 50495 i DIN EN 13463-6 jako monitor źródeł zapłonu (iPL 2) w rozumieniu 

dyrektywy ATEX.  

 

Nowy zabezpieczeniowy ogranicznik temperatury/sygnalizator JUMO może być zastosowany do nadzorowania 

procesów krytycznych w wybuchowej atmosferze gazu i pyłu.  

Ogranicznik spełnia wymogi norm DIN EN 61508 względnie. DIN EN ISO 13849, co osiągnięto poprzez 

koncepcję urządzenia umożliwiającą pewne identyfikowanie uszkodzeń dzięki strukturze 1oo2D. Ogranicznik 

może być zatem stosowany w aplikacjach, w których wymagane jest spełnienie zaleceń nowej dyrektywy 

maszynowej 2006/42/EG. 

Niezwykle wyraźny i dokładny wyświetlacz urządzenia z komunikatami w postaci tekstu jawnego 

i podświetlanym tłem w połączeniu z przyciskami pozwala na szybką i prostą konfigurację urządzenia. 

Przejrzysta struktura menu urządzenia pozwala na łatwą obsługę ogranicznika safetyM STB/STW Ex a tym 

samym na skrócenie czasu uruchomień. Na wyświetlaczu wskazywane są wszystkie wartości związane 

z bezpieczeństwem procesu, a najważniejsze funkcje są pokazywane w postaci piktogramów. 

Dla konfiguracji za pomocą komputera PC lub laptopa przewidziano wtyczkę mini USB umieszczoną na 

przedniej części urządzenia.  

Diody sygnalizacyjne pozwalają na identyfikację poprawnej pracy urządzenia, ewentualnie pozwalają stwierdzić 

wystąpienie alarmu wstępnego bądź alarmu przekroczenia wartości granicznych. 
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Wejście pomiarowe z wieloma linearyzacjami jest swobodnie konfigurowalne i przeznaczone dla 

rezystancyjnych czujników temperatury, termoelementów, mierników prądu, napięcia i pomiarów różnicowych. 

Dwa wyjścia przekaźnikowe (alarm wstępny (sygnalizacyjny) i alarm przekroczenia wartości granicznej) 

pozwalają na sprowadzenie procesu do stanu bezpiecznego po wystąpieniu zakłócenia. 

W ramach funkcji ogranicznika urządzenie musi zostać zdeblokowane po zadziałaniu za pomocą wewnętrznego 

lub zewnętrznego przycisku deblokady. 

Dzięki standardowemu wyjściu analogowemu istnieje możliwość przesyłu wartości wielkości procesowych do 

rejestratora, regulatora lub do nadrzędnego układu automatyki. 

Cechy dodatkowe ogranicznika, takie jak chroniony hasłem dostęp lub blokowanie poziomów dostępu służą do 

poprawy bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa chronionych 

procesów. 

Urządzenie wykonywane jest w następujących wariantach zasilania: AC 110...240V (-15%/+10%), 48...63Hz 

lub AC/DC 20...30V, 48...63Hz . 

Pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.jumo.net. 

 

JUMO AQUIS touch S  

Innowacyjne, modularne urządzenie wielokanałowe do analizy cieczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiary, prezentacja, regulacja, rejestracja: pojęcia te od dziesięcioleci związane są z marką JUMO. 

Pojęciom tym nadane będzie nowe znaczenie dzięki pracom rozwojowym specjalistów z zakresu techniki 

pomiarowej i regulacyjnej JUMO.  

Dla nabierającego coraz większego znaczenia działu analizy cieczy wszystkie wymienione wyżej 

funkcjonalności zostały zintegrowane w jednym, innowacyjnym urządzeniu. 

Pomiary: 

Niezależnie od rodzaju pomiaru, czy będzie to wartość pH, Redox, przewodności elektrolitycznej, rezystancji 

wody najczystszej, temperatury, wielkości dezynfekcyjnych, jak np. zawartości wolnego chloru, dwutlenku 

chloru, ozonu, perhydrolu, kwasu nadoctowego czy przepływu, nowy JUMO AQUIS touch S służy jako 

centralna platforma do prezentacji i dalszej obróbki odpowiednich sygnałów z sensorów. Można przy tym 

podłączyć do czterech wielkości analitycznych w sposób bezpośredni a pozostałe za pomocą sygnałów 

standardowych. Urządzenie pozwala w ten sposób na równoczesny pomiar i obróbkę do dziesięciu parametrów 

procesowych. Do realizacji pomiaru przepływu udostępniono wejścia częstotliwościowe (liczniki impulsów).  

W celu dalszej obróbki w układach sterowań / PLC wartości pomiarowe można zamienić na sygnały 

standardowe 0/4...20mA lub 0/2...10V i jako takie udostępnić w postaci sygnałów wyjściowych. 

Dzięki zintegrowanym funkcjom matematyczno-logicznym istnieje możliwość wykorzystania parametrów 

pomiarowych do rozbudowanych i różnorodnych obliczeń, których wynik może być również wyświetlany lub 

wykorzystany do konstrukcji zadań łączeniowych. 

 

Prezentacja / wyświetlanie wartości: 

Kolorowy ekran o przekątnej 5,7" z funkcją panelu dotykowego – Touchscreen służy zarówno do wyświetlania 

wartości wszystkich parametrów, jak i do obsługi i konfiguracji urządzenia. 

