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Szanowni Państwo ! 
 
Serdecznie witamy na XVIII  Konferencji Automatyków RYTRO 2014. 
 
Dziękujemy Przedstawicielom biur  projektowych,  zakładów przemysłowych, 
instytutów naukowo-badawczych, że pomimo nawału obowiązków służbowych 
związanych z pełnieniem często ważnych funkcji prezesów, dyrektorów, głównych 
automatyków, głównych energetyków, itp. znaleźli trochę czasu, aby przyjechać na to 
tradycyjne już spotkanie. 
 
Mamy nadzieję, że przyjęta formuła spotkania spełnia oczekiwania Państwa 
a przyjazd w maju do Rytra jest przyjemnym „obowiązkiem”. 
 
Dziękujemy: 
 
Panu Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi  za tradycyjne patronowanie 
(patronat merytoryczny), referat i aktywny udział w Konferencji 
 
Kierownictwu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie za istotny udział  w organizacji Konferencji, referat oraz udział 
Przedstawicieli,  
 
Kierownictwu Krajowej Agencji Poszanowania Energii za patronat honorowy, referat 
oraz udział Przedstawicieli, 
 
Pozostałym Przedstawicielom nauki w Osobach: 
Prof. Janowi Maciejowi Kościelnemu z Politechniki Warszawskiej, 
Prof. Leszkowi Trybusowi z Politechniki Rzeszowskiej, 
Prof. Tadeuszowi Skubisowi z Politechniki Śląskiej, 
Prof. Ireneuszowi Solińskiemu z AGH 
Dr Wacławowi Mukawie z Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
 
za referaty i udział w Konferencji. 
  
 
Serdecznie witamy Przedstawicieli branżowej prasy technicznej, portali 
internetowych    i dziękujemy za patronat medialny. 
 
O znaczeniu jakie do spotkania przywiązują organizatorzy świadczy obecność na 
nim Prezesów, Dyrektorów oraz innych Przedstawicieli firm organizujących 
i sponsorujących Konferencję. 
 
 
W tym roku hasłem przewodnim Konferencji  jest: 
 „Efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla 
automatyków”. 
 



Mamy nadzieję, że przygotowane referaty przybliżą Państwu tą tematykę 
a zaprezentowane przez firmy organizujące Konferencję rozwiązania pomogą 
w realizacji zadań związanych z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska. 
Gospodarka Polski charakteryzuje się nadal nadmiernym, w stosunku do wyników 
osiąganych w innych krajach, zużyciem energii. Energochłonność pierwotna PKB 
obliczana w cenach stałych, jest wciąż kilkukrotnie wyższa niż dla krajów bardziej 
rozwiniętych – np. jest 6 x wyższa niż w Szwajcarii, a 2,8 razy większa od średniej 
„obecnej Unii” i 3,2 razy większa od średniej energochłonności krajów „starej Unii”.  
 
Dodatkowo wzrost cen energii oraz rosnąca zależność od dostaw energii spoza Unii 
Europejskiej stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego 
i konkurencyjności unijnego przemysłu. Ten argument w świetle kryzysu ukraińskiego 
nabiera większego znaczenia. 
 
Najważniejszym dokumentem w zakresie efektywności energetycznej i ochrony 
środowiska w Europie jest Pakiet Klimatyczno-Energetyczny (tzw. 3 x 20%) 
opublikowany w styczniu 2008 r., zgodnie z którym państwa członkowskie 
zobowiązane są do: 
 
ü redukcji emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 
ü wzrostu udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 20% 

w 2020 r., dla Polski ustalono 15%, 
ü zwiększenia efektywności energetycznej do roku 2020 o 20%. 

Dlatego istotne i zasadne jest racjonalne użytkowanie energii.  
 
 
Liczymy, że to tradycyjne, już osiemnaste  spotkanie  pozwoli Państwu poruszyć 
oraz zapoznać się z wieloma problemami nurtującymi środowisko automatyków, 
a stworzona wspólnie atmosfera przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania 
i integracji środowiska co potwierdza hasło umieszczone na banerze w sali 
konferencyjnej   „nauka – projektanci – producenci – użytkownicy” 
 
 Życzymy udanych i owocnych obrad, przyjemnego pobytu w „PERLE POŁUDNIA” 
oraz  miłych wrażeń  w chwilach relaksu. 
 

 
W imieniu Organizatorów 

 
      Andrzej Turak 
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1. Program 

XVIII  KONFERENCJI AUTOMATYKÓW RYTRO 2014 
 

Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków 

 
20 maja  -  wtorek 

 
 od 800 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie 
 

Główna Sala Konferencyjna  
1000 – 1015 Rozpoczęcie Konferencji  
1015 – 1245 Wystąpienia Przedstawicieli Nauki: 

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

„Zastosowanie sieci neuronowych w ochronie środowiska” 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus  
Politechnika  Rzeszowska 

„Problemy projektowania zaawansowanego autopilota 
okrętowego” 

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

„Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu 
z zastosowaniem modeli neuronowych” 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Politechnika Śląska, Czasopismo Pomiary 
Automatyka Kontrola 

„Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych 
w energetyce - korzyści i zagrożenia” 

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

„Efekty współpracy sfery nauki i przemysłu  realizowanej 
przez  Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii” 

Mgr inż. Artur Łazicki  
Polsko-Japońskie Centrum Efektywności 
Energetycznej,  
Krajowa Agencja Poszanowania Energii 

„Szanse dla przedsiębiorstw wynikające z ustawy 
o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
oraz metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu 
świadectw efektywności energetycznej  - wnioski, 
doświadczenia i rekomendacje” 

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

„Finansowe wsparcie działań energooszczędnych 
w Małopolsce ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w 2014 roku” 

Dr inż. Wacław Mukawa 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Tarnowie,  SKAMER-ACM 

„Automatyka i pomiary w realizacji funkcji i aspektów prawa 
ochrony środowiska.Przykłady” 

 
1245 – 1300 Rozstrzygnięcie konkursu INNOWACJE 2014 

1300 – 1400 Obiad 

1400 – 1630 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

1630 – 1700 Przerwa 

1700 – 1900 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm 
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21 maja  -  środa 
 800 – 1000 Śniadanie 
 

Główna Sala Konferencyjna 
1000 – 1300 Wystawa Firm  Organizatorów 

 Prezentacja Firm: 

 Sala Konferencyjna A (piętro) Sala Konferencyjna B (obok kawiarni) 

1000 – 1020 ABB LUMEL 

1020 – 1040 WIKA Polska TECHNOKABEL. 

1040 – 1100 DANFOSS  Poland POLNA 

1100 – 1120 SKAMER-ACM LIMATHERM Sensor 

1120 – 1140 TURCK EATON Electric 

1140 – 1200 JUMO EMERSON 

 Bloki  dyskusyjne: 

1200 – 1300 Efektywność  energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania 
dla automatyków 

Efektywność  energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania 
dla automatyków 

 1315 Obiad w plenerze i wyjazd Uczestników 
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2. Cel Konferencji  

 
● przedstawienie  tendencji w systemach pomiarów i automatyki ze szczególnym 

uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska 
 
 
● promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki 

ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej i ochrony 
środowiska 

 
 
● wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 

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

 

• „Zastosowanie sieci neuronowych w ochronie 
środowiska” 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Kierownik Katedry Automatyki 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Problemy projektowania zaawansowanego 
autopilota okrętowego" 

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

• „Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu 
z zastosowaniem modeli neuronowych” 

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

• „Wdrażanie inteligentnych systemów 
pomiarowych w energetyce - korzyści 
i zagrożenia” 

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

• „Efekty współpracy sfery nauki i przemysłu 
realizowanej przez  Małopolsko-Podkarpacki 
Klaster Czystej Energii” 

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

• „Finansowe wsparcie działań 
energooszczędnych w Małopolsce ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

  w 2014 roku” 
 

Mgr inż. Józef Kała 
I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

• „Szanse dla przedsiębiorstw wynikające z ustawy 
o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 
2011 roku oraz metodyka wsparcia 
przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw 
efektywności energetycznej - wnioski, 
doświadczenia i rekomendacje” 

 

Mgr inż. Artur Łazicki  
Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności 
Energetycznej, Przedstawiciel Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii 

• „Automatyka i pomiary w realizacji funkcji 
i aspektów prawa ochrony środowiska. 
Przykłady” 

Dr inż. Wacław Mukawa 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania 
Jakością SKAMER-ACM 

 





Ryszard Tadeusiewicz,  Zastosowanie sieci neuronowych w ochronie środowiska. str. 1 
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Ryszard Tadeusiewicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

 
 

Zastosowania sieci neuronowych w ochronie środowiska 
 
 
1. Wprowadzenie 

Ekologia jest dziedziną bardzo rozległą i wymagającą stosowania wielu różnych narzędzi, w tym między 
innymi także matematycznych i informatycznych. Należy dodać, że w różnych obszarach ekologii potrzebne są 
narzędzia o zróżnicowanych właściwościach. Czego innego potrzebują projektanci tworzący systemy ochrony 
środowiska (na przykład oczyszczalnie ścieków lub elektrofiltry montowane w kominach elektrowni), inaczej 
używają komputerów specjaliści zajmujący się bieżącym sterowaniem takich urządzeń, innych narzędzi używają 
do bieżącej kontroli badacze monitorujący stan środowiska, inna matematyka stosowana przy diagnozowaniu 
stanu obiektów, a jeszcze inne narzędzia wykorzystuje się do tworzenia  krótko- albo długookresowych prognoz. 
Jeśli można mówić o czymś, co te odległe obszary łączy, to jest to pojęcie modelu. Dobry model pozwala 
skutecznie projektować, sterować, kontrolować, diagnozować i prognozować – czyli jest kluczem do większości 
problemów, z którymi borykają się ekolodzy w swojej codziennej pracy (rys. 1).  
 

 
 
Rys. 1. Rola modelu jako uniwersalnego narzędzia w ekologii. Na tym i na następnych rysunkach wykorzystano obraz obiektu 
(środowiska z elementami przemysłu) pochodzący z  http://www.citywestwater.com.au/business/images/Mobil_-_Industrial2.JPG  
 

Ekologia jest dziedziną, w której preferujemy modele dokładne, oparte na prawach fizyki i związkach 
przyczynowo-skutkowych. Problem polega jednak na tym, że modele takie nie zawsze potrafimy zbudować, 
a nawet jeśli je stworzymy – to często bywają one niewygodne w użyciu, bo ich skomplikowana budowa utrudnia 
znalezienie powiązań między modelem, a rzeczywistym obiektem. Modele dokładne mogą być także zbyt złożone 
z punktu widzenia procesów obliczeniowych wymaganych podczas ich rozwiązywania, co jest poważną 
przeszkodą przy stosowaniu modelu do sterowania ekosystemem w czasie rzeczywistym. Dlatego obok modeli 
dokładnych stosujemy często modele behawioralne, tym się cechujące, że ich wewnętrzna budowa i zasada 
działania absolutnie nie muszą odpowiadać analogicznym elementom w oryginalnym (podlegającym 
modelowaniu) systemie, natomiast działanie modelu odpowiada (najdokładniej, jak to tylko jest osiągalne 
w ramach danej techniki) zachowaniu oryginalnego systemu (rys. 2). Do tego właśnie celu znakomicie nadają się 
sieci neuronowe.  

http://www.citywestwater.com.au/business/images/Mobil_-_Industrial2.JPG


str. 2 Ryszard Tadeusiewicz,  Zastosowanie sieci neuronowych w ochronie środowiska. 
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Sieci neuronowe, których budowę i działanie każdy może poznać na domowym komputerze korzystając 
z programów, które są udostępnione (bezpłatnie!) na stronie http://home.agh.edu.pl/~tad są uproszczonymi 
technicznymi imitacjami biologicznych systemów neuronowych, czyli (mówiąc w uproszczeniu) fragmentów 
ludzkiego mózgu. Sieci te są najlepszymi aktualnie dostępnymi narzędziami zużywanymi do tworzenia modeli 
behawioralnych. Korzystają z niego specjaliści różnych dziedzin, w tym oczywiście także ekolodzy. Jednym 
z najwybitniejszych specjalistów z zakresu sieci neuronowych jest prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński 
z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Byłoby więc nieprawdą oraz daleko posuniętym 
uproszczeniem, gdyby twierdzić, że sieci neuronowe są w ekologii narzędziem nieznanym. Jednak trzeba 
wyraźnie podkreślić, że liczba zastosowań praktycznych tego wygodnego i poręcznego narzędzia jest w naukach 
o środowisku mniejsza, niż by mogła być uznana za optymalną. Jest bowiem tych zastosowań w Polsce mniej, 
niż by należało się spodziewać biorąc pod uwagę liczbę aplikacji w innych dziedzinach, na przykład w badaniach 
naukowych, w ekonomii czy w medycynie (w Polsce i na świecie), a także uwzględniając popularność hasła 
Neural Networks w kontekście hasła Environment Protection, co można samemu sprawdzić w bazach danych 
bibliograficznych (na przykład INSPEC) albo za pomocą Google w Internecie.  

 

 

Rys. 2. Dwa rodzaje modeli 
 

Ten przeglądowy artykuł ma na celu zwiększenie zainteresowania osób zainteresowanych ochroną 
środowiska, tymi możliwościami, jakie stwarzają sieci neuronowe. Artykuł napisano właśnie po to, by 
zainspirować do ich szerszego niż dotychczas stosowania.  

2. Podstawy budowy sieci neuronowej 

Przedstawiany artykuł musi być dosyć krótki, dlatego budowę sieci neuronowej przedstawmy tu tylko 
w zarysie, zachęcając Czytelnika zainteresowanego szczegółami do przestudiowania książki Odkrywanie 
właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, wydanej przez Polską Akademię 
Umiejętności, która pozwala poznać sieci neuronowe nie tylko w sensie ich teorii, ale także praktyki ich 
stosowania w warunkach domowych, przy czym jest napisana w taki sposób, że mogą ją czytać osoby nie mające 
żadnego wcześniejszego przygotowania. W szczególności z książki mogą korzystać uczniowie szkół średnich, 
ponieważ nie zawiera ona ani jednego wzoru matematycznego, natomiast pozwala samodzielnie eksplorować 
właściwości sieci neuronowych przy użyciu dostępnych za darmo programów. Bliższe dane na ten temat znaleźć 
można na stronie http://home.agh.edu.pl/~tad . 

Przedstawiając tu podstawowe informacje możemy stwierdzić, że sieć neuronowa jest strukturą naśladującą 
mózg człowieka. Mózg składa się ze specjalizowanych komórek (neuronów), więc w sztucznej sieci neuronowej 
też mamy neurony, tylko bardzo uproszczone. Schemat takiego sztucznego neuronu pokazano na rysunku 3.  

http://home.agh.edu.pl/~tad
http://home.agh.edu.pl/~tad
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Rys. 3. Schemat sztucznego neuronu 
 

Szczegółowy opis budowy i funkcjonowania takiego sztucznego neuronu wykracza poza ramy tego artykułu, 
zwłaszcza że w zaawansowanej postaci wymaga użycia bardzo skomplikowanego aparatu matematycznego. 
Natomiast zrozumienie o co w tym chodzi jest możliwe gdy tylko Czytelnik przyswoi sobie kilka prostych 
intuicyjnych stwierdzeń, które warto tu przytoczyć. Otóż patrząc na rysunek 3 dostrzegamy, że sztuczny neuron 
ma wiele kanałów za pomocą może odbierać sygnały wejściowe oraz jedno wyjście, na którym może wysyłać 
sygnał będący wynikiem przetworzenia tychże sygnałów wejściowych. Rzeczywisty biologiczny neuron też jest 
tak samo zbudowany (rys. 4) i podobnie działa. Sygnały wejściowe są w tym przypadku dostarczane przez 
dendryty (od innych neuronów oraz z receptorów takich jak oko czy ucho), zaś pojedynczy sygnał wyjściowy 
wysyłany jest na zewnątrz (do innych neuronów albo do mięśni sterujących działaniem człowieka) za pomocą 
aksonu.  

 
Rys. 4. Schematyczna budowa żywego neurony (źródło ilustracji: Wikipedia)  

W schemacie sztucznego neuronu na rysunku 3 uwidocznione są jeszcze zmienne wagi. Są to wewnętrzne 
parametry, których jest dokładnie tyle samo, ile kanałów wejściowych. Określają one, jak ważny jest dla 
rozważanego neuronu sygnał docierający za pomocą określonego wejścia. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
zachowania neuronu i w konsekwencji – dla zachowania całej sieci. Zilustrujmy to przykładem, bo sprawa jest 
bardzo ważna.  

Popatrzmy na rysunek 5. Przedstawiono na nim neuron, do którego docierają (z odpowiednich receptorów) 
sygnały dotyczące pewnych obiektów (kwiatów), przy czym każdy obiekt charakteryzowany jest przez dwa 
parametry: kolor i zapach.  
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Rys. 5. Przykład neuronu o dwóch wejściach. Opis w tekście.  

Neuron na podstawie tych sygnałów wejściowych musi wypracować własny sygnał wyjściowy, który będziemy 
interpretowali jako aprobatę dla badanego obiektu (sygnał wyjściowy wynosi 1) lub dezaprobatę (sygnał wynosi 
0). 

Wyobraźmy sobie, że badanym obiektem jest kwiat mający ładny kolor (sygnał wejściowy dodatni) i brzydki 
zapach (sygnał wejściowy pochodzący od tego receptora jest ujemny). Wówczas gdy do wejścia 
wprowadzającego sygnał o kolorze przypiszemy dużą wagę, a do wejścia niosącego sygnał o zapachu – wagę 
małą, to sygnał koloru przeważy nad sygnałem zapachu i neuron na wyjściu wyśle swój własny sygnał wyrażający 
aprobatę (y = 1), co przedstawiono na rysunku 6.  

 

 

Rys. 6. Układ wag neuronu zapewniający jego pozytywną reakcję na sygnały pochodzące od badanego obiektu. 
Abstrakcyjne wagi przedstawiono odpowiednio w postaci siłacza dźwigającego sztangę o dużej wadze i dziecka 

bawiącego się hantlami o małej wadze.  
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Odwrotny układ wag, przedstawiony na rysunku 7, powoduje odwrotną reakcję neuronu.  

 
Rys 7. Odwrotne ustawienie wag daje odwrotny efekt 

Ze sztucznych neuronów takiego typu jak przedstawiony na rysunku 3 tworzy się sieci, układając te elementy 
w warstwy zgodnie z ustalonym schematem (rys. 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Warstwowa budowa typowej sieci neuronowej 
 

Warstw ukrytych może być więcej albo mniej. Skrótowo można powiedzieć, że sieci mające więcej warstw 
ukrytych potrafią budować bardziej skomplikowane modele, ale trudniej się uczą. Przy wyborze liczby warstw 
ukrytych (oraz liczby neuronów w tych warstwach) zalecany jest umiar. 

Po ułożeniu neuronów w warstwy, którym przypisano określone zadania opisane wyżej, pojawia się pytanie, 
jak mają być połączone te neurony. Wypraktykowano, że „sprytne” sposoby łączenia neuronów z pominięciem 
niektórych warstw (na przykład połączenia wprost z warstwy wejściowej do wyjściowej) nie polepszają działania 
sieci, a komplikują jej budowę i utrudniają realizację – zarówno wtedy, gdy ta realizacja polega na zbudowaniu 
specjalizowanego układu elektronicznego, jak i wtedy, gdy realizacja oparta jest na symulacji komputerowej. Nie 
jest też wskazane stosowanie sprzężeń zwrotnych, to znaczy połączeń biegnących od warstw położonych bliżej 
wyjścia do warstw ulokowanych bliżej wejścia. Wprawdzie takie sprzężenia zwrotne (gdy bywają niekiedy 
stosowane) polepszają często działanie sieci, ale wprowadzają potencjalnie niebezpieczny element rekurencji, 
który powoduje, że sieć zamiast rozwiązywać postawiony problem popada w oscylacje, generuje zachowania 
chaotyczne lub nawet niekiedy traci stabilność.  

Zatem regułą w sieciach neuronowych są połączenia spinające wyłącznie neurony sąsiednich warstw oraz 
biegnące wyłącznie w kierunku od wejścia do wyjścia. Takie sieci określane są angielskim terminem feedforward 
który jest przeciwieństwem nazwy feedback (sprzężenie zwrotne) i nie ma chyba dobrego polskiego 
odpowiednika. Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia, które neurony jednej warstwy łączyć z którymi 
neuronami drugiej warstwy.  
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Gdybyśmy wiedzieli, które połączenia są potrzebne, to można by było sporo na tym zyskać. W szczególności 
taka oszczędna struktura, ograniczona tylko do tych połączeń, które są naprawdę potrzebne, może nam pomóc 
w oszczędnym gospodarowaniu pamięcią (każde połączenie wiąże się ze współczynnikiem wagowym, którego 
wartość trzeba zapamiętać, czasem nawet ze zwiększoną dokładnością – w językach programowania używa się 
tu typu double a nie float) a także może się przyczynić do szybszego uczenia, w trakcie którego trzeba 
wielokrotnie zmieniać współczynniki wag we wszystkich połączeniach. Niestety prawie nigdy nie jesteśmy 
w stanie wskazać, które połączenia są potrzebne, a które nie, dlatego z reguły sieci buduje się w ten sposób, że 
połączenia elementów sąsiednich warstw ustala się według zasady „każdy z każdym”.  
 
3. Sposób uczenia sieci  

Mówiąc o zastosowaniach sieci neuronowych warto wskazać na główny powód ich popularności. Powodem 
tym jest fakt, że jest to narzędzie, które pozwala na wygodne rozwiązywanie różnych zadań. Wygoda używania 
sieci neuronowych wynika z tego, że tworzenie modeli przy ich pomocy oparte jest na procesie uczenia, na nie na 
samodzielnym tworzeniu i programowaniu. Ma to wiele zalet. Po pierwsze nie wymaga pracy ludzi, gdyż uczące 
się sieci neuronowe angażują wyłącznie moc obliczeniową i czas komputera, nie wymagają natomiast prawie 
wcale pracy wykonywanej przez ludzi. Po drugie pojawia się dodatkowa, bardzo ważna zaleta: sieć neuronowa 
(po procesie nauki) może rozwiązać również także takie zadanie, dla którego sam człowiek nie potrafi wskazać 
metody rozwiązywania. Jest to bardzo ważne, szczególnie w kontekście tak trudnych i odpowiedzialnych zadań, 
jak te, które rozwiązujemy tworząc modele wykorzystywane w kontekście zadań ochrony środowiska naturalnego. 
Popatrzmy na rysunek 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Obszar zastosowań, w którym sieci neuronowe dominują nad innymi rozwiązaniami 

Na rysunku tym przedstawiono umowną „mapę” problemów informatycznych, jakimi możemy się zajmować, 
pokazując ich zróżnicowanie ze względu stopień złożoności (traktowany wprawdzie bardziej w sposób 
jakościowy, niż ilościowy, ale z możliwością odróżnienia problemów łatwiejszych i trudniejszych), a także 
uwzględniając stopień nieznajomości reguł rządzących danym problemem. To ostatnie jest szczególnie ważne 
w przypadku sieci neuronowych, ponieważ ich unikatową właściwością jest możliwość rozwiązywania takich 
problemów, dla których reguły rządzące problemem są całkowicie nieznane. 

Istota procesu uczenia polega na działaniach pokazanych na rysunku 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Proces uczenia sieci neuronowej. Opis w tekście 
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Do tego, aby skutecznie nauczyć sieć neuronową należy mieć zbiór przykładów (tak zwany zbiór uczący), 
w którym dla wielu przypadków zadanego problemu znane są zarówno dane wejściowe, stanowiące przesłankę 
do zbudowania rozwiązania, jak i wzorcowe rozwiązania (poprawne odpowiedzi). Z tych zasobów korzystamy 
podczas uczenia sieci w sposób pokazany na rysunku 4. Nauczyciel (w istocie jest to zawsze program 
komputerowy wykorzystujący bazę danych zawierającą zarówno dane wejściowe jak i wzorcowe rozwiązania) 
podaje do sieci dane wejściowe (stawia zadania do rozwiązania – czynność A na rys. 10). Na tej podstawie sieć 
produkuje swoje rozwiązanie problemu (czynność B). Ze zbioru uczącego pobierane jest wzorcowe rozwiązanie 
dla tego samego problemu (czynność C) i poprzez jego porównanie z rozwiązaniem dostarczonym przez sieć (B) 
uzyskiwana jest ocena błędu popełnianego przez sieć. Nieco dalej w tym artykule pokażemy, w jaki sposób 
oszacowany błąd pozwala określać kierunek i wielkość poprawek, jakie trzeba wprowadzić w parametrach sieci 
(czynność E), żeby sieć lepiej rozwiązywała w przyszłości to zadanie. Poprawki można wprowadzać 
równocześnie we wszystkich elementach sieci (co uwzględniono na rysunku 10), przeto takie działanie wyjątkowo 
dobrze nadaje się do realizacji w systemach obliczeniowych o architekturze rozproszonej – ale tego wątku nie 
będziemy w tym artykule rozwijali.  

Jednorazowa poprawka parametrów sieci wykonana według podanego wyżek schematu na ogół nie przynosi 
od razu rewelacyjnych wyników. Również pełny pojedynczy cykl, polegający na pokazaniu wszystkich przykładów 
wchodzących w skład całego zbioru uczącego (nazywany w technice sieci neuronowych epoką) – nie powoduje 
uzyskania godnego odnotowania wyniku, bo proces uczenia sieci przebiega zwykle wolno. Ale cierpliwe 
wielokrotne przeglądanie zbioru uczącego prowadzi do tego, że sieć neuronowa stopniowo doskonali swoje 
działanie – aż do uzyskania optymalnego rozwiązania, które często bywa całkowicie bezbłędne (sieć poprawnie 
rozwiązuje wszystkie zadania) albo obarczone jest pewnym błędem, z reguły bardzo małym. Po ukończeniu 
uczenia mamy do dyspozycji narzędzie pokazane na rysunku 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. Nauczona sieć neuronowa, stanowiąca użyteczne narzędzie obliczeniowe 
 

Na rysunku tym widać, że sieć jest w ogólnym przypadku narzędziem przetwarzającym sygnały wejściowe 
w sygnały wyjściowe, a więc działa podobnie do wielu znanych układów i systemów mających zastosowanie 
w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki. O szczegółach będzie mowa za chwilę, na tym etapie rozważań 
wystarczy, gdy zwrócimy uwagę na to, że chcąc użyć sieci neuronowej musimy w rozwiązywanym zadaniu 
wyróżnić dane reprezentujące zadanie do wykonania oraz musimy zdefiniować wynik, który będziemy mogli 
uznać za rozwiązanie zadania.  

 
4. Przykładowe zastosowanie sieci neuronowej 

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o rozwiązywaniu przez sieć neuronową jakiegoś abstrakcyjnego zadania, 
spróbujmy jednak zbliżyć to zagadnienie do potrzeb praktyki ekologicznej. Zacznijmy od prostego zadania 
modelowania jakiegoś wybranego obiektu, na przykład środowiska naturalnego z zakładem przemysłowym, 
w którym możemy kontrolować trzy elementy procesu technologicznego wpływające na emisję zanieczyszczeń, 
a jako efekt naszych działań obserwujemy zmiany dwóch parametrów: czystości powietrza i czystości wody.  

 

       
Rys. 12. Tworzenie z pomocą sieci neuronowej modelu rzeczywistego obiektu 
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Schemat tworzenia takiego neuronowego modelu rzeczywistego obiektu pokazany jest na rysunku 12. Jak widać 
istota uczenia polega na tym, że do rzeczywistego obiektu i do sieci neuronowej podaje się te same sygnały 
sterujące (nastawy urządzeń kontrolujących poziom emisji zanieczyszczeń w rozważanej instalacji przemysłowej - 
sygnał A na rysunku). W rezultacie obiekt (środowisko) wykazuje określone zachowanie (zmienia się w określony 
sposób poziom zanieczyszczeń wody i powietrza – sygnał B na rysunku), co jest śledzone i rejestrowane 
z wykorzystaniem komputera używanego w roli „nauczyciela” sieci. Sieć także na podstawie aktualnych wartości 
swoich parametrów usiłuje określić te same wartości, które zmierzono w realnym obiekcie, dostarczając je do 
uczącego komputera (sygnał C na rysunku). Na podstawie porównania sygnałów C i B komputer ustala, jaki błąd 
popełniła sieć, a biorąc dodatkowo pod uwagę dostarczaną do niego także informację o wartościach wejściowych 
sygnałów A – ustala, jakie poprawki należy wprowadzić do parametrów występujących w sieci neuronowej (sygnał 
korekty D). 

5. Jak zapewnić sobie możliwość użycia sieci neuronowej? 
 

W licznych i łatwo dostępnych podręcznikach można bez trudu znaleźć opis budowy i działania sieci 
neuronowych a także opisy algorytmów ich uczenia. W szczególności gdyby ktoś z Czytelników chciał poszerzyć 
swoją wiedzę na ten temat, to można skorzystać z książki autora tej pracy, prezentującej problematykę sieci 
neuronowych nieporównanie bardziej szczegółowo, która jest w całości dostępna w Internecie pod adresem: 
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/.  

 
Rys. 13. W większości przypadków korzysta się z sieci neuronowych na zwykłych komputerach 

 
Jednak do amatorskiego używania sieci neuronowych (a także profesjonalnego ich stosowania do rozwiązywania 

konkretnych problemów w dziedzinach innych, niż neurocybernetyka) wcale nie jest potrzebna dokładna znajomość 
ich budowy i zasad działania. Dostępne są bowiem liczne (i w większości bardzo dobre) programy komputerowe, 
pozwalające użyć sieci neuronowych bez konieczności samodzielnego wnikania w ich budowę. 