Sprawdzona i przejrzysta filozofia obsługi czyni instrukcję obsługi prawie nieużyteczną. Dzięki konfiguracji 

jednego z ponad 30 języków obsługi (włącznie z chińskim, japońskim i rosyjskim) urządzenie może być 

stosowane na całym świecie. Przewiduje się uzyskanie dla urządzenia również dopuszczenia C-UL, mającego 

znaczenie w przypadku eksportu urządzeń na rynek północnoamerykański. 

http://hybro.jumo.info/


JUMO,  Materiały o Firmie str. 7 

 XVI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2012  JUMO 
 

 

Regulacja: 

Jako wyjścia łączeniowe mogą być wykorzystywane karty z pojedynczymi lub podwójnymi przekaźnikami lub 

karty z łącznikami półprzewodnikowymi lub przekaźnikami typu PhotoMOS (użyteczne przy wysokich 

częstotliwościach łączeniowych). Maksymalnie można wykorzystać do 17 wyjść łączeniowych. 

Oprócz znakomitej jakości i wyrazistości wyświetlania wartości pomiarowych i stanów urządzenia istnieje 

możliwość zdefiniowania do czterech autonomicznych obwodów regulacji dla każdego z analizowanych 

parametrów. Dostępne są przy tym znane algorytmy regulacji stosowane w sprawdzonych regulatorach 

procesowych JUMO: P, PI, PD i PID. Wyjścia regulacyjne można dowolnie dostosować do wysterowania pomp 

dozujących i zaworów magnetycznych przy wykorzystaniu regulacji częstotliwości lub długości trwania 

impulsów. Oprócz tego dostępne są standardowe sygnały wyjściowe w postaci analogowej (0/4...20 mA lub 

0...10 V) i regulacji trójpołożeniowej. 

 

Rejestracja: 

Kolejnym wyróżnikiem urządzenia jest zintegrowany rejestrator ekranowy. Sygnały procesowe mogą być 

rejestrowane równocześnie w 2 grupach, zawierających każdorazowo cztery sygnały analogowe i trzy sygnały 

binarne, których przebieg może być wyświetlany na ekranie w postaci zbliżonej do formy zapisu rejestratora 

papierowego. Dane są zapamiętywane i zapisywane w pamięci wewnętrznej, co zabezpiecza je przed utratą 

w przypadku zaniku zasilania.  

Dane są zapamiętywane w sposób chroniący je przed manipulacją, co pozwala na spełnienie urzędowych 

wymagań dotyczących zabezpieczenia poprawności danych bez stosowania dodatkowych urządzeń. 

Zarejestrowane dane mogą być odczytywane za pomocą pamięci USB lub poprzez program na PC i następnie 

mogą być poddane dalszej analizie i obróbce przy użyciu oddzielnego pakietu oprogramowania.  

Pamięć USB może być wkładana do interfejsu USB-Host bez konieczności otwierania urządzenia. Dane 

pomiarowe lub dane konfiguracji urządzenia mogą być odczytywane z urządzenia lub do niego wgrywane za 

pomocą programu Setup. 

 

Pozostałe funkcjonalności:  

Dzięki dwóm zintegrowanym układom czasowym (timerom) można wyzwalać zdarzenia w trybie zależności od 

czasu (zegar tygodniowy), dzięki czemu można na przykład realizować nocne obniżenia wartości parametrów 

regulacji i inne zadania. 

 

Interfejsy /Internet/ komunikacja: 

Zintegrowany interfejs USB-Device pozwala na podłączenie komputerów PC lub laptopów w celu 

parametryzacji i do wymiany danych za pomocą programu PC-Setup.  

Poprzez interfejs Ethernet urządzenie można podłączyć do sieci LAN. W podobny sposób można zorganizować 

dostęp do danych i wartości pomiarowych. 

Dla realizacji kontroli zdalnej można wykorzystać funkcję Webserver, co pozwala na zdalną kontrolę stanu 

urządzenia przy pomocy Internetu z praktycznie każdego miejsca na świecie przy użyciu standardowych 

przeglądarek internetowych. 

Alarmy i inne komunikaty JUMO AQUIS touch S może przesyłać także poprzez SMS lub E-Mail. 

W celu integracji urządzenia z kompleksowymi układami sterowań i procesowymi można wykorzystać interfejs 

PROFIBUS-DP lub do dwóch interfejsów RS422/485-z protokołem Modbus. 

 

Obszary zastosowań 

JUMO AQUIS touch S został zbudowany modularnie. Wejścia pomiarowe oraz wyjścia łączeniowe 

(przekaźnikowe), binarne i analogowe mogą być w większości swobodnie konfigurowane (przebudowywane).  

Obszerna obudowa naścienna ze stopniem ochrony IP67 pozwala na lokalną i autonomiczną instalację 

urządzenia jako centrali pomiarowej w niewielkich, średnich i dużych obiektach związanych z procesami 

technologicznymi, uzdatnianiem wody i ścieków oraz ochroną środowiska. 

Możliwe obszary zastosowań urządzenia dzięki jego uniwersalności są w zasadzie powszechne: przygotowanie 

i nadzór nad jakością wody pitnej i basenowej, komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, urządzenia 

procesowe, sterowanie układami chłodni, wymienniki jonowe, stacje uzdatniania wody, układy przygotowania 

wody w przemyśle farmaceutycznym, stacje CIP itd. 