Rozważmy krótki komentarz na temat powodów tego, że mówiąc o sieciach neuronowych odwołujemy się do 
programów komputerowych symulujących sieci na normalnych, typowych komputerach (patrz rys. 13), a nie mówimy 
obszerniej o możliwościach, jakie stwarzają sieci neuronowe wykonywane jako specjalizowane układy elektroniczne.  

Otóż użytkownik sieci neuronowej z reguły nie wie, jaka dokładnie sieć zdoła rozwiązać jego problem. Wynika to 
w oczywisty sposób z ustaleń podanych na rysunku 9. W związku z tym używając sieci neuronowych trzeba z reguły 
przebadać wiele możliwych struktur i wiele parametrów sieci, zanim się znajdzie tę, która zrealizuje postawione 
zadanie sprawnie i skutecznie. Dla każdego z Czytelników zapewne jest oczywiste, że nieporównanie łatwiej jest 
zmieniać strukturę i parametry sieci neuronowej realizowanej jako symulacja komputerowa, niż sieci zbudowanej z 
realnych fizycznych układów, wymagających przy każdej zmianie koncepcji kłopotliwej i kosztownej przebudowy 
sprzętu. Tym niemniej kończąc ten artykuł warto dodać, że istnieją także sieci neuronowe realizowane w formie 
specjalizowanych układów scalonych (rys. 14). Być może już niedługo poznamy je jako „mózgi” domowych robotów? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Układ scalony 80170NX firmy Intel modelujący sieć neuronową złożoną ze 128 elementów 

 

 

http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/
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Problemy projektowania zaawansowanego  
autopilota okrętowego 

 

Streszczenie 
Zaawansowany autopilot okrętowy utrzymujący statek na zadanym kursie powinien 
adaptować swe nastawy odpowiednio do prędkości i nie reagować na chwilowe 
odchylenia kursu w prawo i w lewo spowodowane falami, czyli na tzw. myszkowanie. 
W pracy przedstawiono proponowane rozwiązania tych problemów potwierdzone 
symulacjami przeprowadzonymi na modelu manewrowym o 4 stopniach swobody. Do 
projektowania wykorzystano jednak prosty model Nomoto otrzymany na podstawie 
manewrów identyfikacyjnych. Nastawy regulatora PID autopilota są uzależnione od 
prędkości. Niezależność sterowania od falowania zapewnia filtr Kalmana, wyraźnie 
efektywniejszy od klasycznego wąskopasmowego filtru wycinającego. Obydwa filtry 
wymagają jednak stałego monitorowania częstotliwości myszkowania, zależnej od 
kierunku i siły wiatru oraz od kursu i prędkości statku. Przedstawiono również realizację 
techniczną autopilota, który ma być produkowany przez holenderską firmę Praxis. 

 
1. Wprowadzenie 

Automatyczne sterowanie kursem płynącego statku jest realizowane przez układ 
autopilota, który poprzez wychylenia steru dokonuje korekty kursu, gdy różni się on od 
zadanego. Statek sterowany jest ręcznie w zasadzie tylko podczas manewrowania, przejścia 
przez kanały i cieśniny o dużym natężeniu ruchu oraz podczas ciężkiej, sztormowej pogody. 
Dawniej autopiloty realizowano w technice analogowej, jak np. krajowy autopilot TS-75 
z WSK Warszawa [1], którą z czasem zastąpiła technika cyfrowa. Obecnie mają one postać 
dedykowanych sterowników PLC/PAC, albo sterowników ogólnego przeznaczenia, np. S7 
Siemensa. 

Konwencjonalne autopiloty wyznaczają sterowanie za pomocą algorytmu PID o stałych 
nastawach. Pojawiły się już jednak autopiloty zaawansowane, które potrafią samoczynnie 
dobrać nastawy po zmianie załadunku statku na podstawie kilku manewrów, a ponadto 
uzależniają te nastawy od prędkości. Pożądaną cechą jest również kontynuacja 
automatycznego sterowania podczas sztormowej pogody, ale bez zbędnych manipulacji 
sterem przy chwilowych odchyleniach kursu spowodowanych falami, czyli tzw. 
myszkowania. W sumie zaawansowane autopiloty zaliczają się do klasy samonastrajalnych 
regulatorów adaptacyjnych. Wśród krajów europejskich, w pracach badawczo-rozwojowych 
nad sterowaniem statków morskich przoduje obecnie Norwegia [2, 3]. 

W Politechnice Rzeszowskiej (PRz) od 8 lat rozwijane jest środowisko CPDev do 
programowania sterowników zgodnie z normą IEC 61131-3 [4]. Stosuje je m.in. holenderska 
firma Praxis Automation Technology B.V. z Leiderdorp koło Lejdy produkująca systemy 
automatyzacji i monitorowania statków [5]. Niedawno, biorąc pod uwagę doświadczenie PRz 
w regulatorach samonastrajalnych i adaptacyjnych, firma Praxis zwróciła się o opracowanie 
prototypowego oprogramowania dla zaawansowanego autopilota okrętowego. Ma ono być 
testowane na symulowanym manewrowym modelu statku, a po uzupełnieniu przez Praxis 
przeniesione na docelowy system. 

http://www.kia.prz.edu.pl
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Niniejszy artykuł omawia stan prac nad algorytmami dla oprogramowania 
prototypowego autopilota. Przedstawiono najpierw manewrowy model statku składający się 
z 4 równań dynamiki oraz prosty model Nomoto [1, 2, 3] służący do projektowania 
(całkowanie z inercją). Następnie scharakteryzowano techniczną realizację autopilota, albo 
zintegrowanego z systemem dynamicznego pozycjonowania, albo jako autonomicznego 
sterownika z mikrokontrolerem ARM i panelem TFT. Parametry modelu Nomoto wyznacza 
się na podstawie paru zwrotów statku (zig-zag). Pokazano jak dobierać nastawy PID dla 
zidentyfikowanego modelu oraz jak je modyfikować w zależności od prędkości. Podczas 
rejsu na wzburzonym morzu autopilot nie powinien reagować na chwilowe odchylenia kursu, 
tzn. na myszkowanie. Okazuje się jednak, że zastosowanie w tym celu klasycznego 
wąskopasmowego filtru wycinającego jest nieefektywne, bo wymaga istotnej redukcji 
„czułości” regulatora. Dopiero wprowadzenie filtru Kalmana [2, 3], który jest w stanie 
oddzielić wolnozmienną składową kursu od myszkowania, daje zadawalające wyniki. 

2. Modele dynamiki statku 
Terminologia. Na rys. 1a pokazano przykładowy statek – kontenerowiec podobny do tego, 
który posłużył do badań symulacyjnych przedstawionych w pracy, a na rys. 1b anglojęzyczne 
nazewnictwo ruchów posuwistych i obrotowych według konwencji SNAME (1950). Ruchy 
posuwiste są następujące: 

• surge  –  wzdłużny, tzn. wzdłuż osi x 
• sway  –  poprzeczny, wzdłuż y 
• heave  –  wznoszący, wzdłuż z (dodatni kierunek oznacza zanurzanie). 

Ruchy obrotowe to: 
• roll  –  kołysanie burtowe, wokół osi x 
• pitch  –  kołysanie wzdłużne, wokół y (dziób w górę/dół) 
• yaw  –  myszkowanie, wokół z (dziób w prawo/lewo). 

Statek jest więc obiektem o 6 stopniach swobody 6-DOF (Degrees of Freedom). Celem 
autopilota utrzymującego stały kurs na wzburzonym morzu jest niereagowanie na 
myszkowanie (yaw).  

a)    b)   

Rys. 1. (a) Kontenerowiec, (b) ruchy posuwiste i obrotowe statku 

Model 6-DOF. Każde z 6 równań składających się na opis dynamiki statku jest równaniem 
2 rzędu (podobnie jak np. opis serwomotoru). Zastępując je dwoma równaniami skalarnymi, 
jednym dla położenia, drugim dla prędkości, i tworząc łączny wektor stanu v, model statku 
zapisuje się w postaci [1, 2, 3].  

wavewind0 τττgg(ηνD(ννC(ννM ++=++++ )))&  (1)

gdzie:  
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ARB MMM +=  – macierz mas/bezwładności statku RBM  (Rigid Body) 
i poruszanej wody AM  (Added) 

))) (νC(νCC(ν ARB +=  – macierz sił Coriolisa i dośrodkowych 
)D(ν  – opory ruchu (tłumienie) 
)g(η  – siły i momenty grawitacyjne 

0g  – kontrola balastu 
τ  – siły/momenty wytwarzane przez płetwy sterowe i pędniki 

windτ  – oddziaływanie wiatru 

waveτ  – oddziaływanie fal morskich. 
W przypadku szczególnie precyzyjnego modelowania uwzględnia się jeszcze prądy morskie. 

Model manewrowy 4-DOF. Projektując autopilota pomija się ruch wznoszący (heave) 
i kołysanie wzdłużne (pitch) pozostawiając model o 4 stopniach swobody nazywany modelem 
manewrowym. Fale morskie można opisać za pomocą transmitancji oscylacyjnej pobudzanej 
białym szumem lub, dokładniej, jako sumę sinusoid odpowiadających tzw. spektrum 
Piersona-Moskowitza [2, 3]. Pomija się oddziaływania wiatru i prądów morskich, ale 
uwzględnia maszynę sterową (jako pewien serwomechanizm) i na prędkość statku oddziałuje 
poprzez prędkość obrotową wału napędowego śruby.  

Przykładowy statek. Model kontenerowca o długości 175 m, szerokości 25.4 m i wyporności 
objętościowej 21 222 m3, przeznaczony dla środowiska Matlab/Simulink można znaleźć 
w [6]. Po pewnych modyfikacjach stał się on modelem manewrowym 4-DOF, na którym 
prowadzono badania. Dla prędkości obrotowych śruby 30, 70 i 110 obr/min uzyskane 
prędkości statku wynosiły odpowiednio V=2.85, 6.63 i 10.2 m/s. Badania symulacyjne 
rozpoczęto od wyznaczenia reakcji statku na wychylenie steru o 10º.  

Wyniki I. Przebiegi zmiany kąta kursu statku oraz szybkość tej zmiany dla powyższych 
trzech reprezentatywnych prędkości pokazano na rys. 2a, b. Im większa prędkość statku, tym 
większa szybkość zmiany kursu. Wskazuje to wprost, że dynamika statku jako obiektu 
regulacji zależy od prędkości.  
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Rys. 2. Zmiana kursu (a) i jej szybkość (b) przy wychyleniu steru o 10º, dla prędkości V=2.85, 
6.63 i 10.2 m/s 

Model Nomoto. Przebiegi z rys. 2b sugerują, że można je w przybliżeniu opisać za pomocą 
modelu inercyjnego ze wzmocnieniem K i stałą czasową T (zależnymi od prędkości). 
Całkowanie szybkości daje zmianę kursu, której zależność od wychylenia steru staje się 
transmitancją całkującą z inercją 1 rzędu, tzn. 

)1(
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+
=

Tss
KsGN  (2)
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Górny przebieg można byłoby trafniej opisać transmitancją z dwoma stałymi czasowymi T1, 
T2 w mianowniku i jedną T3 [1, 2, 3] w liczniku, ale dla jednolitości pozostajemy przy (2). 
Taki uproszczony manewrowy model statku nazywa się modelem Nomoto [1, 2, 3] 
(K. Nomoto przedstawił go w 1957 r.). Model (2) jest atrakcyjny ze względu na prostotę i 
stosuje się go powszechnie do projektowania autopilotów. Trzeba jednak powtórzyć, że K i T 
zależą od prędkości (rys. 1a, b), więc autopilot powinien odpowiednio do niej adaptować 
nastawy.  

Należy jednak dodać, że w książce Lisowskiego [1] prezentowane są wykresy 
wskazujące na silną zależność parametrów K, T od kąta wychylenia steru. Potwierdziły to 
badania symulacyjne modelu 4-DOF (wychylenia inne niż 10º powyżej). W literaturze nie 
napotkano jednak na wskazówki, jak odnieść tę zależność do nastaw autopilota). 

3. Techniczna realizacja autopilota 
Na rys. 3 pokazano zintegrowane systemy autopilota HCS (Heading Control System) 

i dynamicznego pozycjonowania DP (Dynamic Positioning) opracowywane w firmie 
Praxis [7]. Autopilot HCS zapewnia stały kurs płynącego statku za pomocą jednego lub 
dwóch sterów (rudders). Natomiast system DP służy do utrzymania statku na stałej pozycji 
pomimo wiatru, fal i prądów morskich. Statek zdolny do DP musi być wyposażony w stery 
strumieniowe (thrusters), co pozwala na obsługę platform wiertniczych, morskich elektrowni 
wiatrowych itp. System DP jest znacznie bardziej skomplikowany niż HCS i nie będzie tu 
omawiany. 

 
Rys. 3. Zintegrowane systemy autopilota HCS i dynamicznego pozycjonowania DP [7] 

Urządzenia. Autopilot HCS odbiera dane z żyrokompasów lub kompasu magnetycznego 
(Gyro 1, 2), logometru prędkości (Speed Log) lub odbiornika DGPS (przy integracji z DP) 
oraz mapy elektronicznej ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Bieżące 
dane o rejsie przesyła do rejestratora VDR (Voyage Data Recorder). Komunikacja odbywa się 
według protokołu NMEA-0183 (RS485/422, 4800 b/s, jeden nadajnik/wiele odbiorników, 
komunikaty/zdania tekstowe). Panel operatorski, sterownik HCS DP oraz szafki sterownicze 
połączone są redundowaną pierścieniową siecią Ethernet. Przerwanie pierścienia w jednym 
punkcie jest więc nieszkodliwe. 

Panel operatorski. Panel (rys. 4) zawiera dotykowy wyświetlacz TFT 8.4” (800×600 
pikseli), 32-bitowy mikrokontroler ARM LPC, porty Ethernet, USB-NMEA, CAN itp. 
Spośród 12 przycisków warto zwrócić uwagę na: 
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• Heading Control  –  utrzymywanie stałego kursu zadanego jako Set Heading 
• Track Control  –  śledzenie; kurs według mapy ECDIS (jako waypoints) 
• Weather  –  adaptacja nastaw do warunków pogodowych 
• Heading +,-  –  ustawianie zadanego kursu lub parametru. 

Pokrętło joysticka po prawej stronie służy do szybkiej zmiany kursu. Jeżeli statek nie jest 
przystosowany do DP, to panel pełni również funkcję sterownika HCS. 

 
Rys. 4. Panel operatorski autopilota HCS [7] (obraz default) 

CPDev. Zarówno sterowanie jak i wizualizacja autopilota HCS są programowane 
w środowisku CPDev [4, 5, 8]. Ze względu na rozmiary oprogramowania konieczne okazało 
się opracowanie 32-bitowej wersji kompilatora uzupełniającej dotychczasową 16-bitową. 

4. Identyfikacja modelu Nomoto 
Prosty model Nomoto (2) służy do doboru nastaw autopilotów z regulatorami PID. 

Wymaga to jednak określenia wzmocnienia K i stałej czasowej T (przy pewnej prędkości V). 
W projektowanym autopilocie zakłada się, że parametry te zostaną zidentyfikowane 
eksperymentalnie podczas pierwszego rejsu lub prób morskich (seatrials). Również w 
przypadku, gdyby tonaż ładunku nie był znany, należy liczyć się z potrzebą identyfikacji K, T.  

Manewr identyfikacyjny. Statek powinien wykonać zwroty w prawo i w lewo 
przeprowadzane automatycznie za pomocą sterowania zbliżonego do przekaźnikowego 
(rys. 5a, b). Zwroty takie dla wychyleń steru ±10° są tzw. standardowym manewrem zig-zag 
[2, 3].  

    a)  
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Rys. 5. Układ (a) realizujący manewr identyfikacyjny (b) 

Obliczenia. Wyznaczenia parametrów K, T można dokonać metodami off-line na podstawie 
zarejestrowanego przebiegu stosując: 

• bezpośredni odczyt K, T po ustaleniu się szybkości zmiany kursu 
• obliczenia na podstawie amplitudy i okresu metodą Åströma-Hägglunda [9, 10] 
• aproksymacja metodą najmniejszych kwadratów MNK. 
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Możliwe są także obliczenia on-line [2]: 
• autoregresyjna metoda ARX 
• identyfikacja MR z modelem odniesienia (Model Reference). 

Największą dokładność zapewnia metoda MNK, która ponadto zadowala się manewrem tylko 
trochę zbliżonym do zig-zag (podobnie jak ARX i MR). Obszerna pamięć autopilota HCS 
pozwala utworzyć bufor na dane rejestrowane dla obliczeń off-line. 

Wyniki II. Parametry K, T modelu Nomoto rozpatrywanego statku dla trzech 
reprezentatywnych prędkości (rys. 2) podano w tab. 1. Jak widać różnice są rzeczywiście 
znaczące. Odpowiedzi skokowe modelu 4-DOF i modelu Nomoto (2) dla prędkości 6.63 m/s 
pokazano na rys. 6a, b. Tutaj rozbieżności są relatywnie niewielkie. 

Tab. 1. Parametry K, T modelu Nomoto 

V 
[m/s] 

K 
[1/s] 

T 
[s] 

2.85 0.020 41 
6.63 0.048 19 
10.2 0.082 12 

Parametry K, T a prędkość V. W książce [2] dla uproszczenia przyjmuje się, 
że wzmocnienie K jest wprost proporcjonalne do prędkości V, a stała czasowa T – odwrotnie. 
Ponieważ manewry identyfikacyjne są wykonywane tylko dla jednej prędkości V0, więc po 
obliczeniach otrzyma się pewne wartości parametrów K0, T0. Parametry dla innej prędkości V 
określają wzory 

0
0 V

VKK = ,    
V
VTT 0

0=  (3)

Gdyby teraz dla porównania wybrać V0=6.63 m/s i K0=0.048, T0=19 (tab. 1), to zestawy 
parametrów K, T obliczonych według powyższych wzorów dla prędkości 2.85 i 10.2 m/s 
wyniosą odpowiednio (0.021, 44) i (0.074, 12). Jak widać, różnią się one trochę od wartości 
podanych w tab. 1 co oznacza, że na wyznaczone nastawy PID można byłoby docelowo 
nałożyć pewien rezerwowy margines. 
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Rys. 6. Zmiana kursu (a) i jej prędkości (b) dla modelu 4-DOF i modelu Nomoto 

5. Nastawy PID uzależnione od prędkości 
Założenia. Nastawy PID autopilota powinny zapewniać przebiegi aperiodyczne krytyczne 
(niemal), tzn. ze współczynnikiem tłumienia ξ = 0.8…1, o danej częstotliwości naturalnej ωn 
[2]. Zamiast ωn wygodniej jest raczej mówić o stałej czasowej układu zamkniętego 
Tzam = 1/ωn  biorąc  
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r
TTzam =  , (4)

gdzie dzielnik redukcyjny r wskazuje, ile razy stała czasowa Tzam ma być mniejsza od stałej 
czasowej T. Dzielnik r ma naturalnie związek z wrażliwością regulatora („czułością”). Im 
większe r tym regulator bardziej wrażliwy. W projektowanym autopilocie r jest jednym 
z podstawowych parametrów. Wyniki prezentowane dalej otrzymano dla r = 2.  

Dobór nastaw. Przy założeniach jw. najpierw dobiera się nastawy regulatora PD pomijając 
na razie całkowanie I, czyli dla układu 2 rzędu [2]. Następnie PD uzupełnia się o I, ale 
z relatywnie dłuższym czasem całkowania Ti = 10/ωn = 10T/r. Otrzymane w ten sposób 
wzmocnienia składowych regulatora PID wynoszą 

KT
rK p

2

=  ,    
K
r

K
rKd

1212 −
≅

−
=

ξ  ,    pi K
T

rK
10

=  (5)

W standardowych przypadkach przeregulowania unika się stosując strukturę PI+D (bez 
różniczkowania wielkości zadanej), albo podając najpierw wielkość zadaną na filtr wstępny 
o stałej czasowej Tf ≅ Td = Kd/Kp.  
Nastawy a prędkość. Wzory powyższe wymagają jednak znajomości parametrów K, T, a te 
zależą od prędkości V. Manewr identyfikacyjny daje w wyniku zestaw (V0, K0, T0), więc K, T 
określają wzory (3). Uwzględniając je oraz (4) w (5) otrzymuje się 
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Wyniki III. Na rys. 7a pokazano schemat ideowy układu sterowania z autopilotem 
adaptującym się odpowiednio do prędkości V, a na rys. 7b, c, d odpowiedzi skokowe dla 
prędkości V=2.85, 6.63 i 10.2 m/s. Zmiany zadanego kursu ψd są tak dobrane, aby wychylenie 
steru δ mieściło się wewnątrz ograniczeń. Jak widać, pomimo struktury PI+D 
przeregulowania rzędu 20% nie uniknięto w żadnym z trzech przypadków. Wydaje się, 
że przyczyną jest nieuwzględnienie wpływu zmieniającego się wychylenia steru na parametry 
K, T [1]. Będzie to przedmiotem dalszych badań (niezależnie od możliwości heurystycznej 
lub rozmytej redukcji wzmocnienia). 

 Przyjęcie Tzam=T/r oznacza, że dynamika autopilota różni się r-razy od dynamiki 
samego statku, ale nadal pozostaje zależna od prędkości. Gdyby jednak założyć, że dynamika 
autopilota ma nie zależeć od prędkości, czyli przyjąć Tzam=T0/r, to wtedy wzory na nastawy 
PID przyjęłyby postać 
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Rys. 7. Układ z autopilotem (a) oraz odpowiedzi skokowe (b, c, d) dla trzech prędkości V 

6. Monitor myszkowania 
Podczas rejsu na wzburzonym morzu dziób statku, a więc i mierzony kurs, odchyla się 

stale w prawo i w lewo na skutek fal. Nazywa się to myszkowaniem (yaw). Autopilot 
projektowany jak wyżej starałby się utrzymać zadany kurs wychylając ster w przeciwnych 
kierunkach. Reagowanie takie byłoby oczywiście bezcelowe, więc w konwencjonalnych 
autopilotach unika się go wprowadzając odpowiednią strefę martwą. Pogarsza to jednak 
dokładność. Lepszym rozwiązaniem byłaby filtracja sygnału kursu usuwająca składową 
pochodzącą od falowania. 

Model falowania. Na rys. 8 pokazano gęstość widmową falowania morza dla trzech 
wysokości fali Hs [2, 3]. Im fale wyższe tym częstotliwości niższe. Fale można modelować 
jako sumę sinusoid postaci 
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w której amplituda w0 i częstotliwości ωi zależą od wysokości Hs, zaś fazy φi są przypadkowe. 
Zwykle bierze się M rzędu 20. W celu doboru filtru, dominującą składową falowania opisuje 
się różniczkującym modelem oscylacyjnym 2 rzędu 
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gdzie e(s) oznacza biały szum. 
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Rys. 8. Gęstość widmowa falowania morza (tzw. spektrum Piersona-Moskowitza) 

Monitor częstotliwości ω0. Dominująca częstotliwość ω0 reprezentuje myszkowanie i zależy 
od różnicy między kursem a kierunkiem fal oraz od prędkości i siły wiatru. Powinna więc być 
identyfikowana on-line. Na podstawie wskazówek z [2], strukturę monitora częstotliwości ω0 
przyjęto jak na rys. 9. Filtr górnoprzepustowy o dostatecznie niskiej częstotliwości odcięcia 
usuwa składowe wolnozmienne. Rekurencyjny blok ARMA identyfikuje współczynniki 
wielomianu A(z-1) w dyskretnym modelu 3 rzędu 

)()()( 1 kekzA H =− ψ  ,    3
3

2
2

1
1

1 1)( −−−− +++= zazazazA  (10)

Częstotliwość ω0 wyznacza się na podstawie zespolonych pierwiastków wielomianu A(z-1). 
Przejście z modelu 2 rzędu (9) na rząd 3 wynika z potrzeby uwzględnienia wpływu tych 
składowych wolnozmiennych, którym udało się przedostać przez filtr górnoprzepustowy. 

 
Rys. 9. Monitor częstotliwości ω0 z filtrem falowania (tzn. myszkowania) 

Wyniki IV. Na rys. 10a, b pokazano przebiegi dostrajania monitora ω0 bezpośrednio po 
włączeniu oraz po 4-krotnej zmianie częstotliwości. Zastosowano filtr wycinający opisany 
niżej. Jak widać, potrzeba kilku fal, aby monitor w miarę dokładnie dostroił się do nowej 
częstotliwości. W tym czasie ster będzie jednak reagował na falowanie. 
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Rys. 10. (a) Sygnał kursu przed filtrem i za filtrem, (b) identyfikowana częstotliwość ω0 

7. Autopilot z filtrem wycinającym 
Według [2, 3], filtr eliminujący myszkowanie w sygnale kursu powinien składać się 

z trzech filtrów notch 2 rzędu rozsuniętych łącznie o prawie pół dekady, tzn. 
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gdzie ω1,2,3 = 0.4, 0.63, 1.0 rad/s dla Hs = 3 m (por. rys. 8). Ponieważ monitorowana 
częstotliwość ω0 powinna być częstotliwością środkową, więc faktycznie należy ustawić 

01 63.0 ωω =  ,    02 ωω =  ,    03 59.1 ωω =  (12)

Charakterystyki Bodego filtru (11) pokazano na rys. 11. Tłumienie częstotliwości środkowej 
i sąsiednich jest rzędu 30 dB. Jednak dla częstotliwości na lewo od wycinanego pasma filtr 
wprowadza znaczne przesunięcie fazowe. 
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Rys. 11. Charakterystyki częstotliwościowe filtru wycinającego 

Nastawy PD zależne od ω0. Można sprawdzić, że dopiero dla częstotliwości niższej o 1.5 
dekady od ω2=ω0 faza filtru (11) wynosi -10º, więc można go pominąć przy doborze nastaw 
regulatora. Wymaga to jednak uzależnienia stałej czasowej Tzam, czyli dzielnika redukcyjnego 
r, od ω0 (zob. (4)). Dla małych ω0 trzeba byłoby ustawić r <1 redukując znacznie „czułość” 
regulatora. Alternatywą dla redukowania r może być zmiana sposobu doboru nastaw na taki, 
aby pasmo przenoszenia układu zamkniętego znajdowało się 1.5 dekady poniżej ω0. Gdyby 
ponadto zrezygnować z całkowania, a stałą czasową T wyeliminować ustawieniem czasu 
różniczkowania Td na T, to nastawy regulatora PD wyniosą 

K
K p 33

0ω
=  ,    TKK pd =  (13)

 (33 reprezentuje 1.5 dekady). Warto przypomnieć, że parametry K, T dane wzorami (3) 
zależą od prędkości. Schemat układu sterowania z tak funkcjonującym autopilotem pokazano 
na rys. 12. 
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Rys. 12. Układ sterowania statkiem z autopilotem zawierającym filtr wycinający (3×notch) 

Wyniki V. Na rys. 13a, b pokazano odpowiedzi autopilota dla prędkości V=6.63 m/s przy 
typowej i 4-krotnie niższej częstotliwości myszkowania, tzn. ω0=0.63 i 0.63/4 rad/s. Ster 
pozostaje mało wrażliwy na myszkowanie. Jednak czas doprowadzenia statku na nowy kurs 
(czas regulacji) wyraźnie wzrósł, zwłaszcza przy niskiej częstotliwości ω0 (por. rys. 7c). 

    a) 

0 200 400 600 

0 

5 

10 
Kurs 

Czas (s)  

V=6.63 

kurs 

ster 

ω0=0.63 
 b)  

0 200 400 600 

0 

5 

10 
Kurs 

Czas (s)  

V=6.63 

kurs 

ster 

ω0=0.63/4 
  

Rys. 13. Autopilot z filtrem wycinającym – odpowiedzi skokowe dla wysokiej (a) i niskiej (b) 
częstotliwości myszkowania 

8. Autopilot z filtrem Kalmana 
Uniknięcie wydłużania czasu doprowadzenia statku na nowy kurs cechujące autopilota 

przedstawionego wyżej jest możliwe przez zastąpienie filtru wycinającego (11) filtrem 
Kalmana. Filtr ten na podstawie modelu Nomoto (2) i modelu myszkowania (9) generuje 
oddzielne estymaty wolnozmiennej składowej kursu statku zależnej od sterowania oraz 
składowej szybkozmiennej wymuszanej przez fale. Nie wprowadza przy tym przesunięcia 
fazowego pozwalając pozostać przy pierwotnych nastawach PID (p. 5). 

Filtr Kalmana. Wektor stanu statku i fal definiuje się jako 
T

HHLL rrx ],,,[ ψψ=  , (14)

gdzie:  

Lψ , Hψ  – wolno- i szybkozmienna składowa kursu (low, high), 

Lr , Hr  – składowe prędkości zmiany kursu (rate). 
Stan x i wyjście y, którym jest mierzony kurs  HL ψψ + , są opisane równaniami 

wuxx EBA ++=&  

xy H=  
(15)
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Sterowanie u jest wychyleniem steru δ, a w i v białymi szumami o kowariancjach Q, R. Filtr 
Kalmana generuje estymatę stanu x̂  na podstawie równań 

)ˆ(ˆˆ yyuxx K −++= KBA&  

xy ˆˆ H= , 
(17)

gdzie wzmocnienie KK wyznacza się rozwiązując odpowiednie równanie Riccatiego dla 
danych A, B, H, E, Q i R. Wartości Q, R dobiera się tak, aby filtr (17) miał odpowiednią 
dynamikę. Ponieważ macierze A, B poprzez K, T zależą od prędkości V, a A także od 
częstotliwości ω0, więc aktualizacji parametrów w (17) należy dokonywać cyklicznie (dla 
ustalonego V, np. co 20 minut [2, 3]). 