Wyjątek: nie przewiduje się wykonania urządzenia zgodnie z dopuszczeniami ATEX i dlatego nie dopuszcza się 

urządzenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. 

 

Nowy JUMO AQUIS touch S zostanie zaprezentowany po raz pierwszy w czasie trwania targów ACHEMA 

2012 we Frankfurcie nad Menem.  
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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 90 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. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Obszar całego kraju 
Poznań 
Witold Szczepankiewicz  
Opiekun Kluczowych Klientów  
kom: +48 603 360 006 
e-mail: 
wszczepankiewicz@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:wszczepankiewicz@krohne.pl
mailto:gkucharski@krohne.pl
mailto:aiwanow@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 konieczności użycia 
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. 
 
 
Pomiary procesowe: 
 

   

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

 
 
 

  

 

                     
 

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 ±0,08%, gazy ±0,35%, 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 ±0,08%, gazy ±0,35%, gęst.  ±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 ±0,08%, gazy ±0,35%, 
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 > 20,000: ±0,75% dla cieczy, ±1% dla gazów i pary 

 10,000 < Re < 20,000: ±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 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 
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Firma Limatherm Sensor formalnie powstała ponad osiem 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 ATEX. Czujniki opuszczające 

naszą firmę stanowią wizytówkę, wysokiej jakości i sprawności produkcji, gdyż wszystkie 

standardowe czujniki wykonujemy do 3 dni roboczych. Nad jej właściwym przebiegiem 

czuwa laboratorium termodynamiczne wyposażone w sprzęt sprawdzający i kalibrujący 

renomowanych firm zachodnich.  
 

 

 

 

Laboratorium Pomiarów  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie pomiarów 

temperatury, przez co świadczy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN ISO/IEC 17025 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. 
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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.  

 

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, 

termistorowe, bimetaliczne i gazowe, 

 Przetworniki temperatury: analogowe i cyfrowe, 

 Pirometry: stacjonarne i przenośne, 

 Wskaźniki, regulatory analogowe i mikroprocesorowe, 

 Przenośne mierniki temperatury, 

 Rejestratory (zapis papierowy lub w postaci elektronicznej), 

 Manometry, przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, 

 Wskaźniki i przetworniki wilgotności, 

 Przetworniki prędkości powietrza, 

 Półprzewodnikowe przekaźniki tyrystorowe, sterowniki mocy 

 Piece i wanny kalibracyjne, kalibratory, 

 Grzałki. 

 

 

Limatherm Sensor jest producentem wszelkich typów czujników 

temperatury: od prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania 

płaszczowe-rezystancyjne, termoelektryczne i termistorowe.  

 

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

rozwiązanie pozwala firmie kontrolować jakość produktu, a także czyni ją elastyczną 

w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta (szeroki wybór, co do średnic, długości, 

przyłączy procesowych czy typów obudów oraz szybkich terminów realizacji 

np. w przypadku awarii). 
 

Czujniki temperatury to jeden z pierwszych wyrobów wykonywanych w limanowskim 

zakładzie. Obecna kadra techniczna dysponująca kilkudziesięcioletnim doświadczeniem 

doskonale wyczuwa potrzeby Klientów, proponując każdemu z nich rozwiązanie dopasowane 

do stawianych wymagań. Wysokie ciśnienie, agresywne media, strefy zagrożone wybuchem – 

każdy z tych parametrów nie wyklucza stosowania czujników, lecz wyznacza specyficzne 

cechy budowy urządzenia. 

 

W celu przekształcenia sygnałów temperaturowych na sygnały 

analogowe (prądowe jak i napięciowe) oferujemy przetworniki 

współpracujące ze wszystkimi typami czujników. Różnorodność 

wersji konstrukcyjnych pozwala na ich montaż zarówno 

w głowicy przyłączeniowej, jak też i na standardowych szynach 

pomiarowych. Swoboda wyboru dotyczy również możliwości 

stosowania przetworników w obwodach iskrobezpiecznych 

(również przetworniki zgodne z normami ATEX), czy też 

z różnymi protokołami komunikacyjnymi (Hart, Profibus). 

Produkujemy również czujniki z lokalnym wyświetlaczem 

LCD lub LED. Oferta Limatherm-u obejmuje również 

przewody kompensacyjne (różne przekroje żył, izolacje, 

zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe jak też i zapobiegające 

mechanicznym uszkodzeniom). 
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 Kolejną grupą urządzeń wartą szczególnej uwagi są pirometry. 

W mnogości stacjonarnych jak i przenośnych pirometrów możemy 

wybierać typ dedykowany dla konkretnej aplikacji. Wśród 

charakterystycznych cech przedmiotowych urządzeń (niektóre z nich 

przypisane są wersjom stacjonarnym, inne zaś przenośnym) wyróżnić 

możemy:  

 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 temperatury i regulatory procesu serii N. 

Występuje tutaj pełny wybór sygnałów wejściowych, wyjściowych, algorytmu pracy, 

wymiarów gabarytowych. Grupa ta składa się z termostatów, wskaźników i regulatorów 

(szeroka gama termostatów, higrostatów, również do chłodnictwa: N321, N322, N323, 

N323RHT, wskaźniki: N320, 480i, N1500, N1500G, regulatory temperatury: N1040, N480D, 

N960, regulatory procesu, N1100, N1200, N2000, N2000S, N3000, regulator czasowy 

NT240) cechujących się ciekawym wzornictwem, szerokim asortymentem wymiarów, 

stabilną pracą, dużymi i czytelnymi wyświetlaczami z odbudową antyrefleksyjną. Na 

szczególną uwagę zasługuje wprowadzany do naszej oferty regulator LIM N1200 

przeznaczony do regulacji szczególnie wymagających procesów przemysłowych oraz 

niskobudżetowy regulator temperatury LIM N1040 i LIM N480D. 
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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. 
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Warto również wspomnieć o wskaźnikach oraz przetwornikach wilgotności 

i temperatury. W naszej ofercie znajdują się bardzo atrakcyjne cenowo urządzenia z serii  

RHT-WM (montaż naścienny) oraz RHT-DM (montaż kanałowy) do standardowych 

zastosowań. Dla bardziej wymagających procesów posiadamy również pełen asortyment 

z serii EE.  
 

 

 

 

   

Ostatnią grupę oferowanych urządzeń stanowią 

kalibratory i piece kalibracyjne. Proponujemy kalibratory 

(symulacja oraz pomiar) wybranego typu sygnału (np. 

czujników rezystancyjnych), jak również urządzenia 

wielofunkcyjne (kalibracja temperatury, ciśnienia, 

sygnałów elektrycznych, częstotliwości). 

Zakres temperatur możliwych do osiągnięcia za 

pośrednictwem oferowanych pieców kalibracyjnych 

wynosi od -50 do 1100 °C. Istnieje również możliwość 

wzbogacenia zestawu kalibracyjnego o dodatkowe 

oprogramowanie umożliwiające emitowanie świadectwa 

wzorcowania. Urządzenia te mogą być wyposażone 

w lokalny wyświetlacz, który naprzemiennie wskazuje 

wartości mierzone. 
 

W naszej ofercie są również elementy grzejne, dostarczamy je w dowolnej możliwej do 

wykonania konfiguracji (moc/napięcie). Konstrukcje grzałek rurkowych, patronowych, 

opaskowych, płaskich oraz coraz częściej stosowanych promienników podczerwieni zależne 

są od potrzeb klienta oraz aplikacji. 
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Firma Limatherm Sensor wprowadza nowości i udoskonala swoje produkty, by móc spełniać 

zmieniające się dynamicznie i rosnące wymagania Klientów. Jedną z takich innowacji są 

przetworniki i wskaźniki temperatury z interfejsem USB. 

 

 

 

TxIsoPack USB jest wysokiej klasy przetwornikiem temperatury na 

sygnał 4÷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 

 

 

 

 

N1540 podłączamy do komputera PC za pomocą 

interfejsu USB i za pomocą oprogramowania 

konfigurujmy wszystkie parametry wskaźnika. 

  

Wejścia : J, K, T, E, N, R, S, B, Pt100, -50 mV 

     0-5 Vdc, 0-10 Vdc, 0-20 mA and 4-20 mA 

Czas próbkowania  50 pomiarów na sekundę 

Dwa przekaźniki alarmowe : SPST 1.5 A / 240 Vac 

Funckja alarmu: LO, HI, differential, differential 

LO, differentia HI, sensor break 

Interfejs USB do konfiguracji i monitoringu 

 

 

 

 

 By wzbogacić swoją ofertę, oprócz szerokiej gamy regulatorów z serii N, 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 

i uruchomienia 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. 
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W przyszłości w oparciu o urządzenia serii N i program Superview dostępna będzie 

również transmisja bezprzewodowa. 
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W sprawie zastosowania wybranych elementów i szczegółowych informacji prosimy 

o kontakt na adres e-mail lub telefon. Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą zapraszamy 

do kierowania pytań. Państwa aktywność pozwoli nam dokładniej zidentyfikować potrzeby 

rynku, a przez to trafniej rozwiązywać wszelkie problemy eksploatacyjne każdego 

z Klientów.  
 

 

Czujniki temperatury:     info@limathermsensor.pl;  tel. (0-18) 33-79-900 

Pirometry, kalibratory:    chrustek.r@limathermsensor.pl;  tel. (0-18) 33-79-916 

Regulatory, przekaźniki, mierniki przenośne, 

wskaźniki, termostaty:    szewczyk.k@limmathermsensor.pl;tel. (0-18) 33-79-907 

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

Rejstratory, transmisja bezprzewodowa:  watroba.a@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-906 

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:info@limathermsensor.pl
mailto:chrustek.r@limathermsensor.pl
mailto:lesiecki@limatherm.com.pl
mailto:bulandam@limatherm.com.pl
mailto:watroba.a@limathermsensor.pl
mailto:michura.p@limatherm.com.pl
http://www.limatherm.pl/


LUMEL,  Materiały o Firmie str. 1 

 XVI   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2012  LUMEL 
 

 
 
 
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.  
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra 

www.lumel.com.pl, e-mail: lumel@lumel.com.pl 

 

tel. 68 329 51 00, fax 68 329 51 01 

tel. dział sprzedaży:  68 329 53 74; 68 329 53 73; 68 329 52 60; 68 329 53 06,  

e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl 

 
 

LUMEL S.A. – należymy do czołowych europejskich producentów urządzeń automatyki przemysłowej 

oraz precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Działamy na rynku od 1953 r. Wysoką pozycję na rynku 

osiągnęliśmy dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju, kompetencjom naszych 

pracowników oraz nowoczesnym środkom techniki projektowania, produkcji i badań. 