Struktura autopilota. Pokazano ją na rys. 14. Na podstawie aktualnego kursu ψ oraz 
wychylenia steru δ filtr Kalmana wyznacza estymatę Lψ̂  wolnozmiennej składowej kursu 
i podaje ją na regulator PID. Monitor myszkowania określa dominującą częstotliwość ω0. 
Zarówno regulator jak i filtr wymagają aktualnej prędkości V. Na początku rejsu poprzez 
manewr zig-zag przy prędkości V0 określane są parametry K0, T0. W odróżnieniu od autopilota 
z filtrem Kalmana, autopilot z filtrem wycinającym (rys. 12) nie korzystał z sygnału δ. 

 
Rys. 14. Układ sterowania statkiem z autopilotem zawierającym filtr Kalmana 

Wyniki VI. Na rys. 15a, b pokazano odpowiedzi autopilota przy zmianie kursu statku dla 
prędkości 6.63 m/s, przy typowej i 4-krotnie niższej częstotliwości myszkowania (jak na rys. 
13a, b, ale przy 250 s a nie 700 s). Teraz pomimo myszkowania czas doprowadzenia statku na 
nowy kurs nie wydłużył się i pozostaje praktycznie taki sam jak na spokojnym morzu (por. 
rys. 7b, c, d). Dotyczy to również prędkości 2.85 i 10.2 m/s (rys. 15c, d). 
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Rys. 15. Autopilot z filtrem Kalmana – odpowiedzi skokowe dla prędkości 6.63 m/s przy 
wysokiej (a) i niskiej (b) częstotliwości myszkowania oraz dla prędkości 2.85 (c) i 10.2 (d) 

przy niskiej częstotliwości 

9. Podsumowanie 
Przedstawiono stan prac nad algorytmami dla prototypowego autopilota okrętowego, 

przewidzianego do wdrożenia w holenderskiej firmie Praxis, która od kilku lat stosuje 
środowisko programistyczne CPDev opracowane w PRz. Autopilot taki należy do klasy 
samonastrajalnych regulatorów adaptacyjnych dla obiektów całkujących z inercją (model 
Nomoto), poddanych zakłóceniom periodycznym (fale). Jednak wzmocnienie i stała czasowa 
obiektu tego typu zależy od prędkości, co powinny uwzględniać nastawy. Początkowe 
nastawy są określane automatycznie na początku rejsu poprzez parę zwrotów statku przy 
pewnej prędkości. Częstotliwość myszkowania, czyli chwilowych zmian kursu 
spowodowanych falami, jest identyfikowana na bieżąco. Na podstawie modelu Nomoto oraz 
oscylacyjnego modelu myszkowania filtr Kalmana oddziela wolnozmienną składową ruchu 
statku od składowej szybkozmiennej. Na regulator PID podawana jest składowa 
wolnozmienna, dzięki czemu autopilot staje się niewrażliwy na myszkowanie. Dalsze prace 
nad autopilotem zmierzają do uzupełnienia algorytmów o zabezpieczenia gwarantujące pewną 
pracę, a potem do implementacji oprogramowania w środowisku CPDev. 

Literatura 
[1] J. Lisowski: Statek jako obiekt sterowania automatycznego. Wyd. Morskie, Gdańsk, 

1981. 
[2] T. I. Fossen: Guidance and Control of Ocean Vehicles. Wiley, Chichester, 1994. 
[3] T. I. Fossen: Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control. Wiley, 

Chichester, 2011. 
[4] Środowisko inżynierskie CPDev, http://www.cpdev.kia.prz.edu.pl/ 
[5] L. Trybus, M. Jamro, D. Rzońca, J. Sadolewski, A. Stec, Z. Świder, B. Trybus: 

Uzupełnienia środowiska CPDev dla programowania holenderskiego systemu sterowania 

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


str. 14 Leszek Trybus,  Problemy projektowania zaawansowanego autopilota okrętowego. 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

statków Mega-Guard. XVI Konf. Automatyków, Rytro, 2012. Napędy i Sterowanie, 
v. XIV, nr 6, s. 98-103, 2012. 

[6] MSS. Marine Systems Simulator (2010). Viewed on date 22.11.2013, 
http://www.marinecontrol.org. 

[7] Praxis Automation Technology B. V., www.praxis-automation.nl 
[8] M. Jamro, B. Trybus: IEC 61131-3 Programmable Human Machine Interfaces for 

Control Devices. The 6th Int. Conf. on Human System Interaction (HSI). Gdańsk, s. 48-55, 
2013. 

[9] K. J. Åström, T. Hägglund: Automatic tuning of simple regulators with specifications on 
phase and amplitude margins. Automatica, v. 20, pp. 645-651, 1984. 

[10] J. Korbicz, J. M. Kościelny: Modeling, Diagnostics and Process Control. Implementation 
in the Diaster System. Springer, Heidelberg, 2010. 

 
 

http://www.marinecontrol.org
http://www.praxis-automation.nl


Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 1 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 2 Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 3 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 4 Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 5 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 6 Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 7 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 8 Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 9 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 10 Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 11 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 



str. 12 Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 

 



Jan Maciej Kościelny,  Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych. str. 13 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

 
 
 

 





Tadeusz Skubis,  Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych w energetyce - korzyści i zagrożenia. str. 1 

 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  POLITECHNIKA ŚLĄSKA 
 

Tadeusz Skubis 
Anna Piaskowy 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
 
Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych w energetyce - korzyści 

i zagrożenia 

1. Smart Grid 

Termin „Smart Grid”, pojawił się po raz pierwszy prawdopodobnie w roku 2006, gdy 
firma IBM przedstawiła system pomiarowy dedykowany dla systemu energetycznego. „Grid” 
w tym pojęciu oznacza sieć energetyczną współpracującą z odpowiednio szybkim, 
wielofunkcjonalnym systemem pomiarowym. Rozwiązanie to uznano za kompletne i na nim 
wzorowanych jest wiele współczesnych inteligentnych systemów zarządzania dostawami 
energii [1]. Od tego czasu pojęcie „Smart Grid”, jak również sama koncepcja inteligentnych 
sieci energetycznych ewoluowała. Początkowo nazwą Smart Grid określano sieć 
energetyczną wyposażoną w inteligentne liczniki energii, z czasem zaczęto dodawać nowe 
funkcjonalności, takie jak automatyzacja przesyłu i dystrybucji.  

Podstawowym założeniem funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
jest całościowe rozwiązanie komunikacji w inteligentnym procesie zarządzania dostawami 
energii. W związku z tym w sieci Smart Grid istnieje konieczność integracji różnych 
systemów stosowanych w przedsiębiorstwie energetycznym, takich jak SCADA czy Smart 
Metering z układami sieci domowych HAN (Home Area Network). Wiele krajów na całym 
świecie wdraża stopniowo systemy, które docelowo mają stać się inteligentnymi sieciami oraz 
które mają pozwolić na automatyzację procesu dystrybucji i zapewnić bezpieczeństwo dostaw 
energii. Pełne wdrożenie założeń sieci Smart Grid to jeszcze sprawa przyszłości, lecz 
technologie potrzebne do budowy poszczególnych jej warstw (rys. 1.) już zaczynają się 
pojawiać w ofertach przygotowanych przez duże koncerny obecne na rynku systemów IT 
wspierających zarządzanie sieciami energetycznymi. 
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rozproszona
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Rys. 1. Funkcjonalność poszczególnych warstw sieci Smart Grid. 
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2. Systemy AMR 

Kluczową warstwę automatycznego systemu pomiarowego sieci Smart Grid stanowi 
System AMR (Automated Meters Reading), czyli system automatycznego, zdalnego zbierania 
danych z urządzeń pomiarowych: energii, gazu, wody i ciepła oraz umieszczanie ich w bazie 
danych. Automatyczny odczyt urządzeń pomiarowych realizowany jest w kilku technologiach 
komunikacyjnych, o zasięgu do kilkudziesięciu metrów. Dane mogą być odczytywane 
z liczników przez urządzenia odczytowe, koncentratory lub rejestratory danych, a ich 
transmisja może odbywać się przewodowo jak również bezprzewodowo. Urządzenia 
pośredniczące w transmisji danych wymienione zostały poniżej. 

Koncentrator danych to komputer przemysłowy odczytujący liczniki w trybie master-
slave. Ma on również możliwość synchronizacji ich zegarów, ponieważ wyposażony jest we 
wzorzec czasu. Dane z koncentratorów odczytujących wszystkie liczniki z określonego 
obszaru przesyłane są za pomocą Ethernetu lub radiowo w technologii GPRS. Koncentratory 
najczęściej umieszcza się w stacjach transformatorowych ponieważ jest tam wystarczająca 
przestrzeń oraz są tam zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i dostępem 
niepowołanych osób. Koncentrator musi pracować w sposób ciągły i bez zakłóceń. Spotyka 
się również rozwiązania, gdzie koncentratory instalowane są w szafce przy transformatorze 
lub na słupie na wolnym powietrzu, wówczas są one narażone na pracę w trudnych 
warunkach atmosferycznych, często się nadmiernie nagrzewają i przez to są słabym 
elementem całego systemu.  

Rejestrator danych jest urządzeniem podłączanym do jednego lub kilku liczników, 
najczęściej za pośrednictwem wyjścia impulsowego. Zlicza on impulsy i na podstawie stałej 
impulsowej przelicza je na wartość energii. Rejestratory wychodzą obecnie z użycia, gdyż 
w praktyce okazuje się, że są tracone pojedyncze impulsy, co sprawia, że nie są one pewnym 
rozwiązaniem. 

Moduł komunikacyjny jest elementem infrastruktury komunikacyjnej i znajduje się 
przy urządzeniu pomiarowym. Moduł odpowiada za transmisję danych w jednym lub w obu 
kierunkach (w systemach AMI) pomiędzy urządzeniem a systemem pomiarowym. Z uwagi na 
to, że moduły takie często się zawieszają, w większości nowoczesnych urządzeń ustawiane 
jest ich automatyczne restartowanie średnio raz na dobę. 

Wzmacniacz sygnału i router, które służą do zwiększania zasięgu poszczególnych 
urządzeń w torze transmisyjnym, często wzmacniają słabnący sygnał, a następnie ponownie 
go transmitują na dalsze odległości. Routery umożliwiają również zmianę medium 
transmisyjnego, czyli przykładowo, mogą odbierać sygnał z sieci PLC i wysyłać go dalej 
radiowo. 

3. Systemy AMI 

Dotychczasowe opcje systemów AMR zdalnie odczytujących dane z liczników są 
rozwijane w kierunku skomplikowanych funkcjonalności możliwych do realizacji dzięki 
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zaawansowanej infrastrukturze pomiarowej AMI (Advanced Metering Infrastructure). 
Infrastruktura AMI złożona jest również z takich urządzeń jak inteligentne liczniki, moduły, 
systemy komunikacyjne, koncentratory oraz rejestratory, które umożliwiają dwukierunkową 
komunikację za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii pomiędzy systemem 
centralnym a  wybranymi licznikami.  

System AMI w odróżnieniu od systemu AMR: 

• umożliwia dwukierunkową komunikację z licznikiem, 
• jest przygotowany do współpracy z inteligentnym domem przez sieci HAN, 
• charakteryzuje się większą złożonością sieci i zastosowanych protokołów, 
• jest przygotowany do współpracy z inteligentną siecią. 

Sieci AMI nie tylko umożliwiają gromadzenie danych o zużyciu energii określonych 
odbiorców (funkcjonalność AMR), ale również umożliwiają wysyłanie informacji i sygnałów 
sterujących oraz zdalne konfigurowanie liczników. 

 

Rys. 2. Struktura systemu AMI 

W ramach struktury systemu AMI można wyróżnić cztery podstawowe warstwy 
przedstawione na rysunku 2. 

• Liczniki i terminale połączone przewodowo lub bezprzewodowo w obrębie sieci 
domowej HAN lub o większym zasięgu np. dla pojedynczego budynku, czy nawet 
osiedla. Liczniki są odczytywane najczęściej przez koncentratory w sieciach lokalnych 
przewodowo, w technologii PLC, lub w sieciach radiowych krótkiego zasięgu SDR 
(Short Distance Radio). 
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• Sieci teletransmisyjne, czyli rozległe sieci telekomunikacyjne obejmujące swym 
zasięgiem obszar określonego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego. Służą do zbierania 
danych z koncentratorów oraz ich transmisję do systemu informatycznego. 

• System informatyczny, na który składa się szereg serwerów przechowujących 
odczytane informacje, oraz oprogramowanie biznesowe MDM (Meter Data 
Management) do zarządzania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych, 
a także do sterowania poszczególnymi urządzeniami w sieci w celu zapewnienia 
bezpiecznych i nieprzerwalnych dostaw energii elektrycznej. 

• Aplikacje użytkowe wspomagające inteligentny proces zarządzania dostawami energii 
oraz kompleksową obsługę odbiorców. 

Infrastruktura AMI jest tak samo ważna dla odbiorcy komunalnego, jak i dla dużego 
przemysłu. Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych umożliwi podejmowanie 
bardziej racjonalnych decyzji uwarunkowanych ekonomicznie w oparciu o dane 
o rzeczywistym zużyciu energii. Zgodnie z wymogami pakietu klimatyczno-energetycznego 
3x20 Unia Europejska obliguje kraje członkowskie do obniżenia zużycia energii elektrycznej 
o 20% do 2020 r. w związku z tym instalowane jest inteligentne opomiarowanie, które jest 
jednym z lepszych narzędzi, aby obniżyć zużycie energii. Inteligentne liczniki oferują 
odbiorcom energii pełną informację o zużyciu energii w dostępny, przejrzysty sposób, co 
umożliwia rzeczywiste zarządzanie zużyciem energii przez gospodarstwo domowe tj. 
dostosowanie zużycia do możliwości finansowych rodziny. Bieżący dostęp do chwilowych 
wartości poboru mocy będą mieli również dostawcy energii co daje ogromne możliwości 
w  sterowaniu popytem DSM (Demand Side Management). Główne przedsięwzięcia 
w ramach mechanizmów DSM przedstawiono poniżej. 

• Bardziej efektywne wykorzystanie energii, czyli ogólne zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej. 

• Sterowanie obciążeniem, czyli zmniejszenie obciążenia lub przesunięcie obciążenia na 
okres poza szczytem. 

Możliwości uzyskania wzrostu efektywności energetycznej po stronie wytwarzania, przesyłu 
i dystrybucji energii w zakresie sterowania popytem wynikają z dobowej i sezonowej 
zmienności zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Za sprawą dobrze rozwiniętej 
infrastruktury komunikacyjnej i sygnałów rynkowych opartych w dużej mierze na cenie 
energii odbiorca będzie motywowany do racjonalizacji zużycia energii. Taka racjonalizacja 
zużycia na szeroką skalę pozwoli wygładzić przebieg krzywej obciążenia, a tym samym 
zmniejszyć średnie koszty dostawy energii. W szczególności pozwoli to na: 

• redukcję maksymalnych obciążeń szczytowych, które pojawiają się w różnych 
sytuacjach, najczęściej awaryjnych, kiedy uszkodzony zostanie generator, bądź linie 
przesyłowe,  

• zwiększenie obciążenia w okresach dolin gdy ceny energii są niskie, 
• przesunięcie obciążeń pomiędzy różnymi porami dnia lub porami roku uzależnione od 

reakcji konsumentów na zmianę cen energii 
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• dopasowanie obciążenia do aktualnych warunków pracy systemu 
elektroenergetycznego. 

Systemy AMI przyniosą także obniżkę kosztów odczytów i strat handlowych dla 
dystrybutorów, a docelowo spowodują ograniczenie kosztów eksploatacji sieci 
elektroenergetycznej.  

Powszechna instalacja inteligentnych liczników umożliwi również sprzedawcom 
wprowadzenie ofert cenowych korzystnych dla klientów, zależnych od mierzonego poziomu 
zużycia energii, co przełoży się na wzrost aktywności klientów w kształtowaniu profilu 
obciążenia i oszczędzania energii. W konsekwencji ma to prowadzić do zwiększenia 
efektywności użytkowania energii. 

Wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na liczniki elektroniczne ze zdalną 
transmisją danych przyniesie zatem wiele korzyści zarówno odbiorcom, sprzedawcom jak 
i dystrybutorom energii. Ponadto gospodarstwa domowe odniosą także korzyści o charakterze 
pośrednim, w związku z racjonalniejszym wykorzystaniem energii przez przedsiębiorstwa 
konsumujące energię w procesach produkcyjnych. Warto również zauważyć korzyści, jakie 
z racji obniżenia zużycia energii odniesie środowisko naturalne. 

4. Redukcja różnicy bilansowej 

Do korzyści z wdrożenia inteligentnego opomiarowania należy redukcja różnicy bilansowej, 
czyli strat technicznych oraz handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami 
fizycznymi zachodzącymi podczas przesyłu energii. Straty handlowe są związane m. in. ze 
stratami własnymi liczników energii. 

Według powszechnego przekonania straty własne liczników elektronicznych powinny być 
większe niż liczników indukcyjnych z uwagi na konieczność zasilania części elektronicznej 
licznika oraz modemu przesyłającego dane pomiarowe. Pogląd taki jest jednak błędny i nie 
potwierdzają go wyniki wykonanych badań. Przeprowadzone testy na wybranej grupie około 
50 liczników elektronicznych oraz indukcyjnych jedno i trójfazowych jednoznacznie 
potwierdziły, że mniejsze straty własne mają liczniki elektroniczne z modemami 
komunikacyjnymi GSM/GPRS. Na rysunku 3 zestawiono przykładowe wartości mocy strat 
własnych badanych liczników. 

Liczebności zarejestrowanych serii pomiarowych (rys. 4) wynosiły od kilkuset do 
kilku tysięcy próbek w zależności od typu badanego licznika. Konieczność stosowania 
w analizie tak długich serii wynikała ze zmienności zapotrzebowania na energię w trakcie 
pracy liczników oraz konieczności uwzględnienia różnych trybów pracy modemów 
komunikacyjnych, w które wyposażone są liczniki stosowane w systemach Smart Grid. Takie 
podejście pozwoliło na określenie wartości typowych i maksymalnych badanych liczników. 
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Rys. 3. Wartości mocy strat własnych zarejestrowane dla różnych typów liczników 1-fazowych 

 

     

 

Rys. 4. Serie pomiarowe mocy pozornej, zarejestrowane dla różnych 1-fazowych liczników elektronicznych 

Moce strat własnych liczników elektronicznych o różnych modemach 
komunikacyjnych nie różnią się znacząco, ale z reguły są mniejsze od mocy wymaganych do 
zasilenia liczników indukcyjnych. W związku z tym wdrażanie systemów AMI, będzie miało 
przełożenie na spadek różnicy bilansowej. 

Elementem różnicy bilansowej są także straty handlowe, które w znacznym stopniu 
wynikają z nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz niedokładności urządzeń 
pomiarowych. Nielegalny pobór energii elektrycznej w Polsce jest dużym problemem, 
którego rozwiązanie w pewnym zakresie może zapewnić wprowadzenie nowoczesnych 
liczników energii, wyposażonych w systemy zdalnego powiadamiania w przypadku próby 
naruszenia integralności urządzenia. Liczniki elektroniczne posiadają ponadto mechanizmy 
bilansujące pobór prądu, wewnętrzną pamięć rejestrującą dane oraz akumulatory ją 
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podtrzymujące nawet w przypadku braku zasilania. Aby można było skutecznie wykrywać 
i lokalizować miejsca nielegalnego poboru energii konieczne jest również instalowanie 
opomiarowania punktów zbiorczych, czyli punktów grupujących indywidualne punkty 
dostaw energii jako tzw. pomiaru referencyjnego. Ważną rolę w minimalizacji strat 
handlowych odgrywa również system informatyczny zarządzający danymi pomiarowymi 
(Meter Data Management, MDM). Jego funkcjonalność powinna umożliwiać typowanie 
obszarów, w których energia jest pobierana w sposób nielegalny. Wprowadzenie 
elektronicznych liczników energii zminimalizuje również straty spowodowane wysokim 
progiem pobudliwości, którym charakteryzowały się liczniki indukcyjne i pozwoli na 
naliczanie energii za urządzenia pracujące w tak zwanym trybie „stand by”. 

5. Proces wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych i ryzyka z nim 
związane 

Obecnie w Europie bardzo intensywnie trwa proces wymiany liczników indukcyjnych na 
elektroniczne. Zainwestowano już ponad 5 mld euro w różne projekty dotyczące 
inteligentnych sieci energetycznych. Niektóre kraje proces wymiany liczników już 
zakończyły, np. Szwecja, czy Włochy. We Włoszech wykorzystuje się infrastrukturę 
komunikacyjną z licznikami do przesyłania informacji o promocjach cenowych oraz 
informacjach, w których dniach i godzinach, energia jest tańsza. W ofercie jest również 
usługa zdalnego automatycznego wyłączenia jednego energochłonnego urządzenia 
w godzinach, gdy energia jest najdroższa.  

Obecność inteligentnych systemów pomiarowych w Europie w dużej mierze wynika 
z dyrektyw wydanych przez Parlament i Komisję Europejską. 

a) Dyrektywa 2006/32 w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych, zakłada między innymi osiągnięcie oszczędności w energii w wysokości 
9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy. Aby osiągnąć ten cel sugeruje się 
wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, w tym indywidualnych zdalnie 
sterowanych urządzeń pomiarowych.  

b) Dyrektywa 2009/72 [5], dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii  
elektrycznej, nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzenia 
ekonomicznej oceny opłacalności wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. 
W Polsce Ministerstwo Gospodarki zleciło przeprowadzenie takiej oceny Polskiemu 
Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) [7]. W konkluzji 
oceny z 2012r. znajduje się zdanie: „wdrażanie inteligentnych form pomiaru jest to 
proces konieczny i opłacalny, ale także nieuchronny”. To stawia nasz kraj przed 
koniecznością zmian legislacyjnych prowadzących do umożliwienia wprowadzania 
systemów Smart Metering. 

c) Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20, który narzuca: 
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. przynajmniej o 20% 

w porównaniu do roku bazowego 1990,  
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• zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
końcowej o 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych, 

• zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do 
prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 

Zrealizowanie tych wytycznych oznacza zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych. 
Dla Polski taka polityka dekarbonizacji może przynieść negatywny efekt, ponieważ obecnie 
przemysł energetyczny w dużej mierze bazuje na węglu kamiennym i brunatnym, 
wydobywanym w Polsce, w związku z tym istnieje określony poziom niezależności polskiej 
energetyki. W przypadku dużej redukcji zapotrzebowania na paliwa kopalne będzie to miało 
negatywne skutki dla gałęzi przemysłu górniczego skutkujące np. zamykaniem kopalń 
i zwalnianiem ludzi.  

Dodatkowy problem jest związany z bezpieczeństwem dostaw energii, a wynika on ze 
stanu polskich instalacji elektrycznych, które będą musiały spełnić wymogi Dyrektyw 
Unijnych, co będzie wymagało ogromnych nakładów finansowych. Tak więc są to dodatkowe 
koszty wdrożenia całego systemu. 

Należy również podkreślić problem związany z brakiem wytycznych dla zapewnienia 
interoperacyjności poszczególnych urządzeń pracujących w tak dużym systemie. Problem ten 
może się nasilić z czasem, kiedy integracja poszczególnych rozwiązań technologicznych, 
w każdej warstwie systemu AMI oferowanych przez różnych producentów może powodować 
pewne błędy w przesyłaniu oraz przetwarzaniu danych. Takie luki w systemie są 
wykorzystywane najczęściej przez hakerów. Obecnie problemem interoperacyjności zajmują 
się konsorcja tworzone przez dużych dostawców poszczególnych rozwiązań technologii AMI. 
W Stanach Zjednoczonych takim przykładem jest konsorcjum Smart Energy Home Area 
Network. 

Dla przedsiębiorstw energetycznych realizacja wytycznych Dyrektyw Unijnych może 
również spowodować spadek przychodów, w związku ograniczeniem zużycia energii przez 
poszczególnych odbiorców końcowych. A zatem poniesienie niezbędnych nakładów 
inwestycyjnych na rozwój systemów Smart Metering może doprowadzić do bankructwa. 
Należy tu zaznaczyć, że nakłady finansowe związane przejściem na system inteligentnego 
opomiarowania wiążą się również z inwestycją w systemy MDM oraz kosztami, jakie należy 
ponieść na rozbudowę i utrzymanie całej warstwy pośredniej, czyli koszt urządzeń 
odczytowych, koncentratorów oraz modemów transmitujących dane na znaczne odległości. 
Zalicza się tutaj również opłaty ponoszone na rzecz operatorów telekomunikacyjnych oraz 
energię jaka jest zużywana przez tę warstwę pośrednią. 

Kolejny etap w kierunku inteligentnych sieci to wdrażanie centralnych systemów 
zarządzania danymi pomiarowymi i ich integracja z istniejącymi lub wdrażanymi systemami 
akwizycyjnymi. Systemy takie, niezależnie od funkcjonalności jaką oferują, określane są 
wspólną nazwą jako systemy zarządzania danymi pomiarowymi MDM, z uwagi na to że 
źródłem są dane pochodzące z inteligentnych urządzeń pomiarowych, bądź z nimi 
bezpośrednio powiązane. 
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Rolą systemu MDM jest nie tylko realizacja zadań związanych z rozliczaniem odbiorców, 
ale również z optymalizacją pracy sieci elektroenergetycznej. Tego typu oprogramowanie, na 
podstawie danych pomiarowych pochodzących z liczników oraz innych urządzeń pracujących 
w sieci, będzie bilansowało stan poszczególnych obszarów sieci, monitorowało poziom 
obciążenia oraz umożliwi przeprowadzanie analiz topologicznych takich jak:  

• wyszukiwanie dróg zasilania i źródła zasilania dla konkretnego odbiorcy, 
• wyszukiwanie obszarów zasilania dla danego źródła zasilania, 
• określanie obszarów beznapięciowych na skutek rzeczywistej awarii, planowanych 

wyłączeń lub symulacji awarii, 
• znajdowanie najkrótszej drogi łączącej dwa dowolne węzły sieci. 

 
Oprogramowanie MDM pozwoli na: 

• wykrycie potencjalnych usterek oraz ich analizę, 
• zarządzanie kolejnością wyłączania komponentów sieci, 
• gospodarowanie mocą nieużyteczną (bierną) i powodowanymi przez nią stratami,  
• sprawne zarządzanie przerwami w dostawie elektryczności.  

 
Wzrost automatyzacji sieci to kolejny krok do wprowadzenia sieci inteligentnej Smart 

Grid. Automatyka łączeniowa umożliwiająca automatyczne wykrycie miejsca zwarcia, 
wydzielenie uszkodzonego fragmentu sieci oraz przywrócenie zasilania części odbiorców 
w sytuacjach awaryjnych, będzie podstawą funkcjonowania łączników sieci inteligentnych. 
Wpłynie to korzystnie na bezpieczeństwo dostaw poprzez skrócenie czasu trwania lokalizacji 
miejsca uszkodzenia, jak również na jakość energii elektrycznej, poprzez zmniejszenie liczby 
próbnych łączeń i związanych z tym zapadów napięcia. 

System monitoringu linii napowietrznych i zarządzania nimi, z uwzględnieniem ich 
obciążalności cieplnej, jest obecnie na etapie analiz, badań i wstępnych opracowań. Jego 
zastosowanie może być szczególnie efektywne z powodu zwiększonej generacji energii 
wprowadzanej do sieci przez prosumentów, czyli odbiorców, którzy zarówno pobierają jak 
i wytwarzają energię, a także poprzez dołączanie do sieci nowych źródeł energii odnawialnej 
np. farm wiatrowych. 

Oprogramowanie MDM jest również niezbędne w okresie przejściowym, w którym nie 
ma jeszcze odpowiednich urządzeń w sieci dostarczających informacji o stanie łączników 
międzysegmentowych, zwłaszcza na obszarach podmiejskich i wiejskich, natomiast są 
liczniki bilansujące, które mogą dostarczyć informacji o aktualnej topologii zasilania, 
zwłaszcza w przypadku zmian ruchu w sieci. Dlatego konieczne jest opracowanie 
odpowiedniego oprogramowania użytkowego przetwarzającego zebrane dane pomiarowe. 

Wdrożenie systemu pomiarowego na tak dużą skalę, który pośrednio łączy 
infrastrukturę elektryczną oraz teleinformatyczną wymaga również poświęcenia odpowiedniej 
uwagi kwestiom bezpieczeństwa w fazie projektowania systemu. Zabezpieczenie tak dużej 
sieci integrującej wiele różnych urządzeń, które muszą się ze sobą komunikować wiąże się 
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z koniecznością stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
zarówno na poziomie sprzętowym jak również oprogramowania. Niedostatecznie 
zabezpieczony system może stać się narzędziem w rękach terrorystów lub pospolitych 
przestępców. Zagrożenie rośnie wraz ze wzrostem liczby urządzeń pracujących w sieci, 
a należy pamiętać że sieć się stale powiększa o nowe urządzenia wymieniające dane. Np. 
dodawane są urządzenia związane z generacją rozproszoną oraz punktami ładowania 
samochodów elektrycznych. Każde urządzenie wprowadza dodatkowy punkt dostępu do całej 
sieci, który może zostać wykorzystany przez hakera. Z powodu złożoności sieci wiele 
problemów nie jest jeszcze zidentyfikowanych. Trudno jest zatem oszacować ryzyko 
związane z potencjalnym wirtualnym atakiem. Cyberatak może być uruchomiony za 
pośrednictwem publicznej sieci nawet z odległych miejsc na świecie. Może być ponadto 
przeprowadzony z wielu miejsc jednocześnie lub atakować różne miejsca jednocześnie. 
Możliwości są ogromne począwszy od blokowania dostępu do usług, sterowania 
urządzeniami, aż do odcięcia dopływu prądu. Skutki takich działań mogą być bardzo różne 
i bardzo uciążliwe także dla odbiorców indywidualnych, przykładowo niepożądane włączenie 
pralki, czy zmywarki, bądź wyłączenie lodówki.  