Działalność LUMEL S.A. koncentruje się w 4 głównych obszarach biznesowych: 

 produkcji urządzeń automatyki przemysłowej przeznaczonej do pomiarów i przetwarzania, 

regulacji i rejestracji oraz transmisji i wizualizacji procesów przemysłowych, 

 produkcji i obróbce precyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium oraz 

wykonawstwie form i narzędzi, 

 usługach w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów automatyki; 

 usługach w zakresie montażu SMT, mechaniki precyzyjnej oraz produkcji elementów  

z tworzyw sztucznych. 

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla wielu branż przemysłu m.in dla: energetyki, przemysłu 

chemicznego, hutniczego, spożywczego, lekkiego, motoryzacyjnego, AGD i górnictwa. 

Pracujemy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz ISO/TS 

16949.  

Uznana renoma naszych wyrobów sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla firm, dla których 
jakość i niezawodność jest priorytetem. 

 

 

http://www.lumel.com.pl/
mailto:Lumel@lumel.com.pl
mailto:sprzedaz@lumel.com.pl
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NOWOŚCI W OFERCIE 2012 

 
ND10 – Miernik parametrów sieci  

 

ND20 – Miernik parametrów sieci 

 

 
SM61 – Przemysłowy serwer www 

 
P30U–Przetwornik uniwersalny 

 
P41 – Przetwornik parametrów sieci 

 
 

RE92 – Regulator uniwersalny 2-kanałowy 
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NASZA OFERTA  
 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 

http://www.lumel.com.pl/
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NASZA OFERTA 

 

 

 
WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 

 

 

 

http://www.lumel.com.pl/
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NASZA OFERTA 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 

 

http://www.lumel.com.pl/


str. 6 LUMEL, Materiały o Firmie 

LUMEL XVI   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2012 
 

NASZA OFERTA 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 
 

 

http://www.lumel.com.pl/
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NASZA OFERTA 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 
 

 

http://www.lumel.com.pl/
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NASZA OFERTA 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 
 

 

http://www.lumel.com.pl/
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WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 
 

http://www.lumel.com.pl/
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NASZA OFERTA 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LUMEL.COM.PL 
 

http://www.lumel.com.pl/
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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 jak 
i ekonomicznie oferty. Kadra techniczna w większości z wyższym 
wykształceniem stale podnosi swoje kwalifikacje przy jednoczesnej 
poprawie zarządzania. 

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

Firma SKAMER powstała w 1987 r.  jako prywatna spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą  w Tarnowie. 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 
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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 

Współpraca z uczelniami i mediami 

Targi 

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: Engineering Base 
firmy AUTOTEC, 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, BECKHOFF, OMRON, GE-FANUC Automation, Mitsubishi, 
ALLEN-BRADLEY, SAIA, Schneider Electric; WAGO, oraz inne wg. wymagań klienta 

 systemy wizualizacji (procesów przemysłowych) - wykorzystujemy software: ArchestrA 
System Platform; InTouch; Historian; InTrack; InBatch; InControl; DT Analyst; QI Analyst firmy 
WONDERWARE; WinCC firmy SIEMENS; asix firmy ASKOM, oraz inne wg. wymagań klienta. 

Oprogramowanie i uruchomienie przemysłowych systemów komputerowych 

Kompletacja i dostawy urządzeń 

Doradztwo techniczne 

Projektowanie 
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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. 

Serwis 

Sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej 

Montaż i rozruch instalacji 
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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, Perła 

 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 ostatnim roku zakończono następujące tematy inwestycyjne:  
 

  FFiL Śnieżka S.A. - Pustków 

 Rozbudowa układu sterowania i archiwizacji danych na linii produkcji farb emulsyjnych 
 

 PHILIP MORRIS – Kraków  
 Modernizacja sterowania oświetleniem III Etap 

 

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

strefach przyodwiertowych 
 

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

nakładowego Repiquet 
 Zaprojektowanie i modernizacja maszyny konfekcyjnej do składania osnowy z kapą 

PA 
 

 DEZAMET - Nowa Dęba 

 Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej 
 

 TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. – Mielec 
 Układ zasilania i sterowania natryskiem perełek. 

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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 CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o. – Ostrowiec Świętokrzyski. 
 Modernizacja sterowania pompami w osadniku zgorzeliny. 

  

 STOMIL – Sanok 
 Modernizacja SYSTEMU sterowania mikserem. 
 Wykonanie systemu sterowania chłodziarką i systemu  sterowania mechanizmem  

rozsuwu walców w walcarce. 
 Modernizacja systemu sterowania linii produkcyjnej do wytłaczania uszczelek 

gumowych BS-120/1 wraz z wymianą sterownika z S-5 na S-7 
 

 ŚNIEŻKA Ukraina Sp. z o. o. – Jaworów  
 System sterowania i archiwizacji danych na linii produkcji farb emulsyjnych. 

 

 
 
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 60 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 5500 typowymiarów kabli i przewodów. 
Firma zajmuje się także produkcją kabli do zastosowań specjalnych projektowanych według 
indywidualnych wymagań zamawiającego. Nasz system zapewniania jakości wdrożony i certyfikowany 
przez TÜV Monachium już od 1999r. zapewnia wysoką jakość zgodnie z normą ISO 9001: 2008. 

 

1. Kable sterownicze i przyłączeniowe 

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

1.2 Giętkie kable sygnalizacyjne na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV 

1.3 Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcia  300/500 V 

1.4 Kable do przekształtników (falowników) 

1.5 Kable sterownicze i zasilające dla przemysłu petrochemicznego 

1.6 Przewody dźwigowe 

2. Kable do  transmisji danych  (automatyka, elektronika, komputery) 

2.1 Giętkie kable dla układów automatyki i elektroniki 

2.2 Giętkie kable  sygnalizacyjne dla układów automatyki i elektroniki 

2.3 Kable do transmisji cyfrowej 

2.4 Kable do przemysłowych sieci  typu BUS 

2.5 Kable do sieci typu  BUS  w budynkach  inteligentnych 

3. Kable iskrobezpieczne 

3.1 Kable iskrobezpieczne na napięcie 300/500 V 

3.2 Kable iskrobezpieczne na napięcie 0,6/1 kV 

4. Kable teleinformatyczne 

4.1 Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (okablowanie strukturalne) 

4.2 Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (do układania na zewnątrz i w ziemi) 

5. Przewody współosiowe (koncentryczne) 

6. Telekomunikacyjne kable instalacyjne 

6.1 Telekomunikacyjne kable  instalacyjne (stacyjne) 

6.2 Telekomunikacyjne przewody giętkie 

6.3 Przewody wstążkowe 

6.4 Kable do instalacji przeciw pożarowych - certyfikat zgodności CNBOP 

6.5 Przewody do urządzeń alarmowych i domofonów 

6.6 Kable alarmowe i sygnalizacyjne do układania w ziemi 

6.7 Telekomunikacyjne kable do transmisji cyfrowej 

7. Przewody audio i video 

7.1 Przewody mikrofonowe 

7.2 Przewody głośnikowe 

7.3 Profesjonalne przewody audio i video 
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8. Przewody jednożyłowe 

8.1 Telekomunikacyjne przewody montażowe 

8.2 Elektroenergetyczne przewody montażowe 

8.3 Przewody silikonowe do pracy w temperaturze +180÷ -60°C 

8.4 Przewody do pracy w temperaturze +125 ÷ -50°C 

8.5 Przewody dla pojazdów szynowych 

8.6 Przewody do systemów solarnych 

9. Kable elektroenergetyczne 

10. Kable sygnalizacyjne z żyłami jednodrutowymi 

11. Kable górnicze – z atestem  EMAG 

11.1 Elektroenergetyczne kable górnicze na napięcie 0,6/1 kV 

11.2 Sygnalizacyjne kable górnicze z żyłami jednodrutowymi 

11.3 Sygnalizacyjne kable górnicze z żyłami giętkimi 

12. Kable bezpieczeństwa - bezhalogenowe 

12.1 Kable bezhalogenowe do instalacji przeciw pożarowych 

12.2 Kable bezhalogenowe dla układów elektroniki i automatyki 

12.3 Kable bezhalogenowe do transmisji cyfrowej 

12.4 Bezhalodenowe przewody jednożyłowe 

12.5 Bezhalogenowe przewody głośnikowe 

12.6 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce 

bezhalogenowej. 

12.7 Bezhalogenowe kable strukturalne. 

13. Kable bezpieczeństwa - ognioodporne (z podtrzymaniem funkcji) 

13.1 Instalacyjne kable ognioodporne 

13.2 Kable elektroenergetyczne ognioodporne 

13.3 Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

14. Kable i przewody ciepłoodporne 

15. Kable do zastosowań militarnych 

16. Kable i przewody specjalne projektowane wg wymagań klienta 
 

Szczegółowy program produkcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
 

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

 

 

TECHNOTRONIK LiYY 

TECHNOTRONIK LiYY-Nr 

TECHNOTRONIK LiYwYw 105
o
C 

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 nx2x0,22mm
2  

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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 TURCK sp. z o.o. 
 

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

 

TURCK to jeden z czołowych producentów 
elementów automatyki na świecie. Oddział 
koncernu w Polsce powstał w 2001 r. W obecnej 
chwili zatrudniamy już 25 osób (w tym 18 
inżynierów). Specjalizując się początkowo w 
czujnikach przemysłowych, dziś oferujemy 
rozwiązania i urządzenia dla pełnego spektrum 
zadań automatyzacji. W oparciu o wiedzę i latami 
zbierane doświadczenia proponuje wysoce 
efektywne rozwiązania dla każdej możliwej aplikacji: 
ponad 50 000 różnego rodzaju czujników, 
urządzenia do przetwarzania i transferu sygnałów 
obiektowych oraz kompletny zakres produktów dla 
przemysłowych sieci komunikacyjnych. 

 

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

  

Zgodnie z naszą filozofią "myśl globalnie - rób lokalnie" oddaliśmy do Państwa dyspozycji ponad 
2600 pracowników własnych w 25 krajach oraz 70 przedstawicielstw handlowych na całym świecie. 
Nasi specjaliści służą szybką i kompetentną pomocą niezależnie od miejsca, gdzie w danej chwili się 
Państwo znajdziecie. 
 

NASZA OFERTA: 
Przemysłowe sieci komunikacyjne 
● Komponenty i całościowe rozwiązania dla: Profibus-DP, Ethernet IP, 
Profinet, Modbus TCP, DeviceNet, CANopen, FOUNDATION Fieldbus, 
Profibus-PA.  
● Stacje zdalnych I/O w wykonaniach modułowych i kompaktowych (np. 
BL20, BL67, piconet).  
● Kompletna technika łączeniowa i kable komunikacyjne. 
 