Musi zostać zapewnione bezpieczeństwo, które zapobiegnie wszelkiego rodzaju 
atakom, szpiegostwu przemysłowemu i niezamierzonemu przepływowi informacji 
powodowanemu błędami użytkownika, awariami sprzętu oraz klęskami żywiołowymi. Luki 
w bezpieczeństwie mogą pozwolić na dostęp do sieci, dostęp do oprogramowania sterującego, 
zmianę obciążenia, co może w nieprzewidywalny sposób zdestabilizować sieć elektryczną. 
Potencjalne ryzyko zachwiania całą infrastrukturą energetyczną w wyniku skoordynowanych 
ataków jest kolejnym ryzykiem związanym z wdrażaniem inteligentnych urządzeń.  

Realność zagrożeń ze strony hakerów jest naprawdę duża, zważywszy na 
prezentowane w ciągu ostatnich lat prace na konferencjach naukowych (np. Black Hat 
2009r.), w których niejednokrotnie prezentowano podatności niektórych urządzeń automatyki 
przemysłowej oraz robaki komputerowe rozprzestrzeniające się przez sieć urządzeń AMI. 
Takie zagrożenia stają się coraz bardziej realne. Np. pod koniec ubiegłego 2013r. w Stanach 
Zjednoczonych wykryto pierwszy atak, w którym urządzenia domowe wykorzystane zostały 
do rozsyłania wiadomości spamowych. Wysłano w ten sposób ponad 750 tysięcy wiadomości 
(dane amerykańskiej firmy Proofpoint [12]). 

Powszechne obawy dotyczą również naruszenia prywatności odbiorców. Dane 
o zużyciu energii pokazują określone zachowania odbiorców, czy ktoś prowadzi regularny 
tryb życia, wstaje wcześnie, kiedy kończy dzień etc. Grupowanie odbiorców według 
określonych wzorców zachowań może prowadzić do pewnej dyskryminacji, czy służyć 
dostarczaniu niechcianych, a nawet krępujących reklam dobranych na podstawie tych 
wzorców zachowań. Ponadto informacje o zużywanej energii, będą pokazywały jakie 
urządzenia sterowalne są w danym gospodarstwie domowym, czy odbiorca jest osobą starszą, 
inwalidą, czy dzieckiem, co z kolei może prowadzić do wykrywania nieobecności w domu, 
i pośrednio prowadzić do włamań. 
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Należy również wspomnieć o zagrożeniu dla podzespołów cyfrowych liczników 
elektronicznych, jakim są zaburzenia elektromagnetyczne, zarówno przewodowe jak 
i  przenoszone przez promieniowanie. Źródłami są np. wyładowania atmosferyczne, 
przełączanie obwodów silnoprądowych, urządzenia energoelektroniczne, w których regulacja 
następuje za pomocą tyrystorów, oraz wyładowania elektrostatyczne. Skutkiem zaburzeń 
elektromagnetycznych mogą być uszkodzenia różnych elementów elektronicznych 
w obwodach licznika. Elementy te są na ogół niskonapięciowe, występują w nich liczne 
złącza półprzewodnikowe, na których napięcia nie mogą przekroczyć pewnych 
dopuszczalnych na ogół niskich napięć. 

6. Podsumowanie 

Proces prowadzący do stworzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych już się 
rozpoczął i jest nieunikniony, z uwagi na powszechne tendencje współczesnej cywilizacji, 
czyli wzrost zapotrzebowania ludności na energię elektryczną oraz stopniowe zmniejszanie 
się zasobów naturalnych, z których energia jest wytwarzana. Kolejnym negatywnym 
aspektem rozwoju cywilizacji jest pogorszenie środowiska naturalnego w związku z dużą 
emisją gazów cieplarnianych przez elektrownie oraz przemysł ciężki, który jeszcze w dużej 
mierze bazuje na procesach spalania paliw kopalnych. Ponadto pojawia się coraz więcej 
urządzeń, które również zanieczyszczają atmosferę (np. samochody). Inteligentne sieci 
elektroenergetyczne są odpowiedzią na te podstawowe problemy cywilizacji, czyli mają 
zapewnić poprawę efektywności energetycznej przez stworzenie możliwości oddziaływania 
w zakresie globalnym na konsumentów energii. Kolejnym pozytywnym aspektem wdrażania 
sieci Smart Grid jest wkład w ochronę środowiska naturalnego poprzez rozproszenie generacji 
energii oraz zwiększenie generacji energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego pomimo dużego 
ryzyka związanego z głęboką zmianą systemu elektroenergetycznego zapadły decyzje w skali 
globalnej i obecne systemy są automatyzowane i łączone sieciami komunikacyjnymi. 
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ABB Sp. z o.o. 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 
Tel.: 022 220 20 00 
Fax.: 022 220 20 31 
 
www.abb.pl 
 
ABB to nowatorski koncern wyznaczający trendy w branży energetyki i automatyki, działający na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa przestrzega zasad obowiązujących 
w konkurencyjnej wolnorynkowej gospodarce, zawsze kierując się uczciwością wobec kontrahentów, 
udziałowców i partnerów. 
 
Oferowane przez ABB produkty, systemy, technologie i rozwiązania pomagają kontrahentom w osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej, dzięki swojej niezwykłej skuteczności, innowacyjności i wysokiej jakości. Ponad 
stuletnia historia firmy ABB jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju techniki. Ogromne doświadczenie 
w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich technologii, kompetencje, doskonale wykształcona kadra 
techniczna i obecność niemal we wszystkich krajach świata gwarantują dostęp do najnowocześniejszych 
rozwiązań. Innowacyjność i jakość to dwie podstawowe cechy oferowanych przez firmę produktów i usług.  
 
Możliwość efektywnego użytkowania energii elektrycznej to motto firmy i jednocześnie nadrzędne kryterium 
w projektowaniu oferowanych na rynku rozwiązań. Względy środowiskowe i obniżanie kosztów produkcji, 
a także troska o globalne bezpieczeństwo energetyczne każą ABB dostarczać wyłącznie takie rozwiązania, które 
w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędnego korzystania z energii, minimalizując straty i koszty. 
  
Swoją misję ABB realizuje w ramach pięciu dywizji biznesowych: Produktów Energetyki, Systemów 
Energetyki, Napędów i Automatyzacji Produkcji, Produktów Niskich Napięć i Automatyki Procesowej, 
dostarczając bogatą ofertę rozwiązań dla szerokiego wachlarza różnych branż przemysłu.  
 
W latach 2008-2010 ABB w Polsce zrealizowała dwie największe w swojej historii i najbardziej spektakularne 
inwestycje – w Aleksandrowie Łódzkim powstały od podstaw nowe fabryki, które zdecydowanie wzmocnią 
pozycję spółki w kraju i na rynku międzynarodowym. W pierwszej – gdzie produkcja ruszyła już w trzecim 
kwartale 2009 roku, są wytwarzane energooszczędne i wysokoefektywne silniki elektryczne. Budowa kolejnej 
rozpoczęła się w drugiej połowie 2009 roku, a pierwsze produkowane w niej napędy średnich napięć, 
przekształtniki dla ekologicznego transportu szynowego i przetwornice wiatrowe dla farm wiatrowych trafiły do 
sprzedaży w 2010 roku. Zaledwie w ciągu dwóch lat Aleksandrów Łódzki wyrósł na jedno z największych 
i najnowocześniejszych centrów produkcyjnych ABB w Polsce i Europie. 
 
W 2012 roku ABB rozpoczęła kolejną inwestycję w Łodzi budując od podstaw  zakład produkujący komponenty 
do transformatorów. Dlaczego wybrano Łódź? Dla ABB kluczowe są kompetencje w dziedzinie sprzedaży, 
konstrukcji i produkcji transformatorów, silne zaplecze naukowo – akademickie, doświadczona kadra 
zarządzająca oraz sprzyjający rozwojowi klimat pro-biznesowy, wytwarzany przez lokalne władze. 
 
I choć podstawową działalnością firmy jest produkcja, od kilku lat na znaczeniu zyskują także prace badawczo-
rozwojowe. Koncern ma już siedem tego typu ośrodków na całym świecie. Jedno z nich - Centrum Badawcze 
ABB w Krakowie - działa od 1997 roku. Polskich naukowców cechuje przede wszystkim duża 
interdyscyplinarność, zajmują się zarówno urządzeniami i systemami elektroenergetycznymi, energoelektroniką, 
automatyką, mechaniką, a także robotyką, diagnostyką oraz procesami wytwarzania. 
 
145 tysięcy osób w blisko 100 krajach na całym świecie wspólnie tworzy produkty i usługi realizując 
wyznaczone cele, przestrzegając tych samych zasad i budując pozycję firmy na rynku. Odpowiedzialność, 
szacunek i determinacja to priorytetowe wartości Grupy ABB, respektowane przez wszystkich pracowników, 
bez względu na to, z jakiego kraju i tradycji kulturowej się wywodzą. 

http://www.abb.pl
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Napędy niskiego napięcia ABB – nowości w ofercie. 
 
Zestawy synchronicznych silników reluktancyjnych z przemiennikami częstotliwości (SynRM). 
 
Jako rozszerzenie oferty napędów niskiego napięcia  firma ABB wprowadziła do sprzedaży pakiety składające 
się z synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM  wraz z przemiennikiem częstotliwości – serii ACS850 
lub nowym ACS880 - wyposażonym w  specjalistyczne oprogramowanie. Oferowane zestawy zawierają się 
w zakresie mocy 
• od 11 do 315kW (z silnikami wysokowydajnymi), 
• od 33 do 350 kW (z silnikami klasy IE4). 
 
Idea jest prosta. Sercem pakietu jest silnik bez magnesów trwałych 
spełniający wymagania klasy sprawności IE4. Stojan silnika 
indukcyjnego o sprawdzonej konstrukcji wyposażono w nowy 
wirnik o innowacyjnej budowie. Następnie silnik połączono 
z najlepszym w swojej klasie przemysłowym przemiennikiem 
wyposażonym w specjalistyczny algorytm sterowania. 
 
Wirnik silnika, który charakteryzuje się niezwykle niską 
temperaturą pracy, nie powoduje nagrzewania się łożysk, dzięki 
czemu ich niezawodność jest znacznie większa. Co więcej, 
przyrost temperatury silnika SynRM IE4 klasyfikuje się znacznie 
poniżej klasy B. Powyższe czynniki wprowadzają niezawodność 
silników reluktancyjnych na dotąd niespotykany poziom, 
zapewniając niezakłócony przebieg procesu technologicznego. 
 
W takim układzie przemiennik częstotliwości pełni de facto rolę zewnętrznego komutatora a co za tym idzie, 
taki silnik nie może pracować zasilany bezpośrednio z sieci. Jednak we wszystkich aplikacjach gdzie wymagana 
jest regulacja prędkości, zastosowanie takiego pakietu umożliwia zwiększenie sprawności całego układu 
napędowego nawet do 5% w porównaniu do napędu z silnikiem klasy IE2 – całość odpowiada klasie IE4.  
 
Pakiety są dedykowane do aplikacji pompowych i wentylatorowych, w których najszybciej można 
zaobserwować znaczące obniżenie zużycia energii elektrycznej (nawet 60% w porównaniu do pracy pompy czy 
wentylatora z silnikiem zasilanym bezpośrednio z sieci), co przekłada się na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych oraz szybszy zwrot z inwestycji. 
 
 
Dlaczego warto przejść na sprawność najwyższej klasy IE4? 
 
Zastosowanie silnika o najwyższej klasie sprawności razem ze sterowaniem prędkością jest dobrym początkiem, 
jeśli chcemy zminimalizować rachunek za energię elektryczną. Jednakże klasa IE wskazuje jedynie na 
sprawność silnika zasilanego z sinusoidalnego źródła napięcia, przy jego znamionowej prędkości i mocy. Taka 
informacja nie jest istotna w przypadku obliczania zużycia energii w aplikacjach napędowych o regulowanej 
prędkości.  

 
Dokładne kalkulacje wymagają znajomości 
danych na temat sprawności całego zestawu 
silnika z przemiennikiem w całym zakresie 
prędkości. ABB udostępnia środki 
umożliwiające dokładną kalkulację zużycia 
energii dzięki zmierzonym w warunkach 
laboratoryjnych charakterystykom sprawności 
dla całego pakietu napędowego. Zarejestruj 
profil obciążenia i zużycie energii swojej 
aktualnej aplikacji i oblicz, jakie byłoby  
zużycie energii przy zastosowaniu nowego 
pakietu SynRM z silnikiem klasy IE4. Decyzja 
o zakupie urządzeń ABB będzie oparta na 
faktach, a nie założeniach! 
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Więcej wariantów wykonania dla serii ACS880. 
 
 
ACS880 to nowa generacja przemysłowych przemienników częstotliwości ABB dedykowania do najcięższych 
i najbardziej wymagających aplikacji napędowych. Jest to jednocześnie pierwszy produkt wykorzystujący nową 
wspólną architekturę ABB, która charakteryzuje się tym samym panelem sterowania, strukturą menu, wspólnymi 
akcesoriami i narzędziami projektowymi. W oparciu o te platformę sprzętową w przyszłości powstaną nowe 
napędy średnionapięciowe oraz napędy prądu stałego.  
 
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 każdym ACS880 można zainstalować moduły interfejsów do 
komunikacji z większością protokołów oraz moduły do zdalnego 
nadzoru. Co więcej, 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. 
 
Rodzina przemienników częstotliwości ACS880 ciągle się 
rozwija, a obecnie obejmuje następujące serie: 

• ACS880-01 czyli wykonania do montażu naściennego (IP21 lub IP55), dla zakresu mocy do 250 kW 
• ACS880-04 czyli wykonania modułowe (IP00), dla zakresu mocy do 560 kW 
• ACS880-07 czyli wykonania szafowe, dla zakresu mocy do 2800 kW 
• ACS880 MultiDrive czyli napędy systemowe, ze wspólną szyną DC 

 
 
Asynchroniczne klatkowe silniki niskiego napięcia w klasie sprawności IE3. 
 

W związku z stopniowo wprowadzanymi przez Unię Europejską regulacjami, stawiającymi przed 
asynchronicznymi silnikami klatkowymi niskiego napięcia coraz wyższe wymagania odnośnie sprawności 
energetycznej, ABB rozszerzyło swoją ofertę o pełną gamę silników w klasie sprawności IE3. Dzięki takiemu 
rozszerzeniu portfolio, ABB już w tej chwili udostępnia swoim klientom pełny zakres silników, które wymagane 
będą prawem europejskim dopiero w 2017 roku. 
 
 Wprowadzone produkty to nowe silniki  
w kadłubach aluminiowych i żeliwnych o wzniosach wału 
od 80 do 355mm, 2-, 4- oraz 6-biegunowe w zakresie mocy 
od 0,75 do 355kW. Są to silniki serii Process Performance, 
przeznaczone do najbardziej wymagających warunków 
pracy.  Silniki odznaczają się sprawnością na poziomie IE3 
przy zachowaniu wzniosu wału silników o klasie 
sprawności IE2, ponadto, w wielu przypadkach także 
długość kadłuba silnika nie uległa zmianie w stosunku do 
rozwiązania o klasie sprawności IE2. Dzięki tym cechom, 
pozwalają one na bezproblemową modernizację obecnie 
istniejących jednostek w klasie sprawności IE2. Nowe 
silniki IE3 zachowały znane z serii silników w klasie 
sprawności IE2 szerokie możliwości konfiguracyjne. 
 
 Poza silnikami o konstrukcji standardowej, ABB wychodząc daleko przed wymagania stawiane przez 
ustawodawców opracowało i wprowadziło do swojego portfolio również silniki w klasie sprawności IE3 
przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Silniki o konstrukcji nieiskrzącej oraz przeznaczone 
do stref zagrożonych wybuchem pyłów (DIP) dostępne są w zakresie wzniosu wału od 200 do 355mm jako 
jednostki 2-, 4- oraz 6-biegunowe w zakresie mocy od 18,5kW do 355kW. 
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Ustawniki pozycyjne ABB – Wydajność podyktowana wymaganiami rynku. 
 
 
Wśród wielu producentów ustawników pozycyjnych, jednym z wyróżniających się na świecie jest frima ABB. 
Dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu i szeregu badań przeprowadzonych w laboratoriach udało się 
stworzyć produkt odznaczający się jednym z najwyższych współczynników wydajności i jakości co do ceny.    

Do takiej grupy z pewnością należy zaliczyć ustawniki TZID-C 
oraz EDP300. Ustawniki ABB serii TZID-C współpracują 
z protokołami: Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus, HART, 
analogowy sygnał 4…20mA w technologii dwuprzewodowej 
oraz odmiany pod kątem zastosowania w strefach 
niebezpiecznych zarówno w obwodach iskrobezpiecznych oraz 
przeciwwybuchowych. Ponadto obie serie mogą współpracować z 
napędami pneumatycznymi: liniowymi i obrotowymi, 
jednostronnego i dwustronnego działania. Możliwości 
dostosowana do współpracy z praktycznie każdym napędem 

produkowanym na świecie powoduje, że są to ustawniki często i chętnie stosowane przez producentów 
zaworów, siłowników, klap oraz zasuw.  
ABB dostarcza również cały osprzęt dodatkowy, w jaki ustawnik może zostać wyposażony m.in. bloki zaworów, 
regulatory ciśnienia, zestawy montażowe. Dodatkowo ustawniki mogą być wyposażone w analogowe moduły 
wej/wyj oraz sygnalizatory położenia krańcowego.  
Dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostycznym 
w ustawnikach serii EPD300, użytkownik jest w stanie 
wykryć odpowiednio wcześnie przyszłe kłopoty związane 
np. z zaworem czy napędem.  
Cała linia ustawników produkowanych przez ABB została 
zaprojektowana w zgodności z normami dla napędów 
liniowych według DIN/IEC 534 / NAMUR oraz dla 
napędów obrotowych zgodnie z normą VDI/VDE 3845. 
Ustawniki posiadają również certyfikaty ATEX, FM, CSA, 
GOST i IECEx. Mogą być stosowane w obwodach 
blokadowych i zabezpieczeń SIL2. Szczególną cechą ustawników serii EDP300 jest ich intuicyjny i czytelny 
sposób konfiguracji za pomocą wyświetlacza LCD oraz funkcji ‘Easy Setup’. Użytkownik jest w stanie dokonać 
wyboru napędu, z jakim ustawnik ma współpracować, określić metodę pracy i dokonać Auto dostosowania. 
Ustawnik w kilkudziesięciu krokach definiuje charakterystykę zaworu oraz jego wartości graniczne. Tak łatwe 
metody konfiguracji powodują, że obsługa ustawników ABB może być wykonana w bardzo szybki sposób, co 
tym samym ogranicza czas uruchomienia i bezpośrednio wpływa na koszty eksploatacyjne zmniejszając je do 
minimum.  

Świadomość łatwości montażu, instalacji, uruchomienia, ceny, jakości to główne czynniki decydujące 
dzisiaj o wyborze ustawnika. Dzięki tym wszystkim cechom, jakie spotkamy w ustawnikach produkowanych 
przez ABB, stają się one coraz częściej i chętniej stosowanym urządzeniem przez producentów siłowników, 
zaworów, zasuw.  
 
 
Więcej informacji: 
 
Andrzej Olszenko – Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Napędów Elektrycznych 
Tel. +48 601 989 946 
e-mail: andrzej.olszenko@pl.abb.com 
Strona: www.abb.pl/drives 
 
Krystian Zborowski – Specjalista ds. Sprzedaży Silników 
Tel. +48 721 850 032 
e-mail: krystian.zborowski@pl.abb.com 
 
Leszek Łopatka – Specjalista ds. Sprzedaży AKPiA 
Tel. +48 605 900 479 
e-mail: leszek.lopatka@pl.abb.com 
 

mailto:andrzej.olszenko@pl.abb.com
http://www.abb.pl/drives
mailto:krystian.zborowski@pl.abb.com
mailto:leszek.lopatka@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. 

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

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

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

 

 

 
 

 
 
 

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

 

Zawory do zastosowań przemysłowych 
 

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

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

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

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

Gama zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje rodzinę produktów przemysłowych do sterowania wodą 
chłodzącą. Zawory termostatyczne typu AVTA są urządzeniami działającymi samoczynnie, bez konieczności 
zasilania energią elektryczną czy sprężonym powietrzem.  
Zawory termostatyczne Danfoss BVTS stanowią znakomitą ochronę przed doprowadzeniem wody do wrzenia 
w kotłach na paliwo stałe i kominkach z płaszczem wodnym, a także przed cofaniem się płomienia w kotłach na 
biomasę.
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

 

Przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury 
 

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

Oferowane przez Danfoss typowe przetworniki ciśnienia m.in. MBS 1700, MBS 3000, MBS 3200 oraz 
MBS 4510 wykorzystujące technologię piezorezystancyjną zapewniają wyjątkową dokładność, odporność na 
drgania i skoki ciśnienia, długotrwałą stabilność oraz wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. 

Piezorezystancyjny czujnik krzemowy nadaje się najlepiej do zastosowań z występującymi ciśnieniami 
szczytowymi. Przeciążalność ciśnieniowa wynosi sześciokrotność (maks. 1500 bar) zakresu pomiarowego. 
Przetworniki ciśnienia MBS XX50 występują także w wersji z wbudowanym tłumikiem pulsacji i przeznaczone 
są do aplikacji, w których mogą występować krótkotrwałe skoki ciśnienia spowodowane np. zjawiskiem 
uderzenia hydraulicznego. 
Oferta Danfoss obejmuje czujniki oraz przetworniki temperatury typu MBT, dzięki którym dostrzeżesz 
różnicę pomiędzy zwykłymi czujnikami, a czujnikami temperatury produkcji Danfoss. Oferowane przez Danfoss 
czujniki i przetworniki temperatury zapewniają wysoki stopień ochrony przed wilgocią, zakres mierzonej 
temperatury – od 50°C do 800°C, stały lub wymienny wkład pomiarowy, czujnik typu Pt100 /Pt1000, NTC/PTC 
i termopary, dostępne w wersji z wbudowanym przetwornikiem sygnału 4-20mA oraz z uznaniami morskich 
towarzystw klasyfikacyjnych. 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

Aparatura Łączeniowa NN 
 

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

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

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

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

  

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

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

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

www.danfoss.pl/automatyka 
e-mail: automatyka@danfoss.com 

 

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

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

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

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

 
 
 

SOFTSTARTY VLT® serii MCD w tym najnowszy model MCD 500 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Danfoss VLT® Drives 

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

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

 
 

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

Filtry aktywne AAF Danfoss 
Podstawowe informacje 
Filtry aktywne AAF Danfoss realizują: 

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

 

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

Priorytety i tryby pracy filtru AAF 
Wydajność prądowa filtru aktywnego AAF Danfoss może być przeznaczona do kompensacji wyższych 
harmonicznych odbiornika nieliniowego lub do kompensacji mocy biernej przesunięcia fazowego 
częstotliwości podstawowej. Dlatego też filtr AAF może pracować w jednym z dwóch priorytetów: 
 

 
Rys 1. Zasada działania filtru aktywnego 

* Priorytet kompensacji harmonicznych - cała wydajność prądowa 
filtru jest dedykowana w pierwszej kolejności do kompensacji 
wyższych harmonicznych. Pozostała część prądu może być 
przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Priorytet kompensacji 
harmonicznych jest domyślnym trybem pracy filtrów AAF Danfoss.  

* Priorytet kompensacji mocy biernej – cała wydajność prądowa filtru 
jest dedykowana w pierwszej kolejności do kompensacji mocy biernej 
przesunięcia fazowego. Pozostała część prądu może być 
przeznaczona do kompensacji wyższych harmonicznych. 

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

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

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

• 7,5 - 800 kW/ 3 x 200 - 525 V lub 3 x 380 - 690 V  
• Mała powierzchnia montażu i wymiary kompaktowe oszczędzają przestrzeń 
potrzebną do zabudowy 
• łatwy w instalacji i użytkowaniu 
• Wbudowany bypass minimalizuje koszty instalacji i eliminuje straty mocy 
(dotyczy modeli o mocy do 110 kW) 
• Graficzny panel sterowania  z wyświetlaczem  
• Monitorowanie prądu silnika  
• Opcje magistral komunikacyjnych 
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Oznacza to, że im większa część wydajności prądowej filtru jest dedykowana do kompensacji wyższych 
harmonicznych, tym mniejszy prąd możemy przeznaczyć na kompensację mocy biernej.  
W zakresie kompensacji wyższych harmonicznych możliwa jest kompensacja jedynie wybranych 
harmonicznych – mówimy wówczas o trybie kompensacji selektywnej. 
Realizując kompensację selektywną algorytm sterowania filtru wyodrębnia poszczególne harmoniczne 
z całkowitego widma prądu i daje tym samym możliwość ustawienia stopnia skompensowania wybranych 
harmonicznych. Kompensacja selektywna redukuje harmoniczne do 25-go rzędu. Tryb ten pracy filtru 
wykorzystywany jest wówczas, gdy chcemy wyeliminować z widma prądu określone wyższe harmoniczne, 
które mogą być przyczyną szczególnych zakłóceń w sieci zasilającej (np. problemy rezonansowe).   
Ponadto możliwy jest też tryb kompensacji szerokopasmowej. Kompensujemy wówczas wszystkie wyższe 
harmoniczne do 40-go rzędu (bez składowej podstawowej), tak aby uzyskać założoną wielkość 
współczynnika odkształcenia prądu THiD. 
Tryb kompensacji szerokopasmowej jest rekomendowany gdy: 

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

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

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

 

 
Rys 7. Elementy składowe napędu  VLT® Low Harmonic Drive 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 
• Wykorzystanie do budowy modułów mocy i kart sterujących, które zostały przetestowane w 

przetwornicach częstotliwości VLT® Danfoss, zwiększa niezawodność pracy 
• Wykorzystanie w budowie filtra aktywnego tych samych komponentów, które są stosowane w 

seryjnie produkowanych przetwornicach częstotliwości, ułatwia jego serwisowanie i zmniejsza 
koszty magazynowania części zamiennych 

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

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

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

 
 

Więcej informacji na: 
www.danfoss.pl/harmoniczne oraz www.danfoss.pl/vlt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

system sterowania bezprzewodowego xComfort, który zapewnia wygodne sterowanie 
oświetleniem, ogrzewaniem i roletami, a jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości 
zużywanej energii elektrycznej. 
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NOWOŚCI 
 

Nowa rodzina przemienników częstotliwości PowerXL 
 

Firma Eaton Electric wprowadziła do oferty 
przemienniki rodziny PowerXL. W jej 
ramach dostępne są urządzenia dwóch 
serii o zróżnicowanej funkcjonalności 
i przeznaczeniu. 
Seria DC1 to seria kompaktowych 
przemienników o podstawowej 
funkcjonalności, przeznaczonych do 
sterowania silnikami w pompach, 
wentylatorach, transporterach. Seria DA1 to 
seria zaawansowanych przemienników 
przeznaczonych do pracy w aplikacjach 
z dużymi przeciążeniami o sterowaniu 
prędkości lub momentu. Urządzenia tej serii 
nadają się do tak wymagających aplikacji, 
jak urządzenia dźwigowe, suwnicowe itp.  
Seria DC1 
Przemienniki serii DC1 realizują sterowanie 

silnikiem w oparciu o metodę U/f. Poza podbiciem momentu rozruchowego, dostępne jest 
również ustawienie kompensacji poślizgu. Seria DC1 dysponuje przeciążalnością 150% 
przez 60 s oraz prądem rozruchowym do 175% przez 2 s. Parametry te są zachowane przy 
temperaturze otoczenia do +50°C. Co więcej, montaż kilku przemienników obok siebie nie 
wymaga zachowania odstępu między nimi. Integracja DC1 z nadrzędnymi układami 
automatyki możliwa jest dzięki wbudowanym  protokołom CANopen oraz Modbus RTU. 
Obydwa protokoły dostępne są na jednym złączu komunikacyjnym RJ45. 
Opcjonalnie dla serii DC1 można zastosować moduł sieci SmartWire-DT zakładany na 
przemiennik. Parametryzacja i diagnostyka napędu odbywa się z poziomu klawiatury lub 
komputera PC. W drugim przypadku do połączenia z PC służy moduł Bluetooth zakładany 
na złącze RJ45 lub konwerter USB/RS485. Do  konfiguracji  przemiennika wystarczy jedynie 
14 podstawowych parametrów oraz kilkadziesiąt kolejnych, 
znajdujących się w rozszerzonej grupie parametrów. Są tam 
m.in. parametry określające miejsce sterowania, sprzętową 
konfigurację wejść i wyjść czy nastawy regulatora PI. 
Seria DA1 
Przemienniki wektorowe DA1 (fot. 2) należą do urządzeń, które 
dzięki posiadanej funkcjonalności mają szerokie zastosowanie w 
różnych aplikacjach, także tych najbardziej wymagających. DA1 
oferują sterowanie  wektorowe w pętli otwartej lub zamkniętej 
oraz przeciążalność prądową 150% z prądem rozruchowym  
200% przez 4 s. Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu 
(STO, ang. Safe Torque Off ) realizuje funkcję bezpieczeństwa 
zdejmującą moment z silnika i zabezpieczającą silnik przed 
przypadkowym uruchomieniem na poziomie SIL 2 (EN 61508) / 
PL d (EN ISO 13849-1). 
Dla serii DA1 połączenie z nadrzędnymi układami automatyki 
poza wbudowanym protokołem CANopen oraz Modbus RTU 
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możliwe jest z wykorzystaniem opcjonalnych  kart  komunikacyjnych, takich jak np. Ethernet 
IP, Profibus-DP, Profinet czy SmartWire-DT. 
Przemienniki wyposażone są standardowo w panel z klawiaturą wraz z wyświetlaczem 
znakowym. Dla jednostek wielkości FS4 od 11 kW dostępny jest również panel tekstowy. 
Umożliwia on wyświetlanie komunikatów tekstowych, co ułatwia parametryzację urządzenia 
czy jego diagnostykę. We wszystkich wielkościach serii DA1 poza menu parametrów 
podstawowych dostępnych  jest  kilka  rozszerzonych grup  parametrów,  otwierających  
możliwość zaawansowanej konfiguracji napędu. W sytuacji, gdy posiadana funkcjonalność 
nie jest wystarczająca, DA1 oferuje  szczególną  możliwość  przystosowania napędu do 
potrzeb użytkownika. Z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego  drivesConnect  
można stworzyć własny program w przemienniku, uzupełniając tym samym wbudowane 
funkcje o nowe, zdefiniowane przez użytkownika. 
 