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

 

Systemy komunikacji bezprzewodowej SureCross
TM

 
Przemysłowe urządzenia do radiowego przesyłu sygnałów dwustanowych, 
analogowych (w tym również specjalnych, np. z PT100) oraz bezprzewodowej 
transmisji szeregowej: 
● Podstawowe rozwiązanie w topologii 1:1 – seria DX70 
● System pracujący w topologii gwiazdy – seria DX80 
● Wykonanie DX99 do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem  

 

Dotykowe panele HMI 
● Zależnie od wersji możliwość samej wizualizacji lub wizualizacji i sterowania 
● Szeroki wybór interfejsów 
● Kompatybilność z CoDeSys 3.0 
● Oprogramowanie QVIS 
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Systemy bezpieczeństwa osób i 
maszyn 
● Kurtyny bezpieczeństwa (kat. 2, 4, PLe, 
SIL3) 
● Ergonomiczne, fotoelektryczne przyciski 
do sterowania oburącz 
● Wyłączniki bezpieczeństwa 
(mechaniczne, światłowodowe, 

magnetyczne, awaryjnego zatrzymania, linkowe) 
● Różnego typu przekaźniki bezpieczeństwa  oraz kontroler 
bezpieczeństwa SC22 
● Skaner bezpieczeństwa 
● Światłowodowy system bezpieczeństwa PICO-GUARD 
 
 

Systemy identyfikacji RFID 
● Zasięg odczytu/zapisu do 0,5 m (fale HF) 
i 3 m (fale UHF) 
● Maksymalny rozmiar pamięci nośników 
danych do 2 kB 
● Temperatura pracy do 210 ºC 
● Stopień ochrony IP20 lub IP67. 
 

 
Czujniki wizyjne 
● Seria IVu – proste w obsłudze kompaktowe, 
tanie  
i szybkie rozwiązanie w IP67 
● Seria PresencePLUS P4 – zaawansowane 
kompaktowe wykonanie z rozbudowanym 
interfejsem 
● Seria PresencePLUS Pro – wykonanie 
dwumodułowe analogiczne do serii P4; 

osobna, mniejsza część optyczna i zewnętrzny kontroler 
 

Czujniki przemysłowe 
● ultradźwiękowe 
● ciśnienia 
● temperatury 
● indukcyjne 
● inklinometry 
● przemieszczeń kątowych 
● pojemnościowe 
● fotoelektryczne  
● magneto-indukcyjne 
● enkodery  
● liniały indukcyjne 
● detektory przepływu 

 
Kurtyny pomiarowe 
● Wykonania dwu- (nadajnik i odbiornik) 
lub trójmodułowe (nadajnik, odbiornik, 
kontroler). 
● Rozdzielczość do 2,5mm. 
● Wyjścia analogowe lub dwustanowe. 
● Interfejs szeregowy. 
● Zasięg do 4m. 

● Programowanie za pomocą przełączników lub dołączonego do 
urządzenia programu. 
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Technika łączeniowa 
● Przewody łączeniowe w wykonaniach 
standardowych i specjalizowanych 
● Złącza rozbieralne różnego typu 
● Złącza do elektrozaworów 
● Koncentratory sygnałów 

                                     ● Trójniki 
                                     ● Akcesoria 

 
Wskaźniki świetlne i oświetlenia robocze 
LED 
● Wskaźniki świetlne: 
- wykonania jedno- lub wielokolorowe 
- kompaktowe obudowy w IP67/IP69K 
- różne obudowy (T8, M18, T18, T30, K30L, 
K50L, K80L) 
- kompaktowe kolumny świetlne TL50 i CL50 
- sygnalizacja dźwiękowa 75 lub 95 dB 

- duża żywotność – ponad 10 lat ciągłej pracy 
● Oświetlenie robocze – dostępne trzy wersje przeznaczone do 
oświetlenia stanowisk roboczych. 

 
Firma TURCK na terenie Polski jest również wyłącznym 

przedstawicielem następujących firm: 
 

Banner to producent urządzeń fotoelektry-
cznych, w skład których wchodzą m.in. 
czujniki, systemy bezpieczeństwa, kurtyny 

pomiarowe, czujniki wizyjne, komunikacja bezprzewodowa czy 
systemy eliminacji ludzkiego błędu „pick-to-light”. 
 

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

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

 
Siedziba główna: 

TURCK sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 115,  
45-836 Opole, 
tel. 77 443 48 00, fax 77 443 48 01,  
e-mail: poland@turck.com,  
internet: www.turck.pl 
 
Biura terenowe w Polsce: 

- Bydgoszcz – 692 478 223 
- Poznań – 698 789 196 
- Katowice – 608 340 042 
- Katowice – 602 848 910 
- Katowice – 728 594 498 
- Kielce – 660 661 009 
- Warszawa – 692 478 224 
- Warszawa – 664 423 613 
- Łódź – 608 589 276 
- Wrocław – 604 262 153  
- Manager Automotive – 608 622 394 
- Manager Process Automation – 602 178 938 
- Manager Factory Automation – 608 023 660 
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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 40 krajach na wszystkich kontynentach. W ich skład wchodzą 

najnowocześniejsze zakłady produkcyjne oraz punkty obsługi. 