Komputery przemysłowe 
XP500 firmy  Eaton 
Uzupełniając bogatą ofertę paneli 
operatorskich HMI serii XV firma Eaton 
wprowadziła do oferty nowoczesne, 
wydajne komputery przemysłowe serii  
XP500 o szerokoekranowej matrycy 
wielkości 10,1”, 15,6” oraz 21,5”. 
Ciekawy design, wielopunktowa, 
pojemnościowa matryca dotykowa 
i chłodzenie nie wymagające stosowania 
wentylatora czynią nowe jednostki 
wyjątkowo atrakcyjną propozycją dla 
różnych gałęzi przemysłu. 
 
 

Kolumny sygnalizacyjne SL4/SL7 z systemem SmartWire-DT 
 

  
 
Nowe kolumny SL4/SL7 firmy Eaton wyróżnia wysoki stopień ochrony IP66 dla wszystkich 
dostępnych modułów (oświetleniowych i akustycznych) oraz szeroki zakres temperatury 
pracy: -30…+60  ̊C . Wysokie parametry sprawiają, że są one wszechstronnymi 
sygnalizatorami do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Specjalna podstawa 
z możliwością podłączenia do systemu SmartWire-DT dodatkowo skraca czas montażu 
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i okablowania kolumny.  „Zieloną taśmą” dostarczane jest wówczas napięcie 24VDC 
i rozkazy sterowania.  

 
Eaton i Cooper łączą siły. Więcej możliwości. 
Dwie spółki o znaczących osiągnięciach we wprowadzaniu przełomowych dla branży 
rozwiązań w zakresie procesów produkcyjnych i projektowania produktów połączyły 
niedawno swoje siły. Dzięki temu przejęciu firma Eaton może zaoferować swoim klientom 
całościowe rozwiązania mające sprostać najbardziej kluczowym wyzwaniom związanym 
z zarządzaniem energią elektryczną – zarówno tym obecnym, jak i przyszłym.  

Bussmann by Eaton - Ochrona, na której możesz polegać.  
Marka Bussmann wciąż odzwierciedla długoletnią tradycję dostarczania topikowych 
zabezpieczeń obwodu i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego, które chronią 
urządzenia i umożliwiają niezawodny i wydajny rozdział energii.  
Głównym produktem w ofercie jest ogromny zakres wkładek bezpiecznikowych i podstaw ze 
szczególnym uwzględnieniem wkładek szybkich do zabezpieczania elektroniki. 
Wkładki typu D oraz D0 
Pierwszą znormalizowaną grupą 
bezpieczników były zaprojektowane na 
początku XX wkładki typu D, które szybko 
przyjęły się na całym świecie pod nazwą 
„Diazed”.  
Diazed to cały system - nie tylko 
bezpieczniki lecz również ich podstawy 
montażowe. Zapewniał normalizację 
gabarytów i co ważniejsze powtarzalne 
charakterystyki samych wkładek.  
System Diazed gwarantował ponadto iż 
niewykwalifikowana osoba nie była w 
stanie popełnić błędu podczas wymiany 
zużytej wkładki na nową. Stąd jego duża popularność. W późniejszych latach 
zaprojektowano nowszą wersję systemu wkładek i podstaw – D0 zwaną potocznie „Neozed”. 
Cechował się mniejszymi gabarytami oraz lepszymi parametrami technicznymi. 
 
Tego typy wkładki oraz podstawy są najczęściej stosowane do zabezpieczania domowych 
instalacji  elektrycznych. 
 
Największymi zaletami systemów D są: 
- niska cena; 
- łatwość doboru; 
- ograniczone możliwości popełnienia błędu; 
- wysoka znamionowa zdolność zwarciowa; 
- charakterystyki gL, gG oraz gF. 
 
Dodatkowymi zaletami systemu D0 są: 
- mniejsze gabaryty wkładek; 
- niskie straty mocy; 
- mały przyrost temperatury; 
- stabilność charakterystyk. 
 
Bussmann by Eaton oferuje wkładki typu D w pełnym zakresie: D16, D27, D33 oraz prądach 
znamionowych od 2 A do 63 A przy napięciu znamionowym 500 Vac. 
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Wkładki typu D0 oferowane są w rozmiarach D01, D02, D03 oraz prądach znamionowych od 
2 A do 100 A przy napięciu znamionowym 400 Vac. 
Charakterystyki: gG/gL, gR 
 
Wraz z wkładkami oferujemy pełny zestawy podstaw. 
 
 

Wkładki NH 
Bezpieczniki typu NH są najnowszym 
standardem. Oferowane przez 
Bussmann by Eaton wykonane są 
w technologii zapewniającej najwyższej 
klasy bezpieczeństwo. Unikalny 
i opatentowany system podwójnej 
sygnalizacji zadziałania wkładki to jedno 
z najbardziej niezawodnych rozwiązań 
dostępnych na rynku. 
Wkładki NH oferowane przez Bussmann 
by Eaton są w pełni zgodne z normami 
IEC 60269-1 i 2,  VDE 0636-2 oraz 

normą dotyczącą standardu wymiarów DIN 43620. 
 
Wkładki typu NH są bardzo szeroko stosowane między innymi do zabezpieczenia sieci 
elektrycznych, energetycznych, silników, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, 
rozdzielni napięciowych oraz w przemyśle. 
 
Zalety: 
- podwójny wskaźnik zadziałania; 
- możliwość montażu mikro przekaźnika; 
- wysoka zwarciowa zdolność wyłączania; 
- niskie straty mocy; 
- wysoka zdolność ograniczenia prądu zwarcia; 
- uchwyty do łatwego wyjmowania wkładki z podstawy 
- dostępne wersje z izolowanymi uchwytami; 
- łatwe do utylizacji, nie posiadają ołowiu i kadmu. 
 
Wkładki Bussmann by Eaton dostępne są we wszystkich wymiarach: 000, 00, 01, 1, 02, 2, 
03, 3, 4 oraz trzech zakresach napięciowych: 400 Vac, 500 Vac oraz 690 Vac. Prądy 
znamionowe wynoszą od 2 A nawet do 1250 A 
Charakterystyki: gG/gL, aM, aR, gPV 
 
W ofercie dostępne są również podstawy zarówno jedno jak i trój polowe wykonane 
w stopniu ochrony IP20 z możliwością montażu na szynie DIN. Oferujemy również 
rozłączniki listwowe pionowe oraz poziome. 
 

Wkładki cylindryczne 
Bussmann by Eaton oferuje pełen zakres bezpieczników 
cylindrycznych, specjalnie zaprojektowanych i testowanych 
w najtrudniejszych warunkach aby spełnić najostrzejsze 
normy i  wymagania. 
 
Wszystkie wkładki cylindryczne Bussmann by Eaton 
testowane są na napięcie znamionowe. Wkładki o napięciu 
znamionowym 690 Vac zgodnie z normą IEC 60269 
testowane są na napięcie podwyższone o 5%. 
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Wkładki cylindryczne sprawdzają się doskonale w urządzeniach gdzie ilość dostępnego 
miejsca jest bardzo ograniczona. Najczęściej stosowane są w przemyśle jak i instalacjach 
domowych. Stosowane są również do zabezpieczenia silników elektrycznych oraz 
w panelach sterowania. 
 
Zalety: 
- małe wymiary; 
- małe straty mocy; 
- łatwa i bezpieczna wymiana zużytej wkładki; 
- szeroki zakres napięć i prądów znamionowych począwszy od niewielkich 
wartości. 
 
Napięcia znamionowe od 150 Vac do 2000 Vac 
Prądy znamionowe od 0,25 A do 125 A 
Charakterystyki: gG, aM, aR, gPV 
 
Marka Cooper 

Bezpieczniki i osprzęt bezpiecznikowy 
Nasza oferta dla przemysłu obejmuje ponad 41 000 typów 
bezpieczników, w tym najbardziej zaawansowane rozwiązania 
zabezpieczeń obwodów elektrycznych, znajdujące szerokie 
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemyśle, 
zabezpieczeniach silników, przetwarzaniu mocy, sieciach 
rozdzielczych średniego napięcia, aparaturze sieciowej, 
elektronice i przemyśle samochodowym. 
Nasze rozwiązania są stosowane na całym świecie i spełniają 
wymagania międzynarodowych norm, między innymi IEC, VDE, 
DIN, UL, CSA oraz BS. 
 
 

 
Dławnice kablowe i rury ochronne 
Należąca do koncernu Eaton, francuska 
fabryka produkująca produkty marki CAPRI jest 
jednym z największych w Europie producentów 
dławnic kablowych (poliamidowych 
i metalowych), rur ochronnych oraz dławnic 
kablowych w wykonaniu przeciwwybuchowym, posiadających aktualne certyfikaty ATEX. 
Oprócz wielu typów dławnic kablowych w rozmiarach ISO oraz Pg, oferujemy również pełną 
gamę akcesoriów. 
 

Oświetlenie awaryjne 
Eaton oferuje szeroki asortyment rozwiązań oświetlenia 
awaryjnego: od nowoczesnych systemów centralnego 
zasilania i systemów monitorowania opraw, poprzez 
indywidualne oprawy samotestujące, aż po 
nieskomplikowane oprawy przeznaczone do niewielkich 
obiektów.  
W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi duży 
wybór opraw oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem 

technologii LED. Produkty te cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem ze względu na 
niskie koszty użytkowania. Oprawy oświetlenia awaryjnego oferowane na terenie Polski 
posiadają dopuszczenia CNBOP. 
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Oświetlenie ogólne 
Eaton oferują szeroki asortyment nowatorskich 
rozwiązań w technologii LED w zakresie oświetlenia 
użytkowego, oświetlenia dekoracyjnego i akcentowego 
po oświetlenie przemysłowe. Dysponujemy  własnym 
biurem konstrukcyjnym oraz laboratorium, gdzie 
wdrażane są najnowsze technologie. 
Nasze oprawy cieszą się szczególnie dużym 
zainteresowaniem ze względu na bardzo dobre 
parametry rozsyłu światła, wysoką jakość oraz niskie 
koszty użytkowania. 
 
Systemy sterowania oświetleniem 
Zapewniamy wszelkiego typu rozwiązania oświetleniowe do komercyjnych zastosowań 
w budynkach biurowych i przemysłowych, placówkach handlu detalicznego oraz kompletne 
systemy oświetlenia dekoracyjnego i zewnętrznego. 
Polecamy Państwa uwadze również znajdujące się w naszej ofercie inteligentne systemy 
dedykowane do zintegrowanego i kompleksowego sterowania instalacjami oświetleniowymi. 
Ich zastosowanie, oprócz 
komfortu i wygody, gwarantuje 
użytkownikom oszczędne 
gospodarowanie energią 
elektryczną dzięki współpracy 
systemu z dedykowanymi 
czujkami i fotokomórkami. 
 
 

Systemy sygnalizacji pożaru 
Eaton zalicza się do czołowych producentów 
w dziedzinie systemów wykrywania i sygnalizacji 
pożaru. 
Dzięki wieloletnim badaniom naukowym 
stworzyliśmy najwyższej jakości adresowalny 
system, który pozwala na wczesne wykrycie pożaru, 
wskazanie miejsca jego powstania z dokładnością 
zdefiniowaną w naszym systemie i powiadomienie 
o zaistniałym niebezpieczeństwie. Nasze produkty 

spełniają polskie normy i wymagania techniczne stawiane przez CNBOP. 
Dysponujemy pełną gamą czujek, interfejsów oraz pomocniczych urządzeń 
sygnalizacyjnych. 
 
Systemy zamocowań 
Elementy złączne, czyli zawiesia B-Line, przeznaczone 
są do szybkiego i efektywnego instalowania przewodów, 
kabli, prętów gwintowanych, oświetlenia i wielu innych 
elementów na stalowych konstrukcjach pionowych 
i stropowych. Znajdują zastosowanie w budynkach 
przemysłowych, halach magazynowych lub dużych 
obiektach handlowych. Idealnie sprawdzają się również 
przy modernizacjach oraz rozbudowach istniejących 
instalacji. Zawiesia B-Line przeznaczone są do 
zastosowań między innymi przy belkach kątowych, 
belkach stropowych, dźwigarach, słupach, płatwach 
o profilu kołnierzowym, przewodach i prętach.  
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Siedziba główna St. Louis, Missouri USA                     Siedziba Emerson Process Management-Warszawa 
 
Początki firmy Emerson sięgają 1890 roku. Dzisiaj jest firmą posiadającą 235 zakładów 
produkcyjnych na całym świecie obecną w ponad 150 krajach, zatrudniającą 135'000 
pracowników i osiągającą przychody roczne przekraczające 24 mld USD. 
 
Polski oddział firmy Emerson powstał w roku 1992 pod nazwą Rosemount Sp. z o.o. 
Później - po fuzji (w ramach holdingu Emerson Electric) Rosemount Inc. z Fisher 
Controls International - zmienił nazwę na Fisher-Rosemount Sp. z o.o., by 
ostatecznie, w 2003 roku, stać się Emerson Process Management Sp. z o.o. 
 
Od początku swojej obecności na rynku polskim firma dostarcza zaawansowane 
technologicznie rozwiązania do sterowania procesami produkcyjnymi we wszystkich 
gałęziach przemysłu. Oferuje kompleksowe usługi począwszy od systemów sterowania 
procesami przemysłowymi, przez wdrożenia i szkolenia personelu po serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. Jakość oferty produktowo-usługowej Emerson Process 
Management jest gwarantowana niezbędnymi certyfikatami i homologacjami, zaś 
systematyczny rozwój asortymentu wsparty zaawansowanymi procedurami 
technologicznymi i kompleksową metodologią testów pozwala na dynamiczne 
poszerzanie obszarów współpracy z naszymi Klientami. Dalsze spełnianie najbardziej 
specyficznych potrzeb Klientów i systematyczny, regularnie potwierdzany w ankietach 
wzrost ich satysfakcji z eksploatowanych technologii jest strategicznym celem spółki. 
 
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, 

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

Emerson w Polsce   
l Process Management 

– Emerson Process Management sp. z o.o. (Fisher, 
Rosemount, MMI, DeltaV) 

– Emerson Process Management Power and Water 
Solutions sp. z o.o. (Ovation) 

l  Network Power 
– Emerson Network Power sp. z o.o. (Liebert 

Heroes, Chloride) 
– Asco Numatics sp. z o.o. (Asco) 

l Climate Technologies 
– Emerson Electric sp. z o.o. (Copeland, Alco) 

l Industrial Automation 
– Fabryka Zespołów Napędowych Marbaise Leroy-

Somer sp. z o.o.. (Leroy-Somer) 
– Control Techniques 
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Podstawowa oferta i kluczowe marki  
 

   

        
 
 

PlantWeb® cyfrowa 
architektura zakładu 

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

Systemy 
zarządzanie 
zasobami 
produkcyjnymi 

Systemy sterowania 
procesami 
produkcyjnymi dające 
poprawę  wydajności, 
bezpieczeństwa  i 
niezawodności  

Zawory i 
regulatory 

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

Rozwiązania 
przemysłowe 

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

Pomiary i 
analityka 

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

Szkolenia  i 
serwis 

Szkolenia w zakresie 
aparatury pomiarowej, 
zaworów i systemów 
sterowania  oraz 
narzędzi 
softwarowych.  



str. 4 EMERSON, Materiały o Firmie 
EMERSON XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

      NASZA OFERTA: 
 
l Aparatura kontrolno-pomiarowa,  

             systemy sterowania  i elementy  
             wykonawcze  
l Realizacje kompleksowych projektów- 

            systemy sterowania 
l Rozwiązania pomiarów fiskalnych  

             zbiorników, załadunku i rozładunku  
             cystern oraz przepływu cieczy i gazów 
l Diagnostyka maszyn wirujących,  

            zaworów, urządzeń pomiarowych 
            i procesu  
l Konfiguracje oraz rozruch urządzeń  

            i systemów sterowania 
l Doradztwo techniczne  
l Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
l Szkolenia  

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

 
Inteligentne systemy sterowania, oprogramowanie, 
 pomiary i sterowania  technologiczne, które 
wspomagają procesy przemysłowe i 
zarządzanie produkcji 
      

  

Optymalizacja  wydajności: 
• PlantWeb - cyfrowa architektura całych 

zakładów  
• Łatwe w instalacji systemy 

bezprzewodowe  
• Sterowanie procesowe zaworów i 

ustawników  
• Pomiary i analityka  
• Rozwiązania i usługi dla 

przemysłu 
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Efektywność energetyczna oraz wpływ 
prawodawstwa UE 
 

Europejska Dyrektywa IED 
(Industrial Emissions Directive — 
Dyrektywa ws Emisji Przemysłowych) 
została ogłoszona w styczniu 2011 r. 
Zastępuje ona poprzednią dyrektywę 
IPPC (Integrated Pollution Prevention 
Control — Dyrektywa 
ws. Zintegrowanego Zapobiegania 
Zanieczyszczeniom i Ich Kontroli). 
Dyrektywa 2010/75/UE ws. Emisji 
Przemysłowych (IED) łączy istniejącą 
dyrektywę 2008/1/WE Parlamentu 
Europejskiego IPPC z sześcioma 
dyrektywami specyficznymi dla 
poszczególnych branż przemysłu 
w ramach jednej dyrektywy w celu 
ujednolicenia i uproszczenia 
obowiązujących przepisów. 
Dyrektywa ustanawia ogólne ramy 
umożliwiające kontrolę głównych 
rodzajów działalności przemysłowej 
w celu ograniczenia emisji 
pochodzących z instalacji 
przemysłowych do powietrza, wody 
i gleby. Zgodnie z treścią dyrektywy 
instalacje powinny być eksploatowane 
tylko wtedy, jeśli posiadają pozwolenie 
lub — w określonych przypadkach — 
jeśli są zarejestrowane. Dyrektywa 
IED oparta jest na koncepcji 
Najlepszych Dostępnych Technik 
BAT (BAT - Best Available 
Techniques). 
Dyrektywa 2012/27/UE 
ws. Efektywności Energetycznej, 
ogłoszona 22 czerwca 2011r. oraz 
przyjęta przez Parlament Europejski 
i Radę Europy w dniu 25 października 
2012r., pozwala powiązać efektywność 
energetyczną z dążeniem do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla. Zawarte w 
niej propozycje odnoszą się zarówno 
do branży produkcji i dystrybucji 
energii, klientów detalicznych, 
budynków energooszczędnych, jak 
i przemysłowych odbiorców energii. 
Dyrektywę przygotowano w związku 
z danymi wskazującymi, że przy 
obecnej efektywności prowadzonych 
działań w krajach UE, 
prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte 

już wcześniej ogłoszone cele określone 
jako 20-20-20 (ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych UE 
o co najmniej 20% w stosunku do 
poziomu z 1990 r., pozyskiwanie 
przynajmniej 20% energii w UE ze 
źródeł odnawialnych oraz ograniczenie 
o minimum 20% zużycia energii 
pierwotnej w UE w porównaniu 
z projektowanymi wartościami ), cele 
te mają zostać zrealizowane do 2020 r. 
dzięki zwiększeniu efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
UE są zobowiązane do wdrożenia 
Dyrektywy do 5 czerwca 2014r. 
Choć niewątpliwie wiele technik BAT 
dotyczy wyłącznie określonego 
sektora, wspólnym elementem będzie 
przyjęcie systematycznego podejścia 
do zarządzania energią. Koncepcja 
ta ma charakter uniwersalny 
i prawdopodobnie stanie się podstawą 
każdego pozwolenia na eksploatację. 
W Dyrektywie ws Efektywności 
Energetycznej wymienia się przyjęcie 
systemów zarządzania energią dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
regularne audyty energetyczne dużych 
kompleksów przemysłowych. 
W niniejszym dokumencie 
przeanalizowano implikacje i wymogi, 
a przede wszystkim zwrócono uwagę 
na kluczową rolę nowoczesnych 

technik pomiaru i kontroli 
umożliwiających realizację założeń 
BAT. 
Co nowe dyrektywy oznaczają dla 
właściciela lub zarządcy obiektu? 
Poszczególne państwa członkowskie 
UE opracowują lub już opracowały 
własne pozwolenia i licencje 
umożliwiające eksploatację obiektów 
w sposób, który pozwoli na realizację 
celów określonych w dyrektywach. 
Biorąc jednak pod uwagę 
zróżnicowanie sektorów przemysłu 
oraz nacisk na wdrożenie BAT, 
systemy zarządzania energią stworzą 
ramy dla pozwoleń na eksploatację. 
W sposób podobny jak w przypadku 
zarządzania jakością, będą one 
stanowić podlegającą kontroli 
strukturę, która zapewni zgodność 
z przepisami oraz optymalizację, 
definiując właściwy proces 
zarządzania energią dla danego obiektu 
/ instalacji. 
Czynniki wpływające na Efektywność 
Energetyczną są liczne i zróżnicowane 
— w większości przypadków nie 
sposób wskazać jednego problemu, 
który można rozwiązać w izolacji. 
W związku z tym zagadnienie 
to idealnie współgra z podejściem 
do zarządzania systemami 
sprzyjającym tworzeniu kultury 
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odpowiedzialności za zarządzanie, 
za opomiarowanie procesów, 
identyfikację problemów oraz 
realizację czynności naprawczych i 
korekcyjnych. Dobrym przykładem 
jest zbiór międzynarodowych 
i europejskich norm w zakresie 
zarządzania energią, (BS) ISO 50001, 
który stanowił podstawę 
do opracowania regulacji krajowych 
PN-EN ISO 50001:2012 Systemy 
Zarządzania Energią. Wymagania 
i zalecenia użytkowania *. 
Z tego względu podstawę każdego 
usystematyzowanego procesu 
zarządzania energią stanowią wysokiej 
jakości pomiary procesowe, 
zarządzanie danymi, kontrola 
i sprawozdawczość. Wiele aspektów 
ma charakter interdyscyplinarny — np. 
utrzymanie ruchu (zarządzanie 
aktywami) — a także operacyjny 
(kontrola i optymalizacja procesów). 
Na efektywność energetyczną 
wpływają czynniki pochodzące 
z różnych przedziałów czasowych np. 
zarówno długoterminowa efektywność 
urządzeń, jak również wydajność 
obiektu śledzona minuta po minucie 
w czasie rzeczywistym. W związku 
z tym rozwój nowoczesnych systemów 
zakładowych ze zintegrowanymi 
wielopoziomowymi bazami danych 
stanowi doskonałą podstawę dla 
opracowania rozwiązań problemów 
o wielopoziomowej strukturze. 
Kluczowa technika BAT 
Ważnym elementem BAT jest 
dokument referencyjny UE 
nt Efektywności Energetycznej . Jego 
celem jest „zapewnienie ogólnych 
wytycznych dotyczących technik 
efektywności energetycznej, które 
można uznać za odpowiedni punkt 
odniesienia ułatwiający opracowanie 
pozwolenia opartego na BAT(...)”. 
Liczący około 400 stron dokument jest 
wyczerpującym podsumowaniem 
dobrych praktyk, obejmującym 
systemy parowe, elektryczne, 
spalinowe, instalacje sprężonego 
powietrza, HVAC i wiele innych 
istotnych dziedzin związanych 
z eksploatacją. 
Już na samym początku, 
w streszczeniu, podkreślono istotne 

znaczenie formalnego, 
systematycznego podejścia 
do zarządzania efektywnością 
energetyczną i możliwości jej 
uzyskania dla wszystkich rodzajów 
instalacji. W podsumowaniu 
uwzględniono szczególnie następujące 
elementy: 
• benchmarking, 
• kontrolę efektywności i 

podejmowanie działań 
naprawczych, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na 
monitorowanie i pomiary, 

• właściwe wykorzystanie 
modeli energetycznych, baz 
danych i systemów 
bilansowych, 

• stawianie oraz przegląd celów 
i wskaźników dotyczących 
efektywności energetycznej. 

Oznacza to jednoznacznie, iż systemy 
pomiarowe, systemy monitorowania 
i kontroli odgrywają kluczową rolę 
we wdrożeniu BAT w zakresie 
efektywności energetycznej. Dokładne 
dane dotyczące zużycia energii oraz 
stosowanych metod pomiarowych, 
pozyskiwane w różnych przedziałach 
czasowych, stanowią fundament 
systemu optymalizacyjnego. 
Zintegrowane podejście 
do pomiarów i kontroli 
Bliższe przyjrzenie się zagadnieniu 
efektywności energetycznej pozwala 
dostrzec zróżnicowanie funkcji 
pomiarów i kontroli w procesie 
zarządczym. 
Zakładowe Systemy Pomiarowe 
oraz Baza Danych 
Podstawą wszelkich działań jest 
niezawodny i dokładny system 
pomiarowy gromadzący dane 
w nowoczesnej bazie danych oraz 
jej połączenie z systemami 
biznesowymi i inżynierskimi. Szybkie 
podejmowanie decyzji w zakresie 
wykorzystywanej energii wymaga 
posiadania dokładnych danych 
pomiarowych, w koniecznych 
przypadkach korygowanych zmianą 
gęstości, ciśnienia i temperatury (np. 

w przypadku krytycznych przepływów 
pary).   

 
Tradycyjne standardy projektowania 
nie umożliwiają odpowiedniego 
monitorowania zużycia energii, a ilość 
możliwych do wykorzystania punktów 
pomiarowych w przypadku starszych 
urządzeń oraz urządzeń 
kompaktowych są niewystarczające. 
Nowoczesna technologia 
bezprzewodowa pozwala jednak 
na dodanie nowych punktów 
pomiarowych. Dodatkowe 
mechanizmy weryfikacji danych 
pomiarowych gromadzonych w bazie 
danych , mogą znacząco poprawić 
jakość danych podstawowych. 
Kontrola operacyjna i optymalizacja 
W sposób nieunikniony efektywność 
energetyczna zakładu w coraz 
większym stopniu stanowi efekt 
kompromisu między dążeniem 
do podniesienia dochodów/marży 
i osiągnięcia pożądanych wskaźników 
energetycznych. Oznacza to, że jest 
to klasyczny problem wielu 
ograniczeń. Kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia delikatnej równowagi 
między tymi nierzadko sprzecznymi 
priorytetami ma stabilność pracy 
zakładu. Oznacza to, że istotną rolę 
w tym procesie odgrywają nowoczesne 
techniki sterowania i regulacji, takie 
jak oparta na modelu regulacja 
wieloparametrowa z predykcją. 
Analiza stechiometryczna procesów 
spalania w kotłach i paleniskach 
przemysłowych, bardziej skuteczne 
zabezpieczenie przeciwpompażowe 
sprężarek, ograniczenie ciśnienia 
kolumn destylacyjnych, równoważenie 
grzałek w piecu, ograniczenie strat 
i maksymalizacja odzysku ciepła 
poprzez pracę w pobliżu ograniczeń, 

Raportowanie 
i benchmarking 

Pomiary 
zakładowe oraz 

baza danych 

Kontrola 
operacyjna i 

optymalizacja 

Ocena wydajności 
urządzeń 



 

to typowe przykłady stosowanych 
technik regulacji, które powinny 
stanowić standard w przypadku 
nowoczesnego, efektywnego 
energetycznie zakładu. 
Oprócz podstawowej stabilizacji, 
optymalizacja procesów oparta 
na modelach pozwala osiągnąć istotne 
korzyści. Wskaźniki energetyczne 
powinny być starannie 
zaimplementowane w narzędziach 
optymalizacji procesów, które z kolei 
będą determinować rodzaj aktualnie 
wykorzystywanej energii (para vs. 
elektryczność) oraz w sposób ciągły 
bilansować sieci parowe, 
optymalizując wykorzystanie 
najbardziej wydajnych urządzeń 
wytwórczych oraz minimalizując 
straty. 
Ocena wydajności urządzeń 
Stan techniczny urządzeń jest jednym 
z najważniejszych czynników 
wpływających na charakterystykę 
energetyczną zakładu — 
w szczególności jest wynikiem 
zaburzeń lub pogarszających się 
warunków transferu ciepła. Wadliwe 
działanie wymienników ciepła, niższa 
efektywność turbiny, niższa wydajność 
pomp, systemów odzyskiwania ciepła 
z gazów spalinowych i inne podobne 
rozwiązania wymagają uważnego 
monitorowania efektywności w celu 
określenia optymalnego momentu 
przeprowadzenia czyszczenia, 
wycofania z użycia i wykonywania 
innych regularnych czynności 
korekcyjnych i remontowych 
(przykład: jak systemy zdmuchiwania 
sadzy w komorach paleniskowych). 
W przeszłości często czynności 
te wykonywano zgodnie ze schematem 
czasowym (harmonogramowanie - np. 
czyszczenie co 30 dni), podczas gdy 
nowoczesne podejście oparte jest 
na bieżącej ocenie stanu technicznego 
urządzeń. W tym przypadku decyzję 
podejmuje się na podstawie 
rzeczywistych pomiarów, znajomości 
aktualnego stanu urządzenia i jego 
zmian w czasie, a także czynników 
ekonomicznych, takich jak koszt 
przestoju, koszt czyszczenia lub 
remontu itd. Dzięki temu, klasyczne 
techniki planowania utrzymania ruchu 
mogą zostać wykorzystane niemal 
w czasie rzeczywistym. 

Dostępność (historycznych) danych 
procesowych w sieci zakładowej 
dostarcza wielu istotnych informacji 
pracownikom odpowiedzialnych 
za utrzymanie ruchu, którzy 
tradycyjnie mieli trudności 
w uzyskaniu informacji o wartościach 
pomiarów prezentowanych na 
poziomie sterowni. Ponadto możliwość 
płynnej integracji danych 
historycznych z danymi dotyczącymi 
stanu urządzeń uzyskanych 
z systemów zarządzania utrzymaniem 
ruchu (np. SAP) pozwala 
na opracowanie jeszcze bardziej 
zaawansowanych aplikacji 
zarządzających utrzymaniem ruchu 
ukierunkowanych na osiąganie 
korzyści biznesowych. 

 
Sprawozdawczość, wizualizacja 
i benchmarking 
Nowoczesne techniki w zakresie 
sprawozdawczości i wizualizacji 
odgrywają istotną rolę we wdrażaniu 
systemów niezbędnych do osiągnięcia 
założeń BAT. Dotyczy to zarówno 
zarządzania ogromną ilością informacji 
i przedstawiania ich w bardziej 
przystępnej formie, jak i zapewniania 
lepszego wglądu w szczegóły - jest 
to szczególnie istotne w przypadku 
analizy przyczyn, a także trendów 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej na podstawie wielu 
różnych (nierzadko sprzecznych) 
czynników. 

 
Dawniej raport dotyczący 
wykorzystania energii miał postać 
papierowego sprawozdania, które 
trafiało na biurko kierownika zakładu 
pod koniec każdego miesiąca. W tego 

rodzaju dokumencie wskazywano 
zwykle jakiś miernik — np. 
zestawienie energii pobranej i zużytej 
– a także podstawową analizę 
wyników z poprzedniego miesiąca na 
tle danych historycznych. Raport mógł 
zawierać próbę wyjaśnienia przyczyn 
ewentualnych różnic i na tym koniec. 
Jak już wspomniano, charakterystyka 
energetyczna jest wypadkową wielu 
czynników, a podczas analizy danych 
dotyczących wydajności istotną rolę 
odgrywa możliwość odróżnienia 
„naturalnych” czynników (np. efekty 
planu produkcji) od „niskiej 
wydajności”. Zatem koniecznym 
uzupełnieniem danych procesowych 
są dane dotyczące planowania, 
harmonogramowania i konserwacji, 
które pozwolą wyodrębnić 
poszczególne przyczyny i oddzielić 
niską wydajność urządzeń od 
zasadniczych danych produkcyjnych. 
W przygotowaniu tego rodzaju 
raportów pomocne mogą być takie 
techniki wizualizacji, jak złożony 
wykres przepływów energii (wykres 
typu waterfall). 
Drugą kluczową kwestią jest 
sporządzanie raportów dedykowanych, 
zawierających dane odpowiednie dla 
osoby będącej adresatem dokumentu 
i które będzie ona w stanie 
wykorzystać. W związku z tym stopień 
szczegółowości i kwestie, które mogą 
zostać zawarte w raporcie dotyczącym 
dziennej wydajności i przedstawionym 
kierownikowi zmiany w zakładzie 
są zupełne inne niż w przypadku 
raportu miesięcznego przedstawianego 
kierownikowi zakładu. Raporty muszą 
być spójne z zakresem 
odpowiedzialności ich adresatów. 
Obecnie stosowane techniki 
prezentacji danych „od ogółu do 
szczegółu” zwane również „technikami 
pulpitów nawigacyjnych” 
(dashboarding techniques) pozwalają 
wygenerować — na podstawie 
pojedynczej bazy danych (opartej 
na Process Historian) — raporty 
spełniające powyższe wymagania. 
Podsumowanie 
Próby wdrożenia inicjatyw w zakresie 
efektywności energetycznej 
podejmowano — z różnym skutkiem 
— od wielu lat. Często inicjatywy te 
muszą konkurować z innymi bardziej 
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doraźnymi potrzebami. Zrównoważony 
rozwój to istotna kwestia. Jednakże w 
kontekście rosnących kosztów energii 
oraz coraz większych obciążeń 
środowiskowych UE uczyniła 
z efektywności energetycznej 
kluczowy czynnik w procesie 
obniżania emisji dwutlenku węgla. 
Umożliwia on osiągnięcie oczywistych 

korzyści, prowadząc do obniżenia 
kosztów operacyjnych dla 
użytkowników końcowych. W 
zależności od punktu wyjścia istnieje 
możliwość osiągnięcia oszczędności 
rzędu 5–10%. 
Realizacja tych celów w ramach 
zrównoważonego rozwoju bez 
uszczerbku dla realizowanych operacji 

jest niewątpliwie wyzwaniem w 
zakresie zarządzania i kontroli. 
Dlatego zasadnicze znaczenie dla 
spełnienia tych wymogów mają 
precyzyjne systemy pomiaru i kontroli. 
Trudno przecenić rolę nowoczesnego 
oprzyrządowania, które zapewnia 
rozwiązania umożliwiające 
energetycznie efektywną eksploatację. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*) Norma PN-EN ISO 50001:20012 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania." wprowadza 
oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa 
wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy 
efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo 
powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku 
konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować 
niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania. 

W normie ISO 50001 scharakteryzowano m.in.: 
• Wymogi identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii 
• Wymogi dla wprowadzenia polityki energetycznej 
• Wymogi określające obszary znaczącego zużycia energii i plany redukcji jej zużycia 
• Wymogi wprowadzenia systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii w ramach cyklu 

Deminga PDCA („Plan-Do-Check-Act”). 
Celami nadrzędnym wdrożenia systemów zarządzania energią są: 
• Poprawa efektywności energetycznej. 
• Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii). 
• Redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
• Wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w organizacji. 
• Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną. 
• Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania. 
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Nowe sterowniki mocy 
JUMO TYA 201 i TYA 202 

 

W rodzinie sterowników mocy produkcji Jumo pojawiły 

się dwa nowe urządzenia: jednofazowy sterownik Jumo 

TYA 201 i trójfazowy Jumo TYA 202. Oba urządzenia 

są sterowane mikroprocesorowo i mają ekrany LCD 

z podświetleniem tła, na których prezentowane są 

wszystkie parametry. Obsługa sterowników odbywa się 

za pomocą czterech przycisków na płytach czołowych. 
 
 

Tyrystorowe sterowniki mocy mogą być stosowane wszędzie 
tam, gdzie występuje konieczność łączenia dużych prądów 
obciążenia o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, np. 
w piecach przemysłowych lub w przemyśle tworzyw 
sztucznych. Sterownik tyrystorowy jest zbudowany z dwóch 
włączonych antyrównolegle tyrystorów, izolowanego 
radiatora i układów elektroniki sterującej. Sterowniki 
tyrystorowe o obciążalności prądowej do 100 A mogą być 
mocowane na płycie montażowej lub na szynie DIN. 

Sterowniki tyrystorowe o obciążalności prądowej powyżej 
100 A mogą być mocowane wyłącznie na płycie montażowej. 

W zależności od konfiguracji wykonanej za pomocą 
programu Jumo Setup sterowniki tyrystorowe pracują 
w trybie regulacji kąta fazowego z ograniczeniem 
prądowym lub w trybie regulacji grupami impulsów. 

W trybie pracy z regulacją grupowo-impulsową kąt 
fazowy pierwszej połówki sinusoidy może być przesunięty 
w celu przystosowania do pracy w układach 
transformatorowych. W czasie regulacji wahania napięcia 
sieciowego nie mają wpływu na regulowany układ. Jako 
algorytmy regulacji stosowane są algorytmy z priorytetem 
U, U2, I, I2 lub P. Istnieje także możliwość zdefiniowania 
wartości obciążenia podstawowego. 

Przy pracy w trybie regulacji kąta fazowego 
wymagana wartość kąta fazowego przy starcie (przy 180°) 
osiągana jest stopniowo, w celu uniknięcia wystąpienia 
dużych prądów rozruchowych (softstart). 

Tyrystorowe sterowniki mocy spełniają wymagania 
przepisów VDE 0160 5.5.1.3 (5/88) i VDE 0106 Teil 
100 (3/83). 
Natomiast uziemienia powinny być wykonywane zgodnie 
z wymogami lokalnych dostawców energii elektrycznej. 

Sterownik mocy

 typu Jumo TYA 201

Sterownik mocy 

 typu Jumo TYA 202 
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Podstawowe cechy sterownika TYA 201: 
• prosta konfiguracja urządzenia, wyświetlacz z tekstem 

jawnym, 
• program Jumo Setup do konfiguracji sterownika TYA 

201 przez interfejs USB, 
• transfer danych konfiguracyjnych do urządzenia 

możliwy bez podłączenia zasilania (zasilanie przez 
port USB), 

• optymalizacja obciążenia sieci zrealizowana przez 
dualne zarządzanie energią, 

• interfejs RS-422/485 lub Profibus DP, 
• praca z regulacją kąta fazowego, grupowo-impulsowa, 

z wysterowaniem połówek sinusoidy, 
• funkcja softstartu z ograniczeniem wartości prądu, 
• monitoring wartości rezystancji w przypadku 

elementów grzejnych wykonanych z krzemku 
molibdenu MoSi2, 

• funkcja samouczenia „ Teach-In“  do wykrywania 
spadków mocy, 

• zintegrowany system diagnostyczny, np. obecności 
pola wirowego. 

 
Sterownik mocy Jumo TYA 202 należy do tej samej 

rodziny sterowników mocy, co sterownik TYA 201. 
Umożliwia on regulację mocy obciążeń rezystancyjno-
indukcyjnych przy pracy w układzie trójfazowym 
oszczędnościowym oraz w trójfazowych układach 
łączonych w gwiazdę lub trójkąt. Sterowany 
mikroprocesorowo sterownik ma ekran LCD 
z podświetleniem tła, na którym prezentowane są 
wszystkie parametry. Obsługa sterownika odbywa się za 
pomocą czterech przycisków dostępnych od czoła 
sterownika. 

Sterowniki tyrystorowe tego typu pracują w trybie 
sterowania grupami impulsów. 

W trybie pracy z regulacją grupowo-impulsową kąt 
fazowy pierwszej połówki sinusoidy może być 
przesunięty w celu dostosowania do pracy w układach 
transformatorowych. W czasie regulacji wahania 
napięcia sieciowego nie mają wpływu na regulowany 
układ. Jako algorytmy regulacji stosowane są algorytmy 
regulacji wewnętrznej z priorytetami U, U2, I, I2 lub P. 
Istnieje także możliwość zdefiniowania obciążenia 
podstawowego oraz możliwość ustawienia tzw. 
softstartu w celu ograniczenia wartości prądów 
rozruchowych. 
Przykładowe zastosowania wybranych trybów regulacji: 
• tryb regulacji U2: regulacja wartości napięcia, 
• tryb regulacji I2: umożliwia detekcję częściowego 

zaniku obciążenia, dualne zarządzanie energią 
i ograniczenie wartości prądu, 

• tryb regulacji P: umożliwia detekcję częściowego zaniku 
obciążenia, dualne zarządzanie energią i ograniczenie 
wartości prądu oraz adaptacyjne przystosowanie do 
zmian rezystancji (R-Control). 

 
Sterowniki mocy do 32 A prądu obciążenia mogą być 

mocowane zarówno na szynie 35 mm, jak i na płycie 
montażowej. W przypadku urządzeń o maksymalnym 
prądzie obciążenia większym niż 32 A możliwy jest 
wyłącznie montaż na płycie montażowej. 

Tyrystorowe sterowniki mocy odpowiadają 
wymaganiom normy EN 50178 i przepisom VDE 
0160 5.5.1.3 (5/88) i VDE 0106 Teil 100 (3/83). 
 
 

JUMO Sp. z o.o. 
ul. Korfantego 28, 53-021 Wrocław 

tel. 71 339 82 39, www.jumo.com.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenią sobie Państwo wydajność, dokładność i żywotność? Jesteście Państwo świadomi, iż jakość wynika z 
sumy doświadczeń, innowacyjności i praktyki? W takim razie znaleźliście odpowiedniego Partnera! Witamy 
w JUMO. 

 
www.jumo.net 

http://www.jumo.com.pl
http://www.jumo.net
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Więcej niż dotyk… 
Uniwersalny regulator procesowy JUMO DICON touch z ekranem dotykowym 
znakomicie ułatwia i upraszcza obsługę i sterowanie procesów. 

 

U podstaw koncepcji tego regulatora leży zapewnienie doskonałej jakości i stałych 
rezultatów regulacji. 

Proponując zastosowanie dwukanałowego regulatora procesowego i programowego 
JUMO DICON touch jego producent - firma JUMO - pewna jest realizacji założonych 
celów.  Oba kanały regulacji tego regulatora pracują z wykorzystaniem sprawdzonych 
algorytmów regulacji JUMO z dwiema możliwościami optymalizacji – do zastosowania 
zgodnie z wymaganiami obiektowymi. Dzięki temu możliwe jest proste, bardzo 
dokładne i szybkie uruchomienie układów. Przy pomocy tego regulatora procesowego 
i programowego bez trudu można również realizować regulację wielostrefową lub 
kaskadową oraz inne kompleksowe i wielostopniowe układy regulacji. Procesy mogą 
być przy tym wizualizowane dzięki znakomitemu wyświetlaczowi z kolorową matrycą 
TFT. Ekran dotykowy pozwala na komfortową i intuicyjną obsługę, co z kolei wpływa 
na duże ułatwienie uruchomień i eksploatacji obiektu. 

Dzięki koncepcji modularnej budowy sprzętu regulatora JUMO DICON touch zapewniona 
jest duża elastyczność możliwych do wykonania wariantów urządzenia, co pozwala na jego 
stosowanie w różnorakich aplikacjach. 

Cztery uniwersalne wejścia analogowe pozwalają na podłączenie czujników rezystancyjnych, 
termopar oraz sygnałów standardowych automatyki procesowej. Maksymalnie 8 wejść 
zewnętrznych wraz z wejściami uniwersalnymi pozwala na pomiar różnych wielkości 
fizycznych z dużą dokładnością. 

Wysterowanie urządzeń wykonawczych następuje bezpośrednio z regulatora przy 
wykorzystaniu różnych wariantów konfiguracji wyjść w postaci analogowej lub binarnej. 
Wyjścia binarne mogą być rozbudowywane przy zastosowaniu modułów zewnętrznych. 
W celu komunikacji z systemami nadrzędnymi wykorzystywane są różne interfejsy 
komunikacyjne, w tym Modbus (Master/Slave), Profibus-DP lub  Ethernet z serwerem 
internetowym typu Webserver. 

Szybkie uruchomienia dzięki maskom graficznym 

W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia procesów regulator procesowy wyposażono 
w chroniony hasłem interfejs Użytkownika z indywidualnym przydziałem uprawnień dla 
poszczególnych poziomów i poleceń sterowania. Predefiniowane maski ekranowe dla 
regulacji, zadajników programowych, rejestracji i głównych obrazów przeglądowych 
wspierają Użytkownika w sprawnym i szybkim prowadzeniu uruchomień. 

Użytkownik może w prosty sposób  tworzyć własne indywidualne obrazy procesowe przy 
użyciu oprogramowania konfiguracyjnego. Ważne analogowe i binarne wielkości procesowe 
mogą być rejestrowane dzięki opcjonalnej rejestracji dokonywanej w sposób odporny na 
manipulację danych. 



str. 4 JUMO, Materiały o Firmie 
JUMO XVIII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 
 

Dane te można następnie wizualizować graficznie i eksportować do PC poprzez interfejs  
Ethernet lub Pendrive USB. 

Przydatne narzędzia do współpracy z regulatorem 

Komfortowe i dobrze skonstruowane oprogramowanie konfiguracyjne zapewnia możliwość 
prostej konfiguracji regulatora. 

Oprogramowanie pozwala również na tworzenie reguł matematyczno-logicznych 
i linearyzacji wg założeń Użytkownika. 

Oprogramowanie to zawiera również narzędzia do symulacji zewnętrznych sygnałów 
i układów regulacji oraz ich zapisu na czas uruchomień.  

Dane konfiguracyjne mogą być elastycznie przenoszone za pomocą  kabla USB, pamięci 
masowej USB lub magistrali komunikacyjnej. 

Rozbudowana koncepcja generacji alarmów i sygnalizacji przekroczeń wartości granicznych 
oraz kompleksowe zarządzanie sygnałami binarnymi uzupełniają możliwości tego urządzenia 
typu „all-in-one“ przy równoczesnym spełnianiu wymogów  cUL, GL, DIN EN14597. 

 

 
Ryc 1. Komfortowa i bezpieczna obsługa przy pomocy zintegrowanego ekranu dotykowego, wysoka 
elastyczność zastosowań i powtarzalne efekty regulacji  są cechami wyróżniającymi uniwersalny 
dwukanałowy regulator procesowo-programowy  JUMO DICON touch firmy JUMO GmbH & Co.KG, 
Fulda.  

 

JUMO z siedzibą w Fuldzie (Niemcy) zatrudnia na całym świecie ponad 2.000 pracowników i jest wiodącym producentem 
urządzeń w zakresie sensoryki procesowej i automatyzacji. Innowacyjne spektrum produkcji zawiera cały szereg urządzeń od 
czujników począwszy po kompletne rozwiązania automatyzacji w zakresie pomiarów temperatury, ciśnienia, analizy 
fizykochemicznej cieczy, poziomu i wilgotności.  Sieć dystrybucji skupia 5 centrów dystrybucji w Niemczech, 24 zagraniczne 
spółki – córki i ponad 40 przedstawicielstw na całym świecie. 
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Firma Limatherm Sensor powstała dziesięć lat temu, natomiast jej historia sięga do 
roku 1969, czyli do założenia w Limanowej zamiejscowego oddziału Krakowskiej Fabryki 
Aparatów Pomiarowych. Późniejsze przekształcenia doprowadziły do oddzielenia się od 
macierzystej firmy (KFAP – Kraków) i przez szereg lat wyroby produkowane w Limanowej 
były sygnowane marką Podhalańskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej Limatherm. Szczycimy 
się więc 45-cio letnią tradycją dostarczania na rynek rozwiązań i produktów spełniających 
indywidualne potrzeby naszych Klientów. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostosowując się do potrzeb aktualnych oraz przyszłych Klientów uzyskujemy 

wszelkie niezbędne atesty, spełniając jednocześnie zalecenia norm krajowych 
i międzynarodowych. W programie produkcji posiadamy pary czujników dopuszczone przez 
Główny Urząd Miar do stosowania w rozliczeniach energii cieplnej, czujniki do stosowania w 
strefach zagrożonych wybuchem zgodne z dyrektywami ATEX. Czujniki opuszczające naszą 
firmę stanowią wizytówkę, wysokiej jakości i sprawności produkcji, gdyż wszystkie 
standardowe czujniki wykonujemy do 3 dni roboczych. Nad jej właściwym przebiegiem 
czuwa akredytowane laboratorium pomiarowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt do 
wzorcowania i kalibracji renomowanych firm zachodnich.  

 
 Laboratorium posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie pomiarów 
temperatury, przez co świadczy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
ISO/IEC 17025 i dokumentów odniesienia. Potwierdzeniem wysokiego poziomu świadczonych 
usług jest posiadanie Certyfikatu Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego nr AP 108, 
wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA 
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dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania w zakresie wzorcowania.  
Laboratorium wykonuje usługi w zakresie wzorcowania czujników termometrów 
rezystancyjnych, termoelementów i czujników termoelektrycznych, termometrów elektrycznych, 
przetworników temperatury, kalibratorów temperatury, termometrów wskazówkowych, 
rejestratorów temperatury, wskaźników i symulatorów temperatury.  

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyrządy metrologiczne wykorzystywane w procesie wzorcowania posiadają odniesienie do 
państwowych wzorców jednostki miary temperatury utrzymywanego w Głównym Urzędzie Miar 
w Warszawie. 
W tym roku Laboratorium rozszerzyło zakres akredytacji o wzorcowanie termometrów 
elektrycznych z funkcją rejestracji oraz wskaźniki (mierniki, regulatory) i symulatory 
temperatury.  
Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor jest 
świadczenie usług pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz 
w pełnej zgodzie z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas 
dążenie do osiągania najwyższego stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnia przyszłości 
Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.  

 
Specyfiką działania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz 

sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie pomiarów temperatury, 
ciśnienia i wilgotności. 
Podstawowe grupy urządzeń stanowią: 
 
Ø Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne, 

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

 
Limatherm Sensor jest producentem wszelkich typów czujników temperatury: od 

prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania płaszczowe-
rezystancyjne, termoelektryczne i termistorowe. Produkcja czujników realizowana jest 
w całości i na miejscu. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwala firmie kontrolować jakość 
produktu, a także czyni ją elastyczną w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta. 

 
 
Grupą urządzeń wartą szczególnej uwagi są pirometry.  

W mnogości stacjonarnych jak i przenośnych pirometrów możemy wybierać 
typ dedykowany dla konkretnej aplikacji. Wśród charakterystycznych cech 
przedmiotowych urządzeń (niektóre z nich przypisane są wersjom 
stacjonarnym, inne zaś przenośnym) wyróżnić możemy:  

 
Ø Możliwość ustawienia wartości alarmowych (sygnał dźwiękowy) 
Ø Możliwość konfiguracji 
Ø Możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego  ( termopara K)  
Ø Możliwość stosowania w bardzo ciężkich warunkach (np. duże zapylenie, wysoka 

temperatura otoczenia itp.) 
Ø Wyjścia analogowe, napięciowe, termoparowe 
Ø Interfejs USB wraz z oprogramowaniem, 

MODBUS 
Ø Celownik laserowy (punktowy lub dwupunktowy) 
Ø Różne rodzaje optyki 
Ø Różne stopnie ochrony obudowy 

 
 
 

 Firma Limatherm Sensor wprowadziła do 
oferty nowy udoskonalony rejestrator FIELD 
LOGGER USB LCD . Posiada on 8 wejść 
uniwersalnych  i 8 we/wy cyfrowych, które mogą 
sterować przekaźnikami wg określonych funkcji na 
kanałach wejściowych. Jego rozbudowana 
konfiguracja posiada 2 złącza USB, slot kart SD do 16 
GB, pamięć wewnętrzna 512 kB, interfejs ETHERNET 
i RS-485 oraz dodatkowe zasilanie 24 VDC. Ten 
rozbudowany rejestrator może pełnić funkcję 
multisterownika, wysyłać powiadomienia alarmowe e-
mail, sterować procesem regulacji i rejestrować nawet 
do 1000 próbek/sec. 
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Ofertę firmy wzbogacają również przetworniki ciśnienia. 
Ich właściwy dobór 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 stawianych wymagań. 
Przetworniki te produkowane są w oparciu o najnowsze 
technologie CVD oraz THIN FILM. THIN FILM umożliwia 
długotrwały, bezproblemowy pomiar w wymagających 
i ciężkich warunkach procesowych, natomiast CVD pozwala na 
wyeliminowaniu błędu temperaturowego, który w tym 
przypadku jest niekumulowany w całym okresie pracy. 

 
 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. 
Nasza firma podejmuje się również realizacji dostaw według indywidualnych potrzeb klienta. 
Niekatalogowe rozwiązania stanowią istotną część działalności naszej firmy co wyróżnia nas 
na tle konkurencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W trosce o kompleksową obsługę firma Limatherm Sensor wprowadziła do swojej 
oferty pełną gamę profesjonalnych multimetrów i mierników dla elektryków. Na szczególną 
uwagę zasługuje miernik cęgowy DT-362, multimetr DT-9929 lub zadajnik sygnałów 
procesowych  DT-925. Ofertę rozszerzają mierniki rezystancji uziemienia DT-5300, 
rezystancji izolacji DT-5505, impedancji pętli zwarcia DT-5301, tester wyłączników 
różnicowo-prądowych DT-9054 lub detektor przewodów z generatorem impulsów LA-1014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.limathermsensor.pl 

http://www.limathermsensor.pl
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LUMEL S.A.  
ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra 
www.lumel.com.pl,  
e-mail: lumel@lumel.com.pl                                         
 
tel. 68 45 75 100, fax 68 45 75 508 
tel. dział sprzedaży:  68 45 75 180; 68 45 75 106; 68 45 75 352  
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.  
Nasza działalność 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. 
 
NOWOŚCI 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miernik parametrów sieci 3-fazowej na szynę N43  
Przeznaczony do pomiarów bezpośrednich (do 63A) i pośrednich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miernik parametrów sieci 1-fazowej na szynę N27P 
z graficznym wyświetlaczem OLED - N27P 
Przeznaczony do pomiarów bezpośrednich (do 63A) i pośrednich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konwerter interfejsu RS485/ETHERNET WiFi - PD8W  
Umożliwia urządzeniom nadzorczym i aplikacjom SCADA dostęp do 
urządzeń z interfejsem RS-485 za pośrednictwem sieci Ethernet WiFi 
(niezależnie od protokołu komunikacyjnego). 
 

http://www.lumel.com.pl
mailto:lumel@lumel.com.pl
mailto:sprzedaz@lumel.com.pl
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Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru OEE 

oraz energii? 
 
Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz 
większy udział w ogólnych kosztach firmy. Ograniczenie tych kosztów jest jedną z bardziej 
efektywnych metod zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Jak i czym zmierzyć OEE? 

LUMEL posiada w swojej ofercie odpowiednie narzędzia pozwalające dokonywać pomiaru  
i wyliczenia współczynnika OEE.  
Do narzędzi tych zaliczamy: 
• liczniki pozwalające zmierzyć ilość wytworzonych sztuk produktu, czas pracy maszyn i przestojów, 
• panele operatorskie pozwalające na lokalne (bezpośrednio na linii produkcyjnej) 

wprowadzanie wartości zadanych i bieżący podgląd mierzonych parametrów , 
• wyświetlacze diodowe prezentujące mierzone wskaźniki np. dla załogi, 
• konwertery pozwalające przesyłać zebrane informacje za pomocą magistrali 

komunikacyjnych przewodowych (Modbus, Ethernet), jak i bezprzewodowych (moduły radiowe 
oraz WiFi), 

• oprogramowanie pozwalające gromadzić dane i wyliczać odpowiednie wskaźniki. 

Poniżej przedstawiono dwa wybrane wdrożenia w w/w zakresie.  
Pierwsza z realizacji dotyczyła opomiarowania wydajności produkcji i parametrów sieci 
zasilającej na 12 liniach produkcyjnych w zakładzie produkującym komponenty dla przemysłu 
samochodowego (rys. nr 1). 

Funkcje wymagane przez klienta: 
• pomiar ilości wyprodukowanych komponentów na każdej z maszyn produkcyjnych, 
• pomiar ilości nieplanowanych przestojów, 
• zliczanie czasu nieplanowanych przestojów, 
• pomiar zużytej energii elektrycznej i innych parametrów sieci zasilającej, 
• alarmowanie obsługi w przypadku wystąpienia przestojów, 
• obliczenie współczynnika OEE na podstawie monitorowanych parametrów, 
• prezentacja kluczowych danych (plan, wykonanie itp.) na wyświetlaczach diodowych 

widocznych ze znacznych odległości w halach produkcyjnych, 
• archiwizacja i prezentacja zebranych danych dla osób zarządzających produkcją. 

 
Po uzgodnieniu wszystkich szczegółowych wymagań klienta, wdrożono rozwiązanie oparte na 
systemie rozproszonym. Przy każdej maszynie na linii produkcyjnej zabudowano małą szafkę 
pomiarową wyposażoną w następującą aparaturę: 

• licznik ilości wyprodukowanych sztuk, 
• licznik ilości i czasu nieplanowanych przestojów, 
• miernik parametrów sieci pozwalający na pomiar zużytej energii, mocy, harmonicznych i wielu 

innych parametrów. 
 
Wszystkie szafki w obrębie danej linii produkcyjnej zostały połączone magistralą komunikacyjną 
i podłączone do głównej szafki sterowniczej wyposażonej w sterownik i panel operatorski. Na panelu 
operatorskim obsługa wprowadza niezbędne parametry do wyliczania współczynnika OEE, takie jak: 

• dostępny czas produkcji, 
• czas jednego cyklu produkcyjnego, 
• czas planowanych przestojów. 
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Rys. 1. Przykład systemu zliczającego i monitorującego ilość wyprodukowanych elementów 
(jedna linia produkcyjna). 

 
Aplikacja wykonana na panelu operatorskim dostarczyła obsłudze następujących informacji: 
• bieżące wykonanie planu, 
• wskaźnik wykorzystania parku maszynowego (OEE), 
• wystąpienie przestoju każdej z maszyn, 
• przeglądanie ilości przestojów i łącznego czasu ich trwania na poszczególnych maszynach, 
• przeglądanie raportów z przestojów (ilość i czas przestojów oraz średni czas przestoju każdej 

z maszyn na zmianie), 
• przeglądanie raportów z wykorzystania parku maszynowego oraz realizacji planu produkcji. 
 