 
 
  
         Oddziały WIKA 
 
         Oddziały produkcyjne 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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Hattrick - 3:0 dla WIKA 

z ciśnieniem, temperaturą i poziomem 

Do rodziny elektronicznych przełączników 

ciśnienia PSD-30 dołączyły nowe 

urządzenia do pomiaru poziomu oraz 

temperatury. 

 
Przełącznik ciśnienia PSD-30, przełącznik 

temperatury TSD-30 i przełącznik poziomu  

LSD-30 nie tylko wyglądają podobnie, ale 

również cechują się łatwą konfiguracją, 

elastyczną instalacją i trwałością.  

 
Ponadto nowej generacji przełącznik 

ciśnienia PSD-30 dostępny jest z 

opcjonalnym, niezależnym interfejsem 

komunikacyjnym IO-Link. Połączenie punkt 

do punktu, znacząco zmniejsza koszty 

parametryzacji, monitoringu procesów  

i utrzymania maszyn. 

 

 

 

Rodzina przełączników: 

Karta kat. 

Przełącznik ciśnienia PSD-30                        PE 81.67 

Przełącznik temperatury TSD-30                   TE 86.06 

Przełącznik poziomu LSD-30                         LM 40.01 

 

www.wikapolska.pl 

www.wika.de/hattrick 

 

Dodatkowo dla mediów agresywnych lub gęstych przełącznik ciśnienia dostępny jest 

w wersji z membraną czołową jako PSD-31 

NOWOŚCI 

http://www.wikapolska.pl/
http://www.wika.de/hattrick
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Ręczny kalibrator ciśnienia do pracy w trudnych warunkach 

Specjalnie do pomiaru i kalibracji w trudnych warunkach środowiskowych WIKA 

wprowadziła na rynek nowy model ręcznego kalibratora CPH6300. Urządzenie to 

zostało zaprojektowane dla zakresów ciśnień sięgających 1000 bar przy zachowaniu 

klasy dokładności do 0,1% nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. 

 

Solidna, wodoszczelna obudowa ze stopniem ochrony 

IP65 lub IP67 doskonale zabezpiecza wnętrze 

urządzenia przed wpływem czynników zewnętrznych. 

Niezwykle szybkie tempo rejestracji wynoszące 1000 

pomiarów na sekundę sprawia, że CPH6300 

doskonale nadaje się do pomiaru pików ciśnienia. 

Duży 41/2” podświetlany wyświetlacz zapewnia łatwy 

odczyt mierzonych wartości, a dodatkowe przyciski 

funkcyjne czynią przyrząd wygodnym w obsłudze. 

Urządzenie posiada zintegrowany rejestrator danych, 

który umożliwia zapisanie do 10000 odczytów. 

Dopełnieniem wielofunkcyjności CPH6300 jest 

możliwość wykonywania przy jego użyciu testów 

szczelności. 

 

 

CPH6300 jest następca sprawdzonego modelu CPH6200, którego przetworniki referencyjne 

są w pełni kompatybilne z nowym modelem. Model CPH6300 jest także dostępny w wersji 

jedno lub dwukanałowej. 

 

Więcej informacji dostępnych na stronie: 

http://wikapolska.pl/upload/DS_CT1201_GB_41682.pdf 

 

NOWOŚCI 

http://wikapolska.pl/upload/DS_CT1201_GB_41682.pdf
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Bezpieczeństwo funkcjonalne 

Procesy mogą być wiarygodnie 

kontrolowane tylko wówczas,  

kiedy wszystkie elementy łańcucha 

pomiarowego są do siebie właściwie 

dopasowane, a każde z urządzeń 

zaprojektowane jest tak, aby spełniać 

wymagany poziom bezpieczeństwa.  

W związku z powyższym pojęcie 

bezpieczeństwa funkcjonalnego zaczyna 

odgrywać coraz większą rolę w zakładach 

przemysłowych. WIKA oferuje szeroką 

gamę certyfikowanych urządzeń do 

pomiaru ciśnienia i temperatury, 

spełniających poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 zgodnie z IEC 61508 / IEC 61511  

w odniesieniu do elektrycznych, elektronicznych i programowalnych systemów realizujących funkcję 

bezpieczeństwa 

 
Ochrona spełniająca światowe standardy 

WIKA oferuje szeroki zakres 

elektronicznych przyrządów do pomiaru 

ciśnienia i temperatury w strefach 

zagrożonych wybuchem.  

Urządzenia WIKA posiadają nie tylko 

międzynarodowe certyfikaty zgodne  

z ATEX, FM czy CSA, ale również wiele 

lokalnych zatwierdzeń obowiązujących  

w poszczególnych krajach na całym 

świecie.  

Daje to niemal  nieograniczone 

możliwości pracy naszych urządzeń  

w Europie, Ameryce Północnej oraz większości regionów Azji. O bezpieczeństwo naszych klientów 

dbamy czerpiąc z globalnego doświadczenia. 

Pomiar bez kompromisów  

SIL 
funkcjonalne 

bezpieczeństwo 
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Strona www.wikapolska.pl źródłem informacji 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Globalna baza danych 

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

adres e-mail za darmo i bez rejestracji. 

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

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

Wsparcie techniczne od początku 

Siły dynamiczne działające na osłonę 
(Kármán vortex street) 

Arkusz danych 

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

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

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

Karta wyników 
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