Dodatkowo nad każdą linią produkcyjną zamontowany został widoczny ze znacznej odległości 
wyświetlacz diodowy informujący o planie i bieżącej realizacji produkcji. 
Szafki sterownicze zostały podłączone do lokalnej sieci komputerowej klienta. Na serwerze 
zainstalowano aplikację odczytującą mierzone parametry dotyczące wskaźnika OEE oraz parametrów 
sieci zasilającej. Zainstalowany program pozwala na przeglądanie mierzonych parametrów 
i wyliczonych wskaźników oraz tworzenie odpowiednich raportów z realizacji produkcji oraz zużytej 
energii elektrycznej. 
 
Jakie korzyści przyniosło wdrożenia systemu? 
 
• informacja o bieżącym wykorzystaniu parku maszynowego dla operatorów i nadzoru dostępna: 

-  lokalnie na panelach operatorskich,   
-  lokalnie na wielkogabarytowych wyświetlaczach diodowych,  
-  na komputerach wpiętych do sieci zakładowej. 

• krótsze czasy przestojów w związku z monitorowaniem stanów alarmowych, 
• informacja o ilości zużytej energii na proces produkcyjny, 
• poprawa jakości i kosztów produkcji. 
 
Kolejna realizacja została przeprowadzona również w zakładzie z branży motoryzacyjnej,  
a dotyczyła opomiarowania wydajności ok. 80 linii produkcyjnych zlokalizowanych w kilku 
halach (rys. nr 2). 
Funkcje wymagane przez klienta: 
 
• lokalna informacja dla obsługi o bieżącej realizacji planów produkcyjnych, 
• możliwość automatycznego rozsyłania planów dla operatorów na produkcji przez odpowiednią 

aplikację, 
• logowanie danych z realizacji planów produkcyjnych w bazie SQL klienta, 
• umożliwienie tworzenia w prosty sposób raportów z realizacji zadań produkcyjnych. 
 
Dla lokalnego informowania obsługi o bieżących planach produkcyjnych zdecydowano o instalacji na 
terenie zakładu około 80 szt. odpornych na trudne warunki środowiskowe wyświetlaczy diodowych 
prezentujących plan, realizację i procent wykonania zadań produkcyjnych. Realizacja odczytywana 
jest przez wyświetlacze z zainstalowanych na liniach liczników.  
Plany zapisywane są w sposób automatyczny z zainstalowanej na serwerze firmowym aplikacji,  
a realizacje są wyliczane przez sterowniki tablic. 
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Wyświetlacze zostały wyposażone w moduły komunikacyjne WiFi, co znacznie zmniejszyło koszty 
podłączenia ich do sieci komputerowej klienta. 
 

 
 

Rys. 2 Schemat opomiarowania linii produkcyjnej 
 
Aby sprostać wszystkim wymaganiom klienta zdecydowano się na stworzenie „pod klucz” nowego 
programu do monitorowania wykonania produkcji. Program został zainstalowany na serwerze 
firmowym. 
Stworzony program umożliwia: 

• odczyt (z wyświetlaczy) wykonania produkcji za pomocą sieci WiFi, 
• zadawania planów dla poszczególnych wyświetlaczy poprzez zalogowanych 

użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej, 
• wysyłanie planów do wyświetlaczy w sposób automatyczny, z krokiem co 15 min., 
• zapis danych archiwalnych do bazy SQL zainstalowanej w firmie, 
• tworzenie raportów z zapisanych danych archiwalnych. 

 
Korzyści z wdrożonego systemu: 
 

• klient otrzymał narzędzie do automatycznego informowania obsługi rozproszonej na terenie 
dużego zakładu produkcyjnego o bieżących planach produkcyjnych, 

• załoga może na bieżąco kontrolować postęp wykonania założonego planu (dzięki 
zamontowanym wyświetlaczom), 

• osoby odpowiedzialne za nadzór produkcji mają bieżące informacje o postępie w realizacji 
zadań produkcyjnych, zarówno w lokalnej sieci komputerowej, jak i na zewnątrz zakładu, 

• archiwizowane w bazie SQL dane mogą być pobierane i wykorzystywane przez inne aplikacje 
klienta. 

• zwiększenie wydajności produkcji dzięki stałemu monitorowaniu wszystkich kluczowych linii 
produkcyjnych.  

 
Oba opisane wdrożenia zostały przeprowadzone za pomocą odmiennej aparatury, lecz ich wynikiem 
jest osiągnięcie tego samego celu - kontrola i poprawa realizacji zadanych planów produkcyjnych. 
Wielkogabarytowe wyświetlacze diodowe spełniają funkcję kontrolną dla służb nadzoru i funkcję 
motywacyjną dla załogi. Służby nadzoru mają stały dostęp do zebranych danych. Analiza danych 
pozwala wykryć wiele nieplanowanych przestojów wynikających np.: ze źle zaplanowanego 
przezbrojenia maszyn, awarii, braków materiałowych, czynnika ludzkiego. Dodatkowo, jak  
w przypadku pierwszej realizacji, system można rozszerzyć o kontrolę parametrów sieci zasilającej,  
co daje informację o ilości zużytej energii, jej jakości oraz pozwala w dużym stopniu uniknąć 
niepotrzebnej pracy urządzeń bez obciążenia.  
Opisane powyżej systemy mogą być wdrażane jednoetapowo, ale można też zdecydować się 
na ich wdrażanie etapami – na pojedyncze linie produkcyjne lub hale produkcyjne - poczynając 
od najbardziej newralgicznych punktów. 
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Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. 
ul. Obozowa 23 
37-700 Przemyśl 
Tel. 16 678 66 01 
Fax. 16 678 65 24 
e-mail: marketing@polna.com.pl 
www.polna.com.pl  

 
 

Firma Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.  

W 2013 roku spółka osiągnęła zysk netto 3 109 000 zł przy przychodach netto ze sprzedaży 36 759 000 zł.  
Na dzień 17 kwietnia 2014 roku spółka zatrudnia 223 osoby.  

POLNA S.A. to nowocześnie zarządzana i nastawiona na potrzeby Klientów firma. Jako liczący się producent 
zaworów regulacyjnych i siłowników pneumatycznych w kraju i na świecie współpracuje z największymi firmami 
przy realizacji dostaw.  

Dzięki restrukturyzacji i poczynionym inwestycjom w latach 2007-2011, posiadamy nowoczesny park maszynowy. 
Zostały zoptymalizowane procesy produkcyjne zwiększające efektywność i produktywność na wydziałach 
produkcyjnych oraz ułatwiające kontakt z Klientami.  

W POLNEJ stawiamy na rozwój i stale poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów i młodych pracowników, 
chcących związać swoja karierę zawodową ze Spółką. 

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji zaworów regulacyjnych, siłowników pneumatycznych 
membranowych wielosprężynowych, schładzaczy pary, zaworów iglicowych, regulatorów, urządzeń centralnego 
smarowania, destylatorów i redestylatorów. Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby Klienta. 90 lat tradycji umacnia 
w naszym zespole i całej organizacji przekonanie do ciągłego doskonalenia naszych wyrobów, procesów  
i wszystkiego, co robimy.  

 

Naszą misją jest zagwarantowanie: 

• najwyższej jakości i niezawodności wyrobów dla naszych Klientów, 
• stabilnego wzrostu wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy, 
• poczucia pewności i możliwości rozwoju dla naszych Pracowników, 
• odpowiedzialności biznesowej (ochrona środowiska naturalnego i interesy społeczne). 

  

Projektowanie i wykonanie poszczególnych wyrobów opiera się na pełnej realizacji ustalonych z Klientem założeń 
technicznych. Stale rozszerzamy ofertę wykonań niekatalogowych, ukierunkowanych na indywidualne wymagania 
naszych odbiorców. 
  

 

 

mailto:marketing@polna.com.pl
http://www.polna.com.pl
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Zakłady Automatyki 
"POLNA" S.A. 

Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji zaworów regulacyjnych, 
stosowanych w instalacjach technologicznych w energetyce, petrochemii, 
gazownictwie i także innych. 

Sieć sprzedaży 
Ciągle rozwijamy sieć sprzedaży w kraju i za granicą. Prowadzimy sprzedaż swoich 
wyrobów bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów i partnerów 
handlowych. Szczegółowy wykaz firm znajduje się na stronie internetowej spółki. 

Obsługa sprzedaży 

Realizujemy dostawy wyrobów do wiodących firm z różnych branż. Know-how 
firmy w kwestiach doboru armatury, eksploatacji czy serwisu produkowanych 
wyrobów – to zapewnienie korzyści dla naszych klientów. Są nimi wysoka jakość, 
konkurencyjność oraz wsparcie techniczne. 

Obsługa techniczna 

Nasi specjaliści posiadają kompetencje i doświadczenie aby zapewnić pomoc 
w kwestiach technicznych przy doborze zaworów regulacyjnych i pozostałych 
wyrobach spółki. W ramach obsługi technicznej,  zapewniamy 24h po-
sprzedażową obsługę Klienta od konsultacji technicznej poprzez wizyty na 
obiektach do serwisu pogwarancyjnego włącznie. 

Dokumentacja 
i identyfikacja 

Nasze wyroby posiadają znaki identyfikujące ich parametry, zgodne z oznaczeniem 
przedstawionym w katalogu wyrobów. Do każdego opuszczającego firmę wyrobu, 
dołączamy pełną dokumentację techniczno-handlową, zgodną z obowiązującymi 
przepisami. 

Szkolenia 

Zapewniamy szkolenia z zakresu budowy i doboru produkowanych wyrobów. 
Szkolenia prowadzimy  w siedzibie Spółki oraz u Klientów. Zdobytą wiedzą i 
doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami, dystrybutorami, partnerami 
biznesowymi. 

Rozwój 
Dbamy o ciągłość w rozwoju projektowania nowych wyrobów, usprawnieniu 
istniejących procesów, ukierunkowując się na zapotrzebowania Klienta. 

Zarządzanie jakością 
Oparte na procesowym podejściu i ciągłym doskonaleniu: System zarządzania 
jakością i polityka jakości firmy pozwalają zwiększyć wartość dodaną, czyniąc 
wyrób atrakcyjniejszym dla Klienta. 
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HISTORIA W PIGUŁCE 
 

 

1923 

Powstanie spółki „KAHAPE”. Nazwa "KAHAPE" to skrót pierwszych liter nazwisk 
współwłaścicieli fabryki: K-Klagsbald, H-Honigwachs i miejscowości P-Przemyśl.   

1965 Całkowite przeprofilowanie działalności na automatykę, układy centralnego smarowania oraz 
aparaturę laboratoryjną.  

1998 Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

2004 Rozpoczęcie produkcji wykonań specjalnych (pozakatalogowych) zaworów regulacyjnych 
zaspokajających indywidualne potrzeby klientów. W tym roku rozpoczęto także produkcję 
schładzaczy do pary.  

PROFIL DZIAŁALNOŚCI 
Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. to firma z tradycjami, zajmująca się produkcją armatury 
przemysłowej od końca lat 60-tych ubiegłego wieku.  

Na przestrzeni lat systematycznie rozszerzaliśmy zakres wytwarzanych urządzeń i doskonalili stosowane 
rozwiązania konstrukcyjne. 

Obok standardowych wyrobów katalogowych, specjalizujemy się w wykonaniach specjalnych  zaworów 
przystosowanych do indywidualnych wymagań Klientów. 

Nasze wyroby mają zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych w branży Automatyki Przemysłowej, 
Ciepłowniczej, Centralnego Smarowania,  Aparatury laboratoryjnej, Hydrauliki Sterowniczej i Odlewów. 

Wśród naszych klientów znajdują się wiodące firmy z różnych branż, m.in.: 

    ALSTOM POWER – energetyka 
    SYNTHOS DWORY– chemia 
    SIEMENS – automatyka 
    PGNiG – gazownictwo 
    ORLEN – petrochemia 
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    AUSTRIAN ENERGY – energetyka 
    SKODA POWER – energetyka 

Jakość wyrobów gwarantowana jest przez certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością:  

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008. 
Certyfikat zgodności Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań dyrektywy 97/23/WE - Moduł H. 
Certyfikat zgodności Systemu Zapewnienia Jakości wg wymagań dyrektywy 97/23/WE - Zał.I,p.4.3. 
 
Dla zaworów regulacyjnych i siłowników potwierdzamy zgodność z dyrektywą ATEX 94/9/WE. 

Nasze wyroby pracują w przemyśle na całym świecie. Realizujemy dostawy do wielu krajów np.: 

• Czechy, 
• Litwa, 
• Niemcy, 
• Wielka Brytania,  
• Włochy, 
• Francja, 
• USA, 
• Meksyk, 
• Indie. 

 

OFERTA 
Wyroby z zakresu automatyki przemysłowej 

Są to urządzenia służące do zmiany natężenia przepływu medium z zachowaniem wymaganej charakterystyki. 
Zasadniczymi członami tych urządzeń są ustawniki mające na celu zmianę oporu dla przepływającego czynnika 
oraz napędy (siłowniki) służące do dostarczania energii mechanicznej niezbędnej do przestawienia nastawników 
(ustawników). 

Zawory regulacyjne produkowane przez Spółkę „POLNA” S.A. stosowane są m.in. w: przemyśle energetycznym, 
petrochemicznym, rafineryjnym i gazowniczym. 

Grupa ta obejmuje: 
• zawory regulacyjne, 
• zawory regulacyjne wykonania niekatalogowe, 
• siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe, 
• przepustnice regulacyjne, 
• schładzacze do pary, 
• zawory minimalnego przepływu. 

Wyroby z zakresu automatyki ciepłowniczej 

Grupa wyrobów automatyki ciepłowniczej obejmuje regulatory bezpośredniego działania przeznaczone do 
regulacji zadanego ciśnienia w instalacjach technologicznych. Stosowane są w systemach ciepłowniczych, 
procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. 

W grupie tej znajdują się również zawory iglicowe i blokowe przeznaczone do montażu, uruchomienia i obsługi 
przetworników, manometrów i innego osprzętu w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki. 
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Uzupełnienie tej grupy stanowią zawory dławiące umożliwiające dławienie ciśnienia, regulację natężenia 
przepływu oraz całkowite odcięcie czynnika, oraz filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, przeznaczone do 
oczyszczania przepływającego przez nią czynnika. 

Wyroby z tej grupy stosowane są głównie w przemyśle ciepłowniczym, w elektrociepłowniach i ciepłowniach na 
węzłach cieplnych. 

Szczegółowy podział produktów tej grupy: 

• regulatory bezpośredniego działania, 
• zawory iglicowe, 
• zawory blokowe, 
• zawory dławiące, 
• zawory zaporowe, 
• filtry siatkowe. 

Wyroby z zakresu centralnego smarowania 

Wyroby tej grupy pozwalają na budowę dużej liczby odmian układów centralnego smarowania.  Są to układy 
dwuprzewodowe, wieloprzewodowe, progresywne, do smarowania ogniw łańcuchów przenośników transportu 
poziomego, urządzenia stanowiące wyposażenie stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn 
oraz inne w wykonaniach specjalnych. 

Układy te znajdują zastosowanie w: 

• hutach żelaza i metali kolorowych, 
• w urządzeniach kopalń odkrywkowych, 
• w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
• cementowniach, 
• cukrowniach, 
• zakładach kuźniczych i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i  warunkach pracy. 

W zakresie urządzeń centralnego smarowania Spółka oferuje: 

• pompy smarownicze 
• pompy załadowcze smaru 
• pompy ręczne smaru 
• pistolety smarownicze 
• stanowiska do smarowania 
• dozowniki smaru 

Aparatura laboratoryjna: Urządzenia do destylacji wody 

Urządzenia do destylacji służą do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą 
destylacji. Są wykorzystywane w laboratoriach, aptekach, zakładach opieki medycznej, instytutach, placówkach 
badawczych itp. 

W grupie tej znajdują się następujące produkty: 

• destylatory, 
• redestylatory. 
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Odlewy 

Odlewnia wykonuje odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego oraz staliwa, także ciśnieniowe (korpusy), na potrzeby 
wewnętrzne spółki jak i dla klientów zewnętrznych. 

 
NOWOŚCI PRODUKTOWE 

 
Przedstawiony zawór ma konstrukcję antykawitacyjną. Elementy ceramiczne stanowią: grzyb i gniazdo. 

Odpowiednio ukształtowane grzyb i gniazdo powodują wielostopniowy spadek ciśnienia na zaworze w celu 
ograniczenia zagrożenia kawitacją. 
Klatka dociskowa wewnątrz komory wypływu wykonana jest z pełnego stellitu dla ochrony przed erozją 
powierzchni korpusu.  Korpus prezentowanego zaworu kątowego jest dzielony co umożliwia łatwy dostęp do 
elementów wewnętrznych w celu przeglądu i serwisu. Konstrukcja korpusu kątowa lub przelotowa, średnice, 
ciśnienia, formy przyłączy przystosowane będą do potrzeb klienta. 
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Zawór minimalnego przepływu jest zaworem antykawitacyjnym przeznaczonym do cieczy przy spadku ciśnienia na 
zaworze do 200 bar i przepływie do 70 t/h. 

Budowa zaworu zapewnia podział spadku ciśnienia na sześć stopni do wartości ciśnień poniżej krytycznych 
powodujących kawitację. Wysoką jakość regulacji, trwałość i niezawodność uzyskano w wyniku odpowiedniej 
konstrukcji elementów wewnętrznych i doborze materiałów. Gniazdo i trójstopniowy grzyb wykonane są z 
ceramiki ZrO2 tworzywa o doskonałych własnościach wytrzymałościowych i odporności chemicznej. Dalszy spadek 
ciśnienia uzyskuje się za pomocą czynnego dławienia w trzech wielootworowych utwardzonych tulejach z 
promieniowym przepływem. 

Trzpień zaworu wykonany z tytanu współpracuje z zestawem uszczelnień dławnicowych zapewniających 
szczelność zewnętrzną zgodną z przepisami TA Luft.  Zawór gwarantuje wysoką szczelność zamknięcia. Możliwa 
jest również adaptacja tego rozwiązania do innych odpowiedzialnych aplikacji w konstrukcjach przelotowych lub 
kątowych. 
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W prezentowanym zaworze zastosowano wykonanie wszystkich części ze stali 316L oraz przeciwkołnierze z 
materiału X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 (DUPLEX). 

Z powodu występowania ciśnień roboczych rzędu 530 bar zawory wykonano dla ciśnienia nominalnego PN630 
zgodnie z normą BN-91 1771-20/40. 
Uszczelnienie pomiędzy korpusem zaworów a przeciwkołnierzami zaprojektowano na uszczelkach BX 150 
zgodnych z API 6A klasy 15000. 
Zawory mają gwarantowaną V klasę zamknięcia grzyb/gniazdo przy pełnym spadku ciśnienia 530 bar, w związku 
z czym napływ czynnika skierowano nad grzyb (FTC). 
Różnica ciśnień nad i pod grzybem podczas zamknięcia wywiera dodatkowy nacisk i doszczelnianie układu. Aby 
zmniejszyć wymaganą siłę dyspozycyjną siłownika zastosowano konstrukcję grzyba odciążonego ciśnieniowo 
grzybem wewnętrznym tzw. pilotem. Pilot dobrano w ten sposób aby siła potrzebna do jego otwarcia była 7-
krotnie niższa niż grzyba głównego. Po otwarciu pilota ciśnienia nad i pod grzybem głównym wyrównują się i 
dalsze otwieranie w celu osiągnięcia pełnego przelotu nie wymaga większej siły dyspozycyjnej siłownika. 
Aby zapobiec zużyciu części wewnętrznych spowodowanym bardzo dużą prędkością przepływu medium, którym 
jest ciekły ditlenek węgla, grzyby, gniazda, tuleje prowadzące wykonano z pełną powłoką stellitowaną o twardości 
45 HRC. 
Zawory wyposażone są w siłowniki pneumatyczne, zawory elektromagnetyczne do sterowania oraz sygnalizatory 
położeń otwarty / zamknięty. 
Prezentowaną armaturę zaprojektowano i wykonano dla Instytutu Nawozów Sztucznych w Zakładach Azotowych 
w Puławach. 

 
DANE ADRESOWE 

Zakłady Automatyki POLNA S.A. 
ul. Obozowa 23 
37-700 Przemyśl 

tel. +48 16 678 66 01 
fax +48 16 678 65 24, +48 16 678 37 10 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
   

NIP: 795-020-07-05 
REGON: 650009986 

KAPITAŁ AKCYJNY: 5.379.435,80 PLN 
KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego 
NUMER KONTA BANKOWEGO: 

PBS 79 8642 1155 2015 1502 0853 0001 

ZARZĄD SPÓŁKI 

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Andrzej Piszcz 
sekretariat@polna.com.pl 

 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych 

mgr inż. Piotr Woś 
p.wos@polna.com.pl 

mailto:sekretariat@polna.com.pl
mailto:p.wos@polna.com.pl
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Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży: 

 

Dariusz Fil 

d.fil@polna.com.pl 

Tel. +48 16 678 66 01 wew. 379 
kom. +48 693 920 446 

Kontakt do specjalisty: 

Oferty: 

 

Kraj: 

Marian Surowaniec 

oferty@polna.com.pl 

m.surowaniec@polna.com.pl 

Tel. +48 16 678 66 01 wew. 389 
kom.  +48 533 301 119 

 

Kraj: 

Tadeusz Pacanowski 

automatyka@polna.com.pl 

t.pacanowski@polna.com.pl 

Tel. +48 16 678 66 01 wew. 269 
kom. +48 609 369 965 

mailto:d.fil@polna.com.pl
mailto:oferty@polna.com.pl
mailto:m.surowaniec@polna.com.pl
mailto:automatyka@polna.com.pl
mailto:t.pacanowski@polna.com.pl
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Eksport: 
 
Halina Rybak 
 
h.rybak@polna.com.pl 
 
sales@polna.com.pl 

Tel. +48 16 678 66 01 wew. 258 
kom. +48 609 369 810 

 
Doradcy techniczno-handlowi:  

Zapraszamy do konsultacji z mobilnymi doradcami techniczno – handlowymi. 

Nasi doradcy techniczno – handlowi są do Państwa dyspozycji w kwestiach doboru urządzeń, rozwiązywania 
problemów związanych ze zjawiskami niekorzystnymi mającymi miejsce w zaworach na Państwa instalacjach, 
wyceny oferowanego asortymentu a także szkoleń związanych z eksploatacją wyrobów produkowanych przez 
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. W razie potrzeby dojadą pod wskazany adres i pomogą dobrać odpowiednie 
urządzenia. 

 

Marek Kuraś 
 
Tel.: +48 693 920 431 
 
m.kuras@polna.com.pl 
 
Lokalizacja: Przemyśl 
 
 
 
 
Marian Kotwica 
 
Tel.: +48 533 301 123 
 
m.kotwica@polna.com.pl 
 
Lokalizacja: Wągrowiec 

 
Realizacja zamówień: 

 

Kraj: zawory regulacyjne, siłowniki 
pneumatyczne, regulatory bezpośredniego 
działania, przepustnice 

Dorota Sałamacha 
 
d.salamacha@polna.com.pl 
 
Tel. +48 16 678 66 01 wew. 310 
kom. +48 533 301 089 

 

mailto:h.rybak@polna.com.pl
mailto:sales@polna.com.pl
mailto:m.kuras@polna.com.pl
mailto:m.kotwica@polna.com.pl
mailto:d.salamacha@polna.com.pl
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Dziedzina pomiarów i automatyki staje się 
coraz bardziej zaawansowana, a posiadanie 
wiedzy dającej pełny obraz jej rozwoju jest 
coraz trudniejsze. Efektywne stosowanie 
automatyki wymaga bardzo szerokiej wiedzy - 
automatyk musi być dobrym: fizykiem, 
mechanikiem, elektrykiem, informatykiem, 
a jednocześnie chemikiem, ciepłownikiem - 
znać się na gospodarce komunalnej, 
uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, itd. 

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

Dzięki blisko 30 letniemu 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 organizuje szkolenia, sympozja, 
konferencje. Wspólnie z AGH oraz 
producentami urządzeń automatyki organizuje 
od 1997 roku coroczną Konferencję 
Automatyków w Rytrze, której jednym 
z głównych celów jest integracja środowiska 
automatyków. 

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

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

ü biurami projektowymi, producentami urządzeń, 
firmami montażowo-instalacyjnymi  
 

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

ü organizacjami jak: Naczelna Organizacja 
Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów 
ZETOM, Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-
Handlowa, Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii. 
Firma wprowadziła i stosuje system 
zarządzania jakością wg norm EN ISO 
9001:2008 w zakresie: "kompleksowe usługi 
inżynierskie jak projektowanie, dostawy, 
prefabrykacja, montaż, uruchomienie i serwis 
oraz sprzedaż urządzeń w dziedzinie 
automatyki przemysłowej". 
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W 1996 roku Firma podjęła się uruchomienia 
przedstawicielstwa na terenie Polski brytyjskiej 
firmy MICHELL INSTRUMENTS Ltd., 
światowego lidera w pomiarach wilgotności 
gazów i analizie tlenu. Aktualnie firma  
SKAMER jest głównym dostawcą do spółek 
grupy PGNiG zestawów do pomiaru punktu 
rosy w gazie ziemnym. 

 
Więcej informacji www.michell.com/pl/ 

 
Oferta Firmy: 
ü projektowanie  

ü doradztwo techniczne  

ü kompletacja i dostawy urządzeń  

ü oprogramowanie i uruchomienie 

przemysłowych systemów komputerowych  

ü montaż i rozruch i serwis instalacji  

ü sprzedaż elementów automatyki, osprzętu 

elektrycznego i armatury przemysłowej 

ü Katalog Automatyki (www.katalogautomatyki.pl) 

 

Autorskie rozwiązania firmy SKAMER: 
 

Firma SKAMER może pochwalić się również 
autorskimi rozwiązaniami, które produkowane 
są seryjnie dla szerokiej grupy odbiorców. 

 
ü układy sterowania pompami 

ü kompletne układy do pomiaru punktu rosy 

w gazie ziemnym i aplikacjach sprężonego 

powietrza 

ü układu rozruchowe i szafy sterownicze. 

ü systemy antyzalaniowe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybrane realizacje 2013/2014  

ü Modernizacja systemu sterowania linia farb 

emulsyjnych w Zakładzie Produkcyjnym 

ŚNIEŻKA S.A. w Pustkowie. 

ü Dostawa i zaprogramowanie jednostek 

centralnych CPE310 oraz panelu Quickpanel 

CE View 12” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. 

ü Wykonanie systemu sterowania przesyłania 

surowców sypkich w STOMIL Sanok S.A. 

ü Wykonanie i montaż szafy zasilającej 

dmuchawy przesyłania białych napełniaczy 

w Z-4 w STOMIL Sanok SA 

ü Projekt i wykonanie ruchu wstecznego 

odwijaków oraz wymiany sterowania linii do 

cięcia opasania VMI nr 4; montaż nagrzewnicy 

elektrycznej dla Ramy Natykowej Kalandra 

Stalowego MRT; modernizacja transporterów 

w linii wytłaczania Triplex; adaptacja 

transportu pneumatycznego do mix 12; 

wykonanie układu ogrzewania fragmentów 

zbiornika nr 18 BT1-M; wykonanie układu 

sygnalizacji uszkodzenia wkładów filtracyjnych 

na zbiornikach dobowych mikserów nr 9,10,11 

w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 
 

ü Modernizacją instalacji technologicznej P3 

w linii prod. szpachli mokrej i farb-eco; 

wykonanie instalacji półtechniki ciśnieniowej 

w ob. B150 w LERG Pustków S.A. 

http://www.michell.com/pl/
http://www.katalogautomatyki.pl)
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ü Instalacja i podłączenie 98 skanerów 

Powerscan PBT8300; Podłączenie skanerów 

PD 8330 do PLC w Firmie Oponiarskiej Dębica 

S.A. 

ü Modernizacja węzła rozdzielczo-pomiarowego 

wraz z budową punku pomiarowego w m. 

Hermanowice - Dostawa i uruchomienie 

analizatora wodnego punktu rosy Promet 

EExd oraz analizatora węglowodorowego 

punktu rosy CONDUMAX II firmy Michell 

Instruments. Kompleksowe dostawy AKPiA 

ü Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów 

węglowodorowego i wodnego punktu rosy 

CONDUMAX II firmy Michell Instruments na 

TG Włocławek i TG Kondratki, na stacje 

pomiarowe KGHM w Polkowicach 

i Żukowicach, na stację pomiarową 

w Cieszynie, oraz dla podziemnego magazynu 

gazu Wierzchowice 

ü Zmiana oprogramowania sterownika S7-300 

oraz systemy SCADA, komunikacja pomiędzy 

wodomierzami Multical, ciepłomierzami LEC 

a systemem sterownikowym, udostępnienie 

wybranych danych po protokole MODBUS 

TCP do systemu nadrzędnego MPEC Tarnów 

S.A. Ciepłownia „Piaskówka”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Modernizacja systemu sterowania linii 

technologicznej Wydziału Kruszyw w Kopalni 

Wapienia „Czatkowice” Sp. z o. o. 

ü Dostawa, montaż i uruchomienie analizatorów 

punktu rosy Promet EExd firmy Michell 

Instruments dla GAZ-SYSTEM S.A. na 

stacjach pomiarowych Tarnów-Mościce 

i Jarosław 

ü Komunikacja sterownik S7-1200 – 

przetwornice częstotliwości i analizator sieci 

oraz wizualizacja i archiwizacja w środowisku 

InTouch dla STOMET Sp. z o.o. w Sanoku 

ü  Dostawy armatury przemysłowej oraz AKPiA 

do Podziemny magazyn gazu ziemnego 

Husów, oraz do zagospodarowania złoża gazu 

ziemnego Komorze 

ü Modernizacja tłoczni gazu ziemnego Żuchlów 

– dostawy armatury przemysłowej 

ü Dostawa 3-kanałowego analizatora punktu 

rosy Promet IS firmy Michell Instruments dla 

GAZ-SYSTEM S.A. na węzeł pomiarowy 

Odolanów 

ü Dostawa analizatorów wodnego punktu rosy 

Promet EExd firmy Michell Instruments dla 

GAZ-SYSTEM S.A. na SP Płoty i SP Ujście 
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Gospodarka Polski charakteryzuje się 
nadal nadmiernym, w stosunku do wyników 
osiąganych w innych krajach, zużyciem 
energii, surowców i materiałów w tworzeniu 
dochodu narodowego. Energochłonność 
pierwotna PKB polskiej gospodarki jest wciąż 
dwukrotnie wyższa od wartości tego wskaźnika 
dla krajów rozwiniętych (UE15). Dlatego 
istotne i zasadne jest racjonalne użytkowanie 
energii. Firma SKAMER-ACM, dzięki swojemu  
doświadczeniu, wszechstronnej wiedzy, 
współpracy z ośrodkami akademickimi 
i wykwalifikowanej kadrze pomaga wszystkich 
potrzebującym w efektywnym użytkowaniu 
energii.  
Firma SKAMER-ACM realizuje kompleksowo 
zadania z zakresu efektywności 
energetycznej: 

ü audyty energetyczne i technologiczne,  
ü pomoc w poszukiwaniu źródeł dofinansowania 

rozwiązań energooszczędnych,  
ü projekty i wykonanie przedsięwzięć  służących 

poprawie efektywności energetycznej 
w zakresie urządzeń i instalacji,  

ü projekty i wykonanie przedsięwzięć  służących 
poprawie efektywności energetycznej 

ü w zakresie sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła,  
ü projekty i wykonanie przedsięwzięć  służących 

poprawie efektywności energetycznej 
w zakresie odzysku energii w procesach 
przemysłowych, itp. 
 

Dodatkowo firma SKAMER-ACM oferuje 
oprogramowanie, które pozwala Odbiorcy na:  

ü Monitorowanie poborów energii (elektrycznej, 
ciepła, gazu, sprężonego powietrza) przez 

maszyny, ciągi technologiczne, wydziały, 
zakład  pod kątem efektywności,  

ü Strażnikowanie wartości granicznych 
z powiadomieniem ustaloną drogą komunikacji 
(SMS, mail ) odpowiednich osób o ich 
przekroczeniu,  

ü Tworzenie  raportów  zarówno dla zarządu 
(kokpitów menedżerskich ) jak i dla  personelu 
technicznego  ( wykresy, tabele, histogramy ),  

ü Wybór najbardziej korzystnej taryfy (lub 
cennika) – na podstawie analizy kosztów 
zużycia energii w Zakładzie Przemysłowym lub 
całej Grupie Kapitałowej, 

ü Wybór najbardziej korzystnej mocy umownej, 
analizując także opłacalność przekroczeń,  

ü Strażnikowanie mocy umownej ( energii 
elektrycznej, gazu ) w celu uniknięcia 
zbędnych przekroczeń, 

ü Przeprowadzenie analizy rozdziału kosztów 
pobranej energii na wydziały i ciągi 
technologiczne  

ü Zreorganizowanie procesów technologicznych 
poprzez przesunięcie obciążenia na strefy 
tańszej energii z uniknięciem zbędnych 
poborów.  
 
Oprogramowanie jest systemem SCADA  który 
jest w pełni zgodny z  wszystkimi  wymogami 
Systemu Zarządzania Energią  ISO 50 001. 
Wspomaga wdrożenie i utrzymanie SZE 
automatyzując  wiele procesów  a także  
wspomaga  obieg i archiwizację dokumentów. 
Wspomaga realizację celów i zadań polityki 
efektywnego wykorzystania energii, a także 
pozwala na zmierzenie faktycznych efektów tej 
polityki. 
 
Więcej informacji na www.skamer.pl 

 

http://www.skamer.pl
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Technokabel S.A. – Fabryka Kabli. 
 
Technokabel to nowoczesna fabryka kabli sprzedająca swoje wyroby do 

renomowanych klientów w kraju i za granicą. Wysoko wykwalifikowany zespół 
pracowników posiadający wiedzę i doświadczenie zapewnia produkcję 
nowoczesnych kabli i przewodów. Nasze kluczowe kompetencje to projektowanie, 
produkcja i sprzedaż wysokiej jakości kabli i przewodów dla przemysłu, energetyki 
oraz dla infrastruktury budownictwa i transportu. 
Innowacyjność oraz opracowywanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych kabli i 
przewodów zapewnia naszym klientom i użytkownikom dodatkowe wartości. 

 

 
Technokabel S.A. – siedziba w Warszawie. 

 
TECHNOKABEL S.A. 

ul.Nasielska 55 
04-343 Warszawa 

 
 

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

 
Dział sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Przewody współosiowe (koncentryczne) 

6. Telekomunikacyjne kable instalacyjne 
6.1 Telekomunikacyjne kable  instalacyjne (stacyjne) 
6.2 Telekomunikacyjne przewody giętkie 
6.3 Przewody wstążkowe 
6.4 Kable do instalacji przeciw pożarowych - certyfikat zgodności CNBOP 
6.5 Przewody do urządzeń alarmowych i domofonów 
6.6 Kable alarmowe i sygnalizacyjne do układania w ziemi 
6.7 Telekomunikacyjne kable do transmisji cyfrowej 
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7. Przewody audio i video 
7.1 Przewody mikrofonowe 
7.2 Przewody głośnikowe 
7.3 Profesjonalne przewody audio i video 

8. Przewody jednożyłowe 

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

9. Kable elektroenergetyczne 

10. Kable sygnalizacyjne z żyłami jednodrutowymi 

11. Kable górnicze – z atestem  EMAG 
11.1 Elektroenergetyczne kable górnicze na napięcie 0,6/1 kV 
11.2 Sygnalizacyjne kable górnicze z żyłami jednodrutowymi 
11.3 Sygnalizacyjne kable górnicze z żyłami giętkimi 

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

bezhalogenowej. 
12.7 Bezhalogenowe kable strukturalne. 

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

14. Kable i przewody ciepłoodporne 

15. Kable do zastosowań militarnych 

16. Kable i przewody specjalne projektowane wg wymagań klienta 
 

Szczegółowy program produkcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
 

www.technokabel.com.pl 
 

 

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

  
TECHNOKABEL S.A. w swojej działalności kieruje się następującymi 

zasadami: 
- rozwija produkcję nowoczesnych zaawansowanych technicznie kabli i 

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

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

konkurencyjnych cenach. 
Stałe usprawnianie metod produkcyjnych pozwala nam stosować nowe 

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

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

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

 



 

TECHNOKABEL,  Materiały o Firmie str. 5 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014 TECHNOKABEL 

 

Przewody do automatyki i sterowania 
 

 

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

TECHNOTRONIK Kable dla układów automatyki i 
elektroniki, o żyłach wielodrutowych 

 

Kable TECHNOTRONIK przeznaczone są do pracy w systemach 

sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w 

technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem 

sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki 

przemysłowej i automatyki. 

Kable ekranowane TECHNOTRONIK posiadają wspólny ekran w 

postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej 

gęstości krycia oplotu > 80 %  chroni kabel przed wpływem 

zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia 

prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i  analogowych.  

 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,14 ÷ 2,5 

300/300 V 
 

 

TECHNOKONTROL YKSLY 

TECHNOKONTROL YKSLY-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekw 

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 

TECHNOKONTROL Kable  sygnalizacyjne o żyłach  
wielodrutowych dla układów automatyki i elektroniki 

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL  przeznaczone są do 

pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w 

systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do 

transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i 

cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.  

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod 

warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla 

obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable 

nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz 

budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na 

działanie olejów. 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

 

 

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

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

Kable do transmisji cyfrowej 

Kable o budowie pęczkowej przeznaczone do transmisji danych za 

pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych do 10 kHz. 

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

Kable ekranowane z wiązkami parowymi przeznaczone do pracy w 

systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach 

przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji 

danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w 

instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Zastosowanie 

polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów 

parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 48 

0,5 ÷ 1,3 

300/300 V 

 

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

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

FFBUS 105°C 1x2x18 AWG  

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

EIB BUS 2x2x0,8 mm i  

EIB BUS-H 2x2x0,8 mm 

Kable do przemysłowych sieci typu BUS 

Kable przeznaczone do pracy w systemach automatyki 

przemysłowej z magistralą PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, w 

systemach FOUNDATION fieldbus systemów także  do systemów 

automatyki przemysłowej z magistralą AS-I. 

Kable EIB BUS przeznaczone do Europejskiej Magistrali 

Instalacyjnej EIB (European Installation Bus).  
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TECHNOFLEKS LiYY  

TECHNOFLEKS LiYY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYY-P  

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY  

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY-P  

TECHNOFLEKS LiYYCY  

TECHNOFLEKS LiYYCY-Nr  

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

Kable przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i 

wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, 

zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię 

elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak 

linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.  

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów 

 

 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLY  

TECHNOKONTROL YKSLY-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLYekw  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw  

TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr  

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

Giętkie kable przeznaczone do pracy w energetycznych 

systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i 

do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach 

przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia 

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

połączeń ruchomych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie 

olejów. 

 

 

 
Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

YStY 300/500 V  

YStYekw 300/500 V  

Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 
300/500 V 

Giętkie kable sterownicze przeznaczone do pracy w 

energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, 

sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w 

instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, 

urządzenia klimatyzacji i inne. 
 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3 ÷ 8 

0,75 ÷ 1,0 

300/500 V 

 

 TECHNOKONTROL IB-YSLY 

TECHNOKONTROL IB-YSLY-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-2YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB-YSLYCY-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY-P 

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

strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowany na powłokę 

polwinit w kolorze niebieskim (RAL 5015) jest odporny na 

działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, 

jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym 

płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym. Kable są 

olejoodporne. 
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TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB1-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLYCY-P 

 

Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z 

materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, 

magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów 

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

zewnątrz budynków. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500V; 0,6/1 kV 
 

Kable elektroenergetyczne ognioodporne 

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

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min.  

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV  

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV  

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

Kable z izolacją ze specjalnej mieszanki silikonowej. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HDGs(żo) i HDGsekw(żo) 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HLGs(żo), HLGsekw(żo) 
Nieekranowane i ekranowane folią aluminiową (z żyłą uziemiającą 
pod folią) kable o wielodrutowych żyłach miedzianych, izolacji z 
gumy silikonowej i powłoce bezhalogenowej. 
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Część I - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

Kable elektroenergetyczne przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach 
przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających. Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach 
kablowych oraz bezpośrednio w ziemi. 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej  

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 5 

1,0 ÷ 630 

0,6/1 kV 

YKY 0,6/1 kV, YKYżo 0,6/1 kV  

Odpowiednik NYY-O 0,6/1 kV; NYY-J 0,6/1 kV 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0÷ 95 

0,6/1 kV 

YKYFoy 0,6/1 kV, YKYFoyżo 0,6/1 kV 

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie 
przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego 
układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. 
Posiada również własności ekranujące. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0 ÷ 95 

0,6/1 kV 

YKYFty 0,6/1 kV, YKYFtyżo 0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0÷ 95 

0,6/1 kV 

YKYektmy 0,6/1 kV, YKYektmyżo 0,6/1 kV 

Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed 
wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych i ogranicza 
emisję zakłóceń do otoczenia. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0 ÷ 95 

0,6/1 kV 

YKYekw 0,6/1 kV, YKYekwżo 0,6/1 kV 

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami 
indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję 
zakłóceń do otoczenia. 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. 

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli 
z izolacją polwinitową. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 5 

1,0 ÷ 630 

0,6/1 kV 

YKXS 0,6/1 kV, YKXSżo 0,6/1 kV 

Odpowiednik N2XY-O 0,6/1 kV; N2XY-J 0,6/1 kV 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0 ÷ 95 

0,6/1 kV 

YKXSFoy 0,6/1 kV, YKXSFoyżo 0,6/1 kV 

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie 
przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego 
układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. 
Posiada również własności ekranujące. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0 ÷ 95 

0,6/1 kV 

YKXSFty 0,6/1 kV, YKXSFtyżo 0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 5 

1,0 ÷ 95 

0,6/1 kV 

YKXSektmy 0,6/1 kV, YKXSektmyżo 0,6/1 kV 

Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed 
wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych i ogranicza 
emisję zakłóceń do otoczenia. 

Kable elektroenergetyczne typu NYY 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

 1 ÷ 61 

1,5 ÷ 630 

0,6/1 kV 

NYY-O 0,6/1 kV, NYY-J 0,6/1 kV 

Kable z powłoką wypełniającą wytłoczoną na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 40 

1,5 ÷ 95 

0,6/1 kV 

NYCY 0,6/1 kV 

Kable z żyła współosiową wykonaną w postaci obwoju z gołych 
drutów miedzianych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej. 
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Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 75 

1,5 ÷ 630 

0,6/1 kV 

N2XY 0,6/1 kV 

Kable z izolacją z polietylenu usieciowanego, z powłoką 
wypełniającą wytłoczoną na ośrodku kabla. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 40 

1,5 ÷ 95 

0,6/1 kV 

N2XYCY 0,6/1 kV 

Kable z izolacją z polietylenu usieciowanego, z żyła współosiową 
wykonaną w postaci obwoju z gołych drutów miedzianych oraz spirali 
przeciwskrętnej z taśmy miedzianej. 

Kable sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej. 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YKSY-Nr 0,6/1 kV, YKSYżo-Nr 0,6/1 kV 

Kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YKSYFty-Nr 0,6/1 kV, YKSYFtyżo-Nr 0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YKSYekw-Nr 0,6/1 kV, YKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV 

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami 
indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję 
zakłóceń do otoczenia. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YnKSYekw-Nr 0,6/1 kV, YnKSYekwżo-Nr 0,6/1 kV 

Powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego 
samogasnącego o podwyższonej niepalności. 

Kable sygnalizacyjne o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. 

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać lepsze parametry elektryczne, mniejsze wymiary i wagę kabli w stosunku do kabli 
z izolacją polwinitową. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YKSXS-Nr 0,6/1 kV, YKSXSżo-Nr 0,6/1 kV 

Kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YKSXSFty-Nr 0,6/1 kV, YKSXSFtyżo-Nr 0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

YKSXSektmy-Nr 0,6/1 kV, YKSXSektmyżo-Nr 0,6/1 kV 

Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed 
wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych i ogranicza 
emisję zakłóceń do otoczenia. 

 
Część C - Kable teleinformatyczne 

C1- Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych (okablowanie strukturalne) 

Kable UTP i FTP przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych (transmisja danych, głosu i obrazu telewizyjnego o wysokiej 
rozdzielczości - HDTV), z okablowaniem strukturalnym budynków włącznie, w sieciach przemysłowych i innych sieciach dedykowanych. Kategoria ta jest 
również do stosowania w sieciach komputerowych o zwiększonej przepływności binarnej przy jednoczesnej transmisji dwukierunkowej we wszystkich torach 
symetrycznych kabla 4-parowego (pełny dupleks, technika Gigabit Ethernet). 
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Liczba par: 

Średnice żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,5 

150 V 

UTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz 

Kable nieekranowane stosowane w sieciach niewrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Średnice żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,57 

150 V 

UTP kat.6 4x2x0,57 mm - 250 MHz 

Kable o większej przepływności binarnej stosowane w technice 
Gigabit Ethernet.  

 

Liczba par: 

Średnice żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,5 

150 V 

FTP kat.5e 4x2x0,5 mm - 155 MHz 

Kable ekranowane stosowane w sieciach wrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,14 

150 V 

FTP kat.5e 4x2x0,14c mm2 

Kable ekranowane z żyłami giętkimi stosowane jako kable 
przyłączeniowe (patch cables) w sieciach wrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,14 

150 V 

FTP-C kat.5e 4x2x0,14c mm2  

Kable z dodatkowym ekranem z oplotu, stosowane jako kable 
przyłączeniowe (patch cables) w sieciach wrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,14 

150 V 

FTP-C-11Y kat.5e 4x2x0,14c mm2 

Kable z dodatkowym ekranem z oplotu, stosowane jako kable 
przyłączeniowe (patch cables) w sieciach wrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. Powłoka kabla wykonana z 
miękkiego poliuretanu zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

C2 - Kable do multimedialnych sieci teleinformatycznych 

Kable TECHNODATA LAN przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych multimedialnych, sieciach przemysłowych i innych sieciach 
dedykowanych. Kable przeznaczone są do zastosowań na zewnątrz budynków, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi. Wzdłużnie 
ułożona na ośrodku taśma aluminiowa, laminowana tworzywem, zgrzana z zewnętrzną powłoką polietylenową, stanowi barierę przeciwwilgociową. 
Wypełnienie ośrodka kabla petrożelem zabezpiecza go przed penetracją wzdłużną wody. Zastosowanie w sieciach wrażliwych na wpływ zakłóceń 
elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Średnice żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,5 

150 V 

TECHNODATA LAN-UT11 kat.5e 4x2x0,5 mm 

Kable nieekranowane, bez bariery przeciwwilgociowej, stosowane w 
sieciach niewrażliwych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. 
Nadają się do układania na zewnątrz budynków. 

 

Liczba par: 

Średnice żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,5 

150 V 

TECHNODATA LAN-T11B kat.5e 4x2x0,5 mm 
Kable ekranowane stosowane w sieciach wrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Średnice żył: 

Napięcie pracy: 

4 

0,8 

150 V 

TECHNODATA LAN-T15 kat.5 4x2x0,8 mm 
Kable ekranowane stosowane w sieciach wrażliwych na wpływ 
zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 

0,75 

150 V 

TECHNODATA LAN-T1 2x2x0,75 mm2 - 10 MHz 

Kable ekranowane z żyłami giętkimi stosowane w sieciach 
przemysłowych i dedykowanych (sygnały o częstotliwości do 10 
MHz) wrażliwych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3 

0,75 

150 V 

TECHNODATA LAN-T2 3x2x0,75 mm2 - 10 MHz 

Kable ekranowane z żyłami giętkimi stosowane w sieciach 
przemysłowych i dedykowanych (sygnały o częstotliwości do 10 
MHz) wrażliwych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3 

1,0 

150 V 

TECHNODATA LAN-T14 3x2x1,0 mm2 - 10 MHz 

Kable ekranowane z żyłami giętkimi stosowane w sieciach 
przemysłowych i dedykowanych (sygnały o częstotliwości do 10 
MHz) wrażliwych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 

0,34 

150 V 

TECHNODATA LAN-T10 kat.5 1x2x0,34c mm2 
Kable ekranowane stosowane w sieciach bardzo wrażliwych na 
wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. 
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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 SureCrossTM 
Przemysłowe urządzenia do radiowego przesyłu sygnałów dwustanowych, 
analogowych (w tym również specjalnych, np. z PT100) oraz bezprzewodowej 
transmisji szeregowej i Ethernet: 
● Podstawowe rozwiązanie w topologii 1:1 – seria DX70, DX80-PM 
● System pracujący w topologii gwiazdy i MESH – seria DX80 
● Wykonanie DX99 do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem 
● Czujniki bezprzewodowe Q45 

 
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 z podświetleniem, linkowe) 
● Różnego typu przekaźniki bezpieczeństwa  

oraz sterownik bezpieczeństwa SC26/XS26 
● Skaner bezpieczeństwa 
 
 

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 i iVu Plus – 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, 92 lub 99 dB 
- duża żywotność – ponad 10 lat ciągłej pracy 

● Oświetlenie robocze – dostępne różne wersje przeznaczone do 
oświetlenia stanowisk roboczych. 

 
Firma TURCK na terenie Polski jest również wyłącznym 

przedstawicielem następujących firm: 
 

Banner Engineering to producent urządzeń 
fotoelektrycznych, w skład których wchodzą 
m.in. czujniki, systemy bezpieczeństwa, 

kurtyny pomiarowe, czujniki wizyjne, komunikacja bezprzewodowa czy 
systemy eliminacji ludzkiego błędu „pick-to-light”. 

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

 
Siedziba główna: 
TURCK sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 115,  
45-836 Opole, 
tel. 77 443 48 00, fax 77 443 48 01,  
e-mail: poland@turck.com,  
internet: www.turck.pl 
 
Biura terenowe w Polsce: 
- Poznań – 698 789 196 
- Katowice – 608 340 042 
- Katowice – 602 848 910 
- Kielce – 660 661 009 
- Warszawa – 692 478 224 
- Warszawa – 664 423 613 
- Łódź – 608 589 276 
- Wrocław – 604 262 153  
- Kraków – 728 594 498 
- Bydgoszcz – 602 787 369 
- Manager Automotive – 608 622 394 
- Manager Process Automation – 602 178 938 
- Manager Factory Automation – 608 023 660 
 

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


TURCK,  Materiały o Firmie str. 4 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 

 
 

 

 



TURCK,  Materiały o Firmie str. 5 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 



TURCK,  Materiały o Firmie str. 6 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 



TURCK,  Materiały o Firmie str. 7 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 



TURCK,  Materiały o Firmie str. 8 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 



TURCK,  Materiały o Firmie str. 9 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 



TURCK,  Materiały o Firmie str. 10 
XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014           TURCK 

 

 



 
 

WIKA Polska,  Materiały o Firmie str. 1 
 XVIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2014  WIKA Polska 
 

 
 
 
OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE 

 

Jesteśmy obecni jako silna grupa firm w ponad 75 krajach. Skorzystaj z know-now naszych 7900 wysoce 

wykwalifikowanych pracowników oraz wszystkich korzyści płynących z naszych świetnych usług i szerokiego 

portfolio produktów.  

 
 
WIKA Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek 
www.wikapolska.pl  

http://www.wikapolska.pl
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BLISKO NASZYCH KLIENTÓW 
 
Bliskość z naszymi klientami jest istotna do znalezienia efektywnych rozwiązań. Pracując z Tobą znajdziemy 

odpowiednie rozwiązania dla twoich potrzeb,  nieważne  czy chodzi  o produkty standardowe  czy dopasowane do 

Twoich kryteriów.  

Jesteśmy obecni na całym świecie, jako mocna grupa firm z własnymi oddziałami, żeby sprostać wymaganiom 

gdziekolwiek się pojawią. Nasi doświadczeni inżynierowie i specjaliści od sprzedaży są Twoim kompetentnym i 

niezawodnym lokalnym partnerem. Oni znają charakterystyczne warunki, standardy  i zastosowania  dla Twojego 

kraju i poświęcą swój czas dla Twoich indywidualnych potrzeb. 
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NIEZAWODNE W NAJCIĘŻSZYCH WARUNKACH PROCESOWYCH 
 

 

Niezależnie czy są to ciężkie zewnętrzne warunki, agresywne  media czy niebezpieczne obszary przyrządy 

pomiarowe WIKA pokazują swoją siłę  kiedy jest ciężko. 

Jesteśmy zawsze w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązanie, dzięki naszemu szerokiemu wachlarzowi 

produktów. W skład tego wchodzą przyrządy do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, podstawowe elementy  

do pomiaru przepływów, doskonała technologia kalibracji i nasza międzynarodowa obsługa klientów. Nasze 

certyfikowane przyrządy pomiarowe odpowiadają wszystkim głównym międzynarodowym dyrektywom, posiadają 

międzynarodowe aprobaty i spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. 
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Jakość – wyprodukowane  przez WIKA 
 
Rodzinny biznes z długą tradycją  od 1946 
 
Przyrządy pomiarowe do pomiaru  ciśnienia,  temperatury,  poziomu,  przepływu   
i kalibracji 
 
Technologia z najszerszym wyborem produktów  (produkty standardowe  
 i rozwiązania wg wymagań klientów) 

 
Globalna obecność w ponad  75 krajach poprzez nasze oddziały i punkty  sprzedaży 
 
Globalna produkcja poprzez ogólnoświatową sieć produkcyjną  
 
Światowa sieć sprzedaży  i serwisu z ponad  500 specjalistami  sprzedaży 
 
Roczna produkcja: około 50 milionów przyrządów pomiarowych 
 
Rozmiary: od 1 do 10000 sztuk i więcej 
 
Systemy zarządzania jakością: DIN ISO 9001, DIN ISO/TS 16949 
 
Systemy zarządzania ochroną środowiska: DIN ISO 14001 
 
Systemy zarządzania energią: DIN ISO 50001 
 
 

W SKRÓCIE 
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Uniwersalny przetwornik do procesu: solidny i bardzo dokładny 
 
 
WIKA wprowadziła na rynek nowy przetwornik do procesu UPT-2X. Jest to bardzo dokładny 
uniwersalny przyrząd o wytrzymałej konstrukcji  z 
lokalnym wyświetlaczem. 

 

Kompaktowa obudowa przetwornika UPT-2X, wykonana 

z tworzywa, w zależności od wymagań, jest  dostępna 

w zakresach pomiarowych: 0...1,000 bar. Zakresy 

pomiarowe są dowolnie skalowane, z maksymalną 

możliwością zmiany  zakresu 20:1. Przetwornik jest łatwy 

w użyciu. Komunikuje się za pomocą najnowszego 

standardu HART® (v7). Dzięki regulowanej główce  

wyświetlacza, przyrząd można dostosować do prawie 

każdej sytuacji montażowej.  Dzięki wyświetlaczowi o  

wymiarach 60 mm, możliwy jest odczyt z dalszej odległości. 

 

Przetwornik UPT-2X jest odpowiedni niemalże dla każdej aplikacji oraz posiada atrakcyjną cenę. Obsługa za 

pomocą przycisków na przetworniku oszczędza czas, a wysoka stabilność długookresowa zapewnia niskie koszty 

eksploatacji 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.wikapolska.pl/upt_20_upt_21_pl_pl.WIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWOŚCI 

http://www.wikapolska.pl/upt_20_upt_21_pl_pl.WIKA
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Efektywna kalibracja z tabletem i Bluetooth 
 

Firma WIKA wprowadziła na rynek nowej generacji jednostkę kalibracyjną do pomiaru ciśnienia.  
Model CPU6000 wykorzystuje technologie: tablet, bluetooth oraz nową wersję oprogramowania 
kalibracyjnego  
(WIKA –CAL). Zwiększa tym samym jakość i efektywność procesów kalibracyjnych,  
poprzez pozyskiwanie danych i wystawianie certyfikatów. 

Nowa seria urządzeń zawiera w sobie trzy warianty. Model 

CPU6000-W zapewnia pomiar wartości środowiskowych 

w laboratorium ( ciśnienie, wilgotność, temperatura). 

Rozwiązanie w postaci „stacja pogodowa“ nie potrzebuje 

dodatkowego sensora barometrycznego. 

Model CPU6000-S określa temperaturę cylindra  położenie 

tłoka z obciążnikami. Kalkulacja odważników potrzebnych 

do wytworzenia ciśnienia może być zoptymalizowana 

poprzez użycie iPad z aplikacją WIKA CPB-CAL. 

Wykorzystując technologię Bluetooth, iPad łączy wartości 

pomiaru z sensora i stacji pogodowej z ustalonymi 

parametrami urządzenia z internetowej bazy danych. 

System pracuje niezależnie od producenta. 

Uzupełnieniem tego zestawu jest multimeter CPU6000-M 

będący źródłem zasilania elektronicznych urządzeń testowych oraz mierzący wartości sygnałów prądowych i 

napięciowych.  

Wszystkie dane z jednostki kalibracyjnej rejestrowane są w pamięci komputera za pomocą oprogramowania 

WIKA-CAL, dzięki czemu mogą być one równocześnie wykorzystane w kilku zadaniach kalibracyjnych.  

 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: 

http://www.wikapolska.pl/cpu6000_w_cpu6000_s_cpu6000_m_pl_pl.WIKA  

 
 
 
 
 
 

 

 

NOWOŚCI 

NOWOŚCI 

http://www.wikapolska.pl/cpu6000_w_cpu6000_s_cpu6000_m_pl_pl.WIKA
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Nowa osłona termometryczna: zachowany przepływ w każdej 
pozycji montażowej 

Firma WIKA wprowadziła do oferty nową osłonę termometryczną do zastosowania 
w sterylnych procesach technologicznych. TW61 w wykonaniu higienicznym umożliwia nie 
tylko pomiar temperatury przy minimalizacji martwych stref, ale w tym samym czasie zostaje 
zachowany przepływ we wszystkich pozycjach montażowych. 

Opatentowane rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia 

montaż urządzania pomiarowego na rurociągu stając się 

jego integralną częścią. Nowa osłona TW61 zapewnia 

łatwe czyszczenie i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. 

Połączenie do procesu odbywa się poprzez spaw lub za 

pomocą wymiennych przyłączy higienicznych.  

W połączeniu z termometrem rezystancyjnym TR22 lub 

 TR21 nowa osłona termometryczna stanowi 

wysokoefektywne rozwiązanie przy pomiarze 

temperatury w danym punkcie pomiarowym: termometry 

te zwiększają swoją elastyczność montażową ze 

względu na obrotową główkę przyłączeniową (TR22) lub 

wyjątkowo kompaktowe wymiary (TR21). Poza tym 

urządzenia te mogą być kalibrowane, na miejscu 

redukując tym samy czas oraz koszty, w zamkniętym procesie bez konieczności odłączania połączeń 

elektrycznych. 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:  http://www.wikapolska.pl/tw61_pl_pl.WIKA 
 

http://www.wikapolska.pl/tw61_pl_pl.WIKA
